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2012 ЖЫЛЫ ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР, СӨЗДЕР, СӨЗ
ТІРКЕСТЕРІ МЕН СӨЗДІКТЕРІ
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жанындағы салалық
терминологиялық жұмыс тобы ұсынған
Әуе қорғанысы күштерінің өзіне тән терминдері мен сөз тіркестері
Орыс тілінде

Қазақ тілінде
А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Абляция
Аберрация
Авария авиационная
Авиагоризонт
Авиалиния
Авианосец
Авиаопыливание
Авиация
Авиация армейская
Авиация боевая

11

Авиация войск ПВО страны

12

Автожир

Ағып кету
Ауытқу
Авиациялық авария
Авиа-көкжиек
Әуе жолы
Авиатиегіш
Авиабүрку
Авиация
Армия авиациясы
Жауынгерлік авиациясы, ұрыс
авиациясы
Елдің ӘШҚ әскерлерінің
авиациясы
Автожир

13

Автопилот

Автопилот

14

Авторотация

Өздігінен айналу

15

Акустическая

Акустикалық жүктеме

16

Амортизация шасси

Шассидің тозуы

17

Анемометр

Жел өлшегіш

18

Анемо-румбометр

Анемо-румбометр

19

антидемпфирование

Қарсы демпфирлеу

20

аэродинамика

Аэро динамика

21
22

Аэронавигационныйзапас
топлива (АНЗ)
Аэронавигация

Аэронавигациялық отын қоры
(АОҚ)
Аэронавигация

23

Аэросинусит

Аэросинусит
3

Б
24

Базаавиационная

Авиациялық база

25

База шасси

Шасси базасы

26

Базирование авиации

Авиацияның орналасуы

27

Бак мягкий топливный

Жұмсақ отын багі

28

Бак протектированный

Қалқалаушы бак

29

Симметриясыз ұшудағы теңгерім

30

Балансировка в несимметричном
полете
Баллистическая траектория

31

Бароспидограф

Бароспидограф

32

Барражирование

Барражирлеу

33

Бафтинг

Бафтинг

34

Башмак

Башмак (тиянақ)

35

Бимс

Сырғауыл

36

Биотелеметрия

Биотелеметрия

37

Биплан

Биплан

38

Бомба авиационная

Авиациялық бомба

39

Жарқыншақ-фугасты бомба

40

Бомба осколочно-фугасная
(ОФАБ)
Бомбодержатель

41

Бомбометание

Бомбалату

42

Бугель

Бугель

43

Бустер

Бустер

44

Буфер предкрылка

Алғы қанатшалар қалқасы

Баллистикалық траектория

Бомбатаңғыш

В
45

Валежка

Валежка

46

Вариометр

Вариометр

47

Вибростенд

Вибростенд

48

Визир

Визир

49

Винипласт

Винипласт

50

Волнолет

Волнолет

51

Воронка

Құйғыш

52

Восьмерка

Сегізше

4

Г
53

Газгольдер

Газгольдер

54

Гаргрот

Гаргрот

55

Гашетка

Гашеткі

56

Гистерезис

Гистерезис

57

Гондола

Гондола
Д

58

«Дача» руля

Рульді «босату»

59

Девиация

Девиация

60

Декомпрессия

Декомпрессия

61

Демпфер

Демпфер

62

Деривация

Деривация

63

Дефектоскопия

Дефектоскопия

64

Децибелов шкала

Децибель шәкілі

65

Дивергенция

Дивергенция

66

Дроссель

Дроссель

67

Дюралюмин

Дюралюмин
Ж

68

Жилет спасательный
авиационный

Сақтағыш желетке
З

69

Заброс оборотов

Айналдыру

70

Зависание

Іліну

71

Завихритель

Үйіргіш

72

Замок «взрыв-невзрыв»

«взрыв-невзрыв»

73

Земля-воздух

Жер-ауа

74

Земля-земля

Жер-жер

75

Змейка

Жыланшалау

76

«Зубцы»

«Зубцы»
И

77

Игла конус

Конус инесі

78

Интерцептор

Интерцептор

79

Интерферометр

Интерферометр

5

К
80

Кабрирование

Кабрирлік

81

Кавитация

Кавитация

82

Калорифер

Калорифер

83

Кардан

Айқартопса

84

Кессон

Кессон

85

Килишайбы

Кильшайбы

86

Киль

Киль

87

Катапультирование

Катапульт

88

Кроки

Кроки

89

Кница

Кница

90

Колея шасси

Шасси сорабы

91

«Колокол»

«Қоңырау»

92

Крен

Еңістету
Л

93

Лопинг

Лопинг

94

Ларингофон

Ларингофон

95

Лорд

Лорд

96

Лентырасчалки

Таспасызғы

97

Лонжерон

Лонжерон

98

Люминесценция

Люминесценция

99

Логометр

Логометр
М

100

Магнесин

Магнесин

101

Манжет

Манжет

102

Мановакуумметр

Мановакуумметр

103

Мулинетка

Мулинетка

104

Модель

Модель

105

Морось

Морось

106

Мускулолет

Білектеп ұшыру

107

Муфта глухая

Тасқы муфта
Н

108

Нервюра

Нервюра

109

Ныряло

Сүңгір
6

110

Нивелир

Басқы
О

111

Обтекатель

Жылпылдақ

112

Осциллограф

Осциллограф

113

Орнитоптер

Қанатқаққыш

114

Ориентир

Ориентир («нысанадан» басқа
аудармасы болса)

П
115

Парасоль

Парасоль

116

Плаз

Плаз

117

Помпаж

Помпаж
С

118

Стилоскоп

Стилоскоп
Ф

119

Фединг

Фединг

120

Факел топлива

Отын ұшқыны

121

Фенестрон

Фенестрон

122

Фитинги авиационные

Авиациялық фитингтер

123

Флаттер

Флаттер

124

Флюгирование винта

Бұрама флюгирлеу

125

Фонарь сбрасываемый

Лақтырар шар

126

Формула барометрическая

Барометрлік формула

127

Формуляр

Формуляр

128

Формуляр самолета

Ұшақ формуляры

129

Форсунка двухсопловая

Қоссүңгі форсунка

130

Форсунка пусковая

Қосқыш форсунка

131

Фотобомба

Фотобомбы

132

Фракция топлива

Отын жігі

133

Фугоиды

Фугоид

134

Фюзеляж

Фюзеляж

135

Фюзеляж балочный

Арқалық фюзеляжі

136

Фюзеляж ферменный

Фермалық фюзеляж

7

Сөз тіркестері (орысша-қазақша)
1 абонент (пользователь сети)
ЭРТОП и связи - организация,
служба или должностное лицо,
имеющие присвоенный индекс и
использующие в своей деятельности
сети электросвязи;

абонент (желіні пайдаланушы) ҰРТҚ
және байланыс - өзіне меншіктелген
индексі бар және өзінің қызметінде
электр байланысы желісін
қолданатын ұйым, қызмет немесе
лауазымды тұлға;

2 авиационная воздушная электросвязь
- электросвязь между бортовыми
и авиационными фиксированными
станциями или между бортовыми
станциями;

авиациялық әуе электр байланысы борттық және бекітілген авиациялық
станциялардың арасындағы немесе
борттық станциялардың арасындағы
байланыс;

3 авиационная наземная
электросвязь - электросвязь между
определенными фиксированными
пунктами, предназначенная
главным образом для обеспечения
безопасности аэронавигации, а
также регулярности, эффективности
и экономичности воздушных
сообщений;

жердегі авиациялық электр
байланысы - негізінен аэронавигация
қауіпсіздігін, сондай-ақ әуе
қатынастарының тұрақтылығын,
тиімділігін және үнемділігін
қамтамасыз етуге арналған,
белгілі бір тіркелген пункттердің
арасындағы электр байланысы;

4 авиационная радиосвязь авиационная воздушная электросвязь
и радиосвязь между определенными
фиксированными пунктами,
предназначенная главным образом
для обеспечения безопасности
аэронавигации, а также регулярности
и эффективности воздушных
сообщений;

авиациялық радиобайланыс негізінен аэронавигация қауіпсіздігін,
сондай-ақ әуе қатынастарының
тұрақтылығы мен тиімділігін
қамтамасыз етуге арналған,
белгілі бір бекітілген пункттердің
арасындағы авиациялық әуе электр
байланысы және радиобайланыс;

5 авиационная фиксированная станция
- станция авиационной наземной
электросвязи;

авиациялық бекітілген станция
- жердегі авиациялық электр
байланысы станциясы;

6 авиационная электросвязь электросвязь, предназначенная для
любых авиационных целей;

авиациялық электр байланысы - кез
келген авиациялық мақсаттарға
арналған электр байланысы;

8

7 аэронавигационная информация
- информация, полученная в
результате сбора, анализа и
обработки данных для целей
обеспечения полетов воздушных
судов, обслуживания воздушного
движения и управления воздушным
движением;

аэронавигациялық ақпарат - әуе
кемелерінің ұшуын қамтамасыз ету,
әуе қозғалысына қызмет көрсету
және әуе қозғалысын басқару
мақсаттары үшін деректерді жинау,
талдау және өңдеу нәтижесінде
алынған ақпарат;

8 бедствие - состояние, при
котором имеется серьезная и/или
непосредственная опасность и
требуется немедленная помощь;

апат - елеулі және/немесе тікелей
қаупі бар және дереу көмек қажет
болатын жағдай;

9 безопасность производственного
оборудования - свойство
производственного оборудования
сохранять соответствие гребованиям
безопасности при выполнении
заданных функций;

өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі
- өндірістік жабдықтың берілген
функцияларды орындау кезінде
қауіпсіздік талаптарына сәйкес
келуін сақтау қасиеті;

10 безотказность - свойство
изделия непрерывно сохранять
работоспособность в течение
некоторого времени или некоторой
наработки;

тоқтаусыздық - бұйымның біршама
уақыт немесе біршама атқарым
ішінде жұмысқа қабілеттілігін
үздіксіз сақтау қасиеті;

11 бортовая станция - подвижная
станция авиационной воздушной
электросвязи, установленная на
борту воздушного судна;

борттық станция - әуе кемесінің
бортына орнатылған авиациялық әуе
электр байланысының жылжымалы
станциясы;

12 вид технического состояния объекта
(изделия) - техническое состояние,
характеризуемое соответствием
или несоответствием качества
объекта (изделия) техническим
требованиям, установленным
технической документацией на этот
объект (изделие) Различают виды
технического состояния: исправность
и неисправность, работоспособность
и неработоспособность;

объектінің (бұйымның) техникалық
жай-күйінің түрі - осы объектіге
(бұйымға) техникалық құжаттамада
белгіленген техникалық талаптарға
объект (бұйым) сапасының сәйкес
келуін немесе сәйкес келмеуін
сипаттайтын техникалық жай-күй
Техникалық жай-күйдің мынадай
түрлері белгіленеді: жарамдылық
және жарамсыздық, жұмысқа
қабілеттілік және жұмысқа
қабілетсіздік;

9

13 внезапный отказ - отказ,
характеризующийся скачкообразным
изменением значений одного или
нескольких заданных параметров
изделия;

кенеттен істен шығу - бұйымның
бір немесе бірнеше белгіленген
параметрлері мәндерінің секіртпелі
түрде өзгеруімен сипатталатын істен
шығу;

14 децентрализованное
электроснабжение
(электроснабжение от
автономных источников
питания электроэнергией) система электроснабжения, не
имеющая электрических связей
с энергетической системой или
имеющая связи, параллельная или
одновременная работа по которым не
предусматривается

орталықтанбаған электрмен
қамтамасыз ету (электр
энергиясымен қоректендіру
автономиялы көздерінен электрмен
қамтамасыз ету) - энергетикалық
жүйемен электрлі байланысы жоқ
немесе байланысы бар, параллельді
немесе біржолды жұмысы
қаралмайтын электрмен қамтамасыз
ету жүйесі

15 допуск (верхний, нижний) параметра
(далее - эксплуатационный
допуск) - разность между верхним
(нижним) предельно допустимым
и номинальным значениями
параметра;

параметрдің (жоғарғы, төменгі)
рұқсат етілуі (бұдан әрі - пайдалану
рұқсат етілуі) - параметрдің жоғарғы
(төменгі) шекті рұқсат етілетін және
номиналды мәндерінің арасындағы
айырмашылық;

16 допустимое время переключения
(перехода) на резерв - время,
определенное эксплуатационной
документацией на изделие, за
которое происходит переключение
средств РТОП и связи на резервный
комплект или полукомплект
оборудования, с учетом полного
включения в работу средств РТОП и
связи;

резервке қосылудың (өтудің) рұқсат
етілетін уақыты - ҰРТҚ және
байланыс құралдарының жұмысқа
толығымен қосылуын қоса алғанда,
ҰРТҚ және байланыс құралдарының
жабдықтың толық немесе жартылай
жинағына қосылу кезеңінде өтетін
бұйымға арналған пайдалану
құжатында анықталған уақыт;

17 другие ведомства - учреждения,
не осуществляющие в пределах
своей компетенции организацию
воздушного движения и
радиотехническое обеспечение
полетов и электросвязи в
гражданской авиации;

басқа ведомстволар - азаматтық
авиацияда ұшуды және әуе
қозғалысын радиотехникалық
қамтамасыз ету мен электр
байланысын ұйымдастыруды өз
құзыры шегінде жүзеге асырмайтын
мекемелер;
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18 изделие - единица серийно
выпускаемой продукции,
предназначенная для выполнения
определенной функции;

бұйым - белгілі бір міндеттерді
орындауға арналған топтан
шығарылатын өнімнің бірлігі;

19 индекс - назначенный номер
абоненту телефонной станции,
индекс станции сети авиационной
фиксированной электросвязи,
позывной в радиосети;

индекс - телефон станциясының
абонентіне тағайындалған нөмір,
авиациялық тіркелген электр
байланысының желісі станциясының
индексі, радиожеліге шақыру белгісі;

20 исправное состояние (исправность)
- состояние изделия, при котором
оно соответствует всем требованиям
нормативно-технической и (или)
конструкторской документации;

жарамды жай-күй (жарамдылық) бұйымның нормативтік-техникалық
және (немесе) конструкторлық
құжаттаманың барлық талаптарына
сәйкес келген кездегі жай-күйі;

21 источник питания электроэнергией
- электроустановка, от которой
осуществляется питание
электроэнергией потребителя или
группы потребителей;

электр энергиясынан қуат алу көзі тұтынушының немесе тұтынушылар
тобының электр энергиясынан қуат
алуы жүзеге асырылатын электр
қондырғысы;

22 канал авиационной электросвязи
(канал передачи) - совокупность
технических устройств и среды
распространения электрических
сигналов и радиосигналов,
обеспечивающая передачу
информации от отправителя к
получателю;

авиациялық электр байланысы
арнасы (тарату арнасы) ақпараттың жөнелтушіден
алушыға берілуін қамтамасыз
ететін техникалық құрылғылар
мен электр сигналдарының және
радиосигналдарының таралу
ортасының жиынтығы;

23 контроль технического состояния
- определение технического
состояния;

техникалық жай-күйін бақылау техникалық жай-күйін анықтау;

24 кратность резерва - отношение числа
резервных элементов объекта к
числу резервируемых ими основных
элементов объекта, выраженное
несокращенной дробью;

резерв еселілігі - объектінің
резервтік элементтері санының
қысқартылмаған бөлшекте
көрсетілген объектінің негізгі
элементтерінің резервтелетін санына
қатынасы;
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25 линия электропередачи электрическая линия, выходящая
за пределы электростанции или
подстанции, и предназначенная
для передачи электроэнергии на
расстояние;

электр беру желілері - электр
станциясы немесе қосалқы
станция аумағынан шығатын және
кашықтықта электр энергиясын
беруге арналған электр желісі;

26 нагруженный резерв - резерв,
который содержит один или
несколько резервных элементов,
находящихся в режиме основного
элемента;

шамадан тыс артылған резерв
- негізгі элемент режиміндегі
бір немесе бірнеше резервтік
элементтері бар резерв;

27 надежность - свойство изделия,
которое зависит от времени, в
течение которого оно способно
выполнять требуемые функции
в заданных режимах и условиях
использования, технического
обслуживания, ремонтов, хранения и
транспортирования;

сенімділік - бұйым талап етілетін
функцияны берілген режимде және
пайдалану жағдайында, техникалық
қызмет көрсетуді, жөндеуді,
сақтауды және тасымалдауды
орындауға қабілетті болатын уақытқа
байланысты бұйымның қасиеті;

28 наземное радиоизлучающее средство
- наземное радиотехническое
средство, предназначенное для
передачи радиочастот и состоящее из
одного или нескольких передающих
устройств либо их комбинаций,
включая вспомогательное
оборудование

жердегі радиосәулені таратушы
құрал-радиожиіліктерді таратуға
арналған және бір немесе бірнеше
тарату құрылғыларынан немесе
қосалқы жабдықты қоса алғанда,
олардың құрамаларынан тұратын
жердегі радиотехникалық құрал;

29 назначенный ресурс - суммарная
наработка изделия, при достижении
которой применение по назначению
должно быть прекращено;

белгіленген ресурс - бұйымның
жиынтық атқарымы, оған жеткен
кезде мақсаты бойынша қолдану
тоқтатылуы тиіс;

30 назначенный срок службы календарная продолжительность
эксплуатации изделия, при
достижении которой применение
по назначению должно быть
прекращено;

қызметтің белгіленген мерзімі бұйымды пайдаланудың күнтізбелік
ұзақтығы, оған жеткен кезде мақсаты
бойынша қолдану тоқтатылуы тиіс;
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31 наработка - продолжительность или
объем работы изделия, измеряемая
в часах налета, числом посадок,
числом циклов, срабатываний, то
есть расходом ресурса;

атқарым - бұйымның ұшу сағатымен,
қонулар санымен, айналым, іске
қосылу санымен, яғни ресурс
шығысымен өлшенетін жұмыстың
ұзақтығы немесе көлемі;

32 нарушение связи - отсутствие связи в
период времени, имеющем значение
для эксплуатации;

байланыстың бұзылуы - пайдалану
үшін маңызы бар уақыт ішінде
байланыстың болмауы;

33 независимый источник питания
электрической энергией - источник
питания электроэнергией, на
котором сохраняется напряжение
при исчезновении его на другом, или
других источниках питания;

электр энергиясымен тәуелсіз
қуат алу көзі - басқа қуат көзінде
немесе көздерінде жоғалуы кезінде
кернеу тогы сақталатын электр
энергиясынан қуат алу көзі;

34 неисправное состояние (неисправность) - состояние изделия, при
котором оно не соответствует
хотя бы одному из требований
нормативно-технической и (или)
конструкторской документации;

жарамсыз жай-күй (жарамсыздық) бұйымның нормативтік-техникалық
және (немесе) конструкторлық
құжаттаманың талаптарының біріне
сәйкес келмеу жай-күйі;

35 ненагруженный резерв - резерв,
который содержит один или
несколько резервных элементов,
находящихся в ненагруженном
режиме до начала выполнения ими
функций основного элемента;

жүктемеленбеген резерв - негізгі
элемент функцияларын орындау
басталғанға дейін жүктемеленбеген
резервтегі бір немесе бірнеше
резервтік элементтерден тұратын
резерв;

36 неработоспособное состояние
(неработоспособность) - состояние
изделия, при котором значение
хотя бы одного параметра,
характеризующего способность
выполнять заданные функции,
не соответствует требованиям
нормативно-технической и (или)
конструкторской документации;

жұмысқа қабілетсіздік жайкүйі (жұмысқа қабілетсіздік)
- бұйымның тапсырылған
функцияны орындау қабілеттілігін
сипаттайтын параметрінің біреуінің
болсын нормативті-техникалық
және (немесе) конструкторлық
құжаттаманың талаптарына сәйкес
келмеген кездегі жай-күйі;
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37 НОТАМ - уведомления,
рассылаемые средствами
электросвязи и содержащие
информацию о введении в действие,
состоянии или изменении любого
аэронавигационного оборудования,
обслуживания и правил, или
информацию об опасности,
своевременное предупреждение
о которых имеет важное значение
для персонала, связанного с
выполнением полетов;

НОТАМ - электр байланысы
құралдарымен таратылатын және
кез келген аэронавигациялық
жабдықтың, қызмет көрсету мен
қағиданың қолданысқа енгізілгені,
жай-күйі немесе өзгергені туралы
ақпаратты немесе ұшуды орындауға
байланысты уақтылы ескертілуі
персонал үшін аса маңызды қатер
туралы ақпаратты қамтитын
хабарлама;

38 обезличенный метод ремонта - метод
ремонта, при котором не сохраняется
принадлежность восстановленных
составных частей к определенному
экземпляру изделия;

өзгертпей жөндеу әдісі - бұйымның
белгілі бір данасына, қалпына
келтірілген құрамдас бөлшектердің
тиістілігі сақталмаған кездегі жөндеу
жүргізу әдісі;

39 облегченный резерв - резерв,
который содержит один или
несколько резервных элементов,
находящихся в менее нагруженном
режиме, чем основной элемент;

оңайлатылған резерв - негізгі
элементке қарағанда аздау
жүктемеленген режимдегі бір немесе
бірнеше резервтік элементтерден
тұратын резерв;

40 обменный фонд- постоянный и
систематически возобновляемый
запас изделий, узлов, блоков
и устройств, заблаговременно
обслуженных, отремонтированных,
проверенных, которые
устанавливаются на объекты
(изделия) при техническом
обслуживании или ремонте
изделий, узлов, блоков и устройств,
подлежащих проверке и ремонту;

айырбастау қоры - тексеру мен
жөнделуге жататын бұйымдар,
тораптар, блоктар және
қондырғыларға техникалық
қызмет көрсету немесе жөндеу
кезінде объектілерге (бұйымдарға)
орнатылатын, уақытында қызмет
көрсетіліп, жөндеуден өткен,
тексерілген бұйымдар, тораптар,
блоктар және құрылғылардың
тұрақты және жүйелі түрде
жаңартылып отыратын қоры;

41 общее резервирование резервирование, при котором
резервируемым элементом является
объект в целом;

жалпы резервтеу - резервтеу элементі
тұтастай объекті болып табылатын
резервтеу;
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42 объект РТОП и связи - совокупность
средств радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной
электросвязи, вспомогательного
и технологического оборудования
(средства автономного
электропитания, линии связи,
управления), размещенных
на местности в стационарном
или мобильном вариантах,
обслуживаемых инженернотехническим персоналом и
предназначенных для обеспечения
определенной функции в единой
системе обслуживания воздушного
движения, а также производственной
деятельности организации;

ҰРТҚ және байланыс объектісі
- ұшуды радиотехникалық
қамтамасыз ету және авиациялық
электр байланысы құралдарының,
станционарлық немесе ұтқыр
нұсқада орналастырылған,
инженерлік-техникалық персонал
қызмет көрсететін және әуе
қозғалысына қызмет көрсетудің,
сондай-ақ ұйымның өндірістік
қызметінің бірыңғай жүйесінде
белгілі бір міндетті атқаруға арналған
қосалқы және технологиялық
жабдықтардың (автономиялық
электрлік қоректендіру құралдары,
байланыс, басқарма желілері)
жиынтығы;

43 опасный производственный
фактор - производственный
фактор, воздействие которого на
работающего в определенных
условиях приводит к травме или
другому внезапному резкому
ухудшению здоровья;

қауіпті өндірістік фактор - әсері
белгілі бір жағдайда жұмыс
істеушінің жарақаттануына немесе
денсаулығының басқа да күрт
нашарлауына әкеп соқтыратын
өндірістік фактор;

44 оперативное техничеекое
обслуживание - периодическое
техническое обслуживание,
предусматривающее быстрое
выполнение несложных
технологических операций,
установленных инструкцией
(регламентом) технического
обслуживания, по контролю и
подцержанию работоспособности
объекта (изделия, канала
авиационной электросвязи);

жедел техникалық қызмет көрсету объектінің (бұйымдар, авиациялық
электр байланысы арнасы)
жұмысқа қабілеттілігін қолдау және
бақылау жөніндегі техникалық
кызмет көрсету нұсқаулығында
(регламентінде) белгіленген күрделі
емес техникалық операцияларды
тез орындауды көздейтін мерзімді
техникалық қызмет көрсету;
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45 оперативный контроль
работоспособности объекта
(изделия, канала авиационной
электросвязи) - контроль,
предусматривающий выполнение
технологически несложных проверок
работоспособности объекта
(изделия, канала элекгросвязи) в
процессе его функционирования;

объектінің (бұйымның, авиациялық
электр байланысы арнасының)
жұмысқа қабілеттілігін жедел
бақылау - объектінің (бұйымның,
авиациялық электр байланысы
арнасының) жұмыс істеу
процесінде жұмысқа қабілеттілігін
технологиялық күрделі емес
тексерулерді орындауды көздейтін
бақылау;

46 определяющий параметр (признак) параметр (признак) объекта (изделия,
канала электросвязи), используемый
при контроле для определения вида
технического состояния объекта
контроля;

анықтаушы параметр (белгі) бақылау объектісінің техникалық
жай-күйі түрін анықтауды бақылау
үшін қолданылатын объектінің
параметрі (белгісі) (бұйымдар, электр
байланысы арнасы);

47 орган авиационной электросвязи
- орган, ответственный за
эксплуатацию одной или нескольких
станций авиационной электросвязи;

авиациялық электр байланысы
органы - авиациялық электр
байланысы станцияларының бір
немесе бірнешеуін пайдалануға
жауапты орган;

48 организация ГА - юридическое лицо,
осуществляющее деятельность в
сфере гражданской авиации;

АА ұйымы - азаматтық авиация
саласында қызметін жүзеге асырушы
заңды тұлға;

49 основной элемент - элемент
структуры объекта, необходимый
для выполнения объектом требуемых
функций или отсутствии отказов его
элементов;

негізгі элемент - объекті, оның
элементтерінің істен шығуы
болмаған кезде талап етілетін
функцияларды орындау үшін кажетті
объект кұрылымының элементі;

50 отказ изделия - событие,
заключающееся в нарушении
работоспособности изделия;

бұйымның істен шығуы - бұйымның
жұмыс істеу қабілеттілігінің
бұзылуына байланысты оқиға;

51 отказ конструкционный отказ, возникший в результате
несовершенства или нарушения
установленных правил и (или) норм
конструирования;

конструкциялық істен шығу
- белгіленген конструкциялау
қағидаларының және (немесе)
нормаларының жетілмегендігі
немесе бұзылуы нәтижесінде
туындаған істен шығу;
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52 отказ объекта (нарушение связи)
- событие, заключающееся в
нарушении работоспособности
объекта (канала электросвязи),
приведшее к тому, что объект
(канал электросвязи) не может
быть использован для обеспечения
выполнения определенной (ых)
функции (ий) в течение времени
более допустимого;

объектінің істен шығуы
(байланыстың бұзылуы) - жол
берілгеннен артық уақыт ішінде
объектінің (электр байланысы
арнасының) белгілі бір
функциясының (функцияларының)
орындалуын қамтамасыз ету
үшін пайдаланыла алмауына
әкелетін объектінің (электр
байланысы арнасының) жұмыс
істеу қабілеттігінің бұзылуы болып
табылатын оқиға;

53 отказ производственный отказ, возникший в результате
несовершенства нли нарушения
установленного процесса
изготовлеиия или ремонта изделия,
выполнявшегося на ремонтном
заводе;

өндірістік істен шығу - жөндеу
зауытында орындалған бұйымды
белгіленген дайындау немесе жөндеу
процесінің жетілдірілмеуі немесе
бұзылуы нәтижесінде туындаған
істен шығу;

54 отказ эксплуатационный - отказ,
возникший в результате нарушения
установленных правил и (или)
условий эксплуатации изделия;

пайдаланудағы істен шығу бұйымды пайдаланудың белгіленген
қағидаларының және (немесе)
шарттарының бұзылу нәтижесінде
туындаған істен шығу;

55 периодичность технического
обслуживания (ремонта) - интервал
времени или наработки между
данным видом технического
обслуживания (ремонта) и
последующим таким же видом или
другим большей сложности;

техникалық қызмет көрсетудің
(жөндеудің) мерзімділігі техникалық қызмет көрсетудің
(жөндеудің) осы түрі мен одан
кейінгі сондай түрі немесе аса
күрделі басқасының арасындағы
уақыт немесе атқарым аралығы;

56 плановый ремонт - ремонт,
осуществляемый в соответствии
с требованиями нормативнотехнической документации;

жоспарлы жөндеу - нормативтіктехникалық құжаттаманың
талаптарына сәйкес жүзеге
асырылатын жөндеу;
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57 поверка средств измерений
- совокупность операций,
выполняемых государственной
метрологической службой или
другими аккредитованными
юридическими лицами в целях
определения и подтверждения
соответствия средства измерений
установленным техническим и
метрологическим требованням;

өлшем құралдарын салыстырып
тексеру - өлшем құралдарының
белгіленген техникалық және
метрологиялык талаптарға
сәйкестігін анықтау және
растау мақсатында мемлекеттік
метрологиялық қызмет немесе басқа
аккредиттелген заңды тұлғалар
орындайтын операциялар жиынтығы;

58 повреждение - событие,
заключающееся в нарушении
исправного состояния изделия
при сохранении работоспособного
состояния;

бұзылу - жұмысқа қабілеттілік жайкүйі сақталған кезде бұйымның
жарамды жай-күйі бұзылуына
байланысты оқиға;

59 подвижная наземная станция станция авиационной электросвязи,
не являющаяся бортовой станцией,
которая предназначена для
использования во время движения
или остановки в пунктах, не
предусмотренных заранее;

жылжымалы жердегі станция алдын ала көзделмеген пункттерде
қозғалу немесе тоқтау кезінде
пайдалануға, борттық станция болып
табылмайтын, авиациялық электр
байланысы станциясы;

60 показатель надежности количественная характеристика
одного или нескольких свойств,
составляющих надежность изделия;

сенімділік көрсеткіші - бұйымның
сенімділігін құрайтын қасиеттердің
бір немесе бірнеше мөлшерлік
сипаттамасы;

61 постепенный отказ-отказ,
характеризующийся постепенным
изменением значений одного или
нескольких заданных параметров
изделия;

біртіндеп істен шығу - бұйымның
бір немесе бірнеше белгіленген
параметрлері белгісінің біртіндеп
өзгеруін сипаттайтын істен шығу;

62 постоянное резервирование резервирование без перестройки
структуры объекта при
возникновении отказа его элемента;

тұрақты резервтеу - объектінің
құрылымын оның элементі істен
шыққанда қайта құрусыз резервтеу;

63 предельно допустимое значение
параметра - наибольшее
или наименьшее значение
параметра, которое должно иметь
работоспособное изделие;

параметрдің шекті рұқсат етілетін
мәні - жұмысқа қабілетті бұйымда
болуы тиіс параметрдің неғұрлым
көп немесе неғұрлым аз мәні;
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64 предельное состояние - состояние
изделия, при котором его дальнейшее
применение по назначению
недопустимо или нецелесообразно,
либо восстановление его исправного
или работоспособного состояния
невозможно или нецелесообразно;

шекті жағдай - бұйымның одан әрі
оны бағыты бойынша қолдануға
болмайтын немесе қолданылуы
орынсыз, не оның жарамды немесе
жұмыс істеуге қабілетті жай-күйін
қалпына келтіру мүмкін емес немесе
орынсыз жай-күйі;

65 приемник электрической энергии
(электроприемник) - устройство, в
котором происходит преобразование
электроэнергии в другой вид
энергии;

электр энергиясын қабылдаушы
(электр қабылдағыш) - электр
энергиясының энергияның басқа
түріне өзгеруін жүргізетін қондырғы;

66 принципиальная электрическая
схема - схема, определяющая
полный состав элементов и связей
между ними и дающая детальное
представление о принципах работы
изделия (установки);

түбегейлі электр схемасы элементтердің толық құрамы мен
олардың арасындағы байланысты
анықтайтын және бұйым (қондырғы)
жұмысының қағидаттары туралы
егжей-тегжейлі түсінік беретін схема;

67 производственная санитария
- система организационных
мероприятий и технических
средств, предотвращающих или
уменьншающих воздействие
на работающих вредных
производственных факторов;

өндірістік санитария - жұмыс
істеушілерге зиянды өндірістік
факторлардың әсер етуінің
алдын алатын немесе азайтатын
ұйымдастырушылық іс-шаралар мен
техникалық құралдар жүйесі;

68 работоспособное сосгояние
(работоспособность) - состояние
изделия, при котором значения
всех параметров, характеризующих
способность выполнять заданные
функции, соответствуют
требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской
документации;

жұмысқа қабілетті жай-күйі
(жұмысқа қабілеттілік) - бұйымның
тапсырылған функциялық орындау
қабілеттілігі сипатталатын барлық
параметрлер мәні нормативтіктехникалық және (немесе)
конструкторлық құжаттаманың
талаптарына сәйкес келетін кездегі
жай-күйі;
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69 радиотелефонная сеть РТОП и
связи - группа радиотелефонных
авиационных станций, которые
работают на частотах одного
семейства и прослушивают эти
частоты, а также оказывают друг
другу определенную помощь
для обеспечения максимальной
надежности двусторонней связи и
трафика «воздух - земля»;

ҰРТҚ және байланыс
радиотелефондық желісі - біртектес
жиілікте жұмыс істейтін және осы
жиіліктерді тыңдайтын, сондайақ екі жақты байланыстың және
«әуе-жер» трафигінің барынша
сенімділігін қамтамасыз ету үшін
бір-біріне нақты көмек беретін
радиотелефондық авиациялық
станциялар тобы;

70 радиотехническое обеспечение
полетов (РТОП) - представляет
собой комплекс наземных
радиотехнических средств
обеспечения полетов, электросвязи
и организационно-технических
мероприятий, проводимых службой
ЭРТОС и другими службами
организаций ГА в целях обеспечения
безопасности и регулярности
полетов ВС;

ұшуды радиотехникалық қамтамасыз
ету (ҰРТҚ) - ӘҚ ұшу қауіпсіздігі
мен тұрақтылығын қамтамасыз ету
мақсатында РТЖБП қызметі мен
АА басқа да қызметтері ұйымдары
жүргізетін ұшуды радиотехникалық
қамтамасыз етудің жер үсті
құралдары мен электр байланысының
және ұйымдастырушы-техникалық
іс-шаралардың кешенін білдіреді;

71 регламент технического
обслуживания - документ,
устанавливающий периодичность и
объем технического обслуживания
радиотехнического изделия;

техникалық қызмет көрсету
регламенті - радиотехникалық
бұйымға техникалық қызмет көрсету
мерзімділігі мен көлемін белгілейтін
құжат;

72 регламентная работа (операция) работа (операция), предусмотренная
регламентом технического
обслуживания;

регламенттік жұмыс (операция)
- техникалық қызмет көрсету
регламентінде көзделген жұмыс
(операция);

73 резервирование - применение
дополнительных средств и (или)
возможностей в целях сохранения
работоспособного состояния объекта
при отказе одного или нескольких
его элементов;

резервтеу - объектінің бір немесе
бірнеше элементтері істен шыққан
кезде оның жұмыс істеуге қабілетті
күйін сақтау мақсатында қосымша
құралдарды және (немесе)
мүмкіндіктерді қолдану;
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74 резервирование замещением динамическое резервирование,
при котором функции основного
элемента передаются резервному
только после отказа основного
элемента;

алмастыру арқылы резервтеу - негізгі
элементтің функциясы резервтегіге
негізгі элементтің істен шығуынан
кейін ғана берілген кездегі серпінді
резервтеу;

75 резервный источник питания
электроэнергией - источник питания
электроэнергией, включаемый при
отключении основного источника;

электр энергиясынан резервтік
қуат алу көзі - негізгі қуат көзінің
ағытылуы кезінде қосылатын электр
энергиясының қуат көзі;

76 резервный элемент - элемент
объекта, предназначенный для
выполнения функций основного
элемента в случае отказа последнего;

резервтік элемент - негізгі элемент
істен шыққан жағдайда оның
функцияларын орындауға арналған
объект элементі;

77 ремонт по техническому состоянию
- ремонт, при котором контроль
технического состояния выполняется
с периодичностыо, установленной
в нормативно-технической
документации, а объем и момент
начала ремонта определяются
техническим состоянием изделия;

техникалық жай-күйі бойынша
жөндеу - техникалық жай-күйін
бақылау нормативтік-техникалық
құжаттамада белгіленген
мерзімділікпен орындалатын, ал
жөндеудің басталуы мен көлемі
бұйымның техникалық жай-күйімен
анықталатын кездегі жөндеу;

78 ремонтопригодность - свойство
изделия, заключающееся
в приспособленности к
предупреждению и обнаружению
причин возникновения отказов,
повреждений, к поддержанию и
восстановлению работоспособного
состояния путем проведения
технического обслуживания и
ремонтов;

жөндеуге жарамдылық - бұйымның
техникалық қызмет көрсету мен
жөндеу жүргізу арқылы жұмысқа
қабілеттілік жағдайын қалпында
ұстау және қалпына келтіру, істен
шығу, бұзылу себептерінің алдын
алу және анықтауға бейімделу болып
табылатын қасиеті;

79 ресурс работоспособности ЭРТОП и
связи - свойство изделия сохранять
работоспособность до наступления
предельного состояния при
установленной системе технического
обслуживания и ремонта;

ҰРТҚ және байланыс жұмысқа
қабілеттілік қоры - бұйымның
бекітілген техникалық қызмет
көрсету және жөндеу жүйесінде
шекті жай-күйге түскенге дейін
жұмысқа қабілеттілігін сақтау
қасиеті;
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80 сеть авиационной фиксированной
электросвязи (далее - AFTN) всемирная система авиационных
фиксированных цепей электросвязи,
являющаяся частью авиационной
наземной электрической связи
и предусматривающая обмен
сообщениями и/или цифровыми
данными между авиационными
фиксированными станциями с
аналогичными или совместимыми
связными характеристиками;

авиациялық бекітілген электр
байланысы желісі (бұдан әрі АFTN) – авиациялық жердегі
электр байланысының бөлігі
болып табылатын және ұқсас
немесе сәйкес келетін байланыс
сипаттамалары бар бекітілген
авиациялық станциялардың арасында
хабарлармен және/немесе цифрлық
деректермен алмасуды көздейтін
бекітілген авиациялык тізбектердің
әлемдік жүйесі;

81 система электроснабжения
объекта РТОП и связи система, объединенная общим
процессом генерирования и
(или) преобразования, передачи
и распределения электроэнергии
и состоящая из источников
и (или) преобразователей
электроэнергии, электрических
сетей, распределительных устройств,
устройств управления, контроля
и защиты, которые обеспечивают
поддержание ее параметров в
заданных пределах;

ҰРТҚ және байланыс объектісін
электрмен жабдықтау жүйесі электр энергиясы көздерінен және
(немесе) түрлендіргіштерінен,
электр желілерінен, тарату
құрылғыларынан, олардың
параметрлерін берілген шектер
ұстап тұруды қамтамасыз ететін
басқару, бақылау және қорғау
құрылғыларынан тұратын электр
энергиясын өндірудің және
(немесе) түрлендірудің, берудің
және таратудың жалпы үдерісімен
біріктірілген жүйе;

82 сменный персонал службы
ЭРТОС - оперативный инженернотехнический персонал службы
эксплуатации радиотехнического
оборудования и связи, работающий
по сменному графику, организующий
работу дежурных смен объектов
службы ЭРТОС, осуществляющий
оперативный контроль и
управление автоматизированными
и неавтоматизированными
объектами РТОП и связи, а также
обеспечивающий взаимодействие
службы ЭРТОС со смежными
службами;

РТЖБП қызметінің ауысымдық
персоналы - РТЖБП қызметінің
кезекші ауысымдарының
жұмысын ұйымдастыратын,
ҰРТҚ автоматтандырылған және
автоматтандырылмаған объектілерін
жедел бақылауды және басқаруды
жүзеге асыратын, сондай-ақ РТЖБП
қызметінің сабақтас қызметтермен
өзара іс-қимылын қамтамасыз
ететін ауысымдық кесте бойынша
жұмыс істейтін радиотехникалық
жабдық пен байланысты пайдалану
қызметінің жедел инженерліктехникалық персоналы;
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83 сообщение - информация,
проходящая по сети и имеющая
формат, определяемый данной
сетью;

хабарлама - байланыс желісі арқылы
өтетін және осы желі белгілеген
форматы бар ақпарат;

84 средняя наработка на отказ отношение наработки изделия к
числу его отказов в течение этой
наработки;

орташа жұмыс істеудің істен шығуы
- осы жұмыс істеу кезінде бұйымның
жұмыс істеу санына оның істен
шығуының қатынасы;

85 средство защиты на производсгве
- средство, применение которого
предотвращает или уменьшает
воздействие на одного или более
работающих опасных и (или)
вредных производственных
факторов;

өндірістегі қорғану құралы қолданылуы бір немесе одан да
көп жұмыс істеушілерге қауіпті
және (немесе) зиянды өндірістік
факторлардың әсер етуінің алдын
алатын немесе азайтатын құрал;

86 средство измерений - техническое
средство, предназначенное
для измерений и имеющее
нормированные метрологические
характеристики;

өлшем құралы - өлшем жүргізуге
арналған және нормаланған
метрологиялық сипаттамалары бар
техникалық құрал;

87 средство индивидуальной защиты
- средство, предназначенное для
защиты одного работающего;

жеке қорғаныш құралы - бір жұмыс
істеушіні қорғауға арналған кұрал;

88 средство РТОП и связи - техническое
средство (изделие), изготовляемое
и поставляемое в соответствии
с условиями производителя и
предназначенное для выполнения
определенной функции по
радиотехническому обеспечению
полетов и (или) авиационной
электросвязи в единой системе
обслуживания воздушного
движения и (или) обеспечения
производственной деятельности
организации гражданской авиации;

ҰРТҚ және байланыс құралы өндірушінің шарттарына сәйкес
әзірленетін және жеткізілетін және
әуе қозғалысына қызмет көрсетудің
бірыңғай жүйесінде ұшуды
радиотехникалық қамтамасыз ету
және (немесе) авиациялық электр
байланысы жөніндегі белгілі бір
міндетті және (немесе) азаматтық
авиация ұйымының өндірістік
қызметін қамтамасыз етуге арналған
техникалық құрал (бұйым);
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89 срок службы - календарная
продолжительность эксплуатации
изделия от ее начала или
возобновления после ремонта до
наступления предельного состояния;

қызмет ету мерзімі - бұйымды
пайдаланудың басынан немесе
жөндеуден кейін қалпына
келтірілгеннен бастап шекті
жай-күй басталғанға дейінгі оны
пайдаланудың күнтізбелік ұзақтығы;

90 станция AFTIM - станция,
являющаяся частью АFTN и
действующая с разрешения или под
контролем государства;

AFTIM станциясы - АFTN бөлігі
болып табылатын және мемлекеттің
рұқсатымен немесе бақылауында
жұмыс істейтін станция;

91 станция авиационной электросвязи
- станция авиационной наземной и
воздушной элекгросвязи;

авиациялық электр байланысы
станциясы - авиациялық электр
байланысының жердегі және әуе
станциясы;

92 структурная схема изделия схема, определяющая основные
функциональные части изделия, их
назначение и взаимосвязь;

бұйымның құрылымдық схемасы бұйымның негізгі функционалдық
бөліктерін, олардың міндеттері
мен өзара байланысын анықтайтын
сызба;

93 схема подключения - схема,
показывающая внешние
подключения изделия;

қосылу схемасы - бұйымның сыртқы
қосылуларын көрсететін схема;

94 текущий ремонт - ремонт,
выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности
изделия и состоящий в замене и
(или) восстановлении отдельных
частей;

ағымдағы жөндеу - бұйымның
жұмыс істеу қабілеттігін қамтамасыз
ету немесе қалпына келтіру үшін
орындалатын және жекелеген
бөліктерді ауыстыруды және (немесе)
қалпына келтіруді қамтитын жөндеу;

95 технический ресурс (ресурс) наработка изделия от начала его
эксплуатации или ее возобновления
после ремонта определенного вида
до перехода в предельное состояние;

техникалық ресурс (ресурс) - белгілі
бір түрді жөндеуден кейін бұйымды
пайдаланудан немесе қалпына
келтіруден бастап шекті жай-күйге
өткенге дейінгі атқарым;
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96 техническое обслуживание (ТО) комплекс операций (или операция)
по поддержанию работоспособности
или исправности изделия при
использовании по назначению,
хранении и транспортировке Под
видом технического обслуживания
(ремонта) понимают техническое
обслуживание (ремонт), выделяемое
по одному из признаков: этапу
существования, периодичности,
объему работ, условиям
эксплуатации, регламентации;

техникалық қызмет көрсету
(ТҚК) - бұйымды мақсаты
бойынша пайдаланған, сақтаған
және тасымалдаған кезде оның
жұмыс істеу қабілеттілігін немесе
жарамдылығын ұстап тұру
жөніндегі операциялар кешені
(немесе операция) Техникалық
қызмет көрсету (жөндеу) түрі деп
мынадай белгілердің біреуі: бар болу
кезеңі, мерзімділігі, жұмыс көлемі,
пайдалану шарттары, регламенттелуі
бойынша бөлінетін қызмет көрсету
(жөндеу) түсініледі;

97 техническое обслуживание
с непрерывным контролем техническое обслуживание,
предусмотренное в
нормативнотехнической
документации и выполняемое по
результатам непрерывного контроля
технического состояния;

үздіксіз бақылаумен техникалық
қызмет көрсету - нормативтіктехникалық құжаттамада көзделген
және техникалық жай-күйін үздіксіз
бақылау нәтижелері бойынша
орындалатын техникалық қызмет
көрсету;

98 техническое обслуживание
с периодическим контролем
-техническое обслуживание, при
котором контрольтехнического
состояния выполняется с
установленными в нормативнотехнической документации
(регламенте) периодичностью
и объемом, а объем остальных
операций определяется техническим
состоянием изделия в момент начала
технического обслуживания;

мерзімді бақылай отырып
техникалық қызмет көрсету техникалық жай-күйін бақылау
нормативтік-техникалық
құжаттамада (регламентте)
белгіленген кезеңділікпен және
көлеммен орындалатын, ал қалған
операциялардың көлемі техникалық
қызмет көрсетудің басталу сәтінен
бұйымның техникалық жай-күйіне
байланысты анықталатын кездегі
техникалық қызмет көрсету;
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99 техническое состояние совокупность подверженных
изменению в процессе эксплуатации
свойств изделия, характеризуемая
в определенный момент времени
определяющими параметрами
(признаками), установленными
технической документацией на это
изделие;

техникалық жай-күй-белгілі бір
уақыт аралығында осы бұйымға
техникалық құжаттамада белгіленген
параметрлермен (белгілермен)
сипатталатын, пайдалану процесінде
өзгеріске ұшыраған бұйым қасиетінің
жиынтығы;

100 технологическая карта технического
обслуживания - документ,
содержащий порядок выполнения
регламентных операций, технические
требования, применяемые средства и
необходимые трудовые затраты;

техникалық қызмет көрсетудің
технологиялық картасы регламенттік операцияларды орындау
тәртібін, техникалық талаптарды,
қолданылатын құралдарды және
қажетті еңбек шығындарын
қамтитын құжат;

101 трансформаторная подстанция
- электрическая подстанция,
предназначенная для преобразования
электроэнергии одного напряжения
в энергию другого напряжения с
помощью трансформаторов;

трансформаторлық қосалқы станция трансформатордың көмегімен электр
энергиясын бір кернеуден екінші
кернеу энергиясына айналдыруға
арналған қосалқы электр станциясы;

102 уполномоченный орган в
сфере гражданской авиации центральный исполнительный орган,
осуществляющий руководство в
области использования воздушного
пространства Республики Казахстан
и деятельности гражданской и
экспериментальной авиации;

азаматтық авиация саласындағы
уәкілетті орган - Қазақстан
Республикасының әуе кеңістігін
пайдалану және азаматтық және
эксперименттік авиация қызметі
саласында басшылықты жүзеге
асыратын орталық атқарушы орган;

103 упреждающий допуск параметра
- диапазон изменения значений
параметра, в котором в соответствии
с эксплуатационной или ремонтной
документацией нарушается
исправность изделия при сохранении
его работоспособности;

параметрдің алдын ала рұқсат
етілуі - пайдалану немесе жөндеу
құжаттамасына сәйкес бұйымның
жұмысқа қабілеттілігін сақтау
кезіндегі оның жарамдылығы
бұзылған параметрі мәндерінің
өзгеру диапазоны;
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104 устройство - совокупность
элементов, представляющая единую
конструкцию (блок, плата, шкаф,
механизм);

құрылғы - бірыңғай конструкцияны
(блок, тақша, шкаф, механизм)
білдіретін элементтер жиынтығы;

105 функциональная схема-схема,
разъясняющая определенные
процессы, протекающие в отдельных
функциональных цепях изделия
(установки) или в изделии в целом;

функционалдық схема бұйымның (қондырғы) жекелеген
функционалдық тізбектерінде немесе
бүтін бұйымда болып жатқан белгілі
бір процесті түсіндіретін схема;

106 функциональная цепь - линия, канал,
тракт определенного назначения
(канал звука, видеоканал, тракт
сверхвысоких частот);

функционалдық тізбек - белгілі бір
бағыттағы желі, арна, жол (дыбыс
арнасы, бейнеарна, өте биік жиілік
жолы);

107 централизованное электроснабжение
- электроснабжение потребителей от
энергетической системы;

орталықтандырылған электрмен
жабдықтау - тұтынушыларды
энергетикалық жүйеден электрмен
жабдықтау;

108 цепь связи - система связи,
включающая все прямые каналы
между двумя станциями;

байланыс тізбегі - екі станция
арасындағы барлық тура арналарды
қосатын байланыс жүйесі;

109 щит гарантированного
электропитания - распределительное
устройство, на котором после
отказа одного источника питания
электроэнергией напряжение
восстанавливается от другого
источника через гарантированное
время;

кепілдік берілген электр қоректендіру
қалқаншасы - электр энергиясымен
қоректендірудің бір көзі істен
шыққанда, кепілдік уақыт өткен
соң кернеу басқа көзден қалпына
келтірілетін үлестіргіш құрылғы;

110 эксплуатационная документация документация, регламентирующая
техническую эксплуатацию изделия
и содержащая эксплуатационные
ограничения, процедуры и
рекомендации;

пайдалану құжаттамасы - бұйымның
техникалық пайдаланылуын
регламенттейтін және пайдалану
шектеулерін, рәсімдерді және
ұсынымдарды қамтитын құжаттама;
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111 электрическая связь (электросвязь)
- передача или прием знаков,
сигналов, голосовой информации,
письменного текста, изображений,
звуков по проводной, радиооптической и другим
электромагнитным системам;

электр байланысы (электр
байланысы) - белгілерді, дабылдарды
дыбыс ақпаратын, жазбаша мәтінді,
бейнелерді, дыбыстарды өткізгіш,
радио-оптикалық және басқа да
электрмагнитті жүйелер арқылы беру
немесе қабылдау;

112 электрическое распределительное
устройство (распределительное
устройство) - электроустановка,
предназначенная для приема и
распределения электроэнергии на
одном напряжении и содержащая
коммутационные аппараты,
вспомогательные устройства и
соединяющие их элементы;

электрлі таратушы құрылғы
(таратушы құрылғы) - бір кернеулі
токты электр энергиясын қабылдау
және таратуға арналған, сондай-ақ,
коммутациялық аппараттар, қосалқы
құрылғылар және оларды қосушы
элементтері бар электр қондырғысы;

113 элемент схемы - составная
часть схемы, которая выполняет
определенную функцию в изделии
и не может быть разделена на
части, имеющие самостоятельное
функциональное назначение
(резистор, трансформатор, насос,
муфта);

схема элементі - бұйымның
белгілі бір функциясын атқаратын
және дербес функционалдық
мақсатқа ие болған бөлшектерге
(резистор, трансформатор, сорғы,
жалғастырғыш) бөлінбейтін
схеманың құрамдас бөлшегі;

114 авиационная техника - гражданские
воздушные суда (далее - ВС), их
оборудование, комплектующие
изделия, двигатели и тренажеры;

авиациялық техника - азаматтық әуе
кемелері (бұдан әрі - ӘК), олардың
жабдықтары, жиынтықтаушы
бұйымдары, қозғалтқыштары мен
тренажерлер;

115 внешняя линейная станция по
техническому обслуживанию
авиационной техники (далее
- ТО АТ) - линейная станция,
созданная эксплуатантом
гражданских воздушных судов для
их технического обслуживания
и действующая за пределами
Республики Казахстан;

авиациялық техникаға техникалық
қызмет көрсету (бұдан әрі - АТ
ТҚ) жөніндегі сыртқы желілік
станция - азаматтық әуе кемелерін
пайдаланушы оларға техникалық
қызмет көрсету үшін құрған және
Қазақстан Республикасынан тысқары
жерде әрекет ететін желілік станция;
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116 допускающий персонал
- авиационный персонал,
удостоверяющий летную годность
воздушного судна, его системы
или компонента для их допуска к
эксплуатации после выполнения ТО
и РАТ;

рұқсат беруші персонал - әуе
кемесінің ұшуға жарамдылығын,
оның жүйесін немесе компонентін
оларды АТ ТҚ және Ж
орындалғаннан кейін пайдалануға
рұқсат беру үшін куәландыратын
авиациялық персонал;

117 инженерно-технический персонал
— авиационный персонал, имеющий
действующее свидетельство
авиаспециалиста с допуском
работы по ТО И РАТ ВС и/или его
компонентов;

инженерлік-техникалық персонал ӘК және/немесе оның компонентін
АТ ТҚ және Ж жөніндегі жұмысқа
рұқсаты бар авиамаманның жарамды
куәлігі бар авиациялық персонал;

118 летная годность - техническое
состояние воздушного судна,
соответствующее летно-техническим
характеристикам, которые
обеспечивают его безопасность и
летные качества;

ұшуға жарамдылық - әуе кемесінің
қауіпсіздігі мен ұшу сапасын
қамтамасыз ететін ұшу-техникалық
сипаттамаларға сай келетін әуе
кемесінің техникалық жай-күйі;

119 линейная станция ТО АТ гюдразделение организации по ТО
АТ, которое создается на территории
Республики Казахстан вне аэропорта
дислокации основной базы ТО АТ на
срок не менее трех месяцев;

АТ ТҚ желілік станциясы - Қазақстан
Республикасының аумағында АТ ТҚ
негізгі базасы орналасқан әуежайдан
тысқары кемінде үш ай мерзімге
кұрылатын АТ ТҚ жөніндегі
ұйымның бөлімшесі;

120 поддержание летной годности комплекс мер, посредством которых
обеспечивается соогветствие ВС
требоваииям летной годности
и их поддержание в состоянии,
необходимом для безопасной
эксплуатации на протяжении
эксплуатационного срока службы;

ұшуға жарамдылықта ұстау - ӘК-нің
ұшуға жарамдылық талаптарына
сәйкестігі және оларды жұмыс
істеуінің пайдалану мерзімі
бойында қауіпсіз пайдалану үшін
қажетті күйде ұстау солар арқылы
қамтамасыз етілетін шаралар кешені;

121 ремонт - восстановление летной
годности авиационной техники,
определяемой соответствующими
нормами летной годности;

жөндеу - ұшуға жарамдылық
нормаларына сәйкес анықталатын
авиациялық техниканың ұшуға
жарамдылығын қалпына келтіру;
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122 руководство по деятельности
организации по ТО и РАТ
- документ, утвержденный
руководителем организации
по ТО и РАТ и содержащий
подробную информацию об
области деятельности организации
по ТО и РАТ, функциях и задачах
ее руководства, инженернотехническом персонале, структуре,
производственной базе, процедурах
ТО и РАТ и системе обеспечения
качества;

АТ ТҚ және Ж жөніндегі ұйымның
қызметі жөніндегі нұсқау - АТ
ТҚ және Ж жөніндегі ұйымның
басшысы бекіткен және АТ ТҚ
және Ж жөніндегі ұйымның қызмет
саласы, оның басшылығының
функциялары мен міндеттері,
инженерлік- техникалық персонал,
құрылымы, өндірістік базасы, АТ
ТҚ және Ж рәсімдері мен сапаны
қамтамасыз ету жүйесі туралы
егжей-тегжейлі ақпараттан тұратын
құжат;

123 руководство по качеству - документ,
излагающий политику в области
качества и описывающий систему
качества организации по ТО и РАТ;

сапа жөніндегі нұсқау - АТ ТҚ
және Ж жөніндегі ұйымның сапа
саласындағы саясатын баяндайтын
және сапа жүйесін сипаттайтын
құжат;

124 руководящий персоналуполномоченные лица в составе
персонала организации, имеющие
полномочия, достаточные для того,
чтобы осуществлять ресурсное
и организационное обеспечение
всех работ по ТО и РАТ в
соответствии с возложенными на них
обязанностями;

басшы персонал - АТ ТҚ және Ж
жөніндегі барлық жұмыстарды
өздеріне жүктелген міндеттерге
сәйкес ресурстық және
ұйымдастырушылық қамтамасыз
етуді жүзеге асыру үшін жеткілікті
өкілеттігі бар ұйым персоналының
құрамындағы уәкілетті тұлғалар;

125 свидетельство о ТО и РАТ
- документ, содержащий
сведения, подтверждающие
удовлетворительиое выполнение
указанных в нем работ по ТО в
соответствии с утвержденными
данными и процедурами,
описанными в руководстве по
деятельности организации по ТО и
РАТ;

АТ ТҚ және Ж туралы куәлік - АТ
ТҚ және Ж жөніндегі ұйымның
қызметі туралы басшылықта
баяндалған бекітілген деректер мен
рәсімдерге сәйкес онда көрсетілген
ТҚ жөніндегі жұмыстарды
қанағаттанарлық орындауды
растайтын мәліметтер бар құжат;
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126 система качества - совокупность
организационной структуры,
документальных методик, процессов
и ресурсов, необходимых для
осуществления административного
управления качеством в
соответствии со стандартами
качества;

сапа жүйесі - сапа стандарттарына
сәйкес сапаны әкімшілік басқаруды
жүзеге асыру үшін қажетті
ұйымдастырушылық құрылымның,
құжаттамалық әдістемелердің,
процестер мен ресурстардың
жиынтығы;

127 система управления безопасностью
полетов (далее - СУБП) - системный
подход к управлению безопасностью
полетов, включая необходимую
организационную структуру,
иерархию ответственности,
руководящие принципы и
процедуры;

ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесі
(бұдан әрі - ҰҚБЖ) - қажетті
ұйымдастырушылық құрылымды,
жауапкершілік сатылығын,
басшылық ететін қағидаттар мен
рәсімдерді қоса алғанда, ұшу
қауіпсіздігін басқаруға жүйелі
көзқарас;

128 техническое обслуживание проведение работ, необходимых
для обеспечения сохранения летной
годности воздушного судна, включая
контрольно-восстановительные
работы, проверки, замены,
устранение дефектов, выполняемые
как в отдельности, так и в сочетании,
а также практическое осуществление
модификации или ремонта;

техникалық қызмет көрсету
- бақылау-қалпына келтіру
жұмыстарын, тексеруді, алмастыруды
қоса алғанда, әуе кемесінің ұшуға
жарамдылығын сақтауды қамтамасыз
ету үшін қажетті жұмыстарды
жүргізу, жеке-жеке де, үйлестіріп
те орындалатын ақауларды жою,
сондай-ақ түрлендіруді немесе
жөндеуді іс жүзінде жүзеге асыру;

129 человеческий фактор - принципы,
применяемые в разработке и
сертификации АТ, подготовке
персонала, производстве полетов и
ТО, и направленные на достижение
безопасного взаимодействия между
человеком и другими элементами
системғя путем надлежащего
рассмотрения и учета свойств
человека;

адам факторы - АТ әзірлеуде және
сертификаттауда, персоналды
даярлауда, ұшуларды жүргізуде және
ТҚ-да қолданылатын және адамның
қасиеттерін тиісінше қарастыру
және есепке алу жолымен адам
мен жүйенің басқа да элементтері
арасындағы өзара қауіпсіз іс-қимылға
қол өткізуге бағытталған қағидаттар;
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130 эксплуатационная документация документация, регламентирующая
летную и техническую эксплуатацию
ВС и компонента, включая ТО, и
содержащая эксплуатационные
ограничения, процедуры и
рекомендации

пайдалану құжаттамасы - ӘК-ні және
ТҚ-ны қоса алғанда, компонентінің
ұшуы мен техникалық пайдалануды
регламенттейтін және пайдалану
шектеулері, рәсімдер мен ұсынымдар
бар құжаттама

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салалық
терминологиялық комиссиясы ұсынған медицина саласына арналған
сөздер мен сөз тіркестері
1
2
3

аномалия
аппендицит рецидивирующий
бактерионоситель

4
5
6

беременная
беременность внематочная
болезни грибковые

7
8
9
10
11
12
13
14

болезни заразные
боль распирающая
визуальный метод
врач общей практики
врач мануальной терапии
врач фитотерапевт
вдавление реберно-ключичной
связки
вмешательство медицинское

15
16
17
18
19
20
21

врожденный
внутрибольничный
гангрена
гастрит
гельминтоз
главный санитарный врач
дезадаптация

аномалия, ауытқу
қайталанбалы аппендицит
бактерия иеленуші, бактерия
тасушы
жүкті әйел
жатырдан тыс жүктілік
терінің микоз аурулары,
дерматомикоздар
жұқпалы аурулар
керіп ауыру
көзбен көру әдісі
жалпы практика дәрігері
мануалист дәрігері
фитотерапевт-дәрігер
қабырға-бұғана байламының
батығы
медициналық әрекет,
медициналық шара қолдану
туа біткен
ауруханаішілік
гангрена, шірік
гастрит, асқазан қабынуы
гельминтоз, ішек құрт ауруы
санитариялық бас дәрігер
бейімсіздену, икемсіздену
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

дезактивация
дезаминирование
делирий
делирий алкогольный
депрессия
десна
дефект
дефицит
запястно-пястные суставы
здоровый образ жизни
интегрирированное ведение
болезней детского возраста
(ИВБДВ)
наблюдение
нагрузка
назначение (медицинское)
обследование
осмотр
первичное звено
регионализация
скорая койка
скорая медицинская помощь
стерильный
ткань
уязвимые группы
фертильный возраст

дезактивация, қатерсіздендіру
аминсіздендіру, аминсіздену
делирий, ес ауысу
маскүнемдік делирий
депрессия, тежелу
қызылиек
кемістік, ақау
тапшылық
білезік-алақан буындары
саламатты өмір салты
балалық шақтағы ауруларды
ықпалдастыра емдеу (БАЫЕ)
бақылау
жүктеме
медициналық тағайындама
зерттеп-қарау
тексеріп-қарау
бастапқы буын
өңірлендіру
жедел, шұғыл төсек
жедел медициналық жәрдем
стерильді, зарарсыз
тін
осал топтар
бала көтеретін жас

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары мен ішкі әскерлерінде
салалық терминдерді қалыптастыру жөніндегі комиссиясының ұсынған
сөздері мен сөз тіркестері
А
46
47
48
49
50

Анкетирование
Активизация,активизировать
Акцентуация личности
Акцент поставлен
Акцентировать внимание

сауалнама жүргізу
жандандыру
жеке тұлғаны даралап көрсету
ерекше мән беру
назарға алу
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Б
51

52
53

Были разбиты 5 штук линз
сигнальной точки входного
светофора
Боевая служебная подготовка
Быстрое реагирование

кіреберістегі бағдаршамның
сигналдық нүкте линзаларының 5
данасы сынған
жауынгерлік қызметтік даярлық
жедел ден қою
В

54
55
56
57

Выявленные нарушения
Вводный
вторичная
Взвод сопровождения
пассажирских поездов

Анықталған заң бұзушылықтар
кіріспе
екінші, қайта
Жолаушылар поездарына ілесіп
жүру взводы

58
59

Выключение
Внутренние двери камер
решетчатые, изготовлены из
продольных и поперечных
прутьев арматуры

сөндіру
Камералардың ішкі есіктері
торланған ұзыннан және
көлденеңнен арматура
сымдарынан дайындалған

60

Выразившееся в нарушении
уголовно процессуального
законодательства
В рамках
Вожатый
Волевой барьер
Вымогательство

Қылмыстық іс жүргізу
заңнамасын бұзуда байқалған

61
62
63
64

шеңберінде
Вожатый, жолбасшы
Жігерлі, қайратты кедергі
бопсалау
Г

65
66
67
68
69

Госпитализация в стационар
Группа риска
Горячие точки
Гастролер
Группа сопровождения

Стационарға жатқызу
Тәуекел тобы
Қақтығыс нүктелері
гастрольші
Ілесіп жүру тобы
Д

70
71
72

Действительность
Дорожная пробка
Дискредитация

шындық, болмыс
Жол кептелісі
Беделіне кір келтіру, беделін
түсіру

73
74

Действующий
Детализация телефонных звонков

қолданыстағы
Телефон қоңырауларын жіктеп
ашу
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75
76
77
78

Дневальный
Дубликат
Диверсификация
Допрос

кезекші
телнұсқа
әртараптандыру
Жауап алу
Ж

79

80
81
82
83
84
85

Журнал учета информаций
(ЖУИ)

З

Законопослушное поведение
Законопослушный гражданин
Задействованные
Запрос
Зарядная камера
Засада

Ақпаратты есепке алу журналы
(АЕЖ)
заң сыйлаушылық
заңға бағынатын азамат
жұмылдырылған
сұрау салу
зарядтайтын камера
тосқауыл, торуыл

И
86
87
88
89
90
91
92

Интеллект
Иск регрессный
Инициатор
Изолятор временного содержания
(ИВС)
Инспектор по особым
поручениям
Исковое заявление
Изогнутая петля

зият
кері талап
бастамашы
Уақытша ұстау изоляторы (УҰИ)
ерекше тапсырмалар жөніндегі
инспектор
Талап арыз
Иілген, имек, ілмек
К

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Колесо
Криминогенный участок
Карточка заместитель получения
оружия
Квалификация
Конвейер
Квалификация действия
Контактные люди
Коммунально эксплуатационное
отделение
Ключевой документ
Кродольное плоскостопие

доңғалақ
криминогенді учаске
қаруды алуға арналған ауыстыру
карточкасы
біліктілік
конвейер
Іс әрекетті саралау
байланыстағы адамдар
коммуналдық пайдалану
бөлімшесі
негізгі құжат
майтабан
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103

Книга учета заявлений (КУЗ)

104

Книга регистраций отказных
материалов (КРОМ)
Классная квалификация
Классность
Калибр
Катастрофа
Комплексный
Конфиденциальность
Конфискация
Канавка
Капсюльное гнездо
Капсюль-воспламенитель
Кардер
Конфликт
Контрабанда
Комплектовать
Конфликт
Криминальная полиция,
криминалистический

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123

Л

Личность
Лицо
Лидер приступной группы

өтініштерді есепке алу кітабы
(ӨЕК)
бас тарту материалдарын тіркеу
кітабы (БТМТК)
сыныптық біліктілік
сынып
калибр
апат
кешенді
құпия
тәркілеу
жырашық
капсюльді ұяшық
тұтанғыш капсюль
кардер
қақтығыс
контрабанда
жасақтау
қақтығыс
криминалдық полиция,
криминалистикалық
жеке тұлға
адам, тұлға
қылмыстық топтың жетекшісі

М
124
125
126
127
128

Медицинское наблюдение
Механизм
Методическая разработка
Мобилизовать
Мобильность

медициналық бақылау
тетік
әдістемелік әзірлеме
жұмылдыру
ұтқыр
Н

129
130
131
132
133

Надлежащим образом,
соответствующим образом
Нагрудный знак
Нарушение
Наблюдение, контроль
Наряд

тиісінше, тиісті түрде
омырау белгісі
бұзу, заң бұзушылық
бақылау
жасақша
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Налетчик
Нарекание
Наковальня
Начало папиллярной линии
Неотвратимость
Неполный завитковый узор
Начальник приемника
распределителя
Неблагополучная семья
Недобросовестное отношение
Недозволенный
Нарочно
Начальник курса
Накладная
Нелегал

шабуыл жасаушы
жазғыру, сөгу
төс
папиллярлық сызықтың басталуы
құтылмаушылық
толық емес шиыршық өрнек
қабылдау тарату орнының
бастығы
қолайсыз отбасы
адал қарамау
рұқсат етілмеген
қолма қол
курс бастығы
жүкқұжат
заңсыз келуші
О

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

161

Отделение расследований
следственного отдела
Откомандировать

тергеу бөлімінің тергеу
бөлімшесі
қарамағына жіберу, қарамағына
қызметке жіберу
іс-әрекеттерді пысықтау
жалпы қылмыстар
жұқпалы ауру ошағы
соңғы диагноз
төсек орын айналым
жедел хабарлама
бағдар, бағдарлау
округтік
ауырлататын, жеделдететін мән
жайлар
папилярлық сызықтың аяқталуы
Визуалды бақылауды
болдырмайтын жағдайларда тану

Отработка действий
Общеуголовные преступления
Очаг инфекционного заболевания
Окончательный диагноз
Оборот койки
Оперативное сообщение
Ориентировка
Окружная
Обстоятельства отягчающие,
смягчающие
Окончание папиллярной линии
Опознание в условиях,
исключающих визуальное
наблюдение
Отработка (района, местности,
на предмет выявления
правонарушении или
преступлении)

Құқық бұзушылықтарды немесе
қылмыстарды анықтау мәніне
ауданды, жергілікті жерді тексеру
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Обработка информации
Оперативно служебная
деятельность
Оперативная разработка
Отработка
Обстановка, состояние
Оживленный район
Отбор
Обвинение
Осуждение
Отчет

ақпаратты өңдеу
жедел қызметтік жұмыс
жедел әзірлеме
тексеріс жүргізілді
жағдай, ахуал, жай күй
қызу аудан
іріктеу
айыптау
соттау
есеп беру, есеп
П

172

представление на устранение
выявленных нарушений

173
174

планерка
переквалифицированный

175
176

прекращенное уголовное дело
приостановленное уголовное
дело
прокурорское реагирование
проведение инструктажа
приемник распределитель
притон
послужной список
положение
правило
приложение
профилактический осмотр
прикомандировать
показатель заболеваемости
с временной утратой
трудоспособности
поступление в наряд
прогноз
профиль

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

188
189
190

анықталған (заң, тәртіп)
бұзушылықтарды жоюға
арналған ұстаным
лездеме
мәтінге байланысты:
1мамандығын өзгерту, 2 бір
баптан басқа бапқа жіктеу
қысқартылған қылмыстық іс
тоқтатылған қылмыстық іс
прокурорлық ден қою
нұсқама өткізу
қабылдап тарату орны
притон
қызметтік тізім
ереже
қағида, ереже
қосымша
профилактикалық тексеру
қызметке жіберу
еңбекке жарамдылығын уақытша
жоғалтқан сырқаттану көрсеткіші
нарядқа түсу
болжам
бейін
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

первичная
профилактический
подразделения
предписание
принцип
процесс
профилактика
перспективный план
противодействие
параллельные петли
перегородка
петлевые
петли клубки
петля спираль
полимерный пыж с концентратом

206
207
208
209
210

половинчатые
петли
пособничество
пособничество во взяточничестве
приманка

211
212
213
214
215

простой завитковый узор
проточка
прослушивание разговоров
приобщить
полагал бы привлечь его к
дисциплинарной ответственности
подделка
потенциальный поставщик

216
217

бастапқы
профилактикалық
бөліністер
нұсқама, ұйғарым
қағидат, принцип
процесс
профилактика, алдын алу
перспективалық жоспар
қарсы іс қимыл
параллель ілгек
қоршау
ілгектелген
ілгек шумақ
шиыршық ілгек
концентраторы бар полимер оқ
тығыны
екіұшты, екіұдай
ілгек
астыртын айдап салушылық
пара алуға айдап салу, итермелеу
жем, сеп; ауыспалы мағынада:
алдаусырататын нәрсе
қарапайым шиыршық өрнек
бұлақ
сөйлесулерді тыңдау
іске тігу
оны тәртіптік жауапкершілікке
тартуды ұйғарар едім
қолдан жасалған
әлеуетті жеткізуші
Р

218
219
220
221
222
223

рапорт
распоряжение
рекомендация
реорганизация
раскрыто в условиях изолятора
временного содержания
разбирательство

баянат
өкім
ұсыным
қайта ұйымдастыру
уақытша ұстау изоляторы
жағдайында ашылды
талқылау
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

расхождение диагнозов
рубежный контроль
развод
расписание, график
режим
расстановка
реагировать
разаттестация
разветвление папиллярной линии
развод УДП
регулирование

диагноздардың сәйкес келмеуі
аралық бақылау
таратылым
кесте
режим
орналастыру
ден қою
арнаулы атақтарды алу
папилляр сызықтардың таралуы
ЖПБ-ның таратылымы
реттеу
С

235
236
237
238
239
240

секрет
сутенер
совместительство
сводничество
сторожевой лист
стихийные рынки

241
242
243
244
245
246
247
248
249

служебная деятельность
следствие, расследование
стрессоустойчивый
сознание ясное
сокращенное уголовное дело
срок давности
самоконтроль
саморегуляция
среднегодовая занятость койки

250
251
252
253
254
255
256

суицид
суицидальная попытка
старший группы
сигнализация
ствол
сопроводительное письмо
специальное лечебно
профилактическое учреждение

құпия
сутенер
қосымша жұмыс істеу
жеңгетайлық
бақылау парағы
рұқсат берілмеген жерлердегі
базарлар
қызметтік жұмыс
тергеу
стреске тұрақты
ақыл ойы анық, ақыл есі дұрыс
қысқартылған қылмыстық іс
ескеру мерзімі
өзін өзі бақылау
өздігінен ретке келтіру
төсек орынның орташа жылдық
жүктемесі
суицид
суицид жасауға әрекеттену
топ басшысы (жетекшісі)
сигнализация
ұңғы
ілеспе хат
арнайы емдеу профилактикалық
мекеме
40

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

соблюдение
ситуация
сигнал
состояние
содействие
сверка
сводка
скат гильзы
слияние папиллярной линии
спираль
срез гильзы
стычка
совместный
сопровождение
сопровождать уголовное дело
спальные и оживленные районы
сотрудничество
сожитель
стаж
суточный наряд
схема
«серийный» убийца

сақтау
жағдай
сигнал
жай күй, ахуал
жәрдемдесу, көмек көрсету
салыстыра тексеру
ақпар
гильзаны сырғыту
папилляр сызықтардың қосылуы
күрделі шиыршық
гильза кесіндісі
ұрыс-керіс
бірлескен
ілесіп жүру, сүйемелдеу
қылмыстық істі сүйемелдеу
тыныш және шулы аудандар
ынтымақтастық
бірге тұратын адам
өтіл
тәуліктік наряд
сызба
бірнеше рет кісі өлтірген адам
Т

279
280
281
282
283
284
285

тайна
терроризм
тонированное стекло
тревожный
тревожный чемодан
тщеславие
тонкие межпапиллярные линии

құпия
терроризм
күңгірттенген әйнек
қобалжығыш
дабыл чемоданы
мансапқұмарлық, менмендік
жіңішке папиллярлық сызықтар
У

286

Угон автотранспортных средств

287

Упрощенное досудебное
производство
Уплотнение

288

автокөлік құралдарын айдап
әкету
сотқа дейінгі жеңілдетілген
өндіріс
тығыздау
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289
290
291
292
293
294

295
296
297

1. Утечка информации,
2. утечка газа
Уполномоченный орган
Управление тылового
обеспечения
Управление финансового
обеспечения
Ученый секретарь
Указать о недопущении
подобных фактов

Ф

Фиксация
Фиксация записи
Форма

1. ақпараттың жариялануы,
2. газдың жайылуы, таралуы
уәкілетті орган
тылдық қамтамасыз ету
басқармасы
Қаржымен қамтамасыз ету
басқармасы
ғалым хатшы
осындай фактілерге жол бермеу
туралы атап көрсетілсін
тіркеу
жазбаны тіркеу
нысан

Э
298
299

Эффективный
Экстренный

тиімді
шұғыл
Х

300

Халатное отношение

немқұрайды қарау

ФОНЕТИКА, ФОНОЛОГИЯ ТЕРМИНДЕРІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

аудиторский анализ
теория диффереициальных
признаков
мелодика
мелодические узоры
сильная позиция
слабая позиция
тембр
одномерная оппозиция
нейтрализуемая оппозиция
диакритический знак
дрожащий согласный
звукотип
тембр (окраска) голоса
интенсивность звука
интонационная единица

аудиторлық талдау
айырым белгілер теориясы
әуен
әуен өрнектері
әлді ұстаным
әлсіз ұстаным
әуез
бірөлшемді оппозиция
бейтараптанған оппозиция
дәйекші белгі
діріл дауыссыз
дыбыс типі
дауыс реңкі
дыбыс қарқыны
интонациялық бірлік
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

подвижное разноместное
ударение
интонационный центр
интонационный контур
интонационная структура
интонема специалыюго вопроса
интонема общего вопроса
интонема категоричного
побуждения
интонема вставки
интонема восклицания
завершенная интонема
хезитационная пауза
параллельные ряды
постоянная оппозиция
позиционные чередования
синхронный срез
принцип экономии
твердый тембр
щелевой согласный
негубной гласный
неогубленный гласный
гортанный звук
немой звук
слабый звук
плоскощелевой согласный
смычный
оттенки фонем
модификаңия фонемы
фонетическое явление

жылжымалы екпін
интонациялық өзек
интонациялық кескін
интонациялық құрылым
арнаулы сұрақ интонемасы
жалпы сұрақ интонемасы
қатал бұйрық интонемасы
қыстырма интонемасы
лепті интонемасы
тиянақты интонема
хезитациялық кідіріс
жарыспалы қатарлар
тұрақты оппозиция
позициялық алмасулар
синхрондық кесік
үнемдеу принципі
жуан әуез
жуысыңқы дауыссыз
езу дауысты
езулік дауысты
көмей дыбыс
жасырын дыбыс
көмескі дыбыс
жайылыңқы дауыссыз
тоғысыңқы
фонема реңктері
фонеманың түрленімі
фонетикалық құбылыс

ОНОМАСТИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕР
44
45
46
47

агионим (әулие есімдері)
агиотопоним (әулие есімдерінен
жасалған топоним)
агороним (елді мекендегі алаң,
базар атаулары)
региональная ономастика

агионим
агиотопоним
агороним
аймақтық ономастика
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48
49
50

51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65

оним (жалқы есімдер)
онимизация (жалпы есімнің
жалқы есімге айналу үдерісі)
прагматоним (рухани
құндылықтар қатысты заттардың
жалқы атауы)
эргоним (мекеме, кәсіпорын
атаулары)
экзоним (шет мемлекеттердің
атауы)
хрематоним (материалдык
мэдениет атауы, мыс: тайқазан)
хороним (кез келген әкімшілік
территориялык табиғи аймақ,
аудан атаулары)
миграция топонимов
патроним (ру басы атауы)
ойконим (елді мекен атауы)
геноним (рулардың ішкі
бөліністері атаулары)
поэтическая ономастика
социальная ономастика
мифотопоним (мифтік жер-су
атаулары)
эпоним (тарихи тұлға атынан
қойылған атау)
этноним (ру-тайпалардың,
ұлттардың жинақталған
терминдік атаулары)
этникон (ру-тайпа, халық, ұлт
атымен аталған жер, территория)
ономатография (ономастиканың
сөздік жасау саласы)

оним
онимдену
прагматоним

эргоним
экзоним
хрематоним
хороним

топонимдердің миграциясы
патроним
ойконим
геноним
поэтикалық ономастика
әлеуметтік ономастика
мифотопоним
эпоним
этноним

этникон
ономатография

ҚОЛДАНБАЛЫ ТІЛ БІЛІМІ БОЙЫНША
66
67
68
69

абсолютная частота
автоматическая лингвистика
модуль разности
автоматическая обработка
информации

абсолютті жиілік
автоматты лингвистика
айырым модулі
ақпаратты автоматты өңдеу
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

автоматический поиск
информации
информационное измерение
хранение информации
информационная система
теория информации
информационная модель
степень расхождения
характер расхождения
промежуточный код
величина отклонения
открытая система
алфавитно-частотный словарь
алфавитный состав
работа программы
базовый язык
число наблюдений
сила связи
узел связи
теснота связи
последовательность испытаний
ошибка наблюдения
число испытаний
генеральная совокупность
текстов
знак
система знаков
метод (прием) кодирования
пробел
слоговая структура
моделирование знаний
однородный
однородность
стандарт
грамматическая информация
грамматический признак
грамматическая категория

ақпаратты автоматты іздеу
(тауып алу)
ақпараттық өлшем
ақпаратты сақтау
ақпараттық жүйе
ақпарат теориясы
ақпараттық үлгі (модель)
алшақтық дәрежесі
алшақтық сипаты
аралық код
ауытқу шамасы
ашық жүйе
әліпби-жиілік сөздік
әліпбилік құрам
бағдарлама жұмысы
базалық (негізгі) тіл
байқау саны
байланыс күші
байланыс торабы
байланыс тығыздығы
бақылаулар тізбегі
бақылау қатесі
бақылау (тәжірибе) саны
бас (генералды) мәтін жиынтығы
белгі (таңба)
белгілер жүйесі
белгілеу (кодтау) әдісі
бос аралық
буындық құрылым
білімді модельдеу (үлгілеу)
біртекті
біртектілік
бірізділік (стандарт)
грамматикалық ақпарат
грамматикалық белгі
грамматикалық категория
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105
106
107
108
109
110

125
126
127
128
129
130
131
132
133

грамматический показатель
вычислительная лингвистика
закрытая система
искусственный язык
накопленная абсолютная частота
накопленный информационный
вес
накопленная относительная
частота
частотный словарь
частотный словник
интервал
ингервальная часть
картотечный фонд
квантитативная структура
квантитативная лингвистика
обратная зависимость
частота встречаемости
вероятность встречаемости
порядок убывания
обратно-алфавитный частотный
словарь
обратно-пропорциональная
величина
обратный словарь
табличные данные
прннцнп кодирования
комбинаторное свойство
компьютерный перевод
компьютерная программа
компьютерный фонд
компьютерная лингвистика
корреляция

134
135
136
137

коэффициент корреляции
корреляционный анализ
ключевое значение
процент покрываемости

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
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грамматикалық көрсеткіш
есептеу лингвистикасы
жабық жүйе
жасанды тіл
жиынтық абсолюттілік жиілік
жиынтық ақпараттық салмақ
жиынтық қатынастық жиілік
жиілік сөздік
жиілікті сөзтізбе
интервал
интервалдық бөлік
картотекалық қор
квантитативті құрылым
квантитативті лингвистика
кері тәуелділік
кездесу жиілігі
кездесу ықтималдығы
кему тәртібі
кері әліпби-жиілік сөздік
кері пропорционал шама
кері сөздік
кесте деректері
кодтау принципі
комбинаторлық қасиет
компьютерлік аударма
компьютерлік бағдарлама
компьютерлік қор
компьютерлік лингвистика
корреляция (өзгермелі шамалар
арасындағы тәуелділік)
корреляция коэффициенті
корреляциялық талдау
кілт мәні (шамасы)
қамту пайызы

138
139
140

относительная частота
относительная ошибка
относительный характер

қатынастық жиілік
қатынастық қате
қатынастық сипат

ЛЕКСИКОЛОГИЯ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Языковая картина мира
Языковая личность
Коммуникативная личность
Прецедентный феномен
Коммуникативно-прагматическая
функция языка
Антропоцентрическое
направление
Куммулятивная функция языка
Концептуализация
Концептуальная сфера
Концептуальный анализ
Этномаркерная единица
Лингвокультурология
Лингвострановедение
Этнокультура
Национально-консолидирующая
функция языка
Философско-лингвистические
концепции
Межкультурная коммуникация
Мифическое сознание
Духовный мир
Художественный мир

ғаламның тілдік бейнесі
тілдік тұлға
коммуникативтік тұлға
прецеденттік құбылыс
тілдің коммуникативтіпрагматикалық қызметі
антропоөзектік бағыт
тілдің құжаттық қызметі
тұтастану
концептілік өріс
концептілік талдау
этнотаңбалық бірлік
лингвомәдениеттану
лингвоелтану
этномәдениет
тілдің ұлтты ұйыстырушы
қызметі
философиялық-лингвистикалық
бағыттар
мәдениетаралық қарым-қатынас
мифтік таным
рухани әлем
Көркем әлем

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметкерлері күнделікті
жұмыста қолданатын сөздер мен сөз тіркестері
161
162
163
164

Авансовая сумма
Авансовый отчет
Аванс целевой
Автоматизация аудиторской
деятельности

аванс сомасы
аванстық есеп
мақсатты аванс
аудиторлық қызметті
автоматтандыру
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165

174
175
176
177
178
179

Автоматизация банковских
операций
Автоматизация бухгалтерского
учета
Агентбанк
Агентские облигации
Адаптация к рынку
Аккредитив гарантированный
Аккумуляция
База денежная
Баланс денежных доходов и
расходов
Банк бенефициара
Банк данных
Банк-должник
Банк-поручитель
Банковская гарантия
Банковские расчеты

180
181
182
183
184
185
186
187

Банковский надзор
Банкротство добровольное
Банкротство ложное
Банкротство преднамеренное
Банкротство принудительное
Банкротство умышленное
Бездокументарный
Безубыточность

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Вал
Валютная политика
Валютные биржи
Взимание
Внебалансовый счет
Вторичный рынок
Выгода
Вычет
Год календарный
Годовой план

166
167
168
169
170
171
172
173

банк операцияларын
автоматтандыру
бухгалтерлік есепті
автоматтандыру
банк агент
агенттік облигациялар
нарыққа бейімделу
кепілдендірілген аккредитив
жинақтау
ақша базасы
ақшалай кіріс пен шығыс
балансы
бенефициар банкі
деректер банкі
борышкер банк
кепілгер-банк
банк кепілдігі
банктік есеп айырысу, банктік
есеп
банктік қадағалау
ерікті банкроттық
жалған банкроттық
әдейі банкроттық
еріксіз, мәжбүрлі банкроттық
қасақана банкроттық
құжаттандырылмаған
зиянсыздық, шығынсыздық,
залалсыздық
жалпы көлем
валюта саясаты
валюталық биржалар
өндіріп алу
баланстан тыс шот
қайталама нарық
пайда
шегерім
күнтізбелік жыл
жылдық жоспар
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198

Государственные налоги и сборы

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Движение безналичных денег
Двор монетный
Дебиторская задолженность
Депозит банковский
Депозит валютный
Депозит возвратный
Депозит гарантийный
Депозит до востребования
Депозит долгосрочный
Депозит краткосрочный
Депозит металлический
Долларизация
Единица денежная
Ежедневные платежи
Жесткие цены
Журнал кассовый
Заимствование
Закупочная цена
Замораживание счетов
Изыскание средств
Индексация номинальной
стоимости
Инкассовые операции
Итог
Категория
Колебание курса
Компенсация
Кризис
Курсовая разница
Либерализация
Ликвидность
Месячный расчетный показатель
Надбавка
Накидка
Налогооблагаемый доход

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
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мемлекеттік салықтар мен
алымдар
қолма-қол емес ақша қозғалысы
теңге сарайы, монета сарайы
дебиторлық берешек
банк депозиті
валюталық депозит
қайтарылмалы депозит
кепілдендірілген депозит
талап етілетін депозит
ұзақ мерзімді депозит
қысқа мерзімді депозит
металл депозиті
долларландыру
ақша бірлігі
күнделікті төлемдер
қатаң бағалар
кассалық журнал
қарыз алу
сатып алу бағасы
шоттарды тоқтатып қою
қаражат іздестіру
номиналды (нақтылы) құнды
индекстеу
инкассалық операциялар
қорытынды
санат
бағамның ауытқуы
өтемақы
дағдарыс
бағам айырмашылығы
ырықтандыру
өтімділік
айлық есептік көрсеткіш
үстемеақы
үстеме
салық салынатын кіріс

233
234
235

245
246
247

Начисление
Нейтрализация
Необеспеченные бумажные
деньги
Неустойка
Обеспечение кредита
Обязательство банковское
Обязательство государства
Обязательство договорное
Обязательство долговое
Обязательство краткосрочное,
текущее
Обязательство налоговое
Обязательство первоклассное,
денежное
Обязательство чрезмерное
Оприходование
Падение курса валюты

248
249
250
251
252
253

Пенсия
Пенсия льготная
Пенсия минимальная
Пенсия персональная
Пенсия по возрасту
Пенсия по инвалидности

254
255
256
257
258
259
260

Политика бюджетная
Политика бюджетно-финансовая
Политика дивидендная
Политика доходов
Политика инвестиционная
Сверхстоимость
Стоимость

236
237
238
239
240
241
242
243
244

есептеу
бейтараптандыру
қамтамасыз етілмеген қағаз ақша
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тұрақсыздық айыбы
кредитті қамтамасыз ету
банк міндеттемесі
мемлекет міндеттемесі
шарттық міндеттеме
борыштық міндеттеме
ағымдағы қысқа мерзімді
міндеттеме
салық міндеттемесі
бірінші класты ақшалай
міндеттеме
шамадан тыс міндеттеме
кіріске алу
валюта бағамының төмендеуі
(құлдырауы)
зейнетақы
жеңілдік берілген зейнетақы
ең төменгі зейнетақы
дербес зейнетақы
жасына байланысты зейнетақы
мүгедектікке байланысты
зейнетақы
бюджет саясаты
бюджет-қаржы саясаты
дивидендтік саясат
кіріс саясаты
инвестициялық саясат
үстеме құн
құн

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ миннстрлігі жанындағы салалық
терминологиялық жұмыс тобының ұсынысы
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Ааленский ярус
Абиссальная глубина
Абиссальная зона
Абиссальная равнина
Абордажный топор
Абразивный
Абсолютная высота
Абсолютная геохронология
Абсолютная отметка

270
271
272
273
274
275
276
277

Абсолютная проницаемость
Авандельта
Аваншельф
Аварийно-ремонтное судно
Аварийно-сигнальный буй
Аварийный хомут
Автомат для перекоса
Автомат для подачи долота

278

Автомат для завинчивания и
развинчивания труб
Автомат для тряски ручки
управления
Авторский надзор за разработкой

279
280
281
282
283
284

286

Агатовая топка
Агенты денудации
Агенты морфогенеза
Агенты переноса
(гранспортировки)
Агрегат для свабирования
скважин
Агрессивные воды

287

Адаптер шарошек

285

Аален ярусы
Абиссальдық тереңдік
Абиссальдық аймақ
Абиссальдық жазық
Ілгек балта
Қажағыш
Абсолюттік биіктік
Абсолюттік жержылнама
Абсолюттік белгі
(син - нақты биіктік)
Абсолюттік өтімділік
Сыртқы атырау
Алғышек қайраң
Апаттық-жөндеу кемесі
Апаттық-сигналдық қалтқы
Апаттық қамыт
Кептелу автоматы
Қашауды жіберуге арналған
автомат
Құбырларды бұрап бекітуге және
босатуға арналған автомат
Басқару тұтқасын сілкілеу
автоматы
Игеру барысын авторлық
қадағалау
Ақық оттық
Мүжу агенттері
Морфотек агенттері
Тасымал агенттері
Ұңғымаларды піспектеуге
арналған агрегат
Судың қажауы, жегіштігі, мүжуі,
әрекеті
Шаржыларды бейімдеуіш

51

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Адгезия
Адсорбенты
Адсорбированная вода
Адсорбционность нефтяной
породы
Адсорбция
Адыры
Азимут
Азимут падения
Азимут простирания
Акватория
Аккумуляция
Аккумуляция нефти и газа
Активизация
Активность окислительновосстановительная
Активность пластовых вод
Активность фильтрационная
Активность электромеханическая
Акустический каротаж
Акустический контроль
цементирования
Алданский ярус
Алеврит
Алевролит
Алевролито-песчаник
Альбский ярус
Амгинский ярус
Амплитуда складки
Амплитуда смещения
Апализ битуминологический
Анализ литогенетический
Анализ мощностей
Анализ перерывов и несогласий

Адгезия, жабысу
Адсорбенттер
Сіңірмелі су
Мұнайлы жыныстың сіңіргіштігі
(адсорбциялығы)
Тұту (сіңіріп алу)
Адырлар
Азимут
Еңістену азимуты
Сағалану азимуты
Су айдыны
Аккумуляция, шоғырлану
Мұнай мен газдың шоғырлануы
Буырқану, жандану
Тотығу-тотықсыздану
белсенділігі
Қойнауқат суының арындылығы
Сүзбелеу белсенділігі
Электрхимиялы буырқаныс
(белсенділік)
Акустикалық каротаж
Шегендеуді акустикалық бақылау
Алдан ярусы
Құмайт
Құмайттас
Құмайт-құмтас
Альб ярусы
Амгин ярусы
Қатпар (иілім) амплитудасы
Ығысу амплитудасы
Таушайырлық талдау
Тастегілік талдау
Қалыңдылықты талдау
Үзілістер мен үйлесімсіздіктерді
саралау
Түзілімдік (түзілім-өлшемдік)
талдау

Анализ седиментационный
(седиментометрический)
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321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

Анализ спорово-пыльцевой
Анализ текстурный
Анализ фациальный
Анализ циклический
Анализ шлифовой
Аналоги фациальные
Анапуть
Анизийский ярус
Анизотропия пласта
Аномалия
Аномалия силы тяжести
Аномально высокое пластовое
давление
Аптский ярус
Апшеронский ярус
Аргиллит
Ареал
Аренигский ярус
Артинский ярус
Асбест
Ассельский ярус
Асфальтиты
Асфальтосмолистые вещества
Асфальты (природные)
Аутигенный
Ашгильский ярус
Аэровизуальиое наблюдение
Аэрогеология

Тұқым-тозаңдық талдау
Нақыштық талдау
Таскелбеттік талдау
Оралымдық талдау
Түпшаймалық талдау
Таскелбеттік баламалар
Қарға адым
Анизий ярусы
Қойнауқат анизотропиясы
Қалыпсыздық
Салмақ күшінің қалыпсыздығы
Қалыпсыз биік қойнауқаттық
қысым
Апт ярусы
Апшерон ярусы
Сазтас
Аймақ
Арениг ярусы
Арт ярусы
Талшықтас
Ассель ярусы
Асфальт тектестер
Асфальтты-шайырлы заттар
Асфальттар (табиғи)
Аутитекті
Ашгиль ярусы
Әуеден көзбе-көз қадағалау
Әуегеология
Б

348
349
350
351
352
353
354
355

Баба
Бавлинская свита (серия)
Баженовская свита
Базарлинская свита
Базис аккумуляции
Базис денудации
Базис эрозии
Базисный объект разработки

Аспа шойтоқпақ
Бавлин тастопшасы (тостобыры)
Баженов тастопшасы
Базарлы тастопшасы
Түзілім деңгейі
Мүжілу деңгейі
Жемірілу деңгейі
Түптік игерілу объектісі
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356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

Байосский ярус
Бакинский ярус
Балансовые запасы
Балльность землетрясения
Бандаж
Барашек
Барботаж
Барботажный
Барда сульфат-спиртовая
Барремский ярус
Бархан
Барьерное заводнение
Бассейн
Бассейны седиментации
Баталерка
Батский ярус
Башкирский ярус
Башмак
Башмак анкерный
Башмак колодки
Башмак колонны
Башмак станка
Безвальный
Безвантовый
Безвер
Безводный (безгазовый) дебит
скважины
Безопилочный
Безотказность
Безпарафиновая нефть
Белое масло
Бензин газовый
Берриасский ярус
Бесподъемная прокладка
трубопроводов
Бесштоковый
Биение

Байос ярусы
Баку ярусы
Баланстық қорлар
Жер сілкіну балы
Құрсау, табан темір
Құлақты винт
Айыру, айыру үшін атқылау
Айырғыштық
Сульфат спирттік ботқа
Баррем ярусы
Шағыл
Кедергілі сумен тоғыту
Бассейн
Түзілім бассейні
Киімқойма
Бат ярусы
Башқұрт ярусы
Табандық
Бекітпе табандық
Қалып табандығы
Тізбек табандығы
Білдек табандығы
Біліксіз
Вантасыз
Жалқы
Ұңғыманың сусыз (газсыз) дебиті
Үгіндісіз
Істен шықпаушылық
Парафинсіз мұнай
Түссіз май
Газды бензин
Берриас ярусы
Құбыр желілерін көтермей төсеу
Сұққышсыз
Ауытқыма (runout)
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391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

Биоценоз
Битум
Битуминозный
Битуминология
Битумогены
Битумоиды
Блок висячий
Блок лежачий
Блокировочный
Блок-сополимер
Блочпая установка
Блуждающие токи
Бобышка грунтоноса
Бобышка сопла
Боек
Боковые породы
Бон

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

Борт
Брахискладки
Брекчии
Брекчии соляных куполов
Брент
Бровка шельфа
Бугры
Бугры
Бурение
Бурение бескерновое
Бурение вращательное
Бурение второго ствола
Бурение картировочное
Бурение колонковое
Бурение на нефть и газ морское
Бурение наклонных скважин
Бурение направленное
Бурение ударно-вращательное
Бурение шарошечное

Биобірлестік
Таушайыр
Таушайырлы
Таушайыртану
Таушайыртектер
Таушайыр тектестері
Аспалы блок
Жатаған блок
Бұғаттау
Бірлескен полимер блок
Құрастырмалы қондырғы
Кезбе токтар
Топырақтұмсық дөңесшесі
Шүмек дөңесшесі
Шаппа
Бүйірлік жыныстар
Бон, мұнайдан тазартатын
құрылғы
Борт, бүйір, жиек, кемер
Брахииілімдер
Женттастар
Түз күмбездерінің женттастары
Брент (мұнайдың сорты)
Қайраң қабақшасы
Дөңдер
Адыр, дөң, дөңес
Бұрғылау
Тасбағансыз бұрғылау
Айналмалы бұрғылау
Екінші оқпанды бұрғылау
Картаға түсіру үшін бұрғылау
Құбырлы бұрғылау
Теңізде мұнай мен газға бұрғылау
Еңістеген ұңғымаларды бұрғылау
Бағдарлы бұрғылау
Соқпалы-айналмалы бұрғылау
Шарқашаулы бұрғылау
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427
428
429
430
431
432

Бурение шнековое
Бурильная свеча
Бурильная труба
Бурильные замки
Буримость
Буримость горных пород

433
434
435
436
437
438

Буровое долото
Бурт
Бут
Буферная жидкость
Бык
Бытовка

439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

Вага
Вал
Валанжинский ярус
Вал-кардан
Валун
Вальцевание
Вальцовка
Ванна нефтяная
Вантуз
Вапор
Вар
Ввернуть
Ведомый вал
Ведущая труба
Венлокский ярус
Вентиль
Вентиль выпускной
Вентиль дроссельный
Вентиль перепускной
Верейский горизонт
Верстак
Вертикальная мощность
Вертлюг

Шанақты (иірлік) бұрғылау
Бұрғылау бағаны
Бұрғылау құбыры
Бұрғы құлыптары
Бұрғылағыштық
Тау жыныстарының
бұрғыланғыштығы
Бұрғы қашауы
Белдеме
Кесектас
Аралық сұйытылу сұйығы
Тіректік баған
Тұрмысжай
В
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Иінтірек
1. Бел-белес; 2. Білік, белдік
Валанжин ярусы
Айқартопса білік
Дөңбектас, қойтас
Айналмаландыру
Айналма соғу
Мұнай ваннасы
Ауашық
Цилиндрлі ұңғы
Таусағыз
Бұрап кіргізу
Жетектелу білігі
Жетек құбыр
Венлок ярусы
Шұра
Шығару шұрасы
Кедергілік шұра
Өткізу шұрасы
Верей беткейі
Жұмыс тақтасы
Тік бағыттағы қалыңдылық
Топсақ

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

Вертушка
Верховодка
Ветлужский ярус
Ветролов
Ветроотбойник
Вешка
Вещества гуминовые
Взброс
Взрывной пакер
Вибробурение
Видимая мощность

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

Визейский ярус
Визир
Визир-ориентатор
Винт
Винтовой насос
Включения
Вкрапление
Влагосодержание газа
Внутригрупповой
Вогнутый
Вода законтурная
Вода зональная
Вода инфильтрационная
Вода контурная
Вода межпластовая
Вода свободная
Вода связанная
Вода связанная

491

Водогазовая репрессия

492
493
494
495

Водозаборная скважина
Водонагнетательная скважина
Водоносный горизонт
Водораздел

Зырылдауық
Кілкіме
Ветлуг ярусы
Желтұтқыш
Желқайтарғыш
Тақташа
Шірінді заттар
Ығыстырма
Жару тығыны
Дірілді бұрғылау
Көріністі қалыңдылық
(көшелілік)
Визе ярусы
Белгі қазық
Бағдарлық белгі
Бұранда
Бұранда сорғы
Кірікпелер
Сеппелеу
Газдың ылғалдылығы
Топішілік
Ойықты
Шектеусырттық су
Белдемді су
Сіңбе су
Шектеуіштік су
Қойнауқатарлық су
Еркін су
Байламды су
Біріккен су (жыныс бойында
орнаған су)
Мұнайлы қабатқа су немесе газ,
ауа айдау
Су жинақтау ұңғымасы
Сумен тотығу ұңғымасы
Сулы беткей
Суайрық
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496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

Водосборник
Водоскат
Водоупор
Возвратный горизонт
Возгонка
Возраст нефти
Волжский ярус
Воронка депрессии
Воротники бура
Воски ископаемые
Восстание пласта
Восьмеренный
Вскрытие пласта
Всплытие
Вторичная пустотность
Входная мощность
Выбросы газа
Выветривание
Выдержанный пласт
Выемка
Выкидная линия
Выклинивание
Вытеснение
Вытяжка нефти
Выход газа
Выщелачивание
Выщелачивание горных пород
Вяжущий

524
525
526
527
528
529
530
531

Газ жирный
Газ попутный
Газ природный
Газ реальный
Газация
Газификация
Газовая горелка
Газовая шапка

Су тоспасы
Сарқырама, құлама
Сутірек
Қайтарма беткей
Газ сығымдау
Мұнай көнелігі
Еділ ярусы
Сылбырлану құйғысы
Бұрғы жағалықтары
Қазба балауыздар
Қойнауқат өрі
Сегізболау
Қойнауқатты тесу
Қалқып шығу
Бейілкі жинауыштар
Кіріс қуаты
Газ атындылары
Үгілу
Тұрақты қойнауқат
Ойыс, қуыс
Сұйықтық шығатын (құбыр) желі
Сүйірлене тамамдалу
Ығыстыру, итеріп шығару
Мұнай сығымдау
Газ шығымдылығы
Сілтіден айыру
Тау жыныстарының шаймалануы
Тұтқыр
Г
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Майлы газ
Ілеспе газ
Табиғи газ
Нақты газ
Газдау, газбен өңдеу
Газдандыру
Газ оттығы
Газды бүркемесі

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

Газовик
Газоводяной контакт
Газоконденсатная залежь
с нефтяной оторочкой
Газонефтяной контакт
Газоносность
Газоносный пласт
Газообмен
Газообразный
Г азопроницаемость
Газопроявление
Г азораспределение
Газосварка
Газы благородные
Газы жирные
Газы инертные
Галенит
Галечник
Галька
Гаситель
Геологический разрез
Геология нефтепромысловая
Геометризация
Геттангский ярус
Гжельский ярус
Гидропрослушивание

557
558
559
560
561
562
563
564
565

Гидроразрыв пласта
Г идроскопичность
Глина
Глинизация
Глинистость
Глинистый
Головка
Горная выработка
Готеривский ярус

Газшы
Газды-сулы жанасу
Мұнай қабыршақты газ
конденсатты иірім
Газ бен мұнайдың жанасуы
Газдылық
Газды қойнауқат
Газ алмасу
Газ тәрізді
Газ өткізгіштігі
Газ белгісі
Газ тарату
Газбен дәнекерлеу
Салауатты газдар
Қоңды (майлы) газдар
Инертті газдар
Қорғасынтас
Малтатастар
Тасмалта
Сөндіргіш
Геологиялық қима
Мұнай кәсіпшілік геологиясы
Геометриялау
Геттанг ярусы
Гжель ярусы
Гидротыңдау (сұйықтықтың
қабат бойына таралуын
зерттейтін тәсіл)
Қойнауқатты сумен айыру
Ылғалтартқыштық
Саз
Саздандыру
Саздылық
Сазды
Бастиек
Тау-кен қазбасы
Готерив ярусы
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566
567
568
569
570
571
572
573

Гравелит
Граница отражающая
Гребень складки
Грубозернистый
Грузило
Гряды
Гумус
Густота (плотность) разведочной
сети

574
575
576
577
578

Давальческое сырье
Давление
Давление забойное
Давление на устье
Дампинг

579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

Датский ярус
Два-плюс-один-адресный
Двутавровая балка
Девонская система
Дегазация
Дезинсекционный
Декантирование
Дело скважины
Дельта
Денудация
Джобер
Диспергатор
Добычная скважина

592
593
594
595
596
597
598

Жентектас
Шағылысу шекарасы
Қатпар айдары
Ірі түйіршікті
Салдуар
Қырқалар
Шірінді
Барлау торабының жиілігі
(тығыздығы)
Д

Е

Елка распределительная
Елка, фонтанная арматура
Емкость ловушки
Емкость хранения
Естественный газ
Естественный раствор
Естественный режим
60

Алыс-беріс шикізат
Қысым
Ұңғыма оқпанының қысымы
Ұңғыма ернеуіндегі қысым
Дампинг (қалдықтарды теңізге
тастау)
Дат ярусы
Екі-плюс-бір-арнаулы
Қос таврлы арқалық
Девон жүйесі
Газсыздандыру
Бұқырламалық
Шаю
Ұңғыма құжаты
Атырау
Мүжілу
Джобер, делдал
Бытыратқыш агент
Өндіру ұңғымасы
Таратқыш шырша
Шырша, фонтандық арматура
Тұтқыш сыйымдылығы
Сақтауға арналған сыйымдылық
Табиғи газ
Табиғи ерітінді
Табиғи режим

599
600
601
602
603
604

Желваки
Желоб
Желонка
Жесткость воды
Живетский ярус
Жидкость

605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

Забой
Забутовка
Заводнение
Заводнение блоковое
Заволакивание
Заглушка
Задвижка
Задир
Зазор
Закирование
Заклепка
Закрытие воды
Закупоривать
Залегание несогласное
Залегание опрокинутое
Залежи экранированные
Залежь
Зародышеобразователь
Заслонка
Затвердевание
Заусенец
Зев гаечного ключа
Зев крюка
Земная кора
Зеркало водное
Зеркало соляное
Зернистость
Зигенский ярус
Золотник

Ж

З
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Жалбырлар
Науа
Қауға
Су кермектігі
Живет ярусы
Сұйықтық
Түп
Таспен толтыру
Сумен тоғыту
Суды бөлшектеп айдау
Мұнарту
Тығынды
Ысырма
Кетік, қажама
Саңылау
Кирлену
Кептеме
Су көзін бітеу
Тығындау
Үйлесімсіз астасу
Төңкеріле астасу
Шектелген иірімдер (шоғырлар)
Иірім, шоғыр
Кристалтүзгіш, туындытүзгіш
Жапқыш, қалқа
Сему
Қабыршақтану
Сомын кілтінің ашасы
Қармақ ашасы
Жер қыртысы
Су беті
Тұз айнасы
Түйікшіктілік
Зиген ярусы
Реттығын

634
635
636
637
638
639

Зольность нефти
Зона аридная (в океане)
Зона выветривания
Зона гумидная (в океане)
Зона осадконакопления
Зуммер

Мұнайдың күлділігі
(Мұхиттағы) аңызақ белдем
Үгілу белдемі
(Мұхиттағы) ылғалды белдем
Түзілім белдемі
Ызылдауық
И

640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

Идеальные газы
Известняк
Изоляция
Изоляция пленочная
Импортозамещение
Индский ярус
Интенсивность
Интервалы перфорации
Ископаемая вода
Искривление скважины
Испытание пластоиспытателем
на трубах

651

Исследование скважин на приток

652

Истощение

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665

К

Кавернозность
Каверны
Казанский ярус
Калорифер
Каменная соль
Кампанский ярус
Караганский ярус
Карго (морск)
Каретка
Каркас
Карнийский ярус
Каробин
Карст
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Мінсіз газдар
Ізбестас
Оқшаулау, оқшаулама
Үлдір оқшаулама
Импорт алмасу
Инд ярусы
Қарқындылық
Теспелеудің ара қашықтығы
Қазба су
Ұңғыма оқпанының қисаюы
Құбырларға негізделген арнаулы
аспаптармен қойнауқаттарды
сынау
Бұрғылау ұңғымасынан мұнай
ағу барысын зерттеу
Сарқылу
Қуыстық
Қуыстар, ұралар
Қазан ярусы
Ауа қыздырғыш
Ас тұзы
Кампан ярусы
Қараған ярусы
Жүк (теңіз)
Күймеше
Қаңқа
Карний ярусы
Қармақты құлып
Шайма апан

666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

Карта мощностей
Картирование
Карьер
Касимовский ярус
Качалка
Келловейский ярус
Кембрийский ярус
Керосин двойного назначения
Кильбок шлюпочный
Кимериджский ярус
Кислый гудрон
Клапанная пара
Кленка
Книңа
Комок
Конвективная зона
Кондиция
Контргайка
Контргруз
Контрить
Копер
Коромысло
Коронка
Корпус
Косынка
Коэффициент сжимаемости
породы
Коэффициент теплового
расширения пластовой воды
Коэффициент трещиноватости
Коэффициент упругости воды
Крейцкопф
Кривизна
Кривошип
Кровля
Крыло складки
Кряж

Қалыңдылық картасы
Картаға түсіру
Ашық кеніш
Қасымов ярусы
Ырғалғыш
Келловей ярусы
Кембрий ярусы
Қос мақсатты керосин
Қайықша бесігі
Кимеридж ярусы
Қышқыл гудрон
Клапанды қосақ
Қабыршақ
Тізелік
Жентек
Конвекция аймағы
Қалып
Кідіртпе сомын
Теңестіргіш салмақ
Бекіту
Көтерме құрал
Күйенте
Қаптама
Тұрқы
Үшкіл
Тау жынысының сығылғыштық
коэффициенті
Қойнауқаттық судың жылулық
ұлғаю коэффициенті
Жарықшақтылық коэффициенті
Судың серпінділік коэффициенті
Сырғақ
Қисықтық
Қосиін
Желек
Қатпар қанаты
Қырқа
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701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735

Кулачок
Кунгурский ярус
Купол
Кустовое бурение

Жұдырықша
Кунгур ярусы
Күмбез
Шоқты бұрғылау
Л

Лабильный коэффициент
Лагуна
Ладинский ярус
Лежка под трубой
Ленский ярус
Ликвидированные скважины
Лиман
Лимб
Лииия простирания
Листоватый
Литификация
Литогенез
Ловушка
Ложе
Ложе океана
Лохковский ярус
Люминесцентный анализ
Люминесценция нефти

М

Маастрихтский ярус
Майский ярус
Малолюдная технология
Малоотходный
Малопарафиновый
Мачта-стрела
Межзерновая пористость
Мергель
Мертвая нефгь
Мертвая точка
Местный перепад давления
Месторождение
Метаданные
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Тұрақсыз коэффициент
Тоған
Лада ярусы
Құбыр астындағы жатпа
Лена ярусы
Жойылған ұңғымалар
Бөген
Межебалдақ
Еңістену (созылу) сызығы
Қаңылтыр тәрізді
Тастандыру
Тастек
Тұтқыш
Төсеніш
Мұхит төсеніші
Лохков ярусы
Люминесценттік талдау
Мұнайдың шырайлануы
Маастрихт ярусы
Мая ярусы
Аз адамдық технология
Аз қалдықты
Аз парафинді
Жебек-діңгек
Түйіршікаралық кеуектілік
Әксаз
Өлі мұнай
Шек нүкте
Қысымның жергілікті ауытқуы
Кен орны
Метадеректер

736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

Метанонафтеноароматизированная нефть
Метод кольца и шара
Метод обменных волн
Метод схождения
Метчик
Миграция углеводородов
Микронеоднородность
Микроскоп поляризационный
Миллиметровка (бумага)
Многопластовое месторождение
Молотилка
Монолитный пласт
Мононклиналь
Московский ярус
Мощность
Мундштук
Муфта

Метанды-нафтенді хош иісті
мұнай
Сақина мен шар әдісі
Ауыспалы толқындар әдісі
Тоғысу әдісі
Таңбалауыш
Көмірсутегілердің жылжуы
Микроәртектілік
Ажыратқыш микроскоп
Торлықағаз
Көп қабатты кен орны
Ұнтақтағыш
Дербестасты қойнауқат
Бірегей бағыт
Мәскеу ярусы
Қалыңдылық
Мүштік
Жалғастырғыш

Набивка
Нагнетаемая вода
Нагнетательная скважина
Надвиг
Накладка
Наклонное бурение
Наклонно-направленное бурение
Напластование
Напор
Насечка
Наслоение
Насос
Наступление моря
Недра
Недропользователи
Нелинейный закон фильтрации
(Не)ньютоновская жидкость
Нефтевалюта
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Н

Толтыру, тығу
Тоғыту суы
Айдайтын ұңғыма
Қаусырма
Басылма
Көлбеу бұрғылау
Еңістене бағдарланған бұрғылау
Қат-қабаттану, қойнауқатталау
Арын
Кертпе
Қабатталу
Сорғы
Теңіздің тасуы
Жер қойнауы
Жер қойнауын пайдаланушылар
Сүзбеленудің бағдарсыз заңы
Ньютондық (емес) сұйықтық
Мұнай валютасы

771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

Нефтегазоводопроявления при
бурении
Нефтеналивное судно (танкер)
Нефтеналивной причал
Нефтенасыщенность
Нефтепродукты основные
Нефтепродукты светлые
Нефтепродукты специального
назначения
Нефтепродукты темные
Нефтепромысел
Нефтесборщик плавучий

Бұрғылау кезінде байқалатын
мұнай, газ, су белгілері
Мұнай құю кемесі (танкер)
Мұнай құю айлағы
Мұнайға қаныққандық
Негізгі мұнай өнімдері
Таза мұнай өнімдері
Арнайы мақсаттағы мұнай
өнімдері
Лас мұнай өнімдері
Мұнай кәсіпшілігі
Жүзбелі мұнай қалқушы
(жинаушы)
Мұнай
Жеңіл мұнай
Мол шайырлы мұнай
Ауыр мұнай
Газбен қаныққан (қанықпаған)
мұнай
Мұнайшы
Ойпат
Құбыр тармағы
Тіреуіш
Құрылымдық тұмсық

Нефть
Нефть легкая
Нефть сильносмолистая
Нефть тяжелая
Нефть, насыщенная
(ненасыщенная) газом
Нефтяник
Низменность
Нитка трубопровода
Нога
Нос структурный
О

Обводнение пласта
Обвязка устья
Обвязка устья (скважины)
Обеднение газом
Область
Область ультрабиссальная
Обломочные породы
Обмотка
Обмуровка
Обнажение
Обойма
Обратный клапан
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Қойнауқаттың сулануы
Саға байламы
(Ұңғыма) сағасын байланыстыру
Газбен жұтаңдыру
Аймақ
Аса тұңғиықты аймақ
Кесекті тау жыныстары
Орама
Қаптау
Ашылу
Құрсау
Кері клапан

803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832

Обращение с отходами
Обсадка
Обсадные грубы
Обтекание
Обустройство месторождения
Одновременно-раздельная
эксплуатация пластов
Однопластовое месторождение
Озокерит
Окалина
Окаменелость
Океанография
Океанология
Окисление
Окский надгоризонт
Оксфордский ярус
Опалубка
Оплетка
Опробирование
Ордовик
Осадки абиссальные
Осыпь
Отбортовка
Ответвление
Отводной крючок
Отложения
Огложения базальные
Относительный
Огоженный
Отсоединение поля
Отступление моря

833
834
835
836
837

Падение пласта
Паз замковый
Паротепло
Патрубок
Пачка

Қалдықтармен жұмыс істеу
Шегендеу
Шеген құбырлары
Ағыстау
Кен орнын жайластыру
Қойнауқаттарды бір мезетте
бөлектеп игеру
Жалғыз қойнауқатты кен орны
Қоңырмай
Шекемтас
Таснұсқа
Мұхитілім
Мұхиттану
Тотығу
Ока қомақбеткейі
Оксфорд ярусы
Қорамақалып
Өрме
Сынау
Ордовик
Тұңғиық тұнбалары
Сусып құлау
Шетін шығару
Тармақталу
Бағыттауыш қармақ
Түзілімдер
Түпкі түзілімдер
Салыстырмалы
Шыңдалған
Өрісті ажырату
Теңіздің қайтуы
П

67

Қойнауқаттың құламалы бағыты
Құлыптық ойық
Жылу-бу
Келте құбыр
Топтама

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

Пачка породы
Пельверизация
Перегонка
Перегородка
Передовой прогиб
Перекладина
Перелив
Переработка
Перерасход газа
Переток
Переходник
Перила
Пескоструйная перфорация
Песчаник
«Пирог» коксовый
Питание залежи контур

854
855
856
857
858
859
860
861
862

Планшайба
Пласт
Пластификаторы
Плашка
Плита
Плотность
Плунжер
Поверочная установка
Поверхностно-активные
вещества
Поверхность водонефтяного
контакта
Погодное окно
Погребенная вода
Подвижный вращатель
Поддон
Подземное хранилище
Поднятие
Подошвенная вода
Подпятник

863
864
865
866
867
868
869
870
871

Жыныс текшесі
Бүрку, себу
Айдау
Арақалқа
Ілгергі ойыс
Маңдайша
Асыра құю
Өңдеу
Газдың артық шығыны
Құйылу
Ауыстырғыш
Жақтау
Құм арынды ағу арқылы тесу
Құмтас
Кокстық «бәліш»
Иірімнің (шоғырдың) толысу
контуры
Басты құбыр бейімдегіші
Қойнауқат
Жұмсартқыштар
Бұрандакескіш
Тақта
Тығыздық
Тығынжыл
Дәлдеу қондырғысы
Беткейлік-белсенді заттар
Газ-су жапсарының жазықтығы
Ауа райындағы саңылау
Көлбеленген су
Жылжымалы айналдырушы
Тығырық, табандық
Жерасты қойма
Дөңес
Табандық су
Табан тіреу, таптама
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872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

Подсвечник трубный
Подстилающая порода
Подушка газовая
Подушка опорная
Подшипник
Покрышка
Поле
Ползун
Помутнение
Порыв
Пражский ярус
Превентивный
Привязка
Пригруз
Природопользование
Присадка
Причал
Пробка
Продувка
Проем
Происхождение нефти
Пролет
Пропласток
Прорыв газа
Прострел
Проходка
Прямогонный бензин
Пульсация
Пустотность

901
902
903
904
905
906
907

Развальцовка
Разведка
Развинчивание
Разворот
Разгазирование
Разгонка
Разобщение пласта

Құбырлар төсемі
Төсемдік таужыныс
Газ жастығы
Тірек тұғырық
Мойынтірек
Жабын
Алаң, өріс (физ)
Сырғақ
Лайлану
Адуын
Прага ярусы
Алдын алу
Байламдау
Тиеме
Табиғат пайдалану
Қоспа
Айлақ
Тығын
Үрлеу, үрлеп тазарту
Ойық
Мұнайдың тегі
Аралық
Қойнауқатша
Газдың жарып шығуы
Теспелеу
Өткіштік
Тікелей айдалған бензин
Бүлкілдеу, солқылдау
Қуыстылық
Р
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Шырқайналдыру
Барлау
Бұрап ашу
Кері айналдыру
Газсыздандыру
Бөліну, айыру
Қойнауқатты айыру

908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

Разрежение (газов)
Разрыв
Районирование
Раковина
Ракушечники (ракушняки)
Рама
Рапа
Распорка
Раствор
Растворимость
Раструб
Расширение газа
Регулятор
Резец
Реликтовая вода
Рельеф
Риф
Рифт
Рукав
Рэтский ярус

928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943

Сакмарский ярус
Сальник
Самотек
Сантонский ярус
Свита
Свищ
Свод
Сглаживание волны
Сгусток
Сдвиг
Седло клапана
Сеноманский ярус
Сепарация
Сердечник
Серпуховский ярус
Сеть

Сиретілу (газдық)
Жыртылыс
Аудандастыру
Бақалша
Ұлутастар
Жақтау
Көлтұздық
Таяныш
Ерітінді
Ерігіштік
Қоныш
Газдың ұлғаюы
Реттеуші
Кескіш
Сулбалы су
Рельеф, бедер
Риф, кедертас
Рифт
Құбыршек
Рэт ярусы
С

70

Сакмар ярусы
Тығыздауыш
Еркін ағу
Сантон ярусы
Тастопша
Өзекті ақау
Дөңбеккүмбез
Толқынды бәсеңдету
Қойыртпақ
Жылжыма
Клапан ершігі
Сеноман ярусы
Айыру
Өзекше
Серпухов ярусы
Желі, торап

944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973

Сито
Сифон
Складка
Складка лежачая
Складкообразование
Складчатость
Скребок, шваб
Скруббер
Сланцы
Слоек
Слоистость
Слой
Снасти
Спай
Ствол
Стеклохолст
Стопор
Сторнирование
Сточный лоток
Стравливание газа
Строп
Стропила
Струйный аппарат
Ступица шкива
Суглипок
Судоходные водные пути
Суппорт
Сырец
Сырой конденсат
Сырье

Елек
Имек
Қатпар
Сұлама қатпар
Қатпарлану
Қатпарлық
Қырғыш
Ылғалды газ тазартқыш
Жіктастар
Қабатшық
Қат-қабаттылық
Қабат
Әбзел
Қосылық
Оқпан
Шыныкенеп
Тоқтатқыш
Кетіру
Ағынды науа
Газ жіберу
Ілмек
Итарқа
Ағынды аппарат
Шкив күпшегі
Саздақ
Кеме қатынайтын су жолдары
Құралкүймешік
Бастапқы мұнай
Шикі конденсат
Шикізат
Т

974
975
976
977
978
979

Такыр
Тампонаж скважины
Татарский ярус
Текстура
Титонский ярус
Тоарский ярус

Тақыр
Ұңғыманы шегендеу (тығындау)
Татар ярусы
Нақыш
Титон ярусы
Тоар ярусы
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980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002

Толща
Толща базальная
Торец
Торф
Тремадокский ярус
Труба выкидная
Трубовоз
Трубопроводы-отводы
Турнейский ярус
Туронский ярус
Тяжелые углеводороды

Қалың қабат
Табандық қабат
Шетжақ
Шымтезек
Тремадок ярусы
Төкпе құбыр
Құбыр тасығыш
Құбырлар-тарамдар
Турней ярусы
Турон ярусы
Ауыр көмірсутегілер
У

Уголь бурый
Упаковка зерен
Уровномер резервуара
Усадка нефти
Усталость металла
Устье
Утилизация
Утяжеленная жидкость
Утяжелители
Уфимский ярус

1003

Фаменский ярус
Фации геологические
(осадочные)
Фации нефтематеринские

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

Фация
Флаг
Фланец
Фоновая проницаемость
Фонтанная добыча
Фонтанная скважина
Форсированная эксплуатация
Форсунка
Франский ярус

Ф
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Қоңыр көмір
Түйіршіктердің түйнектенуі
Резервуардың деңгей өлшеушісі
Мұнайдың шөгуі, семіп кішіреюі
Металдың қажуы
Саға, ернеу
Кәдеге жарату
Ауырлатылған сұйықтық
Ауырлатқыштар
Уфа ярусы
Фамен ярусы
Геологиялық (шөгінді)
таскелбеттер
Мұнай қалыптастырушы
таскелбет
Таскелбет
Тастақта
Ернемек
Фондық өтімділік
Фонтандық әдіспен өндіру
Фонтанды ұңғыма
Жеделдетіп игеру
Бүріккіш
Франс ярусы

1013

Фреза

1014
1015
1016
1017
1018
1019

Хазарский ярус
Характеристика
Хвалынский ярус
Хеджирование
Хост
Хребет горный

1020
1021
1022
1023
1024
1025

Цанга
Целик
Центратор
Центробежный насос
Цикл
Цилиндровое масло

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045

Жонғыш
Х

Ц

Ч

Частота
Червячный
Черпак
Чинк
Чувствительность топлива

Ш

Шайба
Шарнир
Шарнир складки
Шарошка
Шарьяж
Шейка
Шельф
Шестерня
Шлифовка
Шов структурный
Шпиндель
Шпон
Штанга
Шток соляной
Штроп
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Хазар ярусы
Сипаттама
Хвалын ярусы
Хеджерлеу, сақтандыру
Түйін
Таулы жота
Шетмойын
Тұтаспа
Центратор, тіктеуіш
Ортадан тепкіш сорғы
Цикл, айналым
Цилиндрлік май
Жиілік
Тісті
Қарпуыш
Шың
Отын сезгіштігі
Тығырық, бұрандалық
Топса
Қатпар топшысы
Шаржы
Көлбеме
Мойнақ
Қайраң
Тісті дөңгелек
Тегістеу
Құрылымдық көбе
Айналдырық
Кілтек
Қарнақ
Тұз діңгегі
Сырға

1046
1047

Штуцер
Шурф

1048
1049
1050
1051

Щебень
Щелочь
Щетка
Щит

1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060

Эйфельский ярус
Экранирующий слой
Эксперимент
Эксцентричность
Элементы редкие
Эмский ярус
Эпоха складчатости
Эрозия
Этаж нефтеносности

1061
1062
1063

Юбка
Ювенильная вода
Ювенильный

1064
1065
1066
1067
1068

Тежегіш
Тікқазба
Щ

Э

Ю

Я

Ядро
Ядро Земли
Якорь
Яркое пятно
Ярус структурный

Үшкіртастар
Сілті
Мәуесек
Қалқан
Эйфель ярусы
Қалқалаушы қабат
Тәжірибе
Орталықтан (осьтен) таю
Сирек элементтер
Эм ярусы
Қатпарлану дәуірі
Жемірілу
Мұнайлылық қабаты
Етек
Қойнаулық су
Қойнаулық
Өзек, ядро
Жер өзегі
Зәкір, тіреуіш
Жарқын дақ
Құрылымдық ярус

ҚР Бәсекелестікті қорғау агенттігі салалық терминологиялық жұмыс
тобының ұсынысы
№

Терминнің орыс тіліндегі атауы

Терминнің ұсынылып отырған
атауы

1

антиконкурентные согласованные
действия

бәсекелестікке қарсы келісілген
іс-әрекеттер
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

восстановление первоначального
положения
высококонцентрированный
рынок
государственная помощь
государственный реестр
субъектов рынка
границы товарного рынка
группа лиц
группа товаров
действенные меры
демонополизация
достоверный документ
зона свободной торговли
исследование товарных рынков
калькуляция себестоимости
конкурентная среда
косвенная принадлежность
круг субъектов рынка
меры антимонопольного
реагирования
мониторинг ценообразования
монопольное положение
монопольный вид продукцни
монопсонически пизкая цена
монопсоническое положение
нарушение антимонопольного
законодательства
нематериальные активы
низкоконцентрированный рынок
оптовая реализация товара
порядок рассмотрения ходатайств
потребительские свойства
правоотношения
предварительное согласие
предельный уровень
предоставление согласия на
экономическую концентрацию
75

бастапқы жағдайды қалпына
келтіру
жоғары шоғырландырылған
нарық
мемлекеттік көмек
нарық субъектілерінің
мемлекеттік тізілімі
тауар нарықтарының шекаралары
тұлғалар тобы
тауарлар тобы
пәрменді шаралар
монополиясыздандыру
дәйекті құжат
еркін сауда аймағы
тауар нарықтарын зерттеу
өзіндік құн калькуляциясы
бәсекелес орта
жанама тиесілілік
нарық субъектілерінің тобы
монополияға қарсы ден қою
шаралары
баға белгілеу мониторингі
монополиялық жағдай
өнімнің монополиялық түрлері
монопсониялык төмен баға
монопсониялық жағдай
монополияға қарсы заңнаманы
бұзу
материалдық емес активтер
төмен шоғырландырылған нарық
тауарды көтерме саудада өткізу
өтінішхаттарды қарау тәртібі
тұтынушылық қасиеттері
құқық қатынастары
алдын ала келісім
шекті деңгей
экономикалық шоғырлануға
келісім беру

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

предстоящее повышение цен
приобретение акций
промышленный комплекс
потребительские свойства
прямое принуждение
реализация товара
ресурсосберегающие технологии
рыночные отношения
совокупная доля
сопоставимый товарный рынок
соответствующий товарный
рынок
степень доминантности рынка
торговая надбавка
умеренно концентрированный
рынок
упорядочение
ценовое регулирование
экономичеекое регулирование

алдағы уақытта бағаның өсуі
акцияларды сатып алу
өнеркәсіп кешені
тұтынушылық қасиеттер
тікелей мәжбүрлеу
тауарды өткізу
ресурс үнемдеуші технологиялар
нарықтық қатынастар
жиынтық үлесі
салыстырмалы тауар нарығы
тиісті тауар нарығы
нарық үстемдігінің дәрежесі
сауда үстемесі
орташа шоғырландырылған
нарық
тәртіпке келтіру
бағалық реттеу
экономикалық реттеу

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жанындағы салалық
терминологиялық комиссиясының заң шығармашылығында жиі
қолданылатын, сондай-ақ қолдану кезінде жиі келіспеушіліктер тудыратын
терминдер туралы ұсыныстары
51

представление

52

реконструкция

53

потенциальный
поставщик

54

должностное лицо

55
56
57

реагировать
скрепление печатью
предмет закупок

ұсыныс, нұсқаулық, нұсқама,
ұсыным
рек, қайта құру, жаңғырту,
жаңарту, қалпына келтіру
ықтимал өнім беруші, ықтимал
қамтамасыз етуші, ықтимал
жеткізуші тсс
лауазымды адам, лауазымды
тұлға
ден қою, көңіл аудару
мөрмен нықтау, бекіту тсс
сатып алудың заты, мәні, нысаны,
нысанасы
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58

специализированный

59
60

специальный
недобросовестный

61
62
63

в доход
в установленном порядке
заявка на участие

64
65

не подлежит
шаг аукциона

66

обеспечение (особые затруднения
при информационном
использовании данного термина
«программн обесп»)

67
68
69

социальное обеспечение
интеграционный
арест имущества

70

домашний арест

мамандандырылған,
арнайыландырылған
арнайы, арнаулы
теріс пиғылды, адал емес,
дәйексіз
пайдасына, кірісіне, табысына
белгіленген тәртіпте, тәртіппен
қатысу өтінімі, қатысуға өтінім,
қатысуға арналған өтінім
болмайды, жатпайды, тиіс емес
аукцион арасы, аралығы, қадамы,
адымы
қамтамасыз ету, қамсыздама,
қамтамасыздығы, қамтым тс

әлеуметтік қамсыздандыру
интеграциялық, біріктіру
мүлікті қамаққа алу, мүлікке
тыйым салу, мүлікті тұтқындау
үйқамақ, үй тұтқыны

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігі ұсынған орысша-қазақша салалық терминдер
ИНДУСТРИЯ, ИННОВАЦИЯ САЛАСЫ БОЙЫНША
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

адаптированное внедренне
адекватный контроль
аналог
аналогичный период
балансировать интересы
волатильность
генерирующий
глобальный
динамика
индустриально-инновационное
развитие

бейімдік енгізу
барабар бақылау
ұқсас, аналог
ұқсас кезең
мүдделерді теңдестіру
тұрақсыздық
өндіруші
жаһандық
серпіліс
индустриялық-инновациялық
даму
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81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

инвестиционная
привлекательность
энергоэффективности
инновационная инфраструктура
казахстанское содержание карты
индустриализации казахстана
ключевые составляющие
комбинированный
контекст, в контексте
креативный
лоббирование
наукоемкость
новизна
общая тенденция
опережающий темп
отрасль (сфера)
подотрасли
привлечение инвестиций
привлечение инвесторов
приоритетная задача
прорывной проект
прорывные технологии
региональные технопарки
системообразующие предприятия
сконцентрировагь усилия
специальные экономические
зоны
индустриальные зоны
содержание
стабильный
унификация
фокусирование
форсированный
целенаправленная работа
целевые трансферты
экономические реалии
экспортоориентированные

энергиялық тиімділіктің
инвестициялық тартымдылығы
инновациялық инфрақұрылым
қазақстандық қамту Қазақстанды
индустрияландыру картасы
негізгі құрауыштар
аралас
тұрғысында, түп мәтінде
өршіл
мүдделік қолдау
ғылымды қажетсінетін
жаңашылдық
жалпы үрдіс
жедел қарқын
сала (ая)
кіші сала
инвестициялар тарту
инвесторларды тарту
басым міндет
серпінді жоба
серпінді технологиялар
өңірлік технопарктер
жүйе құраушы кәсіпорындар
күш-жігерін шоғырландыру
арнайы экономикалық аймақтар
индустриялық аймақтар
қамту
орнықты, тұрақты
біріздендіру
бағытталған
үдемелі
мақсатты жұмыс
нысаналы трансферттер
экономикалық болмыстар
экспортқа бағдарланған
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ӨНЕРКӘСІП САЛАСЫ БОЙЫНША
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

валовая добавленная стоимость
высокая добавленная стоимость
высокоуглеродистый феррохром
градообразующий
гранулированный чугун
горнодобываюіцая
промышленность
деревообрабатывающая
промышленность
дооснащение
древесина
изделие
индекс физического объема
листовое стекло
мелкосортный прокатный стан
натяжитель
неисчерпаемые ресурсы
нечистоты канализации
потенциал отрасли
прут
спад производства
стружка
текстильная промышленность
шипы колес
физический объем

жалпы қосымша құн
қосылған құны жоғары
жоғары көміртекті феррохром
қала құраушы
түйіршіктелген шойын
тау-кен өндіру өнеркәсібі
ағаш өңдеу өнеркәсібі
толық, жете жарақтандыру
сүрек
бұйым
нақты көлем индексі
табақ шыны
ұсақ сұрыпты илемді орнақ
кергіш
сарқылмас ресурстар
кәріздердің іркінділері
сала әлеуеті
шыбық
өндірістің артта қалуы
кебек
тоқыма өнеркәсібі
дөңгелектердің бүртабаны
нақты көлемі

ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫ БОЙЫНША
137
138
139
140
141
142
143
144

ветроэнергетика
возобновляемые источники
энергии
высокая энергоемкость
генерирующая оборудования
генерирующие мощности
герметичность
доразведка
добыча

жел энергетикасы
жаңартылатын энергия көздері
жоғары энергиялық сыйымдылық
жинақтаушы жабдық
генерациялық қуаттар
нығыздық
жете барлау
өндіру
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

маневренная мощность
отвал
отвод
переобработка
разрыв мощности
расхождение
реагирование
солнечная энергетика
тревожная группа
уязвимость
разделительный трансформатор
часовой
электропотребление
электроэнергия

айналма қуаты
үйінді
илек
қайта өңдеу
қуаттардың ара жігі
айырмашылық
ден қою
күн энергетикасы
дабыл тобы
осалдылық
ажыратқыш трансформатор
күзетші
электр тұтыну
электр энергиясы

АТОМ САЛАСЫ БОЙЫНША
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

абсолютная погрешность
измерения
аномалия
визуальный контроль
выборка
высокообогащенный уран
обедненный уран
захоронение отходов
зона
ключевая точка измерения
критическая сборка
облученный ядерный материал
погрешность
предел
проба
селективность
горно-металлургический
комплекс

шексіз өлшеу қателігі
ауытқулық
көзбен шолып бақылау
сұрыптау
жоғары байытылған уран
жұтаңдатылған уран
қалдықтарды көму
аймақ
өлшеудің маңызды нүктесі
қатерлі жинау
сәулеленген ядролық материал
қателік
шек
сынама
бір бағытқа шоғырлану
тау-кен-металлургиялық кешен

ГЕОЛОГИЯ САЛАСЫ БОЙЫНША
175
176

геологосъемка
георазведка

геологиялық түсіру
геологиялық барлау
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177
178
179
180
181
182
183
184
185

добыча
доизучение площадей
рациональное использование
недр
недра
недропользование
недропользователи
сейсморазведочные работы
геологическое доизучение
геологоразведочные работы

өндіру
алаңдарды жете зерттеу
жер қойнауын тиімді пайдалану
жер қойнауы
жер қойнауын пайдалану
жер қойнауын пайдаланушылар
сейсмикалық барлау жұмыстары
геологиялық жете зерттеу
геологиялық барлау жұмыстары

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ САЛАСЫ БОЙЫНША
186

аффилированный

187
188
189

калибровочные лаборатории
метрологическая аттестация
поверочные лаборатории

190
191

подтверждение соответствия
испытательные лаборатории

аффилирленген, үлестес,
тазартылған
калибрлеу зертханалары
метрологиялық аттестаттау
салыстырып, тексеру
зертханалары
сәйкестікті растау
сынақ зертханалары

ФАРМАЦЕВТИКА САЛАСЫ
192
193
194
195

медицинское назначение
медикаменты
отечественные лекарственные
средства
фармацевтическая
промышленность

медициналық мақсат
медикаменттер
отандық дәрілік құралдар
фармацевтикалық өнеркәсіп

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
КҮНДЕЛІКТІ ЖҰМЫСТА ҚОЛДАНАТЫН СӨЗДЕР МЕН СӨЗ
ТІРКЕСТЕРІ
196
197
198
199
200

авалирование
аванс
актив
аккредитация
аккредитив

авальдау, кепілдендіру
аванс
актив
аккредиттеу
аккредитив
81

201
202
203
204
205
206
207
208
209

акцепт
акцептелген вексель
акцептованное поручение
акцессионный договор
акционер
акционерный банк
акция
баланс
баланс оборотных средств

210
211
212
213
214
215
216
217
218

безакцептный платеж
безакцизный товар
безоборотный вексель
безоборотный индоссаммент
взнос
внеоборотный актив
выписка
выписка из реестра держателей
акций
выпуск акции

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

денежная масса
денежная масса в обращении
денежное обращение
денежный агрегат
держатель акции
дефект
дефектные банкноты
деньги
дисконт
дисконт по акции
дивиденд на акцию
доходность
доходность акции

232
233
234

дробление
дробление акций
задолженность

акцепт
акцептелген вексель
акцептелген тапсырма
акцессиялық шарт
акционер
акционерлік банк
акция
баланс
айналым қаражатының
(құралдарының) балансы
акцептсіз төлем
акцизсіз тауар
айналымсыз вексель
айналымсыз индоссаммент
жарна
айналымнан тыс актив
үзінді-көшірме
акция ұстаушылар тізілімінен
үзінді
акцияны шығару, акция
шығарылымы
ақша массасы
айналыстағы ақша массасы
ақша айналысы
ақша агрегаты
акцияны ұстаушы
ақау
ақаулы банкноттар
ақша
дисконт
акция бойынша дисконт
акцияға дивиденд
кірістілік, табыстылық
акцияның кірістілігі,
табыстылығы
бөлшектеу
акцияларды бөлшектеу
берешек
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235

избыток

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

избыток денег в обращении
конвертация
конвертируемая валюта
конвертируемые ценные бумаги
контрольный пакет акций
котировка
курс
курс акции
надежность
надежность акций
неконвертируемая валюта
неоправданная задолженность
нехватка активов
обмен
обменивать
обменный курс
оборачиваемость
оборачиваемость оборотных
средств
оборот
оборотные средства
оборотный актив
оборотный вексель
оборотный капитал
обращение
отзыв акңии

261
262

отчуждение активов
передоверие акций

263
264
265
266
267
268

переоценка активов
переоценка стоимости активов
перечисление, перевод денег
платеж
платежный документ
поток

артылып қалу, артық шығу,
артылу
айналыстағы ақшаның артылуы
айырбастау, конвертация
айырбасталатын валюта
айырбасталатын бағалы қағаздар
акциялардың бақылау пакеті
баға белгілеу
бағам
акция бағамы
сенімділік
акциялар сенімділігі
айырбасталмайтын валюта
ақталмаған берешек
активтердің жетіспеушілігі
айырбас, айырбастау
айырбастау
айырбастау бағамы
айналымдылық
айналым қаражатының
(құралдарының) айналымдылығы
айналым
айналым қаражаты (құралдары)
айналым активі
айналым векселі
айналым капиталы
айналыс
акцияны қайтарып алу, кері
қайтарып алу
активтерді иеліктен шығару
акцияларды қайта сенімгерлікке
беру
активтерді қайта бағалау
активтердің құнын қайта бағалау
ақша аудару
төлем
төлем құжаты
ағын
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269
270
271
272
273
274
275

поток акций
разница, различие
регулирование оборотных
средств
система автоматических
котировок
способ обмена
текущий счет
явные издержки

акциялар ағыны
айырмашылық
айналым қаражатын
(құралдарын) реттеу
автоматты түрде баға белгілеу
жүйесі
айырбас тәсілі, айырбастау тәсілі
ағымдағы шот
айқын шығасылар

БІРІНШІ БӨЛІМ
Техникалық терминдер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

А

абонентская приставка
абсолютный номер
аварийно-восстановительные
работы
авария
автолампы
автоматическое усиление
автономная система
азимут максимального излучения
активная мощность
алюминиевая антенна
анализ эксплуатационной
документации
анализатор
аналоговое эфирное
радиовещание
аналого-цифровой
преобразователь
антенна
антенна офсетная
антенна стальная
антенно-мачтовый
антенно-фидерная система
антикоррозионное покрытие

абоненттік қосымша құрал
абсолютті нөмір
апатты қалпына келтіру
жұмыстары
апат
автошамдар
автоматты түрде күшейту
автономдық жүйе
барынша сәулелену азимуты
активті қуат
қалайы антенна
пайдалану құжаттамаларын
талдау
анализатор
аналогты эфирлік радиохабар
тарату
аналогты цифрлы түрлендіргіш
антенна
офсетті антенна
болат антенна
антенналы-діңгекті
антенна фидерлік жүйе
тоттануға қарсы жабын

84

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

аппаратно-студийный комплекс

аппараттық студиялық кешен
Б

база цифровых технологий
бегущая волна
безопасное электромагнитное
излучение
безопасность
безопасность машин и
оборудования
безопасные условия труда
блочность
боковые полосы

В

ввод в эксплуатацию
веб-портал
векторное управление
вентилятор охлаждения
вентиляция
вертикальная кабельная система
ветровая нагрузка
вещание
вещание в цифровом формате
вещатель - зритель
вещательные сети
вибратор
видео по запросу
видеомагнитофон
видеотерминал
визуализация
влияние телевидения и радио
возбудитель
возможности телевидения
возможность трансляции
волновод
волновое сопротивление
воспроизведение изображения
85

цифрлы технологиялар базасы
қума толқын
қауіпсіз электр магниттік
сәулелену
қауіпсіздік
машиналар мен жабдықтардың
қауіпсіздігі
еңбектің қауіпсіз жағдайлары
топтасу
бүйірлі жолақ
пайдалануға енгізу
веб-портал
векторлы басқару
суыту желдеткіші
желдету
тік кәбілді жүйе
желдік жүктеме
хабар тарату
цифрлы форматта хабар тарату
хабар таратушы - көрермен
хабар тарату желілері
дірілдеткіш
сұраным бойынша бейне
бейнемагнитофон
бейнетерминал
көзбен шолу
телевидение және радио ықпалы
қоздырғыш
телевидение мүмкіндіктері
трансляциялау мүмкіндігі
толқын арнасы
толқынды кедергі
бейнені қалпына келтіру

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

вредные (особо вредные) условия
труда
вредный производственный
фактор
врезка
врезка рекламы
втулка
высокочастотная электроника
высокочастотный
высокочастотный фильтр
высота мачты
выходной импеданс

зиянды (аса зиянды) еңбек
жағдайы
қауіпті өндірістік фактор
ойым
жарнама ойымы
тығын
жоғары жиіліктегі электроника
жоғары жиілікті
жоғары жиіліктегі сүзгі
діңгектің биіктігі
шығу импедансы
Г

генератор сигналов
генераторы качающейся частоты
географические координаты
гибридный кабель
глобальный
голосовые сети
горизонтальный кабель

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

двухволоконный кабель
двухканальный сервер
девиация чаетоты
действие шума
демодуляторы
дескремблер
деталь
диагностика автоэлектрика
диапазон средних волн
диполь
дистанционное управление
длина волны
доставка

83
84

единая система
единица величины

Д

Е

86

сигналдар генераторы
тербелмелі жиілік генераторлары
географиялық координаттар
гибридті кәбіл
жаһанды
дауыс желілері
көлденең кәбіл
екіталшықты кәбіл
екі арналы сервер
жиілік девиациясы
шуылдың әсері
демодуляторлар
дескремблер
бөлшек
автоэлектриктің диагностикасы
орта толқынды диапазон
диполь
қашықтан басқару
толқынның ұзындығы
жеткізу
бірыңғай жүйе
шама бірлігі

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

единство измерений
единый поток

өлшем бірлігі
бірыңғай ағым
Ж

жесткий волновод
жесть
жила

3

заземление
заземленная нейтраль
заземлитель
заземляющее устройство
заземляющий проводник
закуп из одного источника
зарядка
защита
защита в сетях
защита информации
защитное сооружение
защитный интервал
заявитель
звук
звуковое сопровождение
земная станция
зона охвата
зона покрытия

Ц

излучаемая мощность
изменения телевизионного
стандарта
измененная окраска
измеритель
износ
изображение
изображение рассыпается
изображение типа ступеньки
изолирующие клещи
изотропная мощность
87

қатты толқын арнасы
қаңылтыр
талшық
жерге қосу
жерге қосылған бейтарап
жерге қосқыш
жерге қосу құрылғысы
жерге қосу өткізгіші
бір көзден сатып алу
қуаттандыру
қорғау, қорғаныс
желілердегі қорғау
ақпараттарды қорғау
қорғаныс ғимараты
қорғаныс аралығы
өтініш беруші
дыбыс
дыбыстық сүйемелдеу
жер станциясы
қамту аймағы
жабын аймағы
сәулелендіру қуаты
телевизиялық стандарттың
өзгеруі
өзгертілген өң
өлшеуіш
тозу
бейне
бейне бөлініп тарайды
саты түріндегі бейне
оқшалауыш кемпірауыз
изотропты қуат

118

124
125
126
127
128
129
130

индивидуальный спутниковый
прием
индикатор напряжения
инженерное обеспечение
инсталляция
интерактивное вещание
информационнокоммуникационное пространство
информационный канал
информация через интернет
инфраструктура
искажение
используемые фидеры
испытание средств измерений
испытательная таблица

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

кабель
кабель коаксиальный
кабельное вещание
кабельное телевидение
кабельные сети
канал звука
квадратурная манипуляция
кнопка
кодирование
колодки тормозные
комбинированное освещение
кондиционер
контур заземления
координаты антенных опор

145
146
147
148

короткое замыкание
коэффициент
коэффициент потерь в фидере
крупнейший оператор эфирного
вещания

119
120
121
122
123

149

дара жерсеріктік қабылдау
кернеу индикаторы
инженерлік қамтамасыз ету
инсталляция
интерактивті хабар тарату
ақпараттық-коммуникациялық
кеңістік
ақпараттық арна
интернет арқылы ақпарат
инфрақұрылым
бұрмалану
қолданылатын фидерлер
өлшем құралдарын сынау
сынақ кестесі
К

Л

линейные работы
88

кәбіл
коаксиальді кәбіл
кәбілді хабар тарату
кәбілді телевидение
кәбілдік желілер
дыбыстық арна
квадратурлық манипуляция
түймешек
кодтау
тежегіш қалыптар
құрамдастырылған жарық түсіру
салқындатқыш
жерге қосу контуры
антенналы тіректердің
координаттары
қысқа тұйықталу
коэффициент
фидердегі коэффициент шығыны
эфирлі хабар таратудың ірі
операторы
желілік жұмыстар

150
151
152

линейный тракт
линия связи

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

магистраль заземления
(зануления)
магнитная величина
малошумящий усилитель
материально-техническое
обеспечение
матричный коммутатор
мачта
методика оцифровки (сжатия)
микровольт метры
микропроцессор
многочастотная сеть
мобильная радиосвязь
мобильная связь
модуляция радиосигнала
монтаж оборудования
монтажные работы
мост сложения
мультиплекс
мультиплексирование

170
171
172
173
174

наземная сеть
наземная станция
напряженность поля
научно-исследовательская работа
национальное телерадиовещание

175
176
177

неисправность
нелинейный измеритель
непосредственное телевизионное
вещание
низкочастотный
низкочастотный спектр
низкочастотный фильтр
новые технологии

153
154
155

178
179
180
181

желілік тракт
байланыс желісі
М

жерге қосу магистралі (нөлдену)
магнитті көлем
аз шуылды күшейткіш
материалдық техникалық
қамтамасыз ету
матрицалық коммутатор
діңгек
цифрлау (қысу) әдісі
микровольтті метрлер
микропроцессор
көпжиілікті желі
мобильді радиобайланыс
мобильді байланыс
радиосигналдың модуляциясы
жабдықты құрастыру
құрастыру жұмыстары
қосу көпірі
мультиплекс
мультиплекстеу

Н
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жер үсті желісі
жердегі станция
өрістің кернеулігі
ғылыми-зерттеу жұмыстары
ұлттық телерадио хабарларын
тарату
ақау, бұзылу
желілі емес өлшеуіш
тікелей телевизиялық хабар
тарату
төменгі жиілікті
төменгі жиіліктегі спектр
төменгі жиіліктегі сүзгі
жаңа технологиялар

182
183
184
185
186
187
188
189

198
199

ортогональное частотное
мультиплексирование
ортогональный
освещение
основные технологические
решения
отечественное вещание
отказ
отраженная волна
отрасль телевизионной техники
оформление санитарных
паспортов
охват
охваченный приемом

200
201
202

первичная модуляция
первичное распространение
перевод системы телевещания

203
204
205
206
207
208
209
210

передаточное устройство
передатчик
передающая антенна
передающая станция
передающие средства
передающий
передвижная станция
переменный ток

190
191
192
193
194
195
196
197

О

оборудование
оборудование цифрового ТВ
обследование технического
состояния
оператор вещания
оптическая испытательная
таблица
оптический кабель
опытно-конструкторская работа

жабдық
цифрлы ТВ-ның жабдығы
техникалық ахуалын тексеру
хабар таратудың операторы
оптикалық сынақ кестесі
оптикалық кәбіл
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыс
ортогоналды жиіліктік
мультиплекстеу
ортогоналды
жарықтандыру
негізгі технологиялық шешімдер
отандық хабар тарату
бас тарту
шағылысқан толқын
телевизиялық техника саласы
санитарлық төлқұжаттарды
ресімдеу
қамту
қабылдаумен қамтылған

П
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бастапқы модуляция
бастапқы тарату
телехабар тарату жүйесін
ауыстыру
таратқыш құрылғы
таратқыш
таратқыш антенна
таратқыш станция
таратқыш құралдар
тарататын
жылжымалы станция
айнымалы тоқ

211
212

переносное заземление выше
1000 В
переносное заземление до 1000 В

213
214

план развития
поверитель средств измерений

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

подача программы на передатчик
подушка коробки
подушки двигателя
подшипник
показатели передатчика
полоса частот
полярная диаграмма
помеха
последняя миля
потеря сигнала
потребление мощности
потребляемая мощность
прерыватель-распределитель
прием
прием программ
приемник
принятые технические решения

232
233
234
235
236
237
238

приставка
производственное оборудование
промежуточная частота
простой
противорадиационная защита
прямой эфир
пусконаладочные работы
(услуги)

239
240
241
242

работа сети
радиовещание
радиотелевизионное вещание
радиочастотный

1000 В-тан жоғары тасымалды
жерге қосу
1000 В-қа дейін тасымалды жерге
қосу
даму жоспары
өлшем құралдарын салыстырып
тексеруші
таратқышқа бағдарлама жіберу
қорап жастықшасы
қозғалтқыш жастықшалары
сырғақ
таратқыш көрсеткіштері
жиіліктердің белдеулері
полярлы диаграмма
кедергі
соңғы миль
сигналдың жоғалуы
қуатты тұтыну
тұтынылатын қуат
үзгіш-таратқыш
қабылдау
бағдарламаларды қабылдау
қабылдағыш
қабылданған техникалық
шешімдер
қосымша құрал
өндірістік жабдық
аралық жиілік
тоқтап қалу
радиацияға қарсы қорғаныс
тікелей эфир
реттеп іске қосу жұмыстары
(қызметтері)
Р
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желі жұмысы
радио хабар тарату
радиотелевизиялық хабар тарату
радиожиілік

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

радиочастотный спектр
радиоэлектронное средство
развитие сети
размер зоны
разъем
распределение радиочастот
распространение сигнала
распространение телепередач
рассыпается на квадратики
расчет частотного плана
реальная зона
регенатор сигналов
региональное вещание
региональное вещатели
регулировка усиление
режим модуляции
режим моно
режим связи
режим стерео
резерв
резервные каналы
ремонт автотранспорта
ремонт оборудования
ресивер
ресурсы
ретранслируемые

радиожиілік спектр
радиоэлектронды құрал
желіні дамыту
аймақ көлемі
ажырату
радио жиілікті бөлу
сигналды тарату
телехабарды тарату
шаршыларға бөлініп тарайды
жиілік жоспардың есебі
айқын аймақ
сигналдар регенераторы
аймақтық хабар тарату
аймақтық хабар таратушылар
күшейткішті реттеу
модуляция режимі
моно режим
байланыс режимі
стерео режим
резерв
резервті арналар
автокөлікті жөндеу
жабдықты жөндеу
ресивер
ресурсы
ретрансляцияланатын
С

санитарно-эпидемиологическое
заключение
свеча зажигания
свободный доступ
серверные
сетевая
сети
сети хранения
сетка вещания
сеть
92

санитарлық-эпидемиологиялық
қорытынды
от алдыру білтесі
еркін қол жетімді
серверлік
желілік
желілер
сақтау желілері
хабар тарату торы
желі

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

сигнал
сигнал низкой частоты
сигнальное созвездие
система коллективного приема
система контроля
система мобильного вещания
система приема
скремблер
сличение
соблюдение пропускного режима
соединительная линия
соединительный кабель
солнечная интерференция
сооружение здания
сооружение моста
спектр
способ
способ приема программы
способ распространения
спутниковое телерадиовещание

298
299

спутниковые сети
спутниковые телекоммуникации

300
301
302
303
304
305
306
307
308

спутниковый интернет
среднесуточная загрузка
среднесуточный объем
средства поражения
стабилизатор напряжения
стабильность частоты
стальной стержень
стандарт вещания
стандартизация технических
средств
стандарты телевидения
станция спутниковой связи
стоячая волна

309
310
311

сигнал
төменгі жиіліктегі сигнал
сигналдар шоқжұлдызы
ұжымдық қабылдау жүйесі
бақылау жүйесі
мобильді хабар тарату жүйесі
қабылдау жүйесі
скремблер
салғастыру
өткізу режимін сақтау
біріктіруші желі
біріктіруші кәбіл
күн шуағының әсер етуі
ғимарат салу
көпір салу
спектр, шоғыр
тәсіл
бағдарламаны қабылдау тәсілі
тарату тәсілі
жерсеріктік телерадио
хабарларын тарату
жерсеріктік желілер
жерсеріктік
телекоммуникациялар
жерсеріктік интернет
орташа тәуліктік жүктеу
орташа тәуліктік көлем
зақымдау құралдары
кернеу тұрақтандырғышы
жиілік тұрақтылығы
болат өзекше
хабар таратудың стандарты
техникалық құралдарды
стандарттау
телевидение стандарттары
жерсеріктік байланыс станциясы
ағынсыз толқын
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312
313
314
315
316
317
318
319

строительство
строительство сети
структура системы
студийное оборудование
ступица
суммарная мощность
схема оповещения
схема организации связи

320
321

текущая эксплуатация
телевидение высокой четкости

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

телевизионная информация
телевизионная станция
телевизионный
телевизионный демультиплексор
телевизионный кодек
телевизионный мультиплексор
телевизионный сервер
телевизионный сигнал
телевизионный центр
телевизионный цифровой кодер
телерадиовещание
терминалы радиосвязи
тестирование цифрового вещания
техническая остановка
техническая характеристика
технические особенности
системы
технические работы
технические средства
технические условия
технический надзор
технический план
технический ресурс
технический эксперт

338
339
340
341
342
343
344

салу, құру
желіні құру
жүйе құрылымы
студиялық жабдық
күпшек
жиынтық қуаты
хабарлау сызбасы
байланысты ұйымдастыру
сызбасы
Т
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ағымдағы пайдалану
жоғары айқындықтағы
телевидение
телевизиялық ақпарат
телевизиялық станция
телевизиялық
телевизиялық демультиплексор
телевизиялық кодек
телевизиялық мультиплексор
телевизиялық сервер
телевизиялық сигнал
телевизиялық орталық
телевизиялық цифрлы кодер
телерадио хабарларын тарату
радиобайланыс терминалдары
цифрлы хабар таратуды тестілеу
техникалық кідіріс
техникалық сипаттама
жүйенің техникалық
ерекшеліктері
техникалық жұмыстар
техникалық құралдар
техникалық шарттар
техникалық қадағалау
техникалық жоспар
техникалық ресурс
техникалық сарапшы

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

техническое обслуживание
техническое оснащение
техническое сопровождение
технологическая новация
технологические возможности
технологические и
экономические задачи
технологический процесс
технология распространения
топливная система
тормоз
точка подвеса
транспортный поток данных
трансформатор

358
359
360

уверенный прием
указатели напряжения
указатели напряжения до 1000 В

361
362
363
364

условный доступ
услуги иностранных операторов
услуги телекоммуникаций
устройство сложения

365
366
367
368
369
370

фазовая манипуляция
фильтр воздушный
фильтр масляный
фильтр салона
фильтр топливный
флаг ошибок

371
372
373
374
375

характеристика
характеристика антенны
хозяйство
хранение
хронометраж

техникалық қызмет көрсету
техникалық жабдықтау
техникалық сүйемелдеу
технологиялық жаңашылдық
технологиялық мүмкіндіктер
технологиялық және
экономикалық міндеттер
технологиялық үдеріс
тарату технологиясы
жанармай жүйесі
тежегіш
аспа нүктесі
деректерді тасымалдау ағыны
трансформатор
У

Ф

X
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сенімді қабылдау
кернеу көрсеткіштері
кернеу көрсеткіштері 1000 В-қа
дейін
шартты қосылу
шетелдік операторлар қызметтері
телекоммуникация қызметтері
қосу жабдығы
фазалық манипуляция
ауа сүзгісі
май сүзгісі
салон сүзгісі
жанармай сүзгісі
қателер жалауы
сипаттама
антеннаның сипаттамасы
шаруашылық
сақтау
хронометраж

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

Ц

цифровая видеокамера
цифровая основа
цифровая технология
цифровизация
цифровое видеовещание
цифровое телевидение
цифровое телевизионное
вещание
цифровой блок
цифровой видеодискофон
цифровой микшер
цифровой сигнал
цифровой тракт
цифровые вещатели
цифровые методы
цифровые фильтры

391
392
393
394
395
396

частота полей
частотно-территориальный план
частотный
частотный канал
частоты радиосигнала
через телерадиовещание

397

четырехпроводный кабель

398
399
400
401
402
403

шаблон
ширина
ширина главного лепестка
широкополосный доступ
шофер
шум

404
405
406

экспериментальные устройства
эксплуатация
электрическая величина

Ч

Ш

Э
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цифрлы бейнекамера
цифрлы негіз
цифрлы технология
цифровизациялау
цифрлы бейне хабар тарату
цифрлы телевидение
цифрлы телевизиялық хабар
тарату
цифрлы блок
цифрлы бейнедискофон
цифрлы микшер
цифрлы сигнал
цифрлы тракт
цифрлы хабар таратушылар
цифрлы әдістер
цифрлы сүзгілер
өріс жиілігі
жиілік-аумақтық жоспар
жиілік
жиілікті арна
радиосигнал жиілігі
телерадио хабарларын тарату
арқылы
төртсымды кәбіл
үлгі, қалып
ені
бас күлтенің ені
кең жолақты қосылу
жүргізуші
шуыл
тәжірибелік құрылғылар
пайдалану
электрлік шама

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

электрические измерения
электроизмерительные клещи до
1000 В
электроизмерительные клещи
свыше 1000 В
электромагнитная обстановка
электронная услуга
электронно-лучевые
осциллографы
электронно-счетные частотомеры
электронные вольтметры
электроустановка
энергетика и климатехника
эскалация
эталон единицы величины
эфирная сеть
эфирное вещание
эффективное заземление

электрлік өлшемдер
1000 В дейінгі электр өлшемді
кемпірауыз
1000 В жоғары электр өлшемді
кемпірауыз
электр магнитті жағдай
электронды қызмет
электр сәулелі осциллографтар
электр шотты жиілік өлшемдері
электронды вольтметрлер
электр қондырғы
энергетика және климатехника
эскалация
шама бірлігінің эталоны
эфирлік желі
эфирлі хабар тарату
тиімді жерге қосу

ЕКІНШІ БӨЛІМ
Жалпы қолданылатын терминдер
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Общеупотребительные термины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

А

абсолютный номер
автоматическое усиление
авторские права
администрация
аккредитация
акт работодателя
активизировать
альпинистское снаряжение
анализ
анализ информации
анализ результатов
анализ рынка телевидения
97

абсолютті нөмір
автоматты түрде күшейту
авторлық құқық
әкімшілік
аккредиттеу
жұмыс берушінің акті
белсенді ету, жандандыру
альпинистік керек-жарақ
талдау
ақпаратты талдау
талдау нәтижелері
телевидение нарығын талдау

13

анализ удовлетворенности

14
15

анализ эффективности
аналитика и развитие услуг

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

аналитика рынка
аналитическая информация
аналоговое радиовещание
анкета
антенщики /мачтовики
аренда инфраструктуры
архив
аспекты
аттестат
аттестация по условиям труда

26
27

башня
безопасность продукции и
процессов
безопасность труда
бетон
бетонные опоры
бизнес-план
благодарность
бланки наряда
блокировка
ботинки альпинистские
ботинки кожаные
ботинки с жестким подноском
брак
брюки утепленные
бюджетная комиссия
бюджетные средства

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

қанағаттандырылғандығын
талдау
тиімділігін талдау
аналитика және қызметтерді
дамыту
нарық аналитикасы
аналитикалық ақпарат
аналогты радиохабар тарату
сауалнама
антеннашылар/діңгекшілер
инфрақұрылымды жалға алу
мұрағат
аспектілер
аттестат
еңбек жағдайы бойынша
аттестациялау
Б

В

в рамках
важные мероприятия
валенки
98

мұнара
өнімдер мен үдерістер
қауіпсіздігі
еңбек қауіпсіздігі
бетон
бетон тіректер
бизнес жоба
алғыс
жүктелім бланкілері
бұғаттау
альпинистік бәтеңке
былғары бәтеңке
қатты тұмсықты бәтеңке
ақау, жарамсыздық
жылы шалбар
бюджеттік комиссия
бюджеттік қаражат
аясында
маңызды шаралар
пима

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

валенки с резиновой подошвой
валюта
вводный инструктаж
ведение воинского учета
ведомственная отчетность
векторное управление
вертикальный
весовой
вещание
взаимодействие
взыскание
внедрение услуг
внеплановый инструктаж
внести изменения
вносить изменения в приказ
военнообязанный
возможности телевидения
возможность
возможные режимы
возросли
воинский учет
вопросы маркетинга
вредный производственный
фактор
временная эксплуатация
время осуществления
выбор
вывих
вывод
выдача журнала инструкций
выписка
выработка продуктов и услуг
высокая доступность
высокочастотный фильтр
высота
выставление счета
выход на пенсию

резеңке табанды пима
валюта
кіріспе нұсқама
әскери есеп жүргізу
ведомстволық есептілік
векторлы басқару
көлденең
өлшенетін
хабар тарату
өзара әрекет ету
төлету
қызметтерді енгізу
жоспардан тыс нұсқама
өзгертулер енгізу
бұйрыққа өзгертулер енгізу
әскери міндетті
телевидение мүмкіндіктері
мүмкіндік
мүмкін режимдер
көбейді, өсті
әскери есеп
маркетинг мәселелері
зиянды өндірістік фактор
уақытша пайдалану
жүзеге (іске) асырылу уақыты
таңдау
буыны шығу (таю)
тұжырым
нұсқаулар беру журналы
көшірме
өнімдер мен қызметтерді өндіру
жоғары қолжетімділік
жоғары жиіліктегі сүзгі
биіктік
шотты қою
зейнетке шығу
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

вышестоящая организация

жоғарыда тұрған ұйым
Г

галоши валяные
гарантии
гарантийный денежный взнос
гарантированное качество
гибкий
гигиена труда
глава
главный бухгалтер
гласность
глобальная стандартизация
голосовые сети
горизонтальный
государственная политика
государственная собственность
государственное устройство
государственный
государственный заказ
государственный контроль
государственный надзор
государственный уровень
гражданская оборона
грамота

Д

данные
дата ввода
действие шума
декларация о соответствии
денежные средства
деятельность
деятельность общества
дисциплинарное взыскание
дисциплинарный проступок
диэлектрические боты
диэлектрические галоши
диэлектрические коврики
100

жүннен басылған галош
кепілдіктер
кепілді ақшалай жарна
кепілдендірілген сапа
икемді
еңбек гигиенасы
тарау
бас бухгалтер
жариялық
жаһанды стандарттау
дауыс желілері
жазықтық, көлденең
мемлекеттік саясат
мемлекеттік меншік
мемлекеттік құрылыс
мемлекеттік
мемлекеттік тапсырыс
мемлекеттік бақылау
мемлекеттік қадағалау
мемлекеттік деңгей
азаматтық қорғаныс
мақтау қағазы
деректер
енгізу күні
шуылдың әсері
сәйкестік туралы мәлімдеме
ақшалай қаражаттар
қызмет
қоғамның қызметі
тәртіптік жазалау
тәртіптік теріс кылық
диэлектрлік боты
диэлектрлік галош
диэлектрлік алаша

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

диэлектрические перчатки
добросовестный
договор
договор на выполнение
договор с поставщиком
должностная инструкция
доля
доля доходов
донести сведения
дополнение
дополнительное соглашение
дополнительные услуги
допуск
допуск для электроустановок

130

допуск на производство
ремонтно профилактических
работ
допустимое значение
допустимый уровень риска
доставка
доступ
доступ информации
доступ к сети интернет
доступная цена

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

диэлектрлік қолғаптар
адал
шарт
орындауға шарт
жеткізушімен келісім
лауазымдық нұсқау
үлес
кіріс үлесі
мәліметті хабарлау, жеткізу
толықтыру
қосымша келісім
қосымша қызметтер
кіру рұқсаты
электр құрылғыларына кіру
рұқсаты
алдын алу және жөндеу
жұмыстарын жасауға рұқсат ету
ұйғарынды мағына
рұқсат етілетін тәуекелдік деңгей
жеткізу
қол жеткізу
ақпаратқа кол жеткізу
интернет желісіне қол жеткізу
қолжетімді баға
Е

европейский стандарт
единовременная премия
единый проект
ежеквартально
ежеквартальный
ежемесячная абонентская плата
ежемесячный отчет
еженедельный объем

Ж

жизненный цикл
жилой комплекс
101

еуропалық стандарт
бір жолғы сыйақы
бірыңғай жоба
тоқсан сайын
тоқсандық
ай сайынғы абоненттік төлем
айлық есеп
апталық көлем
тіршілік циклі
тұрғын үй кешені

148
149
150
151
152
153
154
155
156

журнал
журнал выдачи
журнал дежурного оператора
журнал допуска
журнал инструкций
журнал проверки и учета
журнал распоряжений
журнал регистрации
журнал учета

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

забастовка
заводские условия
заводской номер
задействовать
задержка платежа
задний
заказчик
заказчик обязуется
заключение
заключение экспертов
заключительные положения
заключить договор
закупка
замена
западноевропейская система
заполнить
запрос
запуск
заработная плата
зарегистрировать в журнале
затраты
затраты на обеспечение
затраты на ремонт
затраты периода
затухание
защита в сетях
защита интересов общества

журнал
беру журналы
кезекші оператордың журналы
рұқсат беру журналы
нұсқаулар журналы
тексеру және есепке алу журналы
өкімдер журналы
тіркеу журналы
есепке алу журналы
З

102

ереуіл
зауыт жағдайы
зауыт нөмірі
іске қосу
төлем кідірісі
артқы
тапсырыс беруші
тапсырыс беруші міндетті
қорытынды
сарапшылар қорытындысы
қорытынды ережелер
шарт жасау
сатып алу
ауыстыру
батыс-еуропалық жүйе
толтыру
сұраным
іске қосу
еңбекақы, жалақы
журналға тіркеу
шығындар
қамтамасыз ету шығындары
жөндеу шығындары
кезең шығындары
өшу
желілердегі қорғаныс
қоғам мүдделерін қорғау

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

защита информации
защитная каска
защитные очки
защитные средства
защитный интервал
защитный щиток
заявка
заявление
заявление о приеме па работу
земельный участок
знак соответствия
зона обслуживания

ақпараттарды қорғау
қорғаныс дулығасы
қорғаныс көзілдірігі
қорғаныс құралдары
қорғау аралығы
қорғаныс қалқаншасы
өтінім
арыз, өтініш
жұмысқа қабылдау туралы өтініш
жер учаскесі
сәйкестік белгісі
қызмет ету аймағы
И

из любой точки
изготовленный
издание приказа
изменение телевизионного
стандарта
измененная окраска
изменить
измерение
измерительная техника
инвестиционная деятельность
инвестиционный проект
инвестиция
индивидуальный
индикатор-отвертка
инженерное обеспечение
инициатива
инициатор проекта
иностранный
инструктаж по безопасности
инструктаж по пожарной
безопасности
инструктаж целевой
инструкция

кез келген нүктеден
дайындалған
бұйрық шығару
телевизиялық стандарттың
өзгеруі
өзгертілген өңі
өзгерту
өлшем
өлшеу аспаптары
инвестициялық қызмет
инвестициялық жоба
инвестиция, қаржы салу
дара
индикатор-бұрауыш
инженерлік қамтамасыз ету
ынта, бастама
жобаны бастаушы
шетелдік
қауіпсіздік бойынша нұсқама
өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқама
мақсатты нұсқама
нұсқау
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

инструменты с изолирующими
рукоятками
интеллектуальная собственность
интерактивная услуга
интервал времени
интернет-телевидение
информационная программа
информационная система
информация о проекте
информация о состоянии счета
информация через интернет
иные
иные функции
исполнитель
исполнительный
исполнить
использование
используемые фидеры
испытательная таблица
исследовательская компания
источник финансирования
итоги
итоги работы

239
240

каска
каска с подшлемником

241
242
243
244
245
246
247
248
249

качественная отдача
качественный
качество обслуживания
качество предоставляемых услуг
качество услуги
квалификационная категория
класс по пожарной безопасности
клиенты и пользователи
когти на деревянные опоры

тұтқа сапты құрал-саймандар
зияткерлік меншік
интерактивті қызмет
уақыт аралығы
интернет-телевидение
ақпараттық бағдарлама
ақпараттық жүйе
жоба туралы ақпарат
шот күйі туралы ақпарат
интернет арқылы ақпарат
өзге
өзге де функциялар
орындаушы
атқарушы
орындау
пайдалану
қолданылатын фидерлер
сынақ кестесі
зерттеуші компания
қаржы көзі
қорытынды
жұмыс қорытындысы
К

104

дулыға
шлемнің астынан киетін телпек
дулыға
сапалы қайтарым
сапалы
қызмет көрсету сапасы
ұсынылатын қызметтер сапасы
қызмет сапасы
біліктілік санаты
өрт қауіпсіздігі жөніндегі класс
клиенттер мен пайдаланушылар
ағаш тірегіне қадауылдар

250

кожаные ремни для когтей

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

количественный состав
количество
коллективный
коллективный договор
команда менеджмента
команда проекта
командировать
командировка
командировочное удостоверение
комбинезон водителя
коммерческие теле - радиоканалы

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

коммерческие телекомпании
коммунальные услуги
компенсационные выплаты
компетенция
комплект
комплект оборудования ОУВ-Т2
конвертация валюты
конечный пользователь
конкретный период
конкуренты
конкуренция
консультация
контроль
координация
координирует деятельность
корпоративная сеть
корпоративные продажи
корректировка
косвенные затраты
костюм меховой
костюм сварщика
костюм хлопчатобумажный
коэффициент тяжести
105

қадауылдарға арналған былғары
белдіктер
сандық құрам
саны
ұжымдық
ұжымдық шарт
менеджмент командасы
жоба командасы
іссапарға жіберу
іссапар
іссапар куәлігі
жүргізушінің комбинезоны
коммерциялық теле-радио
арналар
коммерциялық телекомпаниялар
коммуналдық қызметтер
өтемақы төлемдері
құзырет
жиынтық, жинақ
ОУВ-Т2 жабдық жинағы
валюта айырбасы
соңғы пайдаланушы
нақты кезең
бәсекелестер
бәсекелестік
кеңес
бақылау
үйлестіру, үйлесімділік
қызметін үйлестіреді
корпоративтік желі
корпоративтік сатулар
түзету
жанама шығындар
тері костюм
дәнекерлеуші костюмы
мақта-мата костюмы
ауырлық коэффициенті

285
286
287
288
289
290
291
292
293

коэффициент частоты
травматизма
круглосуточно
крупнейшне телекомпании
крупнейший оператор
культурная программа
куратор проекта
курсы повышения квалификации
куртка с логотипом
куртка утепленная

294
295
296
297
298
299
300
301

лазы для бетонных опор
легализованный
лидер внедрения
ликвидация
лицензиат
лицензирование деятельности
личная карточка
логотип

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

магистральный
максимальная высота
максимальный
маркетинговые исследования
маркетинговые мероприятия
маркетинговый анализ
массовая
материальная помощь
материальные затраты
медикаменты для пополнения
аптечек
медицинская аптечка
медицинский осмотр работников

314
315
316

международные операторы
международные стандарты
международный

жарақаттың жиілік коэффициенті
тәулік бойы
ірі телекомпаниялар
ірі оператор
мәдени бағдарлама
жоба тәлімгері
біліктілікті арттыру курстары
логотипі бар күртеше
жылы күртеше
Л

М
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бетон тірегіне арналған қуыс
заңдастырылған
енгізу көшбасшысы
жою
лицензиат
кызметті лицензиялау
жеке есеп карточкасы
логотип
магистральді
ең жоғары биіктік
барынша, ең жоғары
маркетингтік зерттеулер
маркетингтік шаралар
маркетингтік талдау
бұқаралық, көпшілік
материалдық көмек
материалдық шығындар
дәрі қобдишаны толықтыратын
дәрі-дәрмек
медициналық дәрі қобдиша
қызметкерлерді медициналық
тексеру
халықаралық операторлар
халықаралық стандарттар
халықаралық

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

междусменный
межлабораторные сличения
местное население
местный
месторасположение студии
метод обнаружения
метод прогнозирования
методология расчета тарифов
метрологическая служба
микроклиматические условия
модель
модернизация
модуль
мозаичный
мониторинг
монтерские сумки (верхолазные)

333

мощность

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

ауысымаралық
зертханааралық салғастыру
жергілікті тұрғындар
жергілікті
студияның орналасқан жері
табу әдісі
болжау әдісі
тарифтерді есептеу әдіснамасы
метрологиялық қызмет
микроклиматтық жағдайлар
үлгі
жаңғырту
модуль
мозаикалық, өрнекті
мониторинг
монтерлік сөмке (жоғары
өрмелегіш)
қуат
Н

на конкурсной основе
на нескольких языках
на основании
на уровне земли
над уровнем земли
над уровнем моря
надлежащим подтверждением
наем телерадиопередающего
оборудования
налоги
наполнение пакета
направление
напряженность
наработка
нарушение требований
наряд
население
настройка
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конкурстық негізде
бірнеше тілдерде
негізінде
жер деңгейінде
жер деңгейінен жоғары
теңіз деңгейінен жоғары
тиісті растаумен
телерадио тарататын жабдықты
жалдау
салықтар
топтаманың толуы
бағыт
кернеулік
атқарым
талаптарды бұзу
жүктелім
тұрғындар
күйге келтіру

351
352
353
354

научно-исследовательская работа
наушники противошумные
национальная сеть
национальное телерадиовещание

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

национальный
начисления
не показывает
неверный номер
недопустимый риск
недостатки
нейтраль
некоторые каналы
неликвидные
неполный рабочий день
непосредственно связанные
отношения
непосредственное вещание
непостоянное рабочее место
нерегулируемые тарифы
несчастный случай на
производстве
неустойка
нецелесообразно
нижний и верхний
новые услуги
нормативы
нормирование
нормирование труда
нормы безопасности

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

обеспечение
обеспечение перевода
обеспечение системы
телевещания
обеспечить безопасность работы

382

обесценивание активов

ғылыми-зерттеу жұмыстары
шуылға қарсы құлаққалқан
ұлттық желі
ұлттық телерадио хабарларын
тарату
ұлттық
есептеулер
көрсетпейді
қате нөмір
жол берілмейтін тәуекел
кемшіліктер
бейтарап
кейбір арналар
жарамсыз, іске асырылуы қиын
толық емес жұмыс уақыты
тікелей байланысты қатынастар
тікелей хабар тарату
тұрақты емес жұмыс орны
реттелмейтін тарифтер
өндірістегі жазатайым оқиға
айып, тұрақсыздық төлем
жөнсіз, мақсатсыз
төменгі және жоғарғы
жаңа қызметтер
нормативтер
нормалау
еңбекті нормалау
қауіпсіздік нормалары
О
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қамтамасыз ету
ауыстыруды қамтамасыз ету
телехабар тарату жүйесін
қамтамасыз ету
жүмыс қауіпсіздігін қамтамасыз
ету
активтердің құнсыздануы

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

обзоры рынка
область применения
область соответствия
обморок
обосновывающие материалы
обработка
обработка информации
образовательные, духовные
образцовые средства измерений
обслуживание
обслуживание клиентов
обстоятельства техногенного
характера
общая стоимость
общая сумма
общественный инспектор
общие расходы
объект
обязательные теле-радиоканалы
обязательный
ограниченная территория
одночасовое
оказываемые услуги
окраска
опасная зона
опасные машины и оборудование
опасные условия труда
опасный производственный
фактор
оперативные меры
оперативный журнал
оператор вещания
оператор эфирного вещания
описание услуг
оповещать
оповещение
опора
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нарық шолулары
қолдану саласы
сәйкестік саласы
талып қалу
негізге алынатын материалдар
өңдеу
ақпаратты өңдеу
білім беру, рухани
үлгілі өлшеу құралдары
қызмет көрсету
клиенттерге қызмет көрсету
техногенді сипаттағы жағдайлар
жалпы құн
жалпы сомасы
қоғамдық инспектор
жалпы шығындар
нысан
міндетті теле-радио арналар
міндетті
шектелген аумақ
бір сағаттық
көрсетіліп жатқан қызметтер
түс, өң
қауіпті аймақ
қауіпті машиналар мен жабдық
қауіпті еңбек жағдайлары
қауіпті өндірістік фактор
жедел шаралар
оперативті журнал
хабар таратудың операторы
эфирлі хабар тарату операторы
қызметтер сипаттамасы
хабарлау
хабарлау
тірек

418
419
420
421

опоры
оптпмальное решение
оптимальные условия
опытно-конструкторская работа

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

организационно-правовая форма
организационные мероприятия
организация рабочего места
ориентировка
ослабление
основные принципы
менеджмента
основные приоритеты
основные средства
особенности проекта
основные направления развития
особо важная передача
ответ на замечания
ответственный
отечественное вещание
откорректировать несоответствия
отчетность
отчисления
официально
охваченный приемом программ

441
442
443

охрана труда
оценки соответствия
очередной

444
445
446
447
448
449
450

тіректер
оңтайлы шешім
оңтайлы жағдайлар
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар
ұйымдық-кұқықтық форма
ұйымдастыру іс-шаралары
жұмыс орнын ұйымдастыру
тұспалдау
бәсеңдеу
менеджменттің негізгі
принциптері
негізгі басымдықтар
негізгі қаражат
жобаның ерекшелігі
негізгі даму бағыттары
айрықша маңызды хабар
ескертулерге жауап
жауапты
отандық хабар тарату
сәйкессіздіктерді түзету
есептілік
аударымдар
ресми
бағдарлама қабылдаумен
қамтылған
еңбекті қорғау
бағалау сәйкестігі
кезекті
П

пакет
параметры
партнеры
первичный инструктаж
первый этап
передача
передача данных
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пакет (топтама)
параметрлер
серіктестер
алғашқы нұсқама
бірінші кезең
беру, тарату
деректерді беру

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

передние
перерывы в передаче
переучет
переходные положения
перечень
периметральная расстановка
персонал
перчатки кожаные
перчатки хлопчатобумажные
письменный мотивированный
отказ
план затрат
плащ водостойкий
плащ водостойкий с капюшоном
по собственной инициативе
по факту оказания услуг

466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

поверка
поверочная лаборатория
повторный инструктаж
повышение качества
повышение квалификации
подбор
подвеска
подключение
подоходный налог
подстанция
подшлемник
подъем
пожар
пожарная безопасность
показатель
политический климат
пользователь услуг
помещение
портфель проектов
порядок

алдыңғы
бағдарламадағы үзілістер
қайта есепке қою
өтпелі ережелер
тізбе
периметральды орналастыру
қызметкер
тері қолғаптар
мақта-мата қолғаптар
жазбаша түрде дәлелді бас тарту
шығындар жоспары
суға төзімді плащ
суға төзімді капюшонды плащ
өз ынтасымен
дерек бойынша көрсетілген
қызметтер
салыстырып тексеру
салыстырып тексеру зертханасы
қайталау нұсқамасы
сапасын арттыру
біліктілікті арттыру
іріктеу
аспа
қосылу
табыс салығы
қосалқы станция
шлемнің астынан киетін телпек
көтеру
өрт
өрт қауіпсіздігі
көрсеткіш
саяси ахуал
қызметті пайдаланушы
орын-жай
жоба портфелі
тәртіп
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

порядок определения
последствия
посредник
поставщик
постановка на учет
постоянно
постоянное рабочее место
поступление средств
потеря
поток данных
потребитель
потребности
пояс монтерский
правила технической
эксплуатации
правила устройства
электроустановок
право просмотра
правовые
праздничные дни
предварительно
предельно допустимое значение
предельное состояние
предоставить
предоставление услуг
предохранительные пояса
предохранительные пояса без
амортизатора
предохранительные пояса с
амортизатором
предполагаемые сооружения
предпосылка
предприятие
предпроектная документация
представители работников
представители работодателей
представитель
предупреждающие знаки

анықтау тәртібі
салдар
делдал
жеткізуші
есепке қою
тұрақты
тұрақты жұмыс орны
қаражаттың түсуі
шығын
деректер ағымы
тұтынушы
қажеттіліктер
монтерлік белдік
техникалық пайдалану ережесі
электр қондырғыларын құру
ережесі
көру құқығы
құқықтық
мерекелік күндер
алдын ала
шекті ұйғарынды мағына
шекті жағдай
беру, ұсыну
қызметтерді ұсыну
қорғау белдігі
қорғау белдігі амортизаторсыз
қорғау белдігі амортизатормен
жорамалданған құрылыстар
алғышарт
кәсіпорын
жоба алдындағы құжаттама
қызметкерлердің өкілі
жұмыс берушілердің өкілдері
өкіл
ескерту белгілері
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520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

предупреждение столкновений
предусмотренный
предъявить претензии
преимущества телевидения
преимущество
прейскурант
претенденты
претензия
при чрезвычайных ситуациях
прибор
прибыль
приемное оборудование
приемо-передающие средства
приемочная комиссия
принадлежащий
принятые технические решения

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

приобретение
приоритет
присвоение
приход исполнителя
приятного просмотра
проведение политики
проведенные мероприятия
прогнозирование доходов
программа
продвижение продуктов
Общества
продукт
продукт-каталог
продукт-менеджер
продуктовый каталог
проект
проектант
проектант машины и
оборудования
проектное наименование услуги

546
547
548
549
550
551
552
553

қақтығыстардың алдын алу
алдын ала қарастырылған
талап қою
телевидениенің артықшылығы
артықшылық
бағатізбе
үміткерлер
талап
төтенше жағдайлар кезінде
құрал
кіріс, пайда
қабылдағыш жабдық
қабылдау-тарату құралдары
қабылдау комиссиясы
тиесілі
қабылданған техникалық
шешімдер
алу
басымдық
меншіктеу, иелену
орындаушының келуі
көрсетілім көңіліңізден шықсын
саясатты жүргізу
өткізілген шаралар
кірістерді болжау
бағдарлама
Қоғам өнімдерін алға жылжыту
өнім
өнім-каталог
өнім-менеджер
өнім каталогі
жоба
жоба жасаушы
машина және жабдықтардың
жобасын жасаушы
қызметтің жобалық атауы
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554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

проектно-сметная документация
проектный комитет
прозрачность
производитель
производственная
инфраструктура
производственные затраты
производственные объекты
производственный
производственный фактор
прорезиненные перчатки
протокол
профессиональная команда
прямые затраты
публичный прием

сметалық жобалау құжаттама
жобалық комитет
айқындық
өндіруші
өндірістік инфрақұрылым
өндірістік шығындар
өндірістік нысандар
өндірістік
өндірістік фактор
резеңкелеген қолғап
хаттама
кәсіби команда
тікелей шығындар
жаппай қабылдау
Р

работодатель
рабочая группа
рабочее место
развитие регионального вещания
развитие услуг
разграничение зоны
ответственности
размер зоны
размер неустойки
разработать
разработка
разрешение на право
эксплуатации
ранжирование проектов
распоряжение
распределение затрат
распределение
распространение программы
телевидения и радио
расторжение договора
расторжение трудового договора
расходы

жұмыс беруші
жұмыс тобы
жұмыс орны
аймақтық хабар таратуды дамыту
қызметтерді дамыту
жауапкершілік аймағын шектеу
аймақ көлемі
тұрақсыздық айыппұл мөлшері
әзірлеу
әзірлеме
пайдалану құқығына рұқсат
жобаларды саралау
өкім
шығындарды үлестіру
бөлу
телевидение және радио
бағдарламаларын тарату
шартты бұзу
еңбек шартын бұзу
шығындар

114

587

расходы по заработной плате

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613

расходы по электроэнергии
расчет населения
расчет частотного плана
расширение возможностей
ратифицирование
ратифицировать договор
реализация
реализация задач
реализованные услуги
реальный ущерб
регистрация
регистрация в реестре
регламент
регулируемые тарифы
реесгр проектов
резко
результаты обследования
реквизиты
рекламные мероприятия
рекламные ролики
реконструкция
ремонт
респиратор
ресурс
ресурсный план
ресурсы спутниковой сети

614
615
616
617
618
619
620
621

решения
риск
рост клиентской базы
рост количества пользователей
рукавицы брезентовые
рукавицы комбинированные
рукавицы утепленные
рынок связи

жалақы төлемі бойынша
шығындар
электр қуаты бойынша шығындар
тұрғындар есебі
жиілік жоспар есебі
мүмкіндіктерді кеңейту
ратификациялау
шартты ратификациялау
жүзеге асыру, іске асыру
міндеттерді жүзеге асыру
іске асырылған қызметтер
нақты залал
тіркеу
тізілімге тіркеу
регламент
реттелетін тарифтер
жобалар тізілімі
күрт
тексеру қорытындысы
деректемелер
жарнамалық шаралар
жарнамалық роликтер
қалпына келтіру
жөндеу
респиратор
ресурс
ресурсты жоба
жерсерікті желілердің
ресурстары
шешімдер
тәуекел, қауіп-қатер
клиенттік базаның өсуі
пайдаланушылар санының өсуі
брезент қолғаптар
құрастырылған қолғаптар
жылы қолғаптар
байланыс нарығы
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622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

С

с учетом
самоклеящийся лейбл
сапоги кирзовые
сапоги резиновые
сапоги резиновые болотные
сбор и обработка информации
сборы
сведения об учредителях
сверхурочная работа
свидетельство
свободные тарифы
сводные сметы
своевременно
себестоимость
сегмент рынка
селективный
селективный сбыт
селективный спрос
система спутникового вещания
скидки
служебная командировка
смежные права
сметная стоимость
собственные средства
собственные средства
совершенствовать
совместимость
современные
согласование
согласовать тарифы
соглашение
создать
сооружение здания
соответствие машин и
оборудования
соответствующие изменения
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ескере отырып
өзі жабысатын лейбл
керзі етік
резеңке етік
батпақтық резеңке етік
ақпараттарды жинау және өңдеу
алымдар
құрылтайшылар туралы мәлімет
үстеме жұмыс
куәлік
еркін тарифтер
жиынтық сметалар
уақытылы
өзіндік құны
нарық сегменті
іріктемелі
іріктемелі өткізім
іріктемелі сұраныс
жерсеріктік хабар тарату жүйесі
жеңілдіктер
қызметтік іссапар
аралас құқық
сметалық құн
меншікті қаражат
жеке қаражаттар
жетілдіру
үйлесімділік
қазіргі заманғы
келісу
тарифтерді келісу
келісім
құру
ғимарат салу
машиналар мен жабдықтардың
сәйкестігі
тиісті өзгерістер

657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

сопровождение проекта
составить
состоится
состояние охраны труда
сотрудничество
социальный климат
социальный проект
спасательная работа
спектр и качество услуг
специальные учения
списание
список материалов
способ подачи
справочная информация
средства акционеров
средства в обороте
средства в расчетах
средства идентификации
средства массовой информации
стандартизация и сертификация
проектов
сроки полного перехода
статистика
степень риска
стоимость
стоимость расчета
стороны
страховочная система
структура
субтитры
субъекты рынка
сумма
суточный наряд
сфера действия

690
691

тариф
тарифная политика

жобаны алып жүру
жасау
болады
еңбекті қорғау жағдайы
ынтымақтастық
әлеуметтік ахуал
әлеуметтік жоба
құтқару жұмысы
қызметтердің спектрі мен сапасы
арнайы оқулар
есептен шығару
материалдар тізімі
жіберу тәсілі
анықтамалық ақпарат
акционерлер қаражаты
айналымдағы қаражат
есеп айырысудағы қаражат
сәйкестендіру құралдары
бұқаралық ақпарат құралдары
жобаларды стандарттау және
сертификаттау
толығымен өту мерзімі
статистика
тәуекел дәрежесі
кұн
есептеу құны
тараптар
сақтандыру жүйесі
құрылым
субтитрлер
нарық субъектілері
сома
тәуліктік жүктелім
әрекет ету саласы
Т
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тариф
тарифтік саясат

692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725

текущий уровень
теле-радиоканал
теле-радиокомпания
теле-радиопрограммы
телевизионные передатчики
телевизионный диапазон
телеканалы
тестирование цифрового вещания
технический эксперт
тип
типовой план
торжественная церемония
точка планеты
трансляционный риск
требование заказчика
требования
трёхступенчатый контроль
трудовое соглашение
трудовой договор
трудовой отпуск
трудовые отношения

ағымдағы деңгей
теле-радиоарна
теле-радиокомпания
теле-радио бағдарламалар
телевизиялық таратқыштар
телевизиялық диапазон
телеарналар
цифрлы хабар таратуды тестілеу
техникалық сарапшы
тип, түр
типтік жоспар
салтанатты рәсім
ғаламшар нүктесі
трансляциялық тәуекел
тапсырушының талабы
талаптар
үшсатылы бақылау
еңбек келісімі
еңбек шарты
еңбек демалысы
еңбек қатынастары
У

уведомление
увеличение
увеличение охвата населения
угроза возникновения
удостоверение по
электробезопасности
улучшить
уполномоченный орган
управление
урегулирование
уровень производства
условия труда
условный
услуга телерадиовещания
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ескерту хабарлама
өсуі, артуы
тұрғындарды қамтуды арттыру
қауіптің пайда болуы
электр қауіпсіздігі жөніндегі
куәлік
жақсарту
уәкілетті орган
басқару
реттеу
өндіріс деңгейі
еңбек жағдайлары
шартты түрде
телерадио хабарларын тарату
қызметі

726
727
728
729
730
731
732
733
734

услуги Общества
устранение неисправностей
устройство
устройство ввода-вывода
утвердить
утвердить тарифы
утверждённый стандарт
уточнение срока
учреждение

735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

фактическая загрузка
фактическое время
фартук прорезиненный
физически устаревший
фиксация
фиксируются
финансово-хозяйственная
деятельность
финансовый результат
форма
формирование
форс-мажорные обстоятельства
функциональные возможности

747
748
749

халат хлопчатобумажный
химическая защита
ходатайство

750
751
752
753
754

цель обследования
ценообразование
центральный
цифровая эфирная сеть
цифровой формат

755
756

чехлы
чистка

қоғам қызметтері
ақаулықты жою
құрылғы
енгізу-шығару құрылғысы
бекіту
тарифтерді бекіту
бекітілген стандарт
мерзімді анықтау
мекеме
Ф

нақты жүктеу
нақты уақыт
резеңкелеген алжапқыш
физикалық түрде ескірген
бекіту, орнықтыру
белгіленеді
қаржылық-шаруашылық қызмет
қаржылық нәтиже
пішін
қалыптастыру
форс-мажорлық жағдай
функционалдық мүмкіндіктер

X

Ц

Ч

Ш
119

мақта-мата халаты
химиялық қорғау
қолдаухат
зерттеу мақсаты
бағаның құрылуы
орталық
цифрлы эфирлі желі
цифрлы формат
тыстар
тазалау

757
758
759

штраф
широкомасштабный
штука

айыппұл
кең ауқымды
дана

760
761
762
763
764
765
766

эвакуационные мероприятия
эвакуация
экземпляр
экономическая отдача
экономические
экспертиза
эксплуатация электроустановок

767
768
769
770
771
772

эмбарго
эфирное радиовещание
эффект
эффективно
эффективно эксплуатировать
эффективное решение

773

Э

Я

язык теле-радиопрограмм

көшіру шаралары
көшіру
дана
экономикалық қайтарым
экономикалық
сараптама
электр қондырғыларды
пайдалану
эмбарго
эфирлік радиохабар тарату
әсер
тиімді
тиімді пайдалану
тиімді шешім
теле-радио бағдарламалар тілі

ҮШІНШІ БӨЛІМ
Қысқартулар
Құрылымдық бөлімшелер мен лауазымдар атаулары
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
Аббревиатуры
Наименования структурных подразделений и должностей
Телерадио хабарларын тарату саласында қолданылатын қысқартылған
сөздер
Аббревиатуры, используемые в сфере телерадиовещания
1

2

АО «Казтелерадио» акционерное общество
«Казтелерадио»
АТSС - американский стандарт
цифрового телевидения

«Қазтелерадио» АҚ «Қазтелерадио» акционерлік
қоғамы
АТSС - цифрлы телевизияның
американдық стандарты
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DVВ - европейский стандарт
цифрового телевидения
ІSDВ - японский стандарт
цифрового телевидения
АВТ - антенно-волноводный
тракт
АЗ - абонентская задолженность
АМС - антенно-мачтовые
сооружения
АПС - аварийно-профилактическая(ие) служба(ы)
АПУ - абонентское приемное
устройство
АРУ - автоматическая
регулировка усиления
АСК - аппаратно-студийный
комплекс
АСК - автоматическая система
контроля
АСР - автоматизированная
система расчетов
АФС - антенно-фидерная система
АФУ - антенно-фидерные
устройства
БИК - банковский
идентификационный код
БИН - бизнесидентификационный номер
БКВ - бюджет капитальных
вложений
БП - бесперебойный прием
БРД - база рабочих документов
ВОЛС - волоконно-оптическая
линия связи
ВЧ - высокой частоты
ГСИ - государственная система
измерения
ГСМ - горюче-смазочные
материалы

DVВ - цифрлы телевизияның
еуропалық стандарты
ІSDВ - цифрлы телевизияның
жапондық стандарты
АТТ - антенналық толқынды
тракт
АБ - абоненттік берешек
АДҚ - антенналық діңгекті
құрылғылар
ААЖ - апаттың алдын алу
жұмыстары
АҚҚ - абоненттік қабылдау
құрылғысы
КАР - күшейтуді автоматты
реттеу
АСК - аппаратты студиялық
кешен
АБЖ - автоматтандырылған
бақылау жүйесі
АЕЖ - автоматтандырылған
есептеу жүйесі
АФЖ - антенналық фидерлік
жүйе
АФҚ - антенналық фидерлік
құрылғы
БСК - банктік сәйкестендіру коды
БСН - бизнес сәйкестендіру
нөмірі
КБС - капиталды бюджет салымы
ТҚ - тоқтаусыз қабылдау
ЖҚБ - жұмыс құжаттары базасы
БТОЖ - байланыстың талшықтыоптикалық желісі
ЖЖ - жоғары жиіліктегі
ӨМЖ - өлшеудің мемлекеттік
жүйесі
ЖЖМ - жанар-жағар май
материалдары
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ГТК - группа технического
контроля
ДД - дистанционный датчик
ДН - дистанционная настройка
ЖЦП - жизненный цикл проекта

ТБТ - техникалық бақылау тобы

ЗС - земная станция
ИИК - индивидуальный
идентификационный код
ИИС - интегрированная
информационная система
ИС - испытательная строка
ИСЗ - индивидуальные средства
защиты
ИСЗ - искусственный спутник
земли
ИЧХ - измеритель частотных
характеристик
ИЯФ - институт ядерной физики
КВ - капитальные вложения
КВ - коротковолновый
КДР - квадратурная диаграмма
радиосигнала
КЗС - канал звукового
сопровождения
КИС - корпоративная
информационная система
КЛ - кабельная линия
КПН - корпоративио-подоходный
налог
КС - красная строка
МП - менеджер проекта
МСОТ - минимальный стандарт
оплаты труда
МССС - международный
стандарт спутниковых систем
МШУ - малошумное устройство
НИР - научно-исследовательская
работа
122

ҚБ - қашықтық бергіші
ҚКК - қашықтан күйге келтіру
ЖӨК - жобаның өміршендік
кезеңі
ЖС - жер станциясы
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды
ИАЖ - интеграцияланған
ақпараттық жүйе
СЖ - сынақ жолы
ЖҚҚ - жеке қорғаныс құралдары
ЖЖС - жердің жасанды серігі
ЖСӨ - жиілік сипатын өлшегіш
ЯФИ - ядро-физикалық институт
КС - капиталды салымдар
ҰТ - қысқа толқынды
РКД - радиосигналдың
квадратуралық диаграммасы
ДАА - дыбыстық алып жүру
арнасы
КАЖ - корпоративтік ақпараттық
жүйе
КЖ - кәбілдік желі
КТС - корпоративтік табыс
салығы
ҚЖ - қызыл жол
ЖМ - жоба менеджері
ЕТКС - еңбекақы төлеудің ең
кіші стандарты
ЖЖХС - жерсеріктік жүйенің
халықаралық стандарты
АШҚ - аз шуылды құрылғы
ҒЗЖ - ғылыми-зерттеу
жұмыстары

50

59

НО ТРВ - национальный
оператор телерадиовещания
НС - начальник смены
НССТВ - национальная сеть
спутникового телевидения
ОДРТ - областная дирекция
радио и телевещания
ОС - основные средства
ОЧС - одночастотная сеть
ОЮЛ - объединение
юридических лиц
ПДК - предельно допустимая
концентрация
ПДУ - пульт дистанционного
управления
ПНД - план начисленных доходов

60

ПО - программное обеспечение

61

ППБ - правила противопожарной
безопасности
ПСВТ - предприятие,
объединяющее средства
вещательного телевидения
ПСД - проектно-сметная
документация
ПТБ - правила техники
безопасности
ПТУ - приемное телевизионное
устройство
ПТЭ - правила технической
эксплуатации
ПУР - приемное уетройетво для
ретранслятора
ПУЭ - правила устройства
электроустановок
РВБ - ремонтно-восстановительная бригада
РПС - радиопередающая станция

51
52
53
54
55
56
57
58

62

63
64
65
66
67
68
69
70
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ТРХТ ҰО - телерадиохабарды
таратудың ұлттық операторы
АБ - ауысым бастығы
ЖТҰЖ - жерсеріктік
телевидениенің ұлттық желісі
ОРТД - облыстық радио және
телехабар тарату дирекциясы
НҚ - негізгі қаражат (құрал)
ДЖЖ - дара жиілікті желі
ЗТБ - заңды тұлғалар бірлестігі
ШРК - шектеулі рұқсат етілетін
концентрация
ҚБП - қашықтан басқару пульті
ЕТЖ - есептелінген табыс
жоспары
БҚ - бағдарламамен қамтамасыз
ету
ӨҚҚЕ - өртке қарсы қауіпсіздік
ережесі
ТХҚБК - телевидениенің хабар
тарату құралдарын біріктіруші
кәсіпорын
ЖСҚ - жобалау сметалық
құжаттар
ТҚЕ - техникалық қауіпсіздік
ережесі
ТҚҚ - телевизиялық қабылдау
құрылғысы
ТПЕ - техникалық пайдалану
ережесі
РҚҚ - ретрансляторға арналған
қабылдау құрылғысы
ЭҚЕ - электр қондырғыларын
құру ережесі
ЖҚБ - жөндеу-қалпына келтіру
бригадасы
РТС - радио тарату станциясы

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

РТМС - радио телевизионная
маломощная станция
РТПС - радио телевизионная
передающая станция
РТС - радио телевизионная
станция
РЦТС - регенератор цифровых
телевизионных сигналов
СВ - средневолновый
СВТ - средство вещательного
телевидения
СИ - средства измерений
СКД - система контроля доступа
СМК - система менеджмента
качества
СМР - строительно-монтажные
работы
СЦТВ - спутниковое цифровое
телевизионное вещание
СЭВ - система эфирного вещания
ТАИС - таможенная
авгоматизированная
информационная система
ТВ - техническая возможность
ТИТ -телевизионная
испытательная таблица
ТМЦ - товарно-материальные
ценности
ТО - техническое описание
ТОО - товарищество с
ограниченной ответственностью
ТП - тарифный план
ТРК - телерадио каналы
ТС - телевизионный сервер
ТУ - технические условия
ТЦ НСТ - технический центр
национальной сети телевещания
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РТҚАС - радио телевизиялық
қуаты аз станция
РТТС - радио телевизиялық
тарату станциясы
РТС - радио телевизиялық
станция
ЦТСР - цифрлық телевизиялық
сигналдардың регенераторы
ОТ - орта толқынды
ТТҚ - тарату телевизиясының
құралы
ӨҚ - өлшеу құралдары
ҚБЖ - қосылуды бақылау жүйесі
СМЖ - сапа менеджментінің
жүйесі
ҚҚЖ - құрылыс-құрастыру
жұмыстары
ЖЦТХ - жерсеріктік цифрлы
телевизиялық хабар тарату
ЭХТЖ - эфирлі хабар тарату
жүйесі
КААЖ - кедендік
автоматтандырылған ақпараттық
жүйе
ТМ - техникалық мүмкіндік
ТСК - телевизиялық сынақ
кестесі
ТМҚ - тауар-материалдық
құндылықтар
ТС - техникалық сипаттама
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
ТЖ - тарифтік жоспар
ТРА - телерадио арналар
ТС - телевизиялық сервер
ТШ - техникалық шарттар
ТҰЖ ТО - телехабарлар
таратудың ұлттық желісінің
техникалық орталығы

94
95
96
97
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103
104
105
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№
1
2
3

ТЭО - технико-экономическое
обоснование
УД - управляющий директор
ФЭО - финансово-экономическое
обоснование
ЦА - центральный аппарат
ЦВТ - цифровое вещательное
телевидение
ЦКЗ - цифровой канал звука
ЦКИ - цифровой канал
изображения
ЦТ - цифровой телевизор
ЦТК - цифровая телевизионная
камера
ЦТС - цифровой телевизионный
сигнал
ЦТЦ - цифровой телевизионный
центр
ЦФТ - цифровой формат
телерадиовещания
ЦЭ РТС - центр эксплуатации
РТС
ЧТП - частотно-территориальный
план
ЭОЗ - экономически
обоснованные затраты
ЭТН - эксплуатационнотехнические нормы
ЭЦП - электронная цифровая
подпись
Наименования структурных
подразделений и должностей
Председатель Правления
Главный административный
директор, член Правления
Главный коммерческий директор,
член Правления
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ТЭН - техникалық экономикалық
негіздеме
БД - басқарушы директор
ҚЭН - қаржылық экономикалық
негіздеме
ОА - орталық аппарат
ЦХТТ - цифрлық хабар тарату
телевидениесі
ДЦА - дыбыстың цифрлық
арнасы
БЦА - бейненің цифрлық арнасы
ЦТ - цифрлы теледидар
ЦТК - цифрлы телевизиялык
камера
ЦТС - цифрлы телевизиялық
сигнал
ЦТО - цифрлық телевизиялық
орталық
ТЦФ - телерадио хабарларын
таратудың цифрлық форматы
РТС ПО - РТС пайдалану
орталығы
ЖТЖ - жиілік-аумақтық жоспар
ЭНШ - экономикалық негізделген
шығындар
ТПН - техникалық пайдалану
нормалары
ЭЦҚ - электрондық цифрлық
қолтаңба
Құрылымдық бөлімшелер мен
лауазымдардың атаулары
Басқарма Төрағасы
Бас әкімшілік директор, Басқарма
мүшесі
Бас коммерциялық директор,
Басқарма мүшесі

4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Главный финансовый директор,
член Правления
Главный технический директор,
член Правления
Директорат
Управляющий директор по
работе с государственными
органами
Управляющнй директор
- заместитель Главного
коммерческого директора
Управляющий директор по
услугам телерадиовещания

Бас қаржы директор, Басқарма
мүшесі
Бас техникалық директор,
Басқарма мүшесі
Директорат
Мемлекеттік органдармен жұмыс
жөніндегі басқарушы директор
Басқарушы директор - бас
коммерциялық директордың
орынбасары
Телерадио хабарларын тарату
қызметтері жөніндегі басқарушы
директор
Әкімшілік мәселелері жөніндегі
басқарушы директор
Басқарушы директор - қаржы
бақылаушы
Экономикалық мәселелер
жөніндегі басқарушы директор
Эфирлі хабар таратуды дамыту
жөніндегі басқарушы директор
Жерсеріктік желілер жөніндегі
басқарушы директор
РТС пайдалану жөніндегі
басқарушы директор
Директорлар кеңесінің қызметі
Мемлекеттік құпияларды қорғау
жөніндегі топ
Ішкі аудит қызметі
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау
қызметі
Корпоративтік хатшы
Әкімшілік стратегиялық блок

Управляющий директор по
административным вопросам
Управляющий директор финансовый контролер
Управляющий директор по
экономическим вопросам
Управляющий директор по
развитию эфирного вещания
Управляющий директор по
спутниковым сетям
Управляющий директор по
эксплуатации РТС
Служба Совета директоров
Группа по защите
государственных секретов
Служба внутреннего аудита
Служба безопасности и охраны
труда
Корпоративный секретарь
Административностратегический блок
Служба по связям с
общественностыо
Служба управления
недвижимостью
Административный департамент

Қоғаммен байланыс жөніндегі
қызмет
Жылжымайтын мүлікті басқару
қызметі
Әкімшілік департамент
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Отдел производственного
обеспечения
Отдел капитальных ремонтов
Департамент государственных
закупок
Отдел электронных закупок
Отдел государственных закупок
Отдел планирования
государственных закупок
Департамент организации и
контроля
Отдел мониторинга и контроля
Канцелярия
Отдел государственного языка
Денартамент стратегического
развития и корпоративного
управления
Департамент управления
персоналом
Отдел кадров
Отдел рекрутинга и обучения
Служба управления СМК
Юридический департамент
Огдел по работе с филиалами

Өндірістік қамтамасыз ету бөлімі
Күрделі жөндеу бөлімі
Мемлекеттік сатып алу
департаменті
Электронды сатып алу бөлімі
Мемлекеттік сатып алу бөлімі
Мемлекеттік сатып алуды
жоспарлау бөлімі
Ұйымдастыру және бақылау
департаменті
Мониторинг және бақылау бөлімі
Кеңсе
Мемлекеттік тіл бөлімі
Стратегиялық даму және
корпоративтік басқару
департаменті
Қызметкерлерді басқару бөлімі

Отдел общеправового
обеспечения
Отдел претензионно-исковой
деятельности
Коммерческий блок
Департамент маркетинга
Отдел аналитики и планирования
услуг
Отдел рекламы
Отдел контента и работы с
программодателями
Департамент продаж
Отдел регионального развития и
дистрибуции
127

Кадрлар бөлімі
Рекрутинг және оқыту бөлімі
СМЖ басқару қызметі
Заң департаменті
Филиалдармен жұмыс жөніндегі
бөлім
Жалпықұқықтық қамтамасыз ету
бөлімі
Шағым-талап қызметі бөлімі
Коммерциялық блок
Маркетинг департаменті
Аналитика және қызметтерді
жоспарлау бөлімі
Жарнама бөлімі
Контент және бағдарлама
берушілермен жұмыс бөлімі
Сату департаменті
Аймақтық даму және
дистрибуция бөлімі

51
52
53
54
55

Отдел корпоративных продаж
Служба информационной
поддержки потребителей
Отдел информационного
обслуживания
Отдел технической поддержки
Департамент учета услуг и
расчетов с потребителями

56

Отдел расчетов за услуги
спутиикового телевидения

57

Отдел расчетов с
корпоративными клиентами
Департамент взаимодействия с
теле-радиоканалами
Отдел по взаимодействию с
государственными органами
Отдел работы с телерадиоканалами
Технический блок
Департамент ииформационных
технологий
Отдел развития корпоративных
систем и управления
безопасностыо информационных
технологий

58
59
60
61
62
63

64
65
66

67
68

Корпоративтік сату бөлімі
Тұтынушыларды ақпараттық
қолдау қызметі
Ақпараттық қызмет көрсету
бөлімі
Техникалық қолдау бөлімі
Тұтынушылармен есеп айырысу
және қызметтерді есепке алу
департаменті
Жерсеріктік телевидение
қызметтері үшін есеп айырысу
бөлімі
Корпоративті клиенттермен есеп
айырысу бөлімі
Теле-радио арналармен өзара
әрекет ету департаменті
Мемлекеттік органдармен өзара
әрекет ету бөлімі
Теле-радиоарналармен жұмыс
бөлімі
Техникалық блок
Ақпараттық технологиялар
деиартаменті
Корпоративтік жүйелерді дамыту
және ақпараттық технологиялар
қауіпсіздігін басқару бөлімі

Отдел администрирования
серверов и операционных систем
Отдел технической поддержки и
регионального управления
Отдел развития и эксплуатации
транспортных сетей и
коммуникаций
Отдел администрирования
корпоративных систем
Департамент модернизации и
развития эфирного телевещания
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Серверлер мен операциялық
жүйелерге әкімшілік ету бөлімі
Техникалық қолдау және
аймақтық басқару бөлімі
Көлік желілері мен
коммуникацияларды дамыту
және пайдалану бөлімі
Корпоративтік жүйелерге
әкімшілік ету бөлімі
Эфирлі телехабарларды
таратуды жаңғырту және дамыту
департаменті

69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Отдел развития эфирного
вещания
Отдел обеспечения мониторинга
и реализации программ развития
Департамент по эксплуатации
РТС
Отдел эксплуатации РТС
Отдел метрологии
Производственная лаборатория
Департамент энергетики и
климатехники
Отдел энергетики
Отдел климатехники
Департамент эксплуатации и
развития спутниковых сетей
Отдел развития спутниковых
сетей
Отдел разрешений и учета
ресурсов
Отдел эксплуатации спутниковых
сетей
Отдел развития радиовещания
Центр управления и мониторинга
сети
Служба мониторинга сети
Отдел технической поддержки и
развития сети
Отдел формирования сети
Служба обеспечения системы
мониторинга
Отдел управления проектами
Финансовый блок
Департамент бухгалтерского и
налогового учета
Отдел бухгалтерского учета
Отдел налогового учета
Департамент тарифов и
раздельного учета
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Эфирлі хабар таратуды дамыту
бөлімі
Даму бағдарламасын жүзеге
асыру мониторингін қамтамасыз
ету бөлімі
РТС пайдалану жөніндегі
департамент
РТС пайдалану бөлімі
Метрология бөлімі
Өндірістік зертхана
Энергетика және климатехника
департаменті
Энергетика бөлімі
Климатехника бөлімі
Жерсеріктік желілерді найдалану
және дамыту департаменті
Жерсеріктік желілерді дамыту
бөлімі
Ресурстарды есепке алу және
рұқсат ету бөлімі
Жерсеріктік желілерді пайдалану
бөлімі
Радиохабарларды дамыту бөлімі
Желілерді басқару және
мониторингтеу орталығы
Желіні мониторингтеу қызметі
Желілерді техникалық қолдау
және дамыту бөлімі
Желілерді қалыптастыру бөлімі
Мониторинг жүйесін қамтамасыз
ету қызметі
Жобаларды басқару бөлімі
Қаржы блогы
Бухгалтерлік және салықты
есепке алу департаменті
Бухгалтерлік есепке алу бөлімі
Салықтық есепке алу бөлімі
Тарифтер және жеке есепке алу
департаменті

94

Отдел методологии и тарифов

95

Отдел формирования
себестоимости затрат и
раздельного учета
Отдел нормирования
Департамент финансов
Отдел финансовой деятельности
Отдел операционной
деятельности
Департамент формирования
новых услуг
Отдел развития новых услуг
Отдел технической поддержки
услуг электронной программы
передач и системы условного
доступа

96
97
98
99
100
101
102

103
104
105

Методология және тарифтер
бөлімі
Шығынның өзіндік құнын
қалыптастыру және жеке есепке
алу бөлімі
Нормалау бөлімі
Қаржы департаменті
Қаржы қызметтері бөлімі
Операциялық қызметтер бөлімі
Жаңа қызметтерді қалыптастыру
департаменті
Жаңа қызметтерді дамыту бөлімі
Электронды бағдарламаларды
беру қызметін және шартты
қосылу жүйелерін техникалық
қолдау бөлімі

Департамент финансового
контроля
Департамент экопомики и
планирования
Отдел экономики и планирования

Қаржыны бақылау департаменті
Экономика және жоспарлау
департаменті
Экономика және жоспарлау
бөлімі
Жобалық жоспарлау және
қаржыландыру бөлімі

106

Отдел проектного планирования
и финансирования

№

Наименования структурных
подразделений (в сокращении)

Құрылымдық бөлімшелердің
атаулары (қысқартылған
түрде)

1

ССД- Служба Совета директоров

2

ГЗГС- Группа по защите
государственных секретов
СВА- Служба внутреннего аудита
СБиТ- Служба безопасности и
охраны труда
КС- Корпоративный секретарь
АСБ- Административностратегический блок

ДКҚ- Директорлар кеңесінің
қызметі
МҚҚТ- Мемлекеттік құпияларды
қорғау жөніндегі топ
ІАҚ- Ішкі аудит қызметі
ҚЕҚҚ- Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау қызметі
КХ- Корпоративтік хатшы
ӘСБ- Әкімшілік стратегиялық
блок

3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

ССО- Служба по связям с
общественностью
СУН- Служба управления
недвижимостью
АД- Административный
департамент
ОПО- Отдел производственного
обеспечения
ОКР- Отдел капитальных
ремонтов
ДГЗ- Департамент
государственных закупок
ОЭЗ- Отдел электронных закупок
ОГЗ- Отдел государственных
закупок
ОПГЗ - Отдел планирования
государственных закупок
ДОК - Департамент организации
и контроля
ОМК - Отдел мониторинга и
контроля
Канцелярия
ОГЯ - Отдел государственного
языка
ДСРКУ - Департамент
стратегического развития и
корпоративного управления
ДУП - Департамент управления
персоналом
ОК - Отдел кадров
ОРиО - Отдел рекрутинга и
обучения
СУ СМК - Служба управления
СМК
ЮД - Юридический департамент
ОРФ - Отдел по работе с
филиалами
ООО - Отдел общеправового
обеспечения

ҚБҚ- Қоғаммен байланыс
жөніндегі қызмет
ЖМБҚ- Жылжымайтын мүлікті
басқару қызметі
ӘД- Әкімшілік департамент
ӨҚБ- Өндірістік қамтамасыз ету
бөлімі
КЖБ- Күрделі жөндеу бөлімі
МСД- Мемлекеттік сатып алу
департаменті
ЭСБ- Электрондық сатып алу
бөлімі
МСБ- Мемлекеттік сатып алу
бөлімі
МСЖБ - Мемлекеттік сатып
алуды жоспарлау бөлімі
ҰБД - Ұйымдастыру және
бақылау департаменті
МББ - Мониторинг және бақылау
бөлімі
Кеңсе
МТБ - Мемлекеттік тіл бөлімі
СДКБД - Стратегиялық даму
және корпоративтік басқару
департаменті
ҚББ - Қызметкерлерді басқару
бөлімі
КБ - Кадрлар бөлімі
РжОБ - Рекрутинг және оқыту
бөлімі
СМЖ БҚ - СМЖ басқару қызметі
ЗД - Заң департаменті
ФЖБ - Филиалдармен жұмыс
жөніндегі бөлім
ЖҚБ - Жалпықұқықтық
қамтамасыз ету бөлімі
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

ОПИД - Отдел претензионноисковой деятельности
КБ - Коммерческий блок
ДМ - Департамент маркетинга
ОАПУ - Отдел аналитики и
планирования услуг
ОР - Отдел рекламы
ОКиРП - Отдел контента и
работы с программодателями
ДП - Департамент продаж
ОРРД - Отдел регионального
развития и дистрибуции
ОКП - Отдел корпоративных
продаж
СИПП - Служба
информационной поддержки
потребителей
ОИО - Отдел информационного
обслуживания
ОТП - Отдел технической
поддержки
ДУУРП - Департамент учета
услуг и расчетов с потребителями

41

ОРУСТ - Отдел расчетов за
услуги спутникового телевидения

42

ОРКК - Отдел расчетов с
корпоративными клиентами

43

ДВТ - Департамент
взаимодействия с
телерадиоканалами
ОВГО - Отдел по
взаимодействию с
государственными органами
ОРТ - Отдел работы с
телерадиоканалами
ТБ - Технический блок

44

45
46

ШТҚБ - Шағым-талап қызметі
бөлімі
КБ - Коммерциялық блок
МД - Маркетинг департаменті
АҚЖБ - Аналитика және
қызметтерді жоспарлау бөлімі
ЖБ - Жарнама бөлімі
КБЖБ - Контент және бағдарлама
берушілермен жұмыс бөлімі
СД - Сату департаменті
АДДБ - Аймақтық даму және
дистрибуция бөлімі
КСБ - Корпоративтік сату бөлімі
ТАҚҚ - Тұтынушыларды
ақпараттық қолдау қызметі
АҚБ - Ақпараттық қызмет
көрсету бөлімі
ТҚБ - Техникалық қолдау бөлімі
ТЕҚЕД - Тұтынушылармен
есеп айырысу және қызметтерді
есепке алу департаменті
ЖТҚЕБ - Жерсеріктік
телевидение қызметтері үшін
есеп айырысу бөлімі
ККЕБ - Корпоративті
клиенттермен есеп айырысу
бөлімі
ТӨД - Телерадиоарналармен
өзара әрекет ету департаменті
МООБ - Мемлекеттік
органдармен өзара әрекет ету
бөлімі
ТЖБ - Телерадиоарналармен
жұмыс бөлімі
ТБ - Техникалық блок
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47
48

49

50

51

52

53

54
55

56
57
58
59
60
61
62
63

ДИТ - Департамент
информационных технологий
ОРКСУБИТ - Отдел развития
корпоративиых систем и
управления безопасностью
информационных технологий

АТД - Ақпараттық технологиялар
департаменті
КЖДАТҚББ - Корпоративтік
жүйелерді дамыту және
ақпараттық технологиялар
қауіпсіздігін басқару бөлімі

ОАСОС - Отдел
администрирования серверов и
операционных систем
ОТПРУ - Отдел технической
поддержки и регионального
управления
ОРЭТСиК - Отдел развития и
эксплуатации транспортных
сетей и коммуникаций
ОАКС - Отдел
администрирования
корпоративных систем
ДМРЭТ - Департамент
модернизации и развития
эфирного телевещания
ОРЭВ - Отдел развития эфирного
вещания
ООМРПР - Отдел обеспечения
мониторинга и реализации
программ развития
ДЭ РТС - Департамент по
эксплуатации РТС
ОЭ РТС - Отдел эксплуатации
РТС
ОМ - Отдел метрологии
ПЛ - Производственная
лаборатория
ДЭК - Департаменг энергетики и
климатехники
ОЭ - Отдел энергетики
ОК - Отдел климатехники
ДЭРСС - Департамент
эксплуатации и развития
спутниковых сетей

СОЖӘБ - Серверлер және
операциялық жүйелерге
әкімшілік ету бөлімі
ТҚАББ - Техникалық қолдау
және аймақтық басқару бөлімі
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КЖКДжПБ - Көлік желілері және
коммуникацияларды дамыту
және пайдалану бөлімі
КЖӘБ - Корпоративтік
жүйелерге әкімшілік ету бөлімі
ЭТЖДД - Эфирлі телехабарларды
таратуды жаңғырту және дамыту
департаменті
ЭХДБ - Эфирлі хабар таратуды
дамыту бөлімі
ДБЖМҚБ - Даму бағдарламасын
жүзеге асыру және мониторингін
қамтамасыз ету бөлімі
РТС ПД - РТС пайдалану
жөніндегі департаменті
РТС ПБ - РТС пайдалану бөлімі
МБ - Метрология бөлімі
03 - Өндірістік зертхана
ЭКД - Энергетика және
климатехника департаменті
ЭБ - Энергетика бөлімі
КБ - Климатехника бөлімі
ЖЖПДД - Жерсеріктік желілерді
пайдалану және дамыту
департаменті

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81
82
83

ОРСС - Отдел развития
спутниковых сетей
ОРУР - Отдел разрешений и
учета ресурсов
ОЭСС - Отдел эксплуатации
спутниковых сетей
ОРР - Отдел развития
радиовещания
ЦУМС - Центр управления и
мониторинга сети
СМС - Служба мониторинга сети
ОТПРС - Отдел технической
поддержки и развития сети
ОФС - Отдел формирования сети
СОСМ - Служба обеспечения
системы мониторинга
ОУП - Отдел управления
проектами
ФБ - Финансовый блок
ДБНУ - Департамент
бухгалтерского и налогового
учета
ОБУ - Отдел бухгалтерского
учета
ОНУ - Отдел налогового учета

ЖЖДБ - Жерсеріктік желілерді
дамыту бөлімі
РЕРБ - Рұқсат етілген және
есепке алынған ресурстар бөлімі
ЖЖПБ - Жерсеріктік желілерді
пайдалану бөлімі
РДБ - Радиохабарларды дамыту
бөлімі
ЖБМБ - Желілерді басқару және
мониторингтеу бөлімі
ЖМҚ - Желіні мониторингтеу
қызметі
ЖТКДБ - Желілерді техникалық
қолдау және дамыту бөлімі
ЖҚБ - Желілерді қалыптастыру
бөлімі
МЖҚҚ - Мониторинг жүйесін
қамтамасыз ету қызметі
ЖББ - Жобаларды басқару бөлімі
ҚБ - Қаржы блогы
БСЕД - Бухгалтерлік және
салықты ееепке алу департаменті
БЕБ - Бухгалтерлік есепке алу
бөлімі
СЕБ - Салықтық есепке алу
бөлімі
ТЖЕД - Тарифтер және жеке
есепке алу департаменті
МТБ - Методология және
тарифтер бөлімі
ШОҚЖЕБ - Шығынның өзіндік
құнын қалыптастыру жэне жеке
есепке алу бөлімі
НБ - Нормалау бөлімі
ҚД - Қаржы департаменті
ҚҚБ - Қаржы қызметтері бөлімі

ДТРУ - Департамент тарифов и
раздельного учета
ОМТ - Отдел методологии и
тарифов
ОФСЗРУ - Отдел формирования
себестоимости затрат и
раздельного учета
ОН - Отдел нормирования
ДФ - Департамент финансов
ОФД - Отдел финансовой
деятельности
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84
85
86
87

88
89
90
91

ООД - Отдел операционной
деятельности
ДФНУ - Департамент
формирования новых услуг
ОРНУ - Отдел развития новых
услуг
ОТПУЭППСУД - Отдел
технической поддержки услуг
электронной программы передач
и системы условного доступа

ОҚБ - Операциялык қызметтер
бөлімі
ЖҚҚД - Жаңа қызметтерді
қалыптастыру департаменті
ЖКДБ - Жаңа қызметтерді
дамыту бөлімі
ЭББҚжШҚЖТҚБ - Электронды
багдарламаларды беру қызметін
және шартты қосылу жүйелерін
техникалық қолдау бөлімі

ДФК - Департамент финансового
контроля
ДЭиП - Департамент экономики
и планирования
ОЭП - Отдел экономики и
планирования
ОППФ - Отдел проектного
планирования и финансирования

ҚБД - Қаржыны бақылау
департаменті
ЭЖД - Экономика және
жоспарлау департаменті
ЭЖБ - Экономика және
жоспарлау бөлімі
ЖЖҚБ - Жобалық жоспарлау
және қаржыландыру бөлімі

Құжатайналымда жиі қолданылатын атаулар
Часто употребляемые наименования в документообороте
1

2
3

4

5
6
7

Агентство по управлению
земельными ресурсами
Республики Казахстан
Агентство Республики Казахстан
по статистике
Агентство Республики Казахстан
по защите конкуренции

Қазақстан Республикасы Жер
ресурстарын басқару агенттігі
Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
Қазақстан Республикасы
Бәсекелестікті қорғау жөніндегі
агенттік
Қазақстан Республикасы Табиғи
монополияларды реттеу агенттігі

Агентство Республики Казахстан
по регулированию естественных
монополий
Акимат Западно-Казахстанской
области
Акционерное общество
«Агентство «Хабар»
Акционерное общество
«Национальная компания
«Казгарыш»

Батыс Қазақстан облысының
әкімдігі
«Хабар» агенттігі» акционерлік
қоғамы
«Қазғарыш» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы
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8

9
10
11

12

13

14

15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

Акционерное общество
«Национальный инновационный
фонд»
Акционерное общество
«Казпочта»
Акционерное общество
«Қазақтелеком»
Акционерное общество
«Национальные
информационные технологии»
Акционерное общество
«Республиканский центр
космической связи»
Акционерное общество «Фонд
национального благосостояния
«Самрук-Казына»
Акционерное общество «Центр
маркетингово-аналитических
исследований»
АО «Казахстанский центр
государственно-частного
партнерства»
Аэрокосмический комитет
Департамент государственной
политики в области связи
Комитет государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
Комитет финансового контроля и
государственных закупок
Комитет государственного
имущества и приватизации
Комитет граждаиской авиации
Комитет информации и архивов
Комитет казначейства
Комитет по защите конкуренции
Комитет по языкам
Комитет по регулированию
торговой деятельности
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«Ұлттық инновациялық қор»
акционерлік қоғамы
«Қазпочта» акционерлік қоғамы
«Қазақтелеком» акционерлік
қоғамы
«Ұлттық ақпараттық
технологиялар» акционерлік
қоғамы
«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» акционерлік
қоғамы
«Самұрық-Қазына» ұлттық әлауқат қоры» акционерлік қоғамы
«Маркетинг-талдамалық
зерттеулер орталығы»
акционерлік қоғамы
«Қазақстандық мемлекеттікжеке серіктестік орталығы»
акционерлік қоғамы
Аэроғарыш комитеті
Байланыс саласындағы
мемлекеттік саясат департаменті
Мемлекеттік санитарлықэпидемиологиялық қадағалау
комитеті
Қаржылық бақылау және
мемлекеттік сатып алу комитеті
Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитеті
Азаматтық авиация комитеті
Ақпарат және мұрағат комитеті
Қазынашылық комитеті
Бәсекелестікті қорғау комитеті
Тіл комитеті
Сауда қызметін реттеу комитеті

27
28
29
30

31

32

33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43

Комитет по техническому
регулированию и метрологии
Комитет транспорта и путей
сообщения
Комитет транспортного контроля
Межрегиональный департамент
государственного имущества и
приватизации
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Казахстан
Министерство индустрии и
новых технологий Республики
Казахстан
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан
Министерство культуры и
информации Республики
Казахстан
Министерство нефти и газа
Республики Казахстан
Министерство обороны
Республики Казахстан
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министерство экономического
развития и торговли Республики
Казахстан
Министерство юстиции
Республики Казахстан
Налоговый комитет
Национальное космическое
агентство Республики Казахстан
Открытое акционерное общество
«Республиканская газета «Егемен
Қазақстан»
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Техникалық реттеу және
метрология комитеті
Көлік және қатынас жолдары
комитеті
Көліктік бақылау комитеті
Өңіраралық мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру
департаменті
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникациялар
министрлігі
Қазақстан Республикасы
Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігі
Қазақстан Республикасы Сыртқы
істер министрлігі
Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат
министрлігі
Қазақстан Республикасы Мұнай
және газ министрлігі
Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрлігі
Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрлігі
Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі
Қазақстан Республикасы
Экономикалық даму және сауда
министрлігі
Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігі
Салық комитеті
Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғарыш агенттігі
«Егемен Қазақстан»
республикалық газеті» ашық
акционерлік қоғамы

44

Республиканское
государственное предприятие
«Центр технического
сопровождения и анализа в
области телекоммуникаций»

«Телекоммуникация саласындағы
техникалық сүйемелдеу және
талдау орталығы» Республикалық
мемлекеттік кәсіпорын

45

Управление внутреннего аудита
и мониторинга государственных
активов
Управление внутренней политики
акимата
Центр обслуживания населения

Ішкі аудит және мемлекеттік
активтерді мониторингтеу
басқармасы
Әкімдіктің ішкі саясат
басқармасы
Халыққа қызмет көрсету
орталығы
Шанхай ынтымақтастык ұйымы

46
47
48
49

Шанхайская организация
сотрудничества
Электронное правительство

Электрондық үкімет

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің
салалық терминологиялық комиссиясы ұсынған ақпараттық
коммуникациялық технологиялары терминдерінің мемлекеттік тілде
түсіндірме сөздігі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Термины по информационным
и коммуникационным
технологиям на казахском языке

Қазақ тілінде ақпараттық
және коммуникациялық
технологиялар
бойынша терминдер

Аварийное завершение
Аварийный останов
Аварийное прекращение
Абонент
Абонент сети
Абонентская система
Модель Абриаля
Абсолютный адрес
Абсолютный ассемблер
Абсолютный КОД
Абсолюгный загрузчик
Абсолютный модуль

Апаттық аяқталу
Апаттық тоқтау
Апаттық тоқтату
Абонент
Тор абоненті
Абоненттік жүйе
Абриал моделі
Абсолют адрес
Абсолюттік ассемблер
Абсолют код
Абсолютті жүктеуіш
Абсолют модуль
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Абсолютный маршрут
Абсолютная программа
Абсолютная команда
Абсолютный интервал времени
Абстрактный автомат
Абстрактный тип данных
Реферативная информация
Абстрактная структура данных
Абстрактный символ
Абстрактный синтез
Абстрактная система
Абстракция
Абстракция данных
Приемно-сдаточные испытания
Доступ
Доступ по расписанию
Бит управления доступа
Код доступа
Контроль доступа
Цикл доступа к памяти
Идентификатор доступа
Индекс доступа
Метод доступа
Программа метода доступа
Режим доступа
Маршрут доступа
Время доступа
Доступ к информации
Доступ к сети
Бюджет
Учетная информация
Счетно-анапитическая машина
Управление учетом
Учет данных
Накапливающий сумматор
Метод накопления
Накопитель

Абсолют маршрут
Абсолют бағдарлама
Абсолюттік пәрмен
Уақыттың абсолюттік аралығы
Абстракты автомат
Абстракты деректер типі
Рефераттық ақпарат
Деректердің дерексіздік құрылымы
Абстракты символ
Абстрактылық синтез
Абстрактылық жүйе
Абстракция
Деректер абстракциясы
Қабылдау-өткізу сынауы
Жетілім
Кестемен жетілім
Жетілімді басқару биті
Жегілім коды
Жетілімді бақылау
Жадқа жетілім циклі
Жетілім айқындауышы
Жетілім индексі
Жетілім әдісі
Жетілім әдісі бағдарламасы
Жетілім режімі
Жетілім маршруты
Жетілім уақыты
Ақпаратқа жетілім
Торға жетілім
Бюджет
Есепке алу ақпараты
Есепті-аналитикалық машина
Есепке алуды басқару
Деректерді есепке алу
Жинақтауыш қосындылауыш
Жинақтау әдісі
Жинақтауыш
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Акустический модем
Окно действий
Операционная медиа
Мероприятия по защите
информации
Активизированный блок
Активизация
Функция активности
Активный абонент
Активная ячейка
Активный объект данных
Активный каталог
Активный диск
Активный накопитель
Активный документ
Активный файл
Активная линия
Активное видео
Активная страница
Активная панель
Активная программа
Активная запись
Активная избыточность
Активные серверные страницы
Активная звезда
Активная станция
Активное запоминающее
устройство
Активная задача
Активная переменная
Активное окно
Актив X
Индикатор активности
Оптимизация размещения файлов

Акустикалық модем
Әрекеттер терезесі
Амалдық медиа
Ақпарат қорғау шаралары
Белсендірілген блок
Белсендіру
Белсенділік функциясы
Белсенді абонент
Белсенді ұяшық
Белсенді деректер объектісі
Белсенді каталог
Белсенді диск
Белсенді жинақтауыш
Белсенді құжат
Белсенді файл
Белсенді желі
Белсенді видео
Белсенді бет
Белсенді панель
Белсендік бағдарлама
Белсенді жазба
Белсенді артықтық
Белсенді серверлік беттер
Белсенді жұлдыз
Белсенді станса
Белсенді сақтауыш құрылғы
Белсенді есеп
Белсенді айнымалы
Белсенді терезе
Актив X
Белсенділік индикаторы
Файлдарды орналастыруды
оңтайландыру
Белсенділік коэффициенті
Өзекті ақпарат

82 Коэффициент активности
83 Актуальная информация
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Актуальное состояние
Ада
Адаптируемость
Адаптация
Адаптер
Адаптивное распределение каналов
Адаптивная маршрутизация
Адаптивное сопровождение
Адаптивная система
автоматического управления
Сумматор
Дополнительный бит
Адрес
Адресная книга
Адресная шина
Адресное поле
Индексирование адреса
Отображенне адреса
Преобразователь адреса
Адресный маркер
Модификация адреса
Модификатор адреса
Адрес данных
Адрес источника данных
Адресный параметр
Адресное соотношсние
Адресная ссылка
Регистр адреса
Прогокол разрешения адресов
Разделитель адресов
Адресная сортировка
Адресное пространство
Оетанов по адресу
Адресное запомннающее
устройство
Адресная дорожка
Трансляция адреса
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Өзекті күй
Ада
Бейімделгіштік
Бейімделу
Бейімдеуіш
Арналарды адаптивті үлестіру
Адаптивті маршруттау
Адаптивті сүйемелдеу
Автоматтық басқарудың
бейімделген жүйесі
Қосындылауыш
Қосымша бит
Адрес
Адрестік кітап
Адрестік құрсым
Адрестік өріс
Адресті индекстеу
Адресті бейнелеу
Адресті түрлендіргіш
Адрес маркері
Адрес жетілдірімі
Адрес жетілдіруші
Деректер адресі
Деректер көзінің адресі
Адрестік параметр
Адрестік ара қатынас
Адрестік сілтеме
Адрес регистрі
Адрестік шешудің протоколы
Адрестерді бөліктегіш
Адрестік сұрыптау
Адрестік кеңістік
Адрес бойынша тоқтау
Адрестік сақтауыш құрылғы
Адрестік жолшық
Адресті трансляциялау

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Адресуемая точка
Адресуемая память
Адресат
Адресация, адресность
Символ адресации
Адресация прямая с индексированием
Ошибка адресации
Функция адресации
Режим адресации
Адресация по базе
Безадресная система команд
Настраиваемый программный
модуль
Настраивающий ассемблер
Настраивающий загрузчик
Административная область
управления
Усовершенствованная
интерактивная видео-система
Сеть управления перспекгивных
исследовательских программ
программ
Сеть агентства нерспективных
исследований
Расширенный потоковый формат
Центростремительная ветвь
Старение информации
Соглашение по умолчанию
Аварийная сигнализация
Алгебра логики
Алгебраическое сравнение
Алгебраический язык
Алгоритм
Библиотека алгоритмов и программ

147 Ошибка алгоритма
148 Гибкость алгоритма
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Адрестелетін нүкте
Адрестелетін жад
Адресат
Адрестеу, адрестілік
Адрестеу символы
Индекстеулі төте адрестеу
Адрестеу қатесі
Адрестеу функциясы
Адрестеу режімі
База бойынша адрестеу
Пәрмендердің адрессіз жүйесі
Бапталатын бағдарламалық модул
Баптаушы ассемблер
Баптаушы жүктегіш
Басқарудың әкімшілік аймағы
Жетілдірілген интер белсенді
видеожүйе
Перспективті зерттеулік
бағдарламаларды басқару торы
Перспективті зерттеулер
агенттігінің торы
Кеңейтілген ағымдық формат
Центрге бағытталған тармақ
Ақпараттың ескіруі
Үндемей келісу
Апатты сигнал беру
Логика алгебрасы
Алгебралық салыстыру
Алгебралық тіл
Алгоритм
Алгоритмдер мен бағдарламалар
дерекханасы
Алгоритмнің қатесі
Алгоритм икемділігі

149 Блок-схема алгоритма
150 Алгоритм разветвляющейся
структуры
151 Алгоритм линейной структуры
152 Оптимизация алгоритмов
153 Алгоритмический доступ
154 Алгоригмический язык
155 Алгоритмическая модель
156 Алгоритмическое изделие
157 Алгоритмическая избыточность
158 Алгоритмическая надежность
159 Алгоритмическая структура
компьютера
160 Алгоритмизация
161 Выделенный канал
162 Выделенная линия
163 Распределенная переменная
164 Распределение
165 Таблица распределения
166 Разрешение
167 Разрешающая способность
монитора
168 Альфа-канал
169 Альфа-тестирование
170 Алфавит
171 Буквенный кодовый набор
172 Буквенный код
173 Буквенное кодирование
174 Буквенные данные
175 Буквенный индекс
176 Буквенный элемент
177 Буквенный образец
178 Буквенная строка
179 Буквенно-цифровой знак
180 Буквенно-цифровой кодовый набор
181 Алфавитно- цифровой код
182 Буквенно-цифровое кодирование
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Алгоритмнің блок-сұлбасы
Тармақталатын құрылым алгоритмі
Сызықтық кұрылым алгоритмі
Алгоритмдерді оңтайлау
Алгоритмдік жетілім
Алгоритмдік тіл
Алгоритмдік модел
Алгоритмдік бұйым
Алгоритмдік артықтық
Алгоритмдік сенімділік
Компьютердің алгоритмдік
құрылымы
Алгоритмдеу
Еншіленген арна
Еншіленген желі
Үлестірілген айнымалы
Үлестіру
Үлестіру кестесі
Рұқсат беру
Монитордың ажырату қабілеттілігі
Альфа-арна
Альфа-тестілеу
Әліпби
Әріптік-кодтық жинақ
Әріптік код
Әріптік кодтау
Әріптік деректер
Әріптік индекс
Әріптік элемент
Әріптік үлгі
Әріптік жол
Әріптік-цифрлық таңба
Әріптік-цифрлық кодтық жинақ
Әліпбилік- цифрлық код
Әріптік-цифрлық кодтау

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Алфавитно-цифровые данные
Алфавитно-цифровой дисплей
Буквенно-цифровая клавиатура
Буквенно-цифровой
Алфавитно-цифровой принтер
Буквенно-цифровой символ
Альтернативный ключ
Альтернативный маршрут
Резервная линия
Альтернативная дорожка
Альтернативный модуль
Амая
Неоднозначность
Ошибка неоднозначности
Снятие неоднозначности
Неоднозначная ссылка
Американский национальный
институт стандартов
200 Американские стандартные коды
для информационного обмена
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Амплитудная модуляция
Человско-машинная система
Аналог
Аналоговый канал
Аналоговая вычислительная
машина
Аналоговые данные
Аналого-цифровая вычислительная
машина
Аналоговая аппаратура
Аналоговая форма
Аналоговый сигнал
Аналогово-цифровой
преобразователь
Аналоговая передача
Аналоговая интегральная
микросхема
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Әліибилік-цифрлық деректер
Әліпбилік-цифрлык дисплей
Әріптік-цифрлық пернетақта
Әріптік-цифрлық
Әріптік-цифрлық принтер
Әріптік-цифрлық символ
Балама кілт
Балама маршрут
Резервтік желі
Баламалы жолшық
Балама модул
Амая
Бірмәнсіздік
Бірмәнсіздік қатесі
Бір мәнсіздікті алыптастау
Әр мәндес сілтеме
Американдық ұлттық стандарттар
институты
Америкалық ақпараттық алмасу
үшін символдардың стандартты
кодтары
Амплитудалық модуляция
Адамдық-машиналық жүйе
Аналог
Аналогтық арна
Аналогты есептеуіш машина
Аналогтық деректер
Аналогтық-цифрлық есептеуіш
машинасы
Аналогты аппаратура
Аналогтық пішім
Аналогтық сигнал
Аналогтық-цифрлық түрлендіргіш
Аналогты жіберу
Аналогтық интегралдық
микросұлба

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Анализ
Анализ трансформаций
Анализ путей
Аналитик
Аналитическая модель языка
Аналитическая модель
Аналитическое моделирование
Анкор
И
Анимация
Амомалия
Анонимный ҒТР
АNSІ Си
Ответ
Антирефлексивное отношение
Ангисимметричное отношение
Анти-вирусная программа
Апачи
Обращение к внешнему устройству
Добавление
Аплет
Приложение
Прикладной уровень
Прикладная программа
Пакет прикладных программ
Прикладное программирование
Интерфейс прикладных программ

241 Сегментация приложения
242 Прикладное программное
обеспечение
243 Прикладная система
244 Предметная переменная
245 Окно приложения
246 Прикладной программист
247 Наложенная нагрузка
248 Системный подход
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Талдау
Трансформацияларды талдау
Жолдарды талдау
Аналитик
Тілдің аналитикалық моделі
Аиалитикалық модел
Аналитикалық моделдеу
Анкор
Және
Анимация
Аномалия
Анонимдік ҒТР
АNSІ Си
Жауап
Антирефлекстік қатынас
Антисимметриялық қатынас
Анти-вирустық бағдарлама
Апачи
Сыртқы құрылғыларға қатынасу
Қосу
Аплет
Қосымша
Қолданбалы деңгей
Қолданбалы бағдарлама
Қолданбалы бағдарламалар дестесі
Қолданбалы бағдарламалау
Қолданбалы бағдарламалар
интерфейсі
Қосымша бағдарламаны сегменттеу
Қолданбалы бағдарламалық
қамтама
Қолданбалы жүйе
Пәндік айнымалы
Қосымша бағдарлама терезесі
Қолданбалы бағдарламашы
Салынған жүктеме
Жүйелік тәсіл

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Ошибка аппроксимации
Архи
Архитектурный модуль
Архитектура
Архив
Архивная копия
Архивная база данных
Программа архиватор
Архивация
Область
Область старших адресов памяти
Аргумент
Арифметико-логическое
устройство
Арифметический блок
Арифметические данные
Арифметический микропроцессор
Арифметический оператор
Арифметический регистр
Арифметический сдвиг
Арифметическая операция
Массив
Описание массива
Элемент массива
Индекс массива
Измерение массива
Массив с переменными границами
Архивный файл
Стрелка
Стрелочные клавиши
Идентификатор массива
Графическое окно
Статья
Искусственный интеллект
Искусственный нейрон
Распознавание образов
Художественное произведение
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Аппроксимация қатесі
Архи
Сәулеттік модул
Сәулет
Мұрағат
Мұрағаттық көшірме
Мұрағаттық деректер базасы
Мұрағаттаушы бағдарлама
Мұрағаттау
Аймақ
Жадтың жоғарғы адрестер аймағы
Аргумент
Арифметикалық-логикалық
құрылғы
Арифметикалық блок
Арифметикалық деректер
Арифметикалық микропроцессор
Арифметикалық оператор
Арифметикалық регистр
Арифметикалық ығысу
Арифметикалық амал
Жиым
Жиым сипаттамасы
Жиым элементі
Жиым индексі
Жиымның өлшемі
Айнымалы шекаралары бар жиым
Мұрағаттық файл
Жебелік
Жебелік пернелер
Жиымның ұқсастырғышы
Графиктік терезе
Мақала
Жасанды зият
Жасанды нейрон
Бейнелерді тану
Көркем шығарма

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Насколько я вижу
Насколько я знаю
Восходящее тестирование
Развитие А8Р технологии на N
платформе
Соотношение размеров
Ассемблированное
Ассемблирование и выполнение
Ассемблер
Таблица ассемблера
Сборка
Блок сборки
Блокировка сборки
Команда ассемблера
Язык ассемблера
Присваивание
Оператор присваивания
Ассоңиативный список
Объединение поколений
Объединение запросов
Ассоциативное исчисление
Ассоциативная машина баз данных
Ассоциативное индексирование
Ассоциативная память
Ассоциативная структура
Ассоциативная таблица страниц
Звездочка
Астрономическое время
выполнения программы
Асимметричная цифровая
абонентская линия
Асимметричное отношение
Асинхронный
Асинхронный режим передачи
Асинхронная работа
Атомарный тип
Достуиное устройство
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Менің көруімше
Менің білуімше
Өрлемелі тестілеу
А8Р технологиясын N
платформасында дамытылуы
Мөлшерлердің ара қатысы
Ассемблерлеу
Ассемблерлеу және орындау
Ассемблер
Ассемблер кестесі
Жинастыру
Жинастыру блогы
Жинастыруды құрсаулау
Ассемблер пәрмені
Ассемблер тілі
Меншіктеу
Меншіктеу операторы
Ассоциативтік тізім
Буындарды біріктіру
Сұратымдарды біріктіру
Ассоциативтік есептеу
Деректер базасының ассоциативті
машинасы
Біріктірілген индекстеу
Ассоциативтік жад
Ассоциативтік құрылым
Беттік ассоциативтік кесте
Жұлдызша
Бағдарлама орындалуының
астрономиялық уақыты
Асимметриялық цифрлық абонент
желі
Асимметриялық қатынас
Асинхронды
Асинхрондық жіберу режімі
Асинхронды жұмыс
Атомдық тип
Қолайлы құрылғы

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Время обслуживания
Ослабление
Атрибут
Контроллер атрибутов
Атрибут качества
Адаптер для записи и
воспроизведения цифрового звука
Звуковой компакт-диск
Фонетическая информация
Чередование видео аудио
Озвученное изображение
Аудит
Аудит приложений
Аудит каталогов
Контрольный журнал
Аутентификация
Авторское право
Авторизованная система
Авторизация
Код полномочия
Санкционированный доступ к
информации
Авторизованная программа
Зарегистрированный пользователь
Автоответ
Библиотека автовызова
Автонабор
Файл автозапуска
Автомат
Автоматная сеть
Автомат без памяти
Техника автоматического
управления
Автоматизированная система
управления
Автоматизированная система
управления предприятием
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Қызмет ету уақыты
Әлсіреу
Атрибут
Атрибуттар контроллері
Сапа атрибуты
Цифрлық дыбысты жазу және
ойнату бейімдеуіші
Дыбыстық компакт-диск
Дыбыстық ақпарат
Видео мен аудионың кезектесуі
Дыбысталған кескін
Аудит
Қосымшалар аудиті
Каталогтар аудиті
Бақылау журналы
Аутентификация
Авторлық құқық
Авторланған жүйе
Авторизация
Өкілдік код
Ақпаратқа рұқсатты жетілім
Авторланған бағдарлама
Тіркелген пайдаланушы
Автожауап
Автошақыру дерекханасы
Автотерім
Автоіскеқосу файлы
Автомат
Автоматтық тор
Жадсыз автомат
Автоматты басқару техникасы
Басқарудың автоматтандырылған
жүйесі
Кәсіпорынды басқарудың
автоматтандырылған жүйесі

351 Автоматизированная система

Автоматтандырылған жүйе

352 Автоматизированная система
обработки экспериментальных
данных
353 Автоматизированная система
плановых расчетов
354 Автоматизированная система
технологической подготовки
производства
355 Автоматизированная система
инструментального обеспечения
356 Автоматизированная система
верификации
357 Автоматизированная рабочая
станция
358 Автоматическое управление
359 Автоматическая обработка данных
360 Автоматическое исправление
ошибок
361 Автоматическое событие
362 Автоматическое индексирование
363 Автоматическая навигация
364 Автоматический опрос
365 Автоматический процесс
366 Автоматическое распознавание
томов
367 Автоматическая регистрация
368 Автоматический запрос на повтор
369 Автоматическое повторение
370 Автоматический рестарт
371 Автоматический поиск
372 Автоматический отбор
373 Автомагический синтез программ

Эксперименттік деректерді
өңдеудің автоматтандырылған
жүйесі
Жоспарлық есеп-қисаптың
автоматтандырылған жүйесі
Өндірісті технологиялық
дайындаудың автоматтандырылған
жүйесі
Аспаптық жасақтаудың
автоматтандырылған жүйесі
Автоматтандырылған
верификациялау жүйесі
Автоматтандырылған жұмыстық
станса
Автоматтық басқару
Деректерді автоматтық өндеу
Қателерді автоматтық түзету

374 Автоматическая система
375 Автоматический переход на новую
строку
376 Автоматизация
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Автоматтық оқиға
Автоматтық индекстеу
Автоматтық бағыттау
Автоматтық сұрау
Автоматтық үдеріс
Томдарды автоматтық тану
Автоматтық тіркеу
Қайталауға автоматтық сұратым
Автоматтық қайталау
Автоматтық қайта бастау
Автоматгық іздеу
Автоматтық іріктеу
Бағдарламаларды автоматты түрде
синтездеу
Автоматтық жүйе
Жаңа жолға автоматты түрде өту
Автоматтандыру

377 Автоматизация экспериментов
378 Автоматизированная
информационная система
379 Автоматизированный процесс
380 Граница автоматизации
381 Автоматизированная обучающая
система
382 Автоматизации программирования
383 Автоматизированная система
программирования
384 Автоматизированный поиск
385 Вспомогательная машина базы
данных
386 Вспомогательное устройство
387 Вспомогательный символ
388 Доступное машинное время
389 Доступное состояние
390 Время вычисления
391 Аватар
392 Среднее время вычисления
393 Массив документов
394 Машина Бэббиджа
395 Обратный код
396 Внутренний интерфейс
397 Знак возврата
398 Базовая сеть
399 Черный вход
400 Фон
401 Фоново-оперативный монитор
402 Цвет фона
403 Фоновое задание
404 Фоновый режим
405 Фоновая программа
406 Фоновая работа
407 Обратная ссылка
408 Клавиша backspace
409 Откат
410 Нотация Бэкуса-Наура
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Тәжірибелерді автоматтандыру
Автоматтандырылған ақпараттық
жүйе
Автоматтандырылған үдеріс
Автоматтандыру шекарасы
Автоматтандырылған оқыту-үйрету
жүйесі
Бағдарламалауды автоматтандыру
Бағдарламалаудың
автоматтандырылған жүйесі
Автоматтандырылған іздеу
Деректер базасының көмекші
машинасы
Көмекші құрылғы
Қосалқы символ
Қол жетерлік машиналық уақыт
Қолайлы қалып-күй
Санау уақыты
Аватар
Есептеудің орташа уақыты
Құжаттар жиымы
Бэббидж машинасы
Кері код
Ішкі интерфейс
Қайтару таңбасы
Базалық тор
Қосымша кіріс
Фон
Фонды-оперативті монитор
Фон түсі
Фондық тапсырма
Фондық режім
Фондық бағдарлама
Фондық жұмыс
Кері сілтеме
Вackspace пернесі
Шегіну
Бэкус-Наур нотациясы

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

Знак нотации Бэкуса
Ошибочный знак переноса
Дефектные сектора
Дорожка дефектная
Бан
Ширина полосы
Баннер
Рекламный баннер
Барроуз
База
Базовый адрес
База-смещение
Базовый блок
Базовый компьютер
Базовая конфигурация
Базовые данные
Базовый элемент
Базовый шрифт
Базовая система команд
Базовый язык
Базовая связь
Базовая память
Базовая операция реляционной
алгебры
Базовая страница
Базовый процессор
Базовый регистр
Таблица базовых регистров
Базовое программное обеспечение
Базовое состояние
Базовая структура
Базовый стиль
Базовая таблица
Базовый тезаурус
Базовый тип
Базируемый адрес
Бейсик
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Бэкус уағызының таңбасы
Тасымалдаудың қате таңбасы
Ақаулы секторлар
Ақаулы жолшық
Бан
Жолақ ені
Баннер
Жарнамалық баннер
Барроуз
База
Базалық адрес
База-ығыстыру
Базалық блок
Базалық компьютер
Базалық конфигурация
Базалық деректер
Базалық элемент
Базалық қаріп
Пәрмендердің базалық жүйесі
Базалық тіл
Базалық байланыс
Базалық жад
Реляциялық алгебраның базалық
амалы
Базалық бет
Базалық процессор
Базалық регистр
Базалық регистрлер кестесі
Базалық бағдарламалық қамтыма
Базалық күй
Базалық құрылым
Базалық стиль
Базалық кесте
Базалық тезаурус
Базалық тип
Базаланатын адрес
Бейсик

447
448
449
450
451
452
453
454
455

456
457
458
459
460
461

Базисный метод доступа
Базовая аутентификация
Базисная буферизация
Основной режим управления
Базисный прямой метод доступа
Базисный элемент
Основные элементы компьютера
Базисная фиксированная область
Базисный индекснопоследовательный метод
доступа
Базовая система ввода/вывода
Базисный монитор
Базисный библиотечный метод
доступа
Базисное программирование
Базисная всщественная константа
Базисная схема обработки данных

Жетілімнің базистік әдісі
Базалық аутентификация
Базистік буферлеу
Басқарудың негізгі режімі
Жетілімнің базистік төте әдісі
Базистік элемент
Компьютердің негізгі элементтері
Базистік бекітілген аймақ
Жетілімнің базистік индекстітізбекті әдісі

462 Базисный последовательный метод
доступа
463 Базисный символ
464 Базисный телекоммуникационный
метод доступа
465 Базисный способ доступа
466 Базис
467 Базисная сеть
468 Корзина
469 Пакетная обработка
470 Пакетированное задание
471 Компьютер с батарейным питанием
472
473
474
475
476
477

Бод
Байонетный коннектор
Бенчмарк
Бенчмарк-модель
Бенчмарк-задача
Бенчмарк-оценка
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Базалық енгізу/шығару жүйесі
Базистік монитор
Жстілімнін базистік дсрекханалық
әдісі
Базистік бағдарламалау
Базистік нақты тұрақты
Деректерді өндеудің базистік
сұлбасы
Жетілімнің базистік тізбекті әдісі
Базистік символ
Жетілімнің базистік
телекоммуникациялық әдісі
Жетілімнің базистік тәсілі
Базис
Базистік тор
Қоржын
Дестелік өңдеу
Дестеленген тапсырма
Батареядан қоректенетін
компьютер
Бод
Байонеттік коннектор
Бенчмарк
Бенчмарк-модель
Бенчмарк-мәселе
Бенчмарк-баға

478 Бета-тестирование
479 Характеристика числа с плавающей
точкой
480 Смещённое целое
481 Захват
482 Двунаправленная шина
483 Двунаправленный поток
484 Разветвляющийся алгоритм
485 Бинарный
486 Двоймое сложение
487 Двоичная арифметика
488 Бинарный знак
489 Двоичный кодовый набор
490 Двоичный код
491 Двоичный код для обмена
информацией
492 Программа в двоичном коде
493 Двоично-десятичное представление
494 Двоично-десятичное
преобразование
495 Двоичное представление
496 Двоичный счетчик
497 Двоичная система счисления
498 Двоичные данные
499 Двоично-десятичный код
500 Двоичный разряд
501 Двоичный файл
502 Двоичная форма представления
информации
503 Бинарная модель
504 Двоичная система счисления
505 Двухместная операция
506 Бинарный оператор
507 Бинарное отношение
508 Бинарный запрос
509 Знак присваивания
510 Отступ для связки
511 Биологическая кибернетика
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Бета-тестілеу
Жылжымалы нүктелі санның
сипаттамасы
Ығыстырылған бүтін
Иемдену
Екі бағытты құрсым
Қосбағыттық ағын
Тармақталған алгоритм
Бинарлы
Екілік қосу
Екілік арифметика
Екілік таңба
Екілік кодтық жинақ
Екілік код
Деректер алмастыруға арналған
екілік код
Екілік кодтағы бағдарлама
Екілік-ондық елестету
Екілік-ондық түрлендіру
Екілік ұсыну
Екілік санауыш
Екілік санау жүйесі
Екілік деректер
Екілік-ондық код
Екілік разряд
Екілік файл
Ақпараттық көрсетімнің екілік
пішімі
Бинарлық модель
Санаудың екілік жүйесі
Бинарлы амал
Бинарлық оператор
Бинарлық қатынас
Бинарлық сұратым
Теліну таңбасы
Байламға арналған шегініс
Биологиялық кибернетика

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

Бионика
Бит
Битова-строчная константа
Битовая карта
Битовая конфигурация
Разрядная сетка
Битовый массив
Битовое отображение
Битовое отображение
Битовая матрица
Бит в секунды
Секционный микропроцессор
Двоичный поток
Битовая строка
Двоичный переключатель
Битовое сравнение
Бит в одну секунду
Знак пробела
Мигание
Блок
Контроль блоков
Блочный код
Блочный принцип
Контроль блоков
Блочный код
Блочный принцип
Блоковое устройство
Структурная схема
Структурная схема системы
автоматического управления
Блочное шифрование
Блочный обмен
Блочный фрагмент
Клавиша блокировки
Блочная загрузка
Маркер блока
Режим блокировки

Бионика
Бит
Биттік-жолдық тұрақты
Биттік карта
Биттік конфигурация
Разрядтық тор
Биттік жиым
Бит бейне
Биттік бейнелеу
Биттік матрица
Бір секундтағы бит
Секциялық микропроцессор
Екілік ағын
Биттік жол
Екілік айырақосқыш
Биттік салыстыру
Бір секундтағы бит
Бос орын таңбасы
Жыпылықтау
Блок
Блоктарды бақылау
Блоктық код
Блоктық принцип
Блоктарды бақылау
Блоктық код
Блоктық принцип
Блоктық құрылғы
Құрылымдық сұлба
Автоматтық басқару жүйесінің
құрылымдық сұлбасы
Блоктық шифрлеу
Блоктық алмасу
Блоктық үзінді
Құрсаулау пернесі
Блоктық жүктеу
Блок маркері
Құрсаулау режімі
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548
549
550
551
552
553
554

Блок-мультиплексный режим
Блок-мультиплексный канал
Вложенис блока
Номер блока
Блок принятия решения
Блок обработки команд
Блок начальной загрузки

Блоктық-мультиплекстік режім
Блок-мультиплекстік арна
Блокті ішке салу
Блоктың нөмірі
Шешім қабылдау блогы
Пәрмендерді өңдеу блогы
Бастапқы жүктеу блогы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2013 ЖЫЛҒЫ ОТЫРЫСТАРЫНДА БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
НОТАРИАТТЫҚ МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ КЕЗІНДЕ ЖИІ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

автокран
адресное бюро
акт ввода в эксплуатацию
апостилирование
балкон
бесхозяйное имущество
БИН (бизнесидентификационный номер)
брачные отношения
верность копии
верность перевода
взять на воинский учет
виза
волеизъявление
встать на воинский учет
встроенные помещения
выход из гражданства
договор о залоге
договор о долевом участии
договор о приватизации
договор о перевозке грузов

автокран
мекенжай бюросы
пайдалануға беру актісі
апостиль қою
балкон
иесіз мүлік
БСН (бизнес сәйкестендіру
нөмірі)
некелік қатынастар
көшірменің дұрыстығы
аударманың дұрыстығы
әскери есепке алу
виза
ерік білдіру
әскери есепке тұру
жапсарлас салынған үй-жайлар
азаматтығынан шығу
кепіл туралы шарт
үлестік қатысу туралы шарт
жекешелендіру туралы шарт
жүк тасымалдау туралы шарт
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21

договор суррогатного
материнства
документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова
или иные неоговоренные
исправления

суррогат ана шарты

23
24
25

заблуждение
завещатель
закрытый ключ ЭЦП

26
27

запечатанный конверт
защита и охрана прав
несовершеннолетних
злонамеренное соглашение
изолированная часть жилого
дома
ИИН (индивидуальный
идентификационный номер)
имущественный комплекс
исходные данные
компетентные органы
кооперативный пай
коридор
крытый черепицей
лестничная клетка
лифт
лишение собственности
лоджия
мансарда
микрорайон
надворные постройки
направление документов на
экспертизу
наследователь
недостаточное зрение
нежилое помещение
нетрезвое состояние
одаряемый

жаңылысу
мұра қалдырушы
электрондық цифрлық
қолтаңбаның жабық кілті
желімделген конверт
кәмелетке толмағандардың
құқықтарын қорғау және сақтау
арам ниетті келісім
тұрғын үйдің оқшауланған бөлігі

22

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

өшірілген, қосымша жазбалар
қосылған, кейбір сөздері
сызылған немесе ескертілмеген
түзетулері бар құжаттар

ЖСН (жеке сәйкестендіру нөмірі)
мүліктік кешен
бастапқы деректер
құзыретті органдар
кооперативтік үлестік жарна
дәліз
черепицамен жабылған
баспалдақ алаңы
лифт
меншіктен айыру
лоджия
мансарда
шағын аудан
аула құрылыстары
құжаттарды сараптамаға жіберу
мұрагер
көру қабілетінің жеткіліксіздігі
тұрғын емес үй-жай
мас күйі
сый алушы
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50
51
52
53
54
55

открытие наследства
открытый ключ ЭЦП
взыскание алиментов
установление личности
утрата гражданства
полное отсутствие зрения

56

постоянное
местожительство
право распоряжения земельным
участком
физический недостаток
правоспособность гражданина
прекращение действия договора
признание гражданина умершим
притязание (юридическое)
проект документа
наценка
пронумеровано
раздел имущества в натуре
раздел наследства
разрешение на выезд за границу
форма договора дарения
расходы на содержание жилища

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77

мұраның ашылуы
ЭЦҚ-ның ашық кілті
алимент өндіру
жеке басын анықтау
азаматтығынан айрылу
көру қабілетінің толығымен
болмауы
тұрақты тұрғылықты жері
жер учаскесіне билік ету құқығы
дене кемістігі
азаматтың құқық қабілеттілігі
шарттың қолданылуын тоқтату
азаматты қайтыс болды деп тану
талап (заңды)
құжат жобасы
үстеме баға
нөмірленген
мүлікті заттай бөлу
мұраны бөлу
шетелге шығуға рұқсат беру
сыйға тарту шартының нысаны
тұрғын үйді ұстауға жұмсалатын
шығындар
жалған мәміле
сенімнің ауысу құқығымен
бау-бақша серіктестігі
жеке тұлғаның жер учаскесіне
өз еркімен салған жапсарлас
құрылысы
өз бетінше тұрғызылған құрылыс

фиктивная сделка
с правом передоверия
садоводческое товарищество
самовольная пристройка,
возведенная лицом на земельном
участке
самовольно возведенные
строения
цокольный этаж
свидетельство о праве на
наследство по закону, по
завещанию

жертөле қабаты
заң бойынша өсиет бойынша,
мұраға құқық туралы куәлік
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90

сделка, совершенная от имени
юридического лица
смотрите на обороте
стечение тяжелых обстоятельств
частичная дееспособность
стороны в гражданском процессе
холодная пристройка
тайна завещания
удостоверение времени
предъявления документа
хозяйственные постройки
удостоверение факта нахождения
гражданина в определенном
месте
удостоверение факта нахождения
гражданина в живых
уроженец
юридические последствия
нотариального действия

заңды тұлға атынан жасалған
мәміле
келесі бетті қараңыз
ауыр мән-жайларға душар болу
ішінара іс-әрекетке қабілеттілік
азаматтық іс жүргізудегі тараптар
салқын жапсарлас құрылыс
өсиет құпиясы
құжаттың ұсынылған уақытын
куәландыру
шаруашылық қора-жайлар
азаматтың белгілі бір жерде болу
фактісін куәландыру
азаматтың тірі екендігі фактісін
куәландыру
туып-өскен жері, тумасы
нотариаттық іс-әрекеттің заңды
салдары

ЗАҢ ШЫҒАРУ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
1
2
3
4
5

иск
истец
исковое заявление
предъявление иска
исковое требование

қуыным
қуынушы
қуыным арызы
қуыным беру
қуыным талабы

СЫРТҚЫ САЯСАТ САЛАСЫНДАҒЫ КЕЙБІР ТЕРМИНДЕР,
АТАУЛАР, СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ СӨЗДЕР
1
2
3
4
5
6

Ваше величество
Ваше превосходительство
Ваше высокоблагородие,
Ваше высочество
визит на высшем уровне
визит вежливости
визит на высоком уровне

Ұлы мәртебелі
Жоғары мәртебелі
Биік мәртебелі
жоғары деңгейдегі сапар
ізеттілік жүздесу
биік деңгейдегі сапар
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

внутригосударственный
дипломатический паспорт
дипломатический ранг
дипломатия многосторонняя
дипломатические привилегии и
иммунитеты
двустороннее соглашение
делимитация границы
демаркация границы
инициировать предложение
консульский округ
линия границы
официальный прием
официальный прием от имени
Правительства
передовая группа
посланник
превентивная дипломатия
протокол
рабочая группа
распорядительные функции
директор-распорядитель
советник-посланник
сопроводительное письмо
страна пребывания
страновая программа
специальная рабочая группа
толерантность
трудящиеся-мигранты
Международная
организация
тюркской культуры
(ТЮРКСОЙ)
Арабская Республика Египет
Австралия
Австрия
Азербайджан
Венгрия
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мемлекетішілік
дипломатиялық паспорт
дипломатиялық дәреже
көпжақты дипломатия
дипломатиялық артықшылықтар
мен иммунитеттер
екіжақты келісім
шекараны
делимитациялау
(белгілеу)
шекараны демаркациялау (орнату)
ұсынысқа бастамашылық жасау
консулдық округ
шекара сызығы
ресми қабылдау
Үкімет атынан ресми қонақасы
алдыңғы топ
уәкіл елші
алдын алу дипломатиясы
протокол; хаттама
жұмыс тобы
өкімдік функциялар
өкімші директор
кеңесші уәкіл
ілеспе хат
болу елі (елшіліктің, өкілдіктің)
елдік бағдарлама
арнаулы жұмыс тобы
толеранттық
еңбекші-мигранттар
Халықаралық түркі мәдениеті
ұйымы (ТҮРКСОЙ)
Мысыр Араб Республикасы
Аустралия
Аустрия
Әзербайжан
Мажарстан

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ирак Республикасы
Исламская Республика Пакистан
Республика Катар
Ливия
Монголия
Туркменстан
Турция/ Турецкая Республика
Стамбул
Кабул
Пекин
Улан-Батор

Ирақ Республикасы
Пәкістан Ислам Республикасы
Қатар мемлекеті
Либия
Моңғолия
Түрікменстан
Түркия/Түркия Республикасы
Ыстанбұл
Қабыл (Ауғанстан астанасы)
Бейжің
Ұлан-Батыр

НЕГIЗГI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, ӨҢІРЛІК ЖӘНЕ YKIMETTIK ЕМЕС
ҰЙЫМДАРДЫҢ АТАУЛАРЫ
1

Агентство по
международной
торговой
информации и
сотрудничеству
(АМТИС)
Азиатский банк
развития (АБР)

Халықаралық сауда
ақпараты және
ынтымақтастық
жөніндегі агенттік
(ХСАЫА)

Agency for
international trade
information and
cooperation (AITIC)

Азия даму банкі
(АДБ)

3

Азиатский Совет
мира и согласия
(АСМС)

Азиядағы
бейбітшілік және
келісім кеңесі
(АБКК)

The Asian
Development Bank
(ADB)
Asian Peace and
Reconciliation
Council (APRC)

4

АзиатскоТихоокеанский
совет ООН (АТС
ООН)

БҰҰ Азия –Тынық
мұхит кеңесі (БҰҰ
АзТМК)

United Nations Asia
Pacific Council
(USAPC)

5

Азиатский форум
парламентариев по
народонаселению и
развитию (АФПНР)

Парламентшілердің
тұрғын халық және
даму жөніндегі
Азия форумы
(ПТДАФ)

Asian Forum of
Parliamentarians
on Population
and Development
(AFPPD)

2
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6

Ассоциация
государств ЮгоВосточной Азии
(АСЕАН)

Оңтүстік
Шығыс Азия
мемлекеттерінің
қауымдастығы
(АСЕАН)

Association of
Southeast Asian
Nations (ASEAN)

7

Бюро Координатора
экономической
и экологической
деятельности ОБСЕ

ЕҚЫҰ
Экономикалық
және экологиялық
қызметті
үйлестірушісінің
бюросы

Office of the Coordinator of OSCE
Economic and
Environmental
Activities (OCEEA)

8

Бюро ООН по
оказанию помощи в
случае стихийных
бедствий (ЮНДРО)

БҰҰ Табиғи апаттар
кезінде көмек
көрсету жөніндегі
бюросы (БҰҰ
ТАККБ)/ (ЮНДРО)

United Nations
Disaster Relief
Organization
(UNDRO)

9

Бюро по
демократическим
институтам и
правам человека
ОБСЕ (БДИПЧ)

OSCE Office
for Democratic
Institutions and
Human Rights
(ODIHR)

10

Верховный
комиссар ООН по
делам беженцев
/ Управление
Верховного
Комиссара ООН
по делам беженцев
(УВКБ ООН)

11

Верховный
Комиссар по делам
национальных
меньшинств
(ВКНМ)
Всемирная
ассамблея молодёжи
(ВАМ)
Всемирный банк
(ВБ)

ЕҚЫҰ
Демократиялық
институттар мен
адам құқықтары
жөніндегі бюросы
(ЕҚЫҰ ДИАҚБ)
БҰҰ Босқындар
істері жөніндегі
Жоғарғы
Комиссары / БҰҰ
Босқындар icтepi
жөніндегі Жоғарғы
Комиссарының
басқармасы
(БҰҰ БЖКБ)
Аз ұлттар істері
жөніндегі Жоғарғы
Комиссар (АҰЖК)
Дүниежүзілік
жастар ассамблеясы
(ДЖА)
Дүниежүзілік банк
(ДБ)

World Assembly of
Youth (WAY)

12
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High Commissioner
for Refugees /
Office of UN High
Commissioner for
Refugees (UNHCR)

High Commissioner
on National
Minorities (HCNM)

World Bank (WB)

13

Всемирная
федерация
демократической
молодежи (ВФДМ)

Демократияшыл
жастардың
дүниежүзілік
федерациясы
(ДЖДФ)
Дүние жүзі
қазақтарының
қауымдастығы
(ДҚҚ)

World Federation of
Democratic Youth
(WGDY)

14

Всемирная
ассоциация казахов
(ВАК)

15

Всемирная
продовольственная
программа (ВПП)
Всемирный
гуманитарный
форум
Всемирная
Федерация научных
работников
(ВФНР)

Дүниежүзілік азықтүлік бағдарламасы
(ДАБ)
Дүниежүзілік
гуманитарлық
форум
Дүниежүзілік
ғылыми
қызметкерлер
федерациясы
(ДҒҚФ)

World Food
Programme
(WFP)
The Humanitarian
Forum

18

Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ)

Дүниежүзілік
денсаулық сақтау
ұйымы (ДДҰ)

World Health Organi
zation (WHO)

19

Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности
(ВОИС)
Всемирный
Исламский
Конгресс (ВИК)
Всемирная
таможенная
организация (ВТО)
Всемирная
лютеранская
федерация (ВЛФ)
Всемирная
метеорологическая
организация (ВМО)

Дүниежүзілік
зияткерлік меншік
ұйымы (ДЗМҰ)

World Intellectual
Property
Organization (WIPO)

Дүниежүзілік Ислам
Конгресі (ДИК)

World Islamic
Congress (WMC)

Дүниежүзілік кеден
ұйымы (ДКҰ)

World Customs
Organization (WCO)

Дүниежүзілік
лютеран
федерациясы (ДЛФ)
Дүниежүзілік
метеорологиялық
ұйым (ДМҰ)

Lutheran World
Federation (LWF)

16

17

20

21

22

23
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World Association of
Kazakhs

World Federation of
Scientific Workers
(WFSW)

World Meteorological
Organization (WMO)

24

Всемирный
почтовый союз
(ВПС)
Всемирная торговая
организация (ВТО)
Всемирная
федерация
ветеранов войны
(ВФВ)

Дүниежүзілік пошта
одағы (ДПО)

Universal postal
union (UPU)

Дүниежүзілік сауда
ұйымы (ДСҰ)
Дүниежүзілік coғыс
ардагерлерінің
федерациясы
(ДСАФ)

World Trade
Organization (WTO)
World Veterans
Federation
(WVF)

Всемирная
туристская
организация (ВТО)
Всемирный
продовольственный
совет ООН (ВПС
ООН)

Дүниежүзілік
туристік ұйым
(ДТҰ)
БҰҰ Дүниежүзілік
азық-түлік кеңесі
(БҰҰ ДАК)

World Tourism
Organization

29

Всемирный совет
предпринимателей
по устойчивому
развитию (ВСПУР)

Кәсіпкерлердің
орнықты даму
жөніндегі
дүниежүзілік кеңесі
(КТДДК)

World Business
Council for
Sustainable
Development
(WBCSD)

30

Всемирный совет
церквей (ВСЦ)

World Council of
Churches (WCC)

31

Всемирный
экономический
форум (Форум в
Давосе, ВЭФ)

Дүниежүзілік
шіркеулер кеңесі
(ДШК)
Дүниежүзілік
экономикалық
форум (Давос
форумы, ДЭФ)

32

Генеральная
Ассамблея ООН (ГА
ООН)
Генеральное
соглашение по
тарифам и торговле
(ГАТТ)

БҰҰ Бас
Ассамблеясы
(БҰҰ БА)
Тарифтер мен
сауда жөніндегі бас
келісім
(ТСБК)/ (ГАТТ)

United Nations
General Assembly
(UNGA)
General Agreement
on Tariffs and Trade
(GATT)

Глобальный альянс
по улучшению
питания
Глобальный
экологический фонд
(ГЭФ)

Тамақтануды
жақсарту жөніндегі
жаһандық альянс
Жаһандық
экологиялық қор
(ЖЭҚ)

Global Alliance for
Improved Nutrition

25
26

27

28

33

34

35
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World Food Council
(UN WFC)

World Economic
Forum
(In Davos), (WEF)

Global Environment
Fund (GEF)

36

Глобальный фонд
борьбы со СПИДом,
туберкулезом и
малярией (ГФ)

ЖИТС-ға,
туберкулез бен
безгекке қарсы
күрес жөніндегі
жаһандық қор (ЖҚ)

Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis
and Malaria
(GFATM)

37

Группа оперативной
экспертной
поддержки и
сотрудничества

Жедел сарапшылық
қолдау және
ынтымақтастық
тобы

Rapid Expert
Assistance and Cooperation Teams
(REACT)

38

Группа
планирования
высокого уровня
(ГПВУ)

Жоғары деңгейдегі
жоспарлау тобы
(ЖДБТ)

High-Level Planning
Group (HLPG)

39

Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ)

БҰҰ Балалар қоры
(ЮНИСЕФ)

United Nations
Children’s
Emergency Fund
(UNICEF)

40

Диалог по
сотрудничеству в
Азии (ДСА)
Договор о
всеобъемлющем
запрещении
ядерных испытаний
(ДВЗЯИ)

Азиядағы
ынтымақтастық
диалогы (АЫД)
Ядролық сынаққа
жаппай тыйым салу
туралы шарт
(ЯСТТШ)

Asian Cooperation
Dialogue (ACD)

42

Дополнительное
совещание по
человеческому
измерению

Адами өлшем
жөніндегі қосымша
кеңес (АӨҚК)

Supplementary
Human Dimension
Meeting (SHDM)

43

Европейская
ассоциация
свободной торговли
(ЕАСТ)

Еуропалық еркін
сауда қауымдастығы
(ЕЕСҚ)

European Free Trade
Association (EFTA)

44

Европейский банк
реконструкции и
развития
(ЕБРР)

Еуропалық қайта
құру және даму
банкі (ЕҚДБ)

European Bank
for Reconstruction
and Development
(EBRD)

45

Европейский
вещательный союз
(EBU)

Еуропалық хабар
тарату одағы (ЕХО)

European
Broadcasting Union
(EBU)

41
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Comprehensive
Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization
(CTBTO)

46

Европейская
экономическая
комиссия ООН
(ЕЭК ООН)

БҰҰ Еуропалық
экономикалық
комиссиясы (БҰҰ
ЕЭК)

The United
Nations Economic
Commission for
Europe (UNECE)

47

Европейское
экономическое
сообщество (ЕЭС)
Европейский
центр ядерных
исследований

Еуропалық
экономикалық
қоғамдастық (ЕЭҚ)
Еуропалық
ядролық зерттеулер
орталығы

European Economic
Community (EEC)

49

Ежегодная
Конференция по
обзору проблем
в области
безопасности
(ЕКОБ)

Қауіпсіздік
саласындағы
проблемаларға
шолу жөніндегі
жыл сайынғы
конференция
(ҚПШЖК)

Annual Security
Review Conference
(ASRC)

50

Европейская
Организация по
защите и карантину
растений (ЕОЗКР)

Өсімдіктерді
қорғау және оның
карантині жөніндегі
Еуропалық ұйым
(ӨҚКЕҰ)

European and
Mediterranean
Plant Protection
Organization (EPPO)

51

Ежегодное
совещание по
оценке выполнения
(ЕСОВ)

Орындауды бағалау
жөніндегі жыл
сайынғы кеңес
(ОБЖК)

Annual
Implementation
Assessment Meeting
(AIAM)

52

Женевский
центр политики
безопасности
(ЖЦПБ)

Женева қауіпсіздік
саясаты орталығы
(ЖҚСО)

Geneva Center for
Security Policy
(GCSP)

53

Женевский центр по
демократическому
контролю над
вооруженными
силами (ДКВС)

Қарулы күштерді
демократиялық
бақылау жөніндегі
Женева орталығы
(ҚКДБ)

Geneva Centre for
the Democratic
Control of Armed
Forces (DCAF)

54

Институт
международного
права

Халықаралық құқық
институты (ХҚИ)

Institute of
International Law

48
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European Centre/
Organization for
Nuclear Research
(СERN)

55

Институт ООН
по исследованию
проблем
разоружения
(ЮНИДИР)

БҰҰ Қарусыздану
проблемаларын
зерттеу институты
(ЮНИДИР)

United Nations
Institute for
Disarmament
Research (UNIDIR)

56

Исламский банк
развитии (ИБР)
Комитет ООН по
использованию
космического
пространства в
мирных целях
(КОПУОС ООН)
Комитет ООН по
ликвидации расовой
дискриминации
(КЛРД ООН)

Ислам даму банкі
(ИДБ)
БҰҰ Ғарыш
кеңістігін бейбіт
мақсатта пайдалану
комитеті
(БҰҰ ҒКБМПК)

Islamic Development
Bank (IDB)
United Nations
Committee on the
Peaceful Uses of
Outer Space
(UN COPUOS)

БҰҰ Hәcілдік
кемсітуді жою
комитеті
(БҰҰ НКЖК)

United Nations
Committee on the
Elimination of Racial
Discrimination (UN
CERD)

59

Комитет по защите
прав трудящихсямигрантов
(КЗПТМ)

Еңбекші –
мигранттар
құқығын қорғау
жөніндегі комитет
(ЕңМигКом)

Committee on
Migrant Workers
(CMW)

60

Комитет по
ликивидации
дискриминации в
отношении женщин
(КЛДЖ)

Әйелдерге қатысты
кемсітуді жою
жөніндегі комитет
(ӘКЖК)

Committee on
the Elimination
of Discrimination
against Women
(CEDAW)

61

Комитет по правам
инвалидов (КПИ)

Мүгедектер
құқықтары комитеті
(МҚК)

Committee on the
Rights of Persons
with Disabilities
(CRPD)

62

Комитет по правам
ребенка (КПР)

63

Комитет по правам
человека (КПЧ)

Бала құқықтары
жөніндегі комитет
(БҚК)
Адам құқықтары
жөніндегі комитет
(АҚК)

Committee on the
Rights of Child
(CRC)
Human Rights
Committee (HRC)

57

58
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64

Комитет по
экономическим,
социальным и
культурным правам
(КЭСКП)

Экономикалық,
әлеуметтік және
мәдени құқықтар
жөніндегі комитет
(ЭӘМҚК)

Committee on
Economic, Social
and Cultural Rights
(CESCR)

65

Комитет против
пыток (КПП)
Комиссия ООН
по наркотическим
средствам (КНС
ООН)

Азаптауларға қарсы
комитет (АҚК)
БҰҰ Еcipткі
заттары жөніндегі
комиссиясы
(БҰҰ ЕЗК)

Committee against
Torture (CAT)
United Nations
Commission on
Narcotic Drugs (UN
CND)

67

Комиссия
ООН по праву
международной
торговли
(ЮНСИТРАЛ)

БҰҰ Халықаралық
сауда құқығы
комиссиясы
(БҰҰ ХСҚК)

United Nations
Commission on
International Trade
Law (UNCITRAL)

68

Комиссия по
международной
гражданской cлужбе
(КМГС)

Халықаралық
азаматтық қызмет
жөніндегі комиссия
(ХАҚК)

International Civil
Service Commission
(ICSC)

69

Комиссия по
предупреждению
преступности
и уголовному
правосудию
(КППУП)

Қылмыстың
алдын алу және
қылмыстық сот
төрелігі жөніндегі
комиссия (ҚАҚСК)

The Commission on
Crime Prevention
and Criminal Justice
(CCPCJ)

70

Конференция ООН
по международному
морскому праву

БҰҰ Халықаралық
теңіз құқығы
конференциясы
(ББҰ ХТҚК)

United Nations
Conference on the
Law of the Sea

71

Конференция ООН
по разоружению
(КР ООН)

БҰҰ Қарусыздану
конференциясы
(БҰҰ ҚаруК)

United Nations
Conference on
Disarmament
(UNCD)

72

Конференция
ООН по торговле
и развитию,
(ЮНКТАД)

БҰҰ Сауда
және даму
конференциясы
(БҰҰ СДК)

United Nations
Conference on Trade
and Development,
(UNCTAD)

73

Лига арабских
государств (ЛАГ)

Араб
мемлекеттерінің
лигасы (АрМеЛ)

League of Arab
States, (LAS)

66
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74

Международная
ассоциация
воздушного
транспорта (ИАТА)

Халықаралық
әуе көлігі
қауымдастығы
(ИАТА)

International Air
Transport Association
(IATA)

75

Международная
комиссия против
смертной казни
(МКСК)

Өлім жазасына
қарсы халықаралық
комиссия (ӨЖҚХК)

International
Commission against
Death Penalty (ICDP)

76

Международная
конфедерация за
разоружение и мир
(МКРМ)

Бейбітшілік пен
қарусыздануға
арналған
халықаралық
конфедерация
(БҚХК)

International
Confederation for
Disarmament and
Peace (ICDP)

77

Международная
организация
высших
ревизионных
учреждений
(МОВРУ)

Жоғары тексеру
мекемелерінің
халықаралық
ұйымы (ЖТМХҰ)

The International
Organization of
Supreme Audit
Institutions
(INTOSAI)

78

Международная
организация
гражданской
авиации (ИКАО)

Халықаралық
азаматтық авиация
ұйымы (ИКАО)

International
Civil Aviation
Organization (ICAO)

79

Международная
организация
гражданской
обороны (МОГО)

Халықаралық
азаматтық қорғаныс
ұйымы (ХАҚҰ)

International Civil
Defenсe Organization
(ICDO)

80

Международная
организация
(ТЮРКСОЙ)

Халықаралық түpкі
мәдениеті ұйымы
(ТҮРКСОЙ)

International
Organization of
Turkic Culture
(TURKSOY)

81

Международная
стратегия ООН по
снижению риска
бедствий

БҰҰ Апаттар қаупін
азайту жөніндегі
халықаралық
стратегиясы

United Nations
International
Strategy for Disaster
Reduction (UNISDR)
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82

Международная
федерация
фармпроизводств
и медицинских
ассоциаций
(МФФМА)

Фармацевтік
өндірістер мен
медициналық
қауымдастықтардың
халықаралық
федерациясы
(ФӨМҚХФ)

International
Federation of
Pharmaceutical
Manufacturers
& Associations
(IFPMA)

83

Международное
агентство по
атомной энергии
(МАГАТЭ)

Атом энергиясы
жөніндегі
халықаралық
агенттік (АЭХА)

International Atomic
Energy Agency
(IAEA)

84

Международный
Институт
унификации
частного права
(УНИДРУА)

Жеке құқықты
біріздендіру
халықаралық
институты
(ЖҚБХИ)

International Institute
for the Unification
of Private Law
(UNIDROIT)

85

Международный
валютный фонд
(МВФ)
Международный
комитет
неправительственных
организаций по
правам человека
Международный
комитет по
контролю над
наркотиками
(МККН)
Международный
совет медсестер
(МСМ)
Международный
союз по охране
новых сортов
растений (УПОВ)

Халықаралық
валюта қоры (ХВҚ)

International
Monetary Fund(IMF)

Үкіметтік емес
ұйымдардың
адам құқықтары
жөніндегі
халықаралық
комитеті
Есірткіні бақылау
жөніндегі
халықаралық
комитет (ЕБХК)

International NonGovernmental
Organizations
Committee on
Human Rights

Мейірбикелердің
халықаралық кеңесі
(МХК)
Өсімдіктердің жаңа
сорттарын қорғау
халықаралық одағы
(ӨЖСҚХО)

International Council
of Nurses (ICN)

86

87

88

89
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The International
Narcotics Control
Board (INCB)

International Union
for the Protection
of New Varieties of
Plants

90

91

92

93

94

95

Международный
союз охраны
природы и
природных ресурсов
(MCOП)
Международный
союз
автомобильного
транспорта (МСАТ)

Табиғатты және
табиғи ресурстарды
қорғау халықаралық
одағы (ТҚХО)

International Union
for Conservation of
Nature and Natural
Resources (UICN)

Халықаралық
автокөлік одағы
(ХАКО)

The International
Road and Transport
Union (IRU)

Международный
фонд спасения
Арала (МФСА)
Международный
фонд
сельскохозяйственного развития
(МФСР)

Халықаралық
Аралды құтқару
қоры (ХАҚҚ)
Халықаралық ауыл
шаруашылығын
дамыту қоры
(ХАДҚ)

The International
Fund for Saving the
Aral Sea (IFAS)
International Fund
for Agricultural
Development (IFAD)

Международный
совет аэропортов
(МСА)
Международное
бюро мира (МБМ)

Халықаралық
әуежайлар кеңесі
(ХӘК)
Халықаралық
бeйбiтшілік
бюросы (ХББ)
Халықаралық даму
құқығы жөніндегі
ұйым (ХДҚҰ)

Airports Council
International (ACI)

The International
Labour Organization
(ILO)
International
Telecommunications
Satellite Organization
(INTELSAT)

96

Международная
организация по
праву развития
(ИДЛО)

97

Международная
организация труда
(МОТ)
Международная
организация
спутниковой связи
(ИНТЕЛСАТ)

Халықаралық еңбек
ұйымы (ХЕҰ)

Международная
организация
законодательной
метрологии
(МОЗМ)

Халықаралық
заңнамалық
метрология ұйымы
(ХЗМҰ)

98

99

Халықаралық
спутниктік
байланыс ұйымы
(ИНТЕЛСАT)
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International Peace
Bureau (IPB)
International
Development Law
Organization (IDLO)

International
Organization of Legal
Metrology (OIML)

100

Международное
конфедерация
профсоюзов (МКП)

Халықаралық
кәсіподақтар
конфедерациясы
(ХКБ)

International Trade
Union
Confederation
(ITUC)

101

Международное
бюро выставок
(МБВ)
Международная
организация по
миграции (МОМ)
Международный
Kомитет Красного
Креста (MKKK)
Международная
федерация обществ
Красного Креста
и Красного
Полумесяца (МФ
ОКК и КП)

Халықаралық
көрмелер бюросы
(ХКБ)
Халықаралық көшіқон ұйымы (ХКҰ)

International
Exhibitions Bureau
(BIE)
International
Organization on
Migration (IOM)
International
Committee of the
Red Cross (ICRC)
International
Federation of Red
Cross and Red
Crescent Societies
(IFRC)

Международный
совет архивов
(МСА)
Международный
олимпийский
комитет (МОК)
Международное
бюро мер и весов
(МБМВ)

Халықаралық
мұрағат кеңесі
(ХМК)
Халықаралық
олимпиада комитеті
(ХОК)
Халықаралық
өлшем және салмақ
бюросы (ХӨСБ)

International Council
on Archives (ICA)

Международный
торговый центр
(МТЦ)
Международная
торговая палата
(МТП)
Международный
центр по торговле
и устойчивому
развитию (МЦТУР)

Халықаралық сауда
орталығы (ХСО)

International Trade
Centre

Халықаралық сауда
палатасы (ХСП)

International
Chamber of
Commerce (ICC)
International
Center for Trade
and Sustainable
Development (TSD)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Халықаралық
Қызыл Крест
комитеті (ХҚКК)
Халықаралық
Қызыл Крест және
Қызыл Жарты
Ай қоғамдары
федерациясы
(ХҚК және ҚЖҚФ)

Халықаралық сауда
және орнықты
даму орталығы
(ХСТДО)

171

International
Olympic Committee
(IOC)
The International
Bureau of Weights
and Measures
(BIPM)

111

Международная
организация по
стандартизации
Международный
союз студентов
(МСС)
Международная
антикоррупционная
академия (МАКА)

Халықаралық
стандарттау ұйымы
(ХСҰ)
Халықаралық
студенттер
одағы (ХСО)
Халықаралық
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
күрес академиясы
(ХСЖКА)

International
Organization for
Standardization (ISO)
International Union
of Students (IUS)

Международная
морская
организация
Международная
федерация футбола
(МФФ)
Международный
банк
экономического
сотрудничества
(МБЭС)

Халықаралық теңіз
ұйымы (ХТҰ)

International
Maritime
Organization (IMO)
International Football
Federation (IFF)

Международное
энергетическое
агентство (МЭА)
Международное
эпизоотическое
бюро (МЭБ)
Межпарламентский
союз (МПС)

Халықаралық
энергетика агенттігі
(ХЭА)
Халықаралық
эпизоотикалық
бюро (ХЭБ)
Парламентаралық
одақ (ПАО)

120

Меры Укрепления
доверия и
безопасности
(МДБ)

Сенім мен
қауіпсіздікті
нығайту шаралары
(СҚШ)

121

Объединенная
программа ООН
по вопросам- ВИЧ/
СПИДа (ЮНЭЙДС)

БҰҰ АИТВ/ЖИТС
жөніндегі біріккен
бағдарламасы
(ЮНЭЙДС)

112

113

114

115

116

117

118

119

Халықаралық
футбол
федерациясы (ХФФ)
Халықаралық
экономикалық
ынтымақтастық
банкі (ХЭЫБ)
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The International
Anti-Corruption
Academy (IACA)

International Bank
for Economic Cooperation (IBEC)

International Energy
Agency (IEA)
World Organisation
for Animal Health
(OIE)
The InterParliamentary Union
(IPU)
Confidence and
Security-Building
Measures (CSBMs)
Joint United Nations
Programme on HIV/
AIDS (UNAIDS)

122

Организация
«Международная
амнистия»
Организация
Договора о
всеобъемлющем
запрещении
ядерных испытаний
(ДВЗЯИ)

«Халықаралық
рақымшылық»
ұйымы
Ядролық сынаққа
жаппай тыйым салу
туралы шарт ұйымы
(ЯСЖТШҰ)

International
Amnesty
Organization
Comprehensive
Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization
(CTBTO)

124

Организация
«ЦентральноАзиатское
сотрудничество»
(ЦАС)

«Орталық Азия
ынтымақтастығы»
ұйымы (ОАЫ)

Central Asian
Cooperation
Organization
(CACO)

125

Oрганизация
арабских стран
экспортёров нефти
(ОАПЕК)

Мұнай
экспорттаушы араб
елдерінің ұйымы
(OAПЕК)

Organization of Arab
Petroleum Exporting
Countries (OAPEC)

126

Организация
американских
государств (ОАГ)
Организация
договора ЮгоВосточной Азии
(СЕАТО)

Америка
мемлекеттері
ұйымы (АмерМҰ)
Oңтүстік Шығыс
Азия шарты ұйымы
(СЕАТО)

Organization of
American States
(OAS)
Southeast Asia
Treaty Organization
(SEATO)

Организация
Договора о
коллективной
безопасности
(ОДКБ)
Организация
Европейского
экономического
сотрудничества и
развития (ОЕЭС)
Организация
Исламского
сотрудничества
(ОИС)

Ұжымдық
қayiпciздік туралы
шарт ұйымы
(ҰҚШҰ)

Collective Security
Treaty Organization
(CSTO)

Еуропалық
экономикалық
ынтымақтастық
және даму ұйымы
(ЕЭЫДҰ)
Ислам
Ынтымақтастығы
Ұйымы (ИЫҰ)

Organization for
European Economic
Co-operation and
Development
(OEECD)
Organization of
Islamic Cooperation
(OIC)

123

127

128

129

130
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131

Организация
Объединённых
Наций (ООН)
Организация
ООН по вопросам
образования,
науки и культуры
(ЮНЕСКО)
Организация ООН
по промышленному
развитию

Біріккен Ұлттар
Ұйымы
(БҰҰ)
БҰҰ Білім, ғылым
және мәдениет
мәселелері ұйымы
(ЮНЕСКО)

Организация
освобождения
Палестины (ООП)
Организация
по запрещению
химического
оружия (ОЗХО)

Палестинаны азат
ету ұйымы
(ПАҰ)
Химиялық қаруға
тыйым салу ұйымы
(ХҚТҰ)

Palestine Liberation
Organization (PLO)

136

Организация по
безопасности и
сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ)

Еуропадағы
қауіпсіздік және
ынтымақтастық
ұйымы (ЕҚЫҰ)

Organization for
Security and Cooperation in Europe
(ОSCE)

137

Организация
Североатлантического Договора
(НАТО)

Солтүстік Атлант
Шарты ұйымы
(НАТО)

North Atlantic Treaty
Organization (NATO)

138

Организация стран
экспортёров нефти
(ОПЕК)
Организация
экономического
сотрудничества и
развития (ОЭСР)

Мұнай
экспорттаушы елдер
ұйымы (ОПЕК)
Экономикалық
ынтымақтастық
және даму ұйымы
(ЭЫДҰ)

Organization of the
Petroleum Exporting
Countries (OPEC)
Organization for
Economic Cooperation and
Development
(OECD)

Отделение ООН в
Вене (ЮНОВ)

БҰҰ Венадағы
бөлімшесі (БҰҰ ВБ)

The United Nations
Office at Vienna
(UNOV)

132

133

134

135

139

140

БҰҰ Өнеркәсіптік
даму ұйымы (БҰҰ
ӨДҰ)

174

United Nations
Organization (UNO)
United Nations
Educational,
Scientific and
Cultural Organization
(UNESCO)
The United
Nations Industrial
Development
Organization
(UNIDO)

Organization for
the Prohibition of
Chemical Weapons
(OPCW)

141

Отделение ООН в
Женеве

БҰҰ Женевадағы
бөлімшесі (БҰҰ
ЖБ)
ЕҚЫҰ
Парламенттік
ассамблеясы
(ЕҚЫҰ ПА)

United Nations Office
at Geneva, (UNOG)

142

Парламентская
ассамблея ОБСЕ
(ПА ОБСЕ)

143

Подкомитет по
договору о прекра
щении испытаний
ядерного оружия

Ядролық қаруды
сынауды тоқтату
туралы шарт
жөніндегі кіші
комитет

Sub-Committee
on a Treaty for the
Discontinuance of
Nuclear Weapons
Tests

144

Подготовительная
Комиссия
Организации
Договора о
всеобщем
запрещении
ядерных испытаний
(ОДВЗЯИ)

Ядролық сынаққа
жалпыға бірдей
тыйым салу туралы
шарт ұйымының
даярлау комиссиясы
(ЯСЖТШҰ)

Preparatory
Commission for
the Comprehensive
Test Ban Treaty
Organization
(CTBTO)

145

Подкомиссия по
предупреждению
дискриминации и
защите меньшинств

Кемсітудің
алдын алу және
азшылықты қорғау
жөніндегі кіші
комиссия

Sub-Commission
on Prevention of
Discrimination
and Protection of
Minorities

146

Подкомитет по
предупреждению
пыток (ППП)

Азаптаулардың
алдын алу
жөніндегі кіші
комитет (ААКК)

Subcommittee on
Prevention of Torture
(SPT)

147

Полицейская
онлайновая
информационная
система (ПОЛИС)

Полициялық онлайн
ақпараттық жүйесі
(ПОЛИС)

Policing OnLine
Information System
(POLIS)

148

Представитель по
вопросам свободы
средств массовой
информации

Бұқаралық ақпарат
құралдарының
бостандығы
мәселелері
жөніндегі өкіл

Representative of
the Freedom of the
Media (RfoM)

175

OSCE Parliamentary
Assembly (OSCE
PA)

149

Продовольствен-ная
и Сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО)

БҰҰ Азықтүлік және ауыл
шаруашылығы
ұйымы (ФАО)

Food and Agricultural
Organization of the
United Nations (UN
FAO)

150

Программа ООН по
окружающей среде
(ЮНЕП)

БҰҰ Қоршаған
орта жөніндегі
бағдарламасы (БҰҰ
ҚОБ)

United Nations
Environment
Program (UNEP)

151

Программа развития
ООН (ПРООН)

152

Процедура
рассмотрения
жалоб Совета по
правам человека

БҰҰ Даму
бағдарламасы
(БҰҰ ДБ)
Адам құқықтары
жөніндегі кеңестің
шағымдарды қарау
рәсімі

United Nations
Development
Programme (UNDP)
Human Rights
Council Complaint
Procedure

153

Региональный
форум АСЕАН
Североамериканское соглашение о
свободной торговле
(НАФТА)

АСЕАН Өңірлік
форумы
Солтүстікамерикалық еркін сауда
туралы шарт
(НАФТА)

ASEAN Regional
Forum
North American Free
Trade Agreement
(NAFTA)

155

Совет ООН по
правам человека
(СПЧ ООН)

БҰҰ Адам
құқықтары
жөніндегі кеңесі
(БҰҰ АҚК)

United Nations
Human Rights
council (UNHRC)

156

Совещание по
рассмотрению
выполнения
обязательств
в области
человеческого
измерения

Адами өлшем
саласындағы
міндеттемелерді
орындауды қарау
жөніндегі кеңес

Human Dimension
Implementation
Meeting (HDIM)

157

Совещание по
взаимодействию
и мерам доверия в
Азии (СВМДА)

158

Содружество
Независимых Госу
дарств (СНГ)

Азиядағы өзара ісқимыл және сенім
шаралары кеңесі
(АӨСШК) Азия
кеңесі
Тәуелсіз
Мемлекеттер
Достастығы (ТМД)

Conference on
Interaction and
Confidence –Building
Measures in Asia
(CICA)
Commonwealth of
Independent States
(CIS)

154

176

159

Специальный
комитет ООН
против апартеида

БҰҰ Апартеидке
қарсы арнайы
комитеті (БҰҰ
ААК)

United Nations
Special Committee
against Apartheid

160

Специальный
комитет ООН
по усилению
эффективности
принципа неприме
нения силы в
международных
отношениях
Специальный
комитет по
Всемирному
договору о
неприменении силы
в международных
отношениях

БҰҰ Халықаралық
қатынастарда
күш қолданбау
қағидатының
тиімділігін күшейту
жөніндегі арнайы
комитеті

United Nations
Special Committee
on Enhancing the
Effectiveness of
the Principle of
Non-Use of Force
in International
Relations
Special Committee
on the World Treaty
on the Non-Use of
Force in International
Relations

162

Специальный
комитет по полному
и всеобщему
запрещению
испытаний ядерного
оружия

Ядролық қаруды
сынаyғa толық
және жалпыға
бірдей тыйым салу
жөніндегі арнайы
комитет

Special Committee
on the Complete and
General Prohibition
of Nuclear Weapon
Tests

163

Специальные
процедуры Совета
по правам человека
Специальный фонд
ООН для развива
ющихся стран, не
имеющих выхода к
морю

Адам құқықтары
жөніндегі кеңестің
арнайы рәсімдері
БҰҰ Tеңізге
шығатын жолы жоқ
дамушы елдерге
арналған арнайы
қоры

Special Procedures
of the Human Rights
Council
United Nations
Special Fund for
Land-Locked
Developing Countries

Совет Безопасности
ООН
(СБ ООН)
Совет по опеке
ООН
Союз стран
Центральной Азии

БҰҰ Қayiпciздік
Кеңесi
(БҰҰ ҚК)
БҰҰ Қорғаншылық
жөніндегі кеңесі
Орталық Азия
елдерінің одағы

United Nations
Security Council
(UNSC)
United Nations
Trusteeship Council
Union of Central
Asian Countries/
Central Asian Union

161

164

165

166
167

Халықаралық
қатынастарда күш
қолданбау туралы
дүниежүзілік шарт
жөніндегі арнайы
комитет

177

168

Структура ООН
по вопросам
гендерного
равенства и
расширения прав
и возможностей
женщин
(ООН Женщины)
Суд по примирению
и арбитражу в
рамках ОБСЕ

БҰҰ Гендер теңдігі
және әйелдердің
құқықтары мен
мүмкіндіктерін
кеңейту жөніндегі
құрылымы
(БҰҰ ГТӘҚҚ)

United Nations
Entity for Gender
Equality and the
Empowerment of
Women
(UN Women)

ЕҚЫҰ шеңберіндегі
Татуластыру және
төрелік соты

CCA (Court of
Conciliation and
Arbitration within the
OSCE)

170

Универсальный
периодический
обзор Совета по
правам человека
(УПО)

Адам құқықтары
жөніндегі кеңестің
Әмбебап кезеңдік
шолуы (ӘКШ)

Human Rights
Council Universal
Periodic Review
(UPR)

171

Университет ООН

БҰҰ университеті

172

Управление
по вопросам
разоружения ООН
(УВР ООН)

БҰҰ Қарусыздану
мәселелері
жөніндегі
басқармасы
(БҰҰ ҚМБ)

United Nations
University
United Nations Office
for Disarmament
Affairs (UNODA)

173

Управление ООН
по координации
гуманитарных
вопросов (УКГВ)

БҰҰ Гуманитарлық
мәселелерді
үйлестіру
басқармасы
(БҰҰ ГМҮБ)

United Nations Office
for the Coordination
of Humanitarian
Affairs (OCHA)

174

Управление ООН
по вопросам
космического
пространства
(УВКП)

БҰҰ Ғарыш
кеңістігі басқармасы
(БҰҰ ҒКБ)

The United Nations
Office for Outer
Space Affairs
(UNOOSA)

175

Управление ООН
по наркотикам и
преступности (УНП
ООН)

БҰҰ Ecipткі және
қылмыс жөніндегі
басқармасы
(БҰҰ ЕҚБ)

United Nations Office
on Drugs and Crime
(UNODC)

169

178

176

Учебный и научноисследовательский
институт ООН
(ЮНИТАР)

БҰҰ Оқу және
ғылыми-зерттеу
институты
(БҰҰ ОҒЗИ)

United Nations
Institute for
Training and
Research (UNITAR)

177

Фонд
международного
развития ОПЕК
(ОФИД)

ОПЕК Халықаралық
даму қоры (ОФИД)

The OPEC Fund
for International
Development (OFID)

178

Фонд
народонаселения
ООН
Фонд ООН
по борьбе со
злоупотреблением
наркотическими
средствами
(ЮНФДАК)

БҰҰ Тұрғын халық
қоры

United Nations
Population Fund
(UNFPA)
United Nations Fund
for Drug Abuse
Control (UNFDAC)

Форум странэкспортеров газа
(ФСЭГ)
Центр по
предотвращению
конфликтов (ЦПК)
Шанхайская
организация
сотрудничествa
(ШОС)

Газ экспорттаушы
елдер форумы
(ГЭЕФ)
Жанжалдардың
алдын алу орталығы
(ЖАО)
Шанхай
ынтымақтастық
ұйымы (ШЫҰ)

Gas Exporting
Countries Forum
(GECF)
Conflict Prevention
Center
(CPС )
Shanghai
Cooperation
Organization (SCO)

183

Экономическая
и социальная
комиссия ООН
для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО
ООН)

БҰҰ Азия мен
Тынық мұхитқа
арналған
Экономикалық
және әлеуметтік
комиссиясы (БҰҰ
АзТМЭӘК)

United Nations
Economic and Social
Commission for
Asia and Pacific (UN
ESCAP)

184

Экономический и
социальный совет
OOH (ЭКОСОС)

БҰҰ Экономикалық
және әлеуметтік
кеңесі
(БҰҰ ЭкӘК)

United Nations
Economic and Social
Council (ECOSOC)

185

Энергетическая
хартия (ЭХ)

Энергетикалық
хартия (ЭХ)

Energy Charter
Treaty (ECT)

179

180

181

182

БҰҰ Еcipткi
заттарын
қиянат жасауға
пайдалануға қарсы
күрес қоры
(БҰҰ ЕЗҚЖПКҚ)

179

СТАТИСТИКА САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

полевые исследования
взвешивание
разбивка
экстремальные значения
агрегирование данных
шкала эквивалентности
коэффициент оборота
агрегация
Подкласс
перинатальная смертность

далалық зерттеулер
салмақтау
бөлініс
экстремалдық мән
деректерді агрегаттау
баламалық шәкіл
айналым коэффиценті
агрегаттау, біріктіру
ішкласс
перинаталдық өлім-жітім

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2014 ЖЫЛҒЫ 27 МАМЫРДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРДЕ ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
1
2
3
4
5
6
7

лицо
лицо, совершившее преступление
осужденное лицо
пикет
наложение ареста
арест имущества
лидер

8

лидеры мировых и традиционных
религий
лидер преступной организации

9
10
11

адам; тұлға
қылмыс жасаған адам
сотталған адам
пикет
тыйым салу
мүлікке тыйым салу
лидер; көшбасшы; бастаушы;
топбасшы; топбастаушы
әлемдік және дәстүрлі діндер
лидерлері
қылмыстық ұйым бастаушысы
(топбасшысы)
топбастаушы жағдайына ие адам

лицо, занимающее лидирующее
положение
вердикт

кесім

180

СОТ САРАПТАМАСЫ САЛАСЫНДА ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ТЕРМИНДЕР
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

соскоб
контактное взаимодействие
кроющие волоски
одноклеточные
реактив
смывы с рук
завитковый узор
сложно завитковый узор
петлевой узор
отпечатки

қырынды, қырнама
бір-бірімен түйісу
жабынды түк
біржасушалы
реактив
қол шайындысы
шиыршықты өрнеулік
күрделі шиыршықты өрнеулік
ілмекті өрнеулік
ізтаңбалар

БАНК САЛАСЫНДА ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

агрегация рыночная
адекватность
аккредитив безотзывный
аллокированное золото
аренда
аудиторский риск
аукцион
аукцион биржевой
аукцион валютный
банк-нерезидент
уполномоченный банк
эмиссионный банк
банковский счет
дискредитация
безрисковый
биржевой оборот
(вывоз)
(вывоз капитала)

40
41
42

головной банк
давление на курс валюты
диверсификация

нарықтық агрегация
барабарлық
қайтарылмайтын аккредитив
шоттағы алтын
жалдау
аудиторлық тәуекел
аукцион
биржалық аукцион
валюталық аукцион
бейрезидент банк
уәкілетті банк
эмиссиялық банк
банк шоты
беделін түсіру
тәуекелсіз
биржалық айналым
әкету (сыртқа шығару)
капиталды әкету (капиталды
сыртқа шығару)
бас банк
валюта бағамына қысым жасау
әртараптандыру
181

43
44
45
46

договорная цена
заем
заем бессрочный
заем долгосрочный

келісімді баға
қарыз
мерзімі белгіленбеген қарыз
ұзақ мерзімді қарыз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2014 ЖЫЛҒЫ 29 ТАМЫЗДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
ИНДУСТРИЯ, ИННОВАЦИЯ САЛАЛАРЫ БОЙЫНША
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

адаптированное внедрение
адекватный контроль
балансирование интересов
волатильность
генерирующий
индустриально-инновационное
развитие
инвестиционная
привлекательность
энергоэффективности

бейімдік енгізу
барабар бақылау
мүдделерді теңдестіру
құбылмалылық
генерациялық
индустриялық-инновациялық
даму
энергиялық тиімділіктің
инвестициялық
тартымдылығы

инновационная инфраструктура
казахстанское содержание
карта индустриализации
Казахстана
ключевые составляющие
креативный
лоббирование
наукоемкость
опережающий темп
подотрасль
прорывной проект
прорывная технология
региональный технопарк
системообразующее предприятие
форсированный

инновациялық инфрақұрылым
қазақстандық қамтылым
Қазақстанның индустрияландыру
картасы
негізгі құрауыштар
креативтік
мүдделік қолдау
ғылыми қамтымдық
озыңқы қарқын
кіші сала
серпінді жоба
серпінді технология
өңірлік технопарк
жүйеқұраушы кәсіпорын
үдемелі
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22
23
24
25
26

целевой трансферт
экспортоориентированный
критическая технология
единый производственный цикл
инновационный кластер

нысаналы трансферт
экспортқа бағдарланған
сындарлы технология
бірыңғай өндірістік цикл
инновациялық кластер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2014 ЖЫЛҒЫ 11 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
Әртүрлі салада қолданылатын шеттілдерінен енген терминдер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

абзац
аккумулятор
актер
андроид
анонс
антенна
аппарат
арена
архив
аудио
балерина
балетмейстер
баритон
бизнес-класс
велосипед
виртуальный
галстук
гимн
гипотеза
глоссарий
грим
диета
дизайнер

абзац
аккумулятор
актер
андроид
анонс
антенна
аппарат
арена; алаң
архив, мұрағат
аудио
балерина
балетмейстер
баритон
бизнес-класс
велосипед
виртуалды
галстук
гимн; әнұран
гипотеза
глоссарий
грим
диета
дизайнер
183

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

журнал
идентификация
интернет
композитор
компьютер
лимит
логика
маркер
массаж
микшер
мобильный
модератор
монета
монтаж
музей
пианино
постулат
ревизия
ревизор
типизация
типовой
фонтан
фортепиано
хирург

журнал
идентификациялау, сәйкестендіру
интернет
композитор
компьютер
лимит
логика
маркер
массаж
микшер
мобильді
модератор
монета
монтаж
музей
пианино
постулат
ревизия
ревизор
типтендіру
типтік
фонтан
фортепиано
хирург

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі тарапынан
ұсынылған терминдер
1
2
3
4
5
6
7
8
9

адекватное лечение
адекватное состояние
вирусный гепатит
здоровая конкуренция
здоровый образ жизни
клинико-затратная группа
костный мозг
нежелательная беременность
оперативное реагирование

адекватты емдеу (мед)
адекватты жағдай (мед)
вирусты гепатит
адал бәсекелестік
саламатты өмір салты
клиникалық-шығындық топ
сүйек кемігі
қалаусыз жүктілік
жедел ден қою
184

10
11
12
13

родственный донор
свободная зона от гриппа
(от малярии)
стерильный
травматизм

туыстық донор
тұмаудан (безгектен) таза аймақ
стерильді
жарақаттанушылық

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті тарапынан ұсынылған терминдер
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

контент
конфиденциальность данных
корреляционный анализ
ненормализованные данные
обработка данных обследования
окончательные данные
периодичность формы
построение (структура)
статистического показателя
невероятностные методы
стратифицированный
предельная ошибка
транзакционная база
акроним
визуалированные данные
(таблицы)
инфологическая статистическая
метаинформация

контент
деректердің құпиялылығы
корреляциялық талдау
нормаланбаған деректер
зерттеу деректерін өңдеу
түпкілікті деректер
нысанның кезеңділігі
статистикалық көрсеткіштің
түзілісі (құрылымы)
бейықтимал әдістер
стратификацияланған
шекті қате
транзакциялық қор
акроним
көрнекіленген деректер
(кестелер)
инфологиялық статистикалық
метаақпарат

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тарапынан
ұсынылған терминдер
29
30
31
32
33
34
35
36
37

беспошлинный ввоз
валовые издержки
годовой расчетный показатель
грузовая накладная
дебет
дебетование
дебитор
заемщик
запрос

баж салығынсыз әкелу
жалпы шығасы
жылдық есептік көрсеткіш
жүкқұжаты
дебет
дебеттеу
дебитор
қарыз алушы
сауал; сұрау салу
185

38
39
40
41
42

излишек
поручитель
право собственности
спрос
фиксированный

артық шығу
кепілгер
меншік құқығы
сұраныс
тіркелген

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі тарапынан
ұсынылған терминдер
43
44
45

целевое назначение
замещение должности
упрек

нысаналы мақсат
қызметке орналасу
кінә тағу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2015 ЖЫЛҒЫ 6 ҚАЗАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
Инновация, индустрия салалары бойынша
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

абсолютно
абонентская задолженность
абонентский отдел
абонентская плата
абонентская сеть
абонентская установка
абонентско-расчетная группа
автоматизированная система
проектирования
автоматическая телефонная
станция
автоматическая система контроля
автоматизированная система
управления
автоматическое включение
автоматизированная система
автономный кластерный фонд
186

абсолютті, мүлде
абоненттік берешек
абоненттік бөлім
абоненттік төлем
абоненттік желі
абоненттік қондырғы
абоненттік-есептік топ
автоматтандырылған жобалау
жүйесі
автоматты телефон стансасы
автоматты бақылау жүйесі
автоматтандырылған басқару
жүйесі
автоматты түрде қосылу
автоматтандырылған жүйе
автономды кластерлік қор

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

автолебедка
аварийная обстановка
автоматизированное рабочее
место
автосоединение фигур
адресная память
адаптер информационного
интерфейса
аналоговый сигнал
асбестовая крошка
асбестоцементное покрытие
аффилиированный
аэрофотосьемки

автошығыр
авариялық жағдай
автоматтандырылған жұмыс
орны
кескіндердің автоқосылуы
адрестік жад
ақпараттық интерфейс
бейімдеуіші
аналогты дабыл
асбест үгіндісі
асбест-цемент жабын
үлестес
аэрофототүсірілім
Б

26
27
28
29
30

балансировка нагрузки
безопасное недропользование
блокировать
блок-схема алгоритма
брюки клеш

жүктемені теңгеру
жер қойнауын қауіпсіз пайдалану
Бұғаттау
алгоритм блок тәсімі
кеңбалақ шалбар
В

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

валовая добавленная стоимость
введенный код
взаиморасчет
вне сети
вне зоны покрытия
всплывающее окно
въездной туризм
высокая добавленная стоимость
выездной туризм
вычисление адреса

жалпы қосылған құн
енгізілген код
өзара есеп айырысу
желіден тыс
аядан тыс жерде
қалқыма терезе
келу туризмі
жоғары қосылған құн
шығу туризмі
адресті анықтау
Г

41
42
43
44
45

гармонизированный стандарт
геологическое доизучение
геологоразведочные работы
геологосъемка
гибридный (комбинированный)
компьютер

үйлестірілген стандарт
геологиялық жете зерттеу
геологиялық барлау жұмыстары
геологиялық түсірілім
будан (аралас) компьютер
187

46
47
48
49
50

главное меню
горная масса
горный склон
горно-металлургический
комплекс
гранулированный чугун

басты мәзір
тау-кен массасы
тау беткейі
тау-кен-металлургиялық кешен
түйіршіктелген шойын
Д

51
52
53
54

дефект
дооснащение
добровольное подтверждение
соответствия
доступ по каналу связи

55

древесина

56

емкость канала связи

57

естественный щебень

ақау
жете жарақтандыру
сәйкестікті ерікті растау
байланыс арнасындағы
қолжетімділік
сүрек
Е
байланыс арнасының
сыйымдылығы
табиғи шағылтас
З

58
59
60
61

загрузочный диск
замена сим-карты
знак соответствия
значок документа

жүктейтін диск
сим-картаны ауыстыру
сәйкестік белгісі
құжат таңбашасы
И

62
63
64
65
66
67
68
69
70

изделие
инновационность
инновационный грант
информационная линия
информационная сеть
информационный контент
испытательные лаборатории
исходная информация
итерационный цикл

бұйым
инновациялылық
инновациялы грант
ақпараттық желі
ақпараттық тор
ақпараттық контент
сынақ зертханалары
бастапқы ақпарат
итеративті қайталым
К

71
72
73
74

калибровка
калибровочные лаборатории
карманный компьютер
код операции

мөлшерлегіш
мөлшерлеу зертханалары
қалта компьютер
операция коды
188

75
76
77
78

колготки
команда алгоритма
компановка модулей
коммерциализация технологий

79
80
81
82

коммерческое обнаружение
кнопка
кнопочная панель
контрольно-испытательный
пункт
крепь
кэш вывода страниц

83
84

колготки
алгоритм пәрмені
модульдерді тұтастыру
технологияларды
коммерцияландыру
коммерциялық табу
кнопкы/кнопка
кнопкылы/кнопкалы тақта
бақылау-сынау пункті
бекітпе
бет шығару кэші
Л

85

листовое стекло

табақ шыны
М

86
87
88
89
90
91

мастер настраиваемых задач
метрологическая аттестация
метка блока
механизм доступа
модем с автовызовом
мол

бапталатын тапсырмалар шебері
метрологиялық аттестаттау
блок белгісі
қолжетім тетігі
автошақыру модемі
тосқауыл
Н

92
93
94
95
96
97
98
99
100

натяжитель
недра
недропользование
недропользователь
несущий
неисчерпаемые ресурсы
нормированные потери
носки
ночевка

кергі
жер қойнауы
жер қойнауын пайдалану
жер қойнауын пайдаланушы
тіреуіш
сарқылмас ресурстар
нормаланған ысырап
ұйық
түнемелік
О

101
102
103
104

обратная трансляция
область аккредитации
ограждение
окно предупреждений

кері аудару
аккредиттеу саласы
қоршау, қоршап қою, кедергі
ескертулер терезесі
189

105
106
107
108
109

оперативное запоминающее
устройство
оптоволоконный кабель
отсев
оттиск
оттиск печати

жедел жадтау құрылғысы
оптоталшықты кәбіл
тас ұнтақтары
бедер
мөрбедері
П

110
111

паутина
поверочные лаборатории

112
113
114
115
116
117

подтверждение соответствия
подгузники
полевые работы
поле информационных разрядов
последовательность операций
пневматическая шина,
пневмошина, пневматик
правоустанавливающие
документы на земельный участок
предел
продвижение туристского
продукта
производственная цепочка
производительность труда
процессор с плавающей точкой
пряжа
пряжа рыхлая
предприятие-изготовитель
пустой цикл
пустой язык

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

өрмек, шырмауық
салыстырыптексеру
зертханалары
сәйкестікті растау
жаялықша
дала жұмыстары
ақпараттық разрядтар өрісі
операциялар реттілігі
пневматикалық шина,
пневмошина,
жер учаскесіне құқық белгілейтін
құжаттар
шек
туристік өнімді ұсыну
өндірістік тізбек
еңбек өнімділігі
қалқыма нүктелі процессор
иірімжіп
босаң иірімжіп
дайындаушы кәсіпорын
бос цикл
бос тіл
Р

129
130
131
132
133
134

разветвленная сеть
расхождение
расширенный фильтр
рациональное использование
недр
реплика
рудоспуск

тармақталған тор
алшақтық
кеңейтілген сүзгі
жер қойнауын тиімді пайдалану
реплика
кенқұдық
190

135

рулежная дорожка

жермен жүру жолдары
С

136
137
138
139
140
141
142

сварщик
сейсморазведочные работы
сжатие информации
система каталогизации
продукции
система обработки аналоговых
данных
спад производства
ссылка вперед

дәнекерлеуші
сейсмикалық барлау жұмыстары
ақпаратты сығымдау
өнімді каталогтау жүйесі
аналогты деректерді өңдеу
жүйесі
өндірістің құлдырауы
алға сілтеме
Т

143
144
145
146
147
148
149
150

технологическое
прогнозирование
техническое перевооружение
технический барьер
трусы
туристический имидж
туристская организация
туристская деятельность
туристский маршрут

технологиялық болжау
техникалық қайта жарақтандыру
техникалық кедергі
тізкиім
туристік имидж
туристік ұйым
туристік қызмет
туристік бағдар
У

151
152
153
154
155

удаление надстроек
установка очистки электролита
установка головки
устройство декодирующее
установочная метка

қондырманы жою
электролитті тазарту қондырғысы
бастиек орнату
кері кодтау құрылғысы
орналастыру белгісі
Ф

156
157
158
159
160

фильтрат
фрахт
фрахтование
фрахтовщик
фрахтователь

сүзінді
фрахт, кеме кіресі
кеме жалдау
кеме жалдаушы
кемемен жалданушы
Х

161

хронометраж

161

целенаправленная работа

хронометраж
Ц
нысаналы жұмыс
191

162
163
164
165
166

167
168

целик
центрирование изображения
центральный узел связи
цех электролиза меди
цифроаналоговый
преобразователь

кентірек
кескінді ортаға келтіру
орталық байланыс торабы
мыс электролиздеу цехы
цифрлы-аналогты түрлендіргіш
Ч

число витков
чулки

орамдар саны
шұлық
Ш

169
170
171
172
173
174

шаблон
шипы колес
широкополосный канал
широковещательный трафик
шнур измерительного прибора
штатив прибора

шаблон, қалып
доңғалақ бүртабаны
кеңжолақты арна
кеңтаратымды трафик
өлшеу аспабының бауы
аспап тағаны
Щ

175

щебень

шағылтас
Э

176
177

экономические реалии
экскурсионная деятельность

экономикалық болмыс
экскурсиялық қызмет
Я

178

язык управления пакетом

дестені басқару тілі

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР САЛАСЫ БОЙЫНША
А
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

абразия
абсорбция газов
авария
аварийная ситуация
аварийная обстановка
автодегазационная станция
автоматический радиопеленгатор
адамсит
активность минимально значимая
удельная
арматура запорная
192

жемірілу
газды сіңіріп алу
авария
авариялық жағдай
авариялық ахуал
автогазсыздандыру станциясы
автоматты радиотұтқыш
адамсит
ең аз мәнді үлес белсенділігі
бекіту арматурасы

Б
190
191
192
193
194
195

бассейн долинный селевой
бактерия болезнетворная
бактериальные токсины
бета-излучение
биологическое задернение
боевая выучка

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

вакуум-насос
ветровые нагоны
взрывоопасный
взрывоустойчивость
вилка разъема
виток связи
влажность воздуха удельная
влага капиллярная
вода подрусловая
водозабор русловой
воздуховод
волна-помеха
впадина аллювиальная
впадина делювиальная
вращательное бурение
выгорать

сел алабы бассейні
ауру тудырғыш бактерия
бактериялық уыттар
бета сәулелену
биологиялық шымдану
жауынгерлік машық
В
вакуум-сорғы
жел айдаған су
жарылыс қауіпті
жарылысқа төзімділік
ағытпа ашасы
байланыс орамы
ауаның үлестік ылғалдылығы
капиллярлық ылғал
арнаасты суы
арналық тоған
ауа өткізгіш
кедергі толқын
аллювийлік ойпат
делювийлі ойпат
айналмалы бұрғылау
жанып кету
Г

212
213
214
215
216

горение затяжное
головка переходная
соединительная
горючесть
грозозащита
гуманитарная помощь

бықсып жану
жалғастырушы өтпелі бастиек
жанғыштық
жайтартқыш
гуманитарлық көмек
Д

217
218
219
220
221

дамба
деблокирование
дегазационный пункт
дезинсекция
декодно-шаговый искатель

бөген
бұғаттан шығару
газсыздандыру пункті
дезинсекция
кодсыз-қадамдық іздеуіш
193

222
223
224
225
226

десантирование
дефектоскоп
дифосген
досмотр
длина выдвижения колена

десант түсіру
ақаутапқы
дифосген
жете тексеру
иіннің жылжу ұзындығы
З

227
228
229
230

заболачивание
загазованность
зажим рукавный
запруда

батпақтану
газданғандық
жеңқұбыр қысқышы
бөгесін (уақытша істелген)
И

231
232
233

инсектициды
интразвуковое оружие
истребительная авиация

инсектицидтер
интрадыбыстық қару
жойғыш авиация
К

234
235
236

карст
карта ситуационная
конвой

карст
ахуалдық карта
айдауыл
Л

237

ласты ножные (пара)

ескекаяқ
М

238

мультиплексор каналов связи

239

маскировка

байланыс арналарының
мультиплексоры
бүркемелену
Н

240

нагрузка горючая

жану жүктемесі
О

241
242
243
244

оползнение откоса
оперативное подчинение
отсек
очаг поражения

беткейдің жылжуы
жедел бағыныста болу
бөлік
зақымдану ошағы
П

245
246
247
248
249

послойное тушение
поземка
пост
постовой
полнолицевая маска

аралық қабаттарды сөндіру
жаяу бұрқасын
бекет
бекетші
бетті толық жабатын маска
194

250
251
252
253
254

полынья
плотина
пламягаситель
противоатомная защита
пункт обогрева

жылым
бөгет
жалын сөндіргіш
атом қаруынан қорғану
жылыту пункті
Р

255
256

радиационная авария проектная
рукав

жобалық радиациялық авария
жеңқұбыр
С

257
258
259
260

сборно-эвакуационные пункты
светомаскировка
слой стока
старица

жиналу-эвакуациялау пункттері
жарықтық бүркеніш
ағын қабаты
ескі арна
Т

261

таяние

еру
У

262
263
264
265
266

убытки косвенные
укрытие
уровень контрольный
установление карантина
учет аварий

жанама шығындар
жасырын пана
бақылау деңгейі
карантин жариялау
аварияларды есепке алу
Ф

267

флажок сигнальный

белгі жалаушасы
Х

268

характер горения

жану сипаты
Ц

269

цепь дальней связи

алыс байланыс тізбегі
Ш

270
271
272

штормовое предупреждение
штормовой ветер
штормовой нагон воды

дауылды алдын ала ескерту
дауылды жел
дауылды су ағыны
Э

273

эвакуация пораженных

зақымданғандарды эвакуациялау
Я

274

ящик для рукавов

жеңқұбырға арналған жәшік
195

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

автобан
авиагруз
авиапочта
авиапредприятие
авиация гражданская
авиация малая
автобус городской
автобус дальнего следования
автобус лизинговый
автобус междугородный
автобус международный
автобус местного сообщения
автобус пригородный
автобус туристический
автовоз
автогудронатор
автозаправка
автолебедка
автолестница
автомагазин
автомагистраль
автомастерская
автоматизация
автоматизация посадки
автоматизация производства
автоматизация процесса
автоматизация управления
автоматизированная система
проектирования
автоматика
автоматика железнодорожная
автомашина
автомашинист
автомеханик

автобан
әуе жүгі
авиапошта
авиакәсіпорын
азаматтық авиация
шағын авиация
қалалық автобус
алысқа қатынайтын автобус
лизингілік автобус
қалааралық автобус
халықаралық автобус
жергілікті қатынас автобусы
қаламаңы автобусы
туристік автобус
автотасығыш
автогудрондауыш
жанармайқұю
автошығыр
автосаты
автодүкен
автокүрежол, автомагистраль
автошеберхана
автоматтандыру
қонуды автоматтандыру
өндірісті автоматтандыру
үдерісті автоматтандыру
басқаруды автоматтандыру
автоматтандырылған жобалау
жүйесі
автоматика
теміржол автоматикасы
автомәшине
автомәшинеші
Автомеханик
196

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

автомобилевоз
автомобилеопрокидыватель
автомобилист
автомобиль
автомобиль аварийный
автомобиль безопасный
автомобиль бесхозный
автомобиль гоночный
автомобиль грузовой
автомобиль грузопассажирский
автомобиль дизельный
автомобиль заднеприводной
автомобиль закрытый
автомобиль карбюраторный
автомобиль леворульный
автомобиль легковой
автомобиль медицинской помощи
автомобиль неполнопроводной
автомобиль открытый
автомобиль переднеприводной
автомобиль полноприводной
автомобиль порожний
автомобиль самопогрузки
автомобиль спортивный
автомобиль технической помощи
автомобиль-бензовоз
автомобиль-вездеход
автомобиль-контейнеровоз
автонастройка
автоответчик
автопереправа ледовая
автопилот
автопогрузчик
автопоезд прицепной
автопредприятие муниципальное

343

автоприцеп
197

автомобильтасығыш
автомобильаударғыш
автомобильші
автомобиль
апаттық автомобиль
қауіпсіз автомобиль
иесіз автомобиль
жарыс автомобилі
жүк автомобилі
жүк-жолаушы автомобилі
дизелді автомобиль
артқы жетекті автомобиль
жабық автомобиль
карбюраторлы автомобиль
сол рөлді автомобиль
жеңіл автомобиль
медициналық жәрдем автомобилі
ішінара жетекті автомобиль
ашық автомобиль
алдыңғы жетекті автомобиль
толық жетекті автомобиль
бос автомобиль
өзі тиейтін автомобиль
спорт автомобилі
техникалық жәрдем автомобилі
бензин таситын автомобиль
жол талғамайтын автомобиль
контейнер таситын автомобиль
автобаптау
автожауапқатқыш
мұз автоөткелі
автоұшқыш
автотиеуіш
тіркемелі автопойыз
муниципалдық автомобиль
кәсіпорны
автотіркеме

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

автопромышленность
авторегулировщик
авторегулятор тормоза
авторежим торможения
авторежим тормоза
авторынок
автосамосвал
автосани
автосимволика
автосмесь
автостоп
автостоп поездной
автостроп
автотопливо
автотормоз
автотранспорт
автотранспорт брошенный
автоуслуга
автофургон
автохаус
автошкола
автоэлектрик
агенство автотуристическое
агенство воздушных сообщений
агенство портовое
агенство транспортное
агент морской
агент судовой
агрегат автомобильный
агрегат питания
агрегатчик
адаптация автомобиля
адаптер
адаптер руля
адаптивное управление
транспортным потоком
аккумулятор инерционный
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автоөнеркәсіп
автореттеуші
тежеуіш автореттеуіші
тежеу авторежімі
тежеуіш авторежімі
автобазар
автотүсіргіш
автошана
автонышан
автоқоспа
автотоқтатқы
пойыз автотоқтатқысы
автоқармауыш
автоотын
автотежеуіш
автокөлік
тастанды автокөлік
автоқызмет
автокүйме
автоүй
автомектеп
автоэлектрші
автотуризм агенттігі
әуе қатынасы агенттігі
кемежай агенттігі
көлік агенттігі
теңіз агенті
кеме агенті
автомобиль агрегаты
қоректендіруші агрегат
агрегатшы
автомобильді бейімдеу
бейімдеуіш
рөл бейімдеуіш
көлік ағынын бейімдей басқару
инерциялық аккумулятор

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

аккумулятор кислотный
аккумулятор свинцовый
аккумулятор щелочный
аккумулятор электрический
аккумуляторщик
аккумуляция
аккумуляция энергии
акт вскрытия вагона
алгоритм технического
диагностирования
алгоритм управления движением
ампер-час
анализ дорожно-транспортных
происшествий
анализ летной работы
анализ логистический
анализатор
анализатор отработавших газов
анодирование
анодное покрытие
аппарат летательный
аппарат учебно-тренировочный
апробирование
отремонтированного узла
аренда транспортного средства
ассоциация автопроизводителей
асфальт волокнистый
асфальт природный
асфальтирование
асфальтобетоноукладчик
асфальтразогреватель
самоходный
атмосфера
аудиосистема автомобильная
аэропорт
аэропорт международный
аэросани
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қышқылды аккумулятор
қорғасынды аккумулятор
сілтілі аккумулятор
электр аккумулятор
аккумуляторшы
жинақталу
қуат жинақтау
вагонды ашу актісі
техникалық диагноздау алгоритмі
қозғалысты басқару алгоритмі
ампер-сағат
жол-көлік оқиғаларын талдау
ұшу жұмысын талдау
логистикалық талдау
талдауыш
пайдаланылған газды талдауыш
анодтау
анодты жабын
ұшу аппараты
оқу-жаттығу аппараты
жөнделген торапты сынап көру
көлік құралын жалға алу
автомобиль жасаушылар
қауымдастығы
талшықты асфальт
табиғи асфальт
асфальттау
асфальт-бетонтөсеуші
өздігінен жүретін
асфальтқыздырғыш
атмосфера
автомобиль аудиожүйесі
әуежай
халықаралық әуежай
аэрошана

Б
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

база авиационная
база автомобиля
база локомотива
база опорная
балка жесткости
балка круглая
балка моста
балка опорная
балка поперечная
балка продольная
балка равного сопротивления
балка распорная
балка хребтовая
балка швеллерная
балласт карьерный
баллон воздушный
баллон газовый
баллон кислородный
банка аккумуляторная
барашек
батарея
батарея линейная
башня
бездефектность
бездорожье
безопасность
безопасность движения
безопасность дорожного
движения
безопасность жизнедеятельности
безопасность полета
безопасность послеаварийная
безопасность психологическая
безопасность техники
безопасность транспорта
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авиациялық база
автомобиль базасы
локомотив базасы
тірек табан
нықтауыш арқалық
жұмыр арқалық
көпір арқалығы
тірек арқалық
көлденең арқалық
бойлық арқалық
тең кедергілі арқалық
кергі арқалық
жоталы арқалық
швеллерлі арқалық
ашық кеніш батпаны
ауа баллоны
газ баллоны
оттегі баллоны
аккумуляторлық құты
қосқұлақ
батарей
желілік батарей
мұнара
ақаусыздық
жолсыздық
қауіпсіздік
қозғалыс қауіпсіздігі
жол қозғалыс қауіпсіздігі
тіршілік қауіпсіздігі
ұшу қауіпсіздігі
авариядан кейінгі қауіпсіздік
психологиялық қауіпсіздік
техника қауіпсіздігі
көлік қауіпсіздігі

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

безопасность транспортного
средства
безопасность экологическая
безперебойность
безразмерность
бензин авиационный
бензин зимний
бензин летний
бензоуказатель
берег левый
бесконечность
бетон легкий
бетон особолегкий
бетон тяжелый
бетононасос
бетоновоз
бетонолом
бетонораспределитель
бетоносмеситель
бетоноукладчик
бетонщик
биение
биение заплечиков вала
биение коллектора
биение подшипников колес
биение полное
билет детский
билет единый
билет обратный
билет проездной
билет разовый
билет ученический
биотопливо
биофильтр
биспираль
битумопровод
битумы вязкие

көлік құралы қауіпсіздігі
экологиялық қауіпсіздік
кідіріссіздік
өлшемсіздік
авиациялық бензин
қысқы бензин
жазғы бензин
Бензин көрсеткіш
сол жағалау
Шексіздік
жеңіл бетон
ерекше жеңіл бетон
ауыр бетон
бетонсорап
бетонтасығыш
бетонбұзғыш
бетонтаратқыш
бетонқоспалауыш
бетонтөсеуіш
бетоншы
соғу, дүрсіл
білік иықшасының соғуы
коллектордың соғуы
дөңгелек мойынтірегінің соғуы
толық соғу
балалар билеті
бірыңғай билет
қайту билеті
жол жүру билеті
біржолғы билет
оқушылар билеті
биоотын
биосүзгі
қосшиыршық
битумқұбыр
тұтқыр битумдар
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483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

битумы дорожные
битумы жидкие
битумы окисленные
бобышка
болото
бордюр
бородок
бородок слесарный
борт
борштанга
бочка
брелок
брелок охранной системы
бригада локомотивная
бригада маневровая
бригада поездная
бригада путевая
бригада сменная
бригадир грузчиков
бригадир поезда
бригадир пути
брикет из стружки
брикет топливный
бронза
броня
будка
буксирование
буксование
буксование колес
булыжник
бульвар
бульдозер-рыхлитель
бумага наждачная
бур
бурение
бут
буфер тарелочный

жол битумдары
сұйық битум
тотықтырған битум
дөңесше
ми батпақ
жиектас
шойбіз
слесірлік шойбіз
ернеу, ергенек, шеті
борқарнақ
бөшке
салпыншақ
күзет жүйесінің салпыншағы
локомотив бригадасы
маневр бригадасы
пойыз бригадасы
темір жол бригадасы
ауысымдық бригада
жүк тиеушілер бригадирі
пойыз бригадирі
темір жол бригадирі
жоңқа шақпақ
отын шақпақ
қола
сауыт
күрке
сүйреу
тайғанақтау
дөңгелектің тайғанақтауы
жұмыртас
желекжол
қопсытқыш бульдозер
зімпара қағаз
бұрғылауыш
бұрғылау
шойтас
табақшалы буфер
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520
521

быстроходность двигателя
быстроходность транспорта

қозғалтқыш жүрдектігі
көлік жүрдектігі
В

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

вагон
вагонка
вазелин технический
вакуум
вакуумметр
вал ведомый
вал ведущий
вал гибкий
вал карданный
вал коленчатый
вал коренной
вал полый
вал распределительный
вал трансмиссионный
вал червячный
валик
валун
вариант
вариант трассы дороги
вариатор
вариатор клиноременный
вариатор лобовой
вариатор фрикционный
вариатор шаровой
ввинчивание
ввод в эксплуатацию
ввод-вывод
величина допустимая
величина предельная
величина составная
величина средняя
венец
вентиль
вентиль включающий

вагон
оймыш тақтай
техникалық вазелин
вакуум
вакуумөлшеуіш
жетектегі білік
жетекші білік
иілгіш білік
кардан білігі
иінді білік
түпкі білік
қуыс білік
үлестіруші білік
трансмиссиялық білік
бұралаң білік
білікше
қойтас
нұсқа, вариант
жол трассасының нұсқасы
вариатор
сына белдікті вариатор
маңдайлық вариатор
үйкелісті вариатор
шарлы вариатор
бұрап кіргізу
пайдалануға беру
енгізу-шығару
шектеулі шама
шектік шама
құрама шама
орташа шама
тәж
шұра
қосқыш шұра
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556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

вентиль запорный
вентиль защитный
вентиляция вагона
вентиляция естественная
вентиляция тоннеля
вероятность перехода
вертолет
вершина зубьев шестерни
вес
вес груза
вес допустимый
вес молекулярный
вес объемный
вес поезда
вес расчетный
вес сцепной
вес тепловоза
вес удельный
вес унифицированный
весло
весы
весы автоматические
весы конвейерные
весы крановые
весы объемные
весы приборные
ветви ленты
ветка железнодорожная
ветроуказатель, флюгер
взвешивание вагонов
взлет
взрывание
вид местный
вид продукций
вид производства
вид транспортного средства
виды торможения

тиекті шұра
қорғауыш шұра
вагонды желдету
табиғи желдету
тоннелді желдету
өту ықтималдығы
тікұшақ
тегіршек тістерінің ұшы
салмақ
жүк салмағы
шекті салмақ
молекулалық салмақ
көлемдік салмақ
пойыз салмағы
есептік салмақ
тіркеу салмағы
тепловоз салмағы
меншікті салмақ
бірыңғайланған салмақ
ескек
таразы
автомат таразы
конвейерлі таразы
кран таразы
көлемдік таразы
аспаптық таразы
таспа тармақтары
теміржол тармақшасы
желбағар
вагондарды таразылау
ұшып көтерілу
қопару
жергілікті көрініс
өнім түрлері
өндіріс түрі
көлік құралының түрі
тежеу түрлері
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593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

вилка тормозная
вимперг
виток
вихрь пыльный
вихрь снежный
вкладыш
вкладыш баббитовый
вкладыш биметаллический
вкладыш двухболтовый
вкладыш неразъемный
вкладыш подшипника
вклейка
включение ошибочное
влагопроводность
влажность
влажность воздуха
влажность грунта естественная
влажность избыточная
вместимость автомобиля
вместимость поезда
вогнутость
вода гравитационная
вода грунтовая
вода кристаллизационная
вода парообразная
вода подземная
водитель
водоем
водозабор, пруд
водокачка
водоотлив
водопоглощаемость
водопровод
водопроницаемость
водораздел
водосборник
водосброс

тежеуіш ашасы
маңдайөрнек
орам
шаңқұйын
қарқұйын
ішпек
баббит ішпек
қосметалды ішпек
қоcбұранды ішпек
ажырамайтын ішпек
мойынтірек ішпегі
жабысқы
жаңсақ қосу
ылғалөткізгіштік
ылғалдық
ауа ылғалдығы
топырақтың табиғи ылғалдығы
шамадан тыс ылғалдық
автомобиль сыйымдылығы
пойыз сыйымдылығы
ойыстық
гравитациялық су
ыза су
кристалданған су
буланған су
жерасты суы
жүргізуші
суқойма
тоған
сутартқыш
сутөкпе
сусіңіргіштік
суқұбыр
суөткізгіштік
суайырық
сужинағыш
суқашыртқы
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630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

водослив
водосток
водоупор
вождение
вождение поезда
воздействие
воздействие техническое
воздух сжатый
воздухозаборник
воздухоподогреватель
воздухопровод
возмущение магнитное
возрождение
войлок
вокзал
вокзал береговой
вокзал железнодорожный
вокзал комбинированный
волна акустическая
волна зеленая
волна морская
волнистость
волнорез
волокно
волокно асбестовое
вольтметр
вольфрам
вооруженность техническая
ворот
ворошение
воспламенение
воспламеняемость топлива
воспроизведение
восстановление дорог
восстановление железных дорог
восстановление скреплений
время вылета
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суағытқы
суағар
сутірек
жүргізу
пойыз жүргізу
әсер ету
техникалық әсер
сығылған ауа
ауатартқы
ауажылытқыш
ауақұбыр
магниттік ұйытқу
қайта өрлеу
киіз
вокзал
жағалық вокзал
теміржол вокзалы
құрама вокзал
акустикалық толқын
жасыл толқын
теңіз толқыны
толқындылық
толқынкескі
талшық
асбест талшық
вольтметр
вольфрам
техникалық жарақтылық
шығыр
қопсыту
тұтану
отынның тұтанғыштығы
жаңғырту
жолды қалпына келтіру
теміржолды қалпына келтіру
бекітпелерді қалпына келтіру
ұшып шығу уақыты

667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

время движения поездов
время заданное
время задержки
время замедления
время межсменное
время обработки
время обслуживания
время ожидания
время опоздания
время основное
время остановки
время отправки
время полетное
время посадки
время пробега
время простоя
время разгона
время суток
время холостого хода
вруб
встряхиватель
выбег
выбор машины
выброс гравия
выверка
выгорание клапана
выгрузка
выдавливание
выезд на набережную
выезд поезда со станции
выемка поверхности зуба
выемка раскрытая
выключатель
быстродействующий
выключатель; рубильник
выносливость
выпиливание

пойыздың жүру уақыты
берілген уақыт
кідіру уақыты
баяулау уақыты
ауысымаралық уақыт
өңдеу уақыты
қызмет көрсету уақыты
күту уақыты
кешігу уақыты
негізгі уақыт
тоқтау уақыты
жөнелту уақыты
ұшу уақыты
қону уақыты
жүріс уақыты
қаңтарылу уақыты
екпіндеу уақыты
тәулік уақыты
бос жүріс уақыты
үңгіме
сілкігіш
қозғалыстан шығу
мәшине таңдау
қиыршықтас лақтырындысы
салыстырып тексеру
қысымтығынның күйіп кетуі
жүк түсіру
сығып шығару
жағалауға шығу
пойыздың стансадан шығуы
тіс бетіндегі ойықша
ашық ойықша
шапшаң ажыратқыш
ажыратқыш
төзімділік
аралау
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703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

выправка кривой
выпуклость
выпуск газа
высевка каменная
высота
высота барометрическая
высота безопасная
высота мачты угловая
высота моста
высота насыпи
высота подъема груза
высота полета
высота строительная
высотомер
выталкиватель, толкатель
вытяжка газа
выход вагонов из строя
выход рельсов из строя
вышка наблюдательная
вышка смотровая
выщербина

қисықты түзету
дөңестік
газ шығару
таскебек
биіктік
барометрлік биіктік
қауіпсіз биіктік
діңгектің бұрыштық биіктігі
көпір биіктігі
үйінді биіктігі
жүк көтеру биіктігі
ұшу биіктігі
құрылыс биіктігі
биіктікөлшеуіш
итергіш
газды сорып шығару
вагонның істен шығуы
рельстің істен шығуы
бақылау мұнарасы
шолу мұнарасы
кетік
Г

724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738

газ генераторный
газ остаточный
газ отработанный
газсжиженный
газообогрев
газопровод
газопроницаемость
галерея
галерея противолавинная
галька
галопирование
галоши изоляционные
галтовка
гандшпук
ганч

генератор газы
қалдық газ
пайдаланылған газ
сұйытылған газ
газбен жылыту
газқұбыр
газөткізгіштік
галерея
көшкінге қарсы галерея
малтатас
шоқырақтау
оқшаулауыш кебіс
жұмырлау
гандшпук
ганч
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739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774

гараж
гараж личный
гарпун
гаситель искры
генератор
генератор волн
генератор знаков
генератор ответов
генератор отчетов
генератор переменного тока
генератор постоянного тока
генератор тока управления
генерация
генерирование электрического
тока
генплан
геометрия дороги
геометрия отливки
герметизация
герметик
герметичность
гетинакс
гибкость вала
гибкость кабеля
гибкость рессоры
гибкость, изгибаемость
гибрид автомобильный
гидроаккумулятор
гидрограф стока
гидродинамика
гидрозажим
гидрозамок
гидроизоляция
гидролиния
гидролиния всасывающая
гидролиния дренажная
гидролиния сливная

гараж
жекеменшік гараж
гарпун
ұшқын өшіргіш
генератор
толқын генераторы
таңбалар генераторы
жауаптар генераторы
есептеме генераторы
айнымалы ток генераторы
тұрақты ток генераторы
басқару тогының генераторы
генерация
электр тогын өндіру
бас жоспар
жол геометриясы
құйма геометриясы
қымтау
қымтақ
қымтаулылық
гетинакс
біліктің иілгіштігі
кәбіл иілгіштігі
рессор иілгіштігі
иілгіштік
автомобиль буданы
гидроаккумулятор
ағыс гидрографы
гидродинамика
гидроқысқыш
гидроқұлып
гидрооқшаулау
гидрожелі
сорушы гидрожелі
кәріз гидрожелісі
қотару гидрожелісі
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775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811

гидромеханизация
гидромолот
гидронасос
гидропривод
гидропривод объемный
гидросамолет
гидросистема
гидрофобность
гладилка
гладилка закругленная
гладилка плоская
гладилка фасонная
глазок
глина жирная
глина песчанистая
глина пылеватая
глина щебенистая
глинобетон
глобализация
глубина вдавливания
глубина выемки
глубина моря
глубиномер
глушитель
глыба
глянец
глянцевать
гнездо
гнездо клапанная
головка
головка болта
головка винта
головка делительная
головка заклепки
головка индикаторная
головка рычага
головка светофора

гидромеханикаландыру
гидробалға
гидросорап
гидрожетек
көлемді гидрожетек
гидроұшақ
гидрожүйе
гидрофобтық
қатпаржазғыш
жұмырланған қатпаржазғыш
жазық қатпаржазғыш
үлгі қатпаржазғыш
көзек
майлы балшық
құмдақ балшық
тозаңды балшық
шақпатасты балшық
балшықбетон
жаһандану
жаншу тереңдігі
ойық тереңдігі
теңіз тереңдігі
тереңдікөлшеуіш
бәсеңдеткіш
жақпартас
жалтырақ
жалтырату
ұя
қысымтығын ұясы
бастиек
бұран бастиегі
бұранда бастиегі
бөлгіш бастиек
тойтарма бастиегі
индикаторлы бастиек
иінтірек бастиегі
бағдаршам бастиегі
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812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

головка узла
головка цилиндров
головка шатуна
гололед
гомогенизатор
гондола
гонт
горб
горбыль
горение буксы
горизонт
горка автоматизированная
горло крестовины
горловина
горн
горн кузнечный
горючее
горючесть
гостиница
готовность
готовность техническая
гравер
гравиемойка
гравий
гравий карьерный
гравий строительный
градиент гидравлический
граница
гранула
гранулометр
график грузопотока
гребень направляющий
грейфер
грохот эксцентриковый
груз
груз габаритный
груз импортный

торап бастиегі
цилиндрлер бастиегі
бұлғақ бастиегі
көктайғақ
гомогендеуіш
гондола
жабынтақта, гонт
дөңес, өркеш
шеттақтай
буксаның жануы
көкжиек
автоматтандырылған дөңес
айқастырма алқымы
қылта, мойын
көрік
ұста көрігі
жанармай
жанғыштық
қонақүй
даярлық
техникалық даярлық
нақышшы, өрнекші
қиыршықтас жуғыш
қиыршықтас
ашық кеніш қиыршықтасы
құрылыстық қиыршықтас
гидравликалық градиент
шекара
түйіршік
түйірөлшеуіш
жүк ағынының графигі
бағыттауыш жал
грейфер, жүкқармағыш
эксцентрлі елеуіш
жүк
ауқымды жүк
импорт жүк
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849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884

груз легкий
груз легковоспламеняемый
груз легкогорючий
груз лесной
груз малотоннажный
груз массовый
груз мелкий
груз опасный
груз отправляемый
груз разрядный
груз строительный
груз транзитный
груз штабельный
грузик балансировочный
грузило
грузовик
грузовместимость
грузовой автомобиль
малотоннажный
грузонапряженность
грузонапряженность дороги
грузооборот
грузоподъемность подшипника
грузополучатель
грунт
грунт вечномерзлый
грунт глинистый
грунт гравийный
грунт дресвяной
грунт засоленный
грунт мерзлый
грунт песчаный
грунт подстилающий
грунт пучинистый
грунт суглинистый
грунт супесчаный
грунт щебенистый

жеңіл жүк
тезтұтанғыш жүк
тезжанғыш жүк
ағаш жүк
азтонналық жүк
көп жүк
ұсақ жүк
қауіпті жүк
жөнелтілетін жүк
разрядты жүк
құрылыс жүгі
транзит жүк
текшеленген жүк
теңгергіш жүкше
батырғы
жүк мәшинесі
жүксыйымдылық
азтонналық жүк автомобилі
жүктасымалдылық
жолдың жүктасымалдылығы
жүкайналым
мойынтірек жүккөтергіштігі
жүк алушы
топырақ
мәңгі тоң топырақ
сазбалшықты топырақ
қиыршықтасты топырақ
үгіндітасты топырақ
сор топырақ
тоң топырақ
құм топырақ
төсеме топырақ
ісінгіш топырақ
саздақтопырақ
құмайт топырақ
шақпатасты топырақ
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885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898

грунтосмеситель
группа вагонов
группа деталей
группа отливок
группировка вагонов
груша конуса
груша резиновая
гудрон кислый
гудронатор
гумус
гусеница
густота движения
густота масла
густота сети железных дорог

топырақ қоспалауыш
вагондар тобы
бөлшектер тобы
құймалар тобы
вагон топтастыру
конус үрімшесі
резеңке үрімше
қышқыл гудрон
гудрондауыш
қарашірік, гумус
шынжыртабан
қозғалыс жиілігі
майдың қоюлығы
теміржол желілерінің жиілігі
Д

899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

давильник
давильщик
давление
давление атмосферное
давление гидродинамическое
давление гидростатическое
давление динамическое
давление допускаемое
давление избыточное
давление осевое
давление рабочее
давление стандартное
дальность
дальность видимости
дальность перевозкигруза
дальность полета
дальность рейса
дальность транспортирования
двигатель многорядный
двигатель
двигатель авиационный
двигатель автомобильный

сыққыш
сығушы
қысым
атмосфералық қысым
гидродинамикалық қысым
гидростатикалық қысым
динамикалық қысым
шектеулі қысым
артық қысым
өстік қысым
жұмыстық қысым
стандарт қысым
алыстық, қашықтық
көріну қашықтығы
жүк тасу қашықтығы
ұшу қашықтығы
сапар қашықтығы
тасымалдау қашықтығы
көпқатарлы қозғалтқыш
қозғалтқыш
авиация қозғалтқышы
автомобиль қозғалтқышы
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921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

двигатель быстроходный
двигатель внутреннего сгорания
двигатель высокооборотный
двигатель газотурбинный
двигатель дизельный
двигатель инжекторный
двигатель карбюраторный
двигатель комбинированный
двигатель мощный
двигатель плазменный
двигатель поршневой
двигатель стационарный
двигатель судовой
двигатель твердого топлива
двигатель тепловозный
двигатель тепловой
двигатель тракторный
двигатель транспортный
движение
движение бесперебойное
движение вращательное
движение встречное
движение встречное поезда
движение двустороннее
движение караванное
движение криволинейное
движение левостороннее
движение легковых автомобилей
движение неравномерное
движение одностороннее
движение относительное
движение равномерное
движение реверсивное
движение ускоренное
движение устойчивое
движение циклическое
движитель гусеничный
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шапшаң жүріс қозғалтқышы
іштен жану қозғалтқышы
жоғары айналымды қозғалтқыш
газтурбиналы қозғалтқыш
дизель қозғалтқыш
инжекторлы қозғалтқыш
карбюраторлы қозғалтқыш
құрама қозғалтқыш
қуатты қозғалтқыш
плазмалық қозғалтқыш
піспекті қозғалтқыш
стационар қозғалтқыш
кеме қозғалтқышы
қатты отынды қозғалтқыш
тепловоз қозғалтқышы
жылулық қозғалтқыш
трактор қозғалтқышы
көлік қозғалтқышы
қозғалыс
толассыз қозғалыс
айналмалы қозғалыс
қарсы қозғалыс
пойыздың қарсы қозғалысы
екіжақты қозғалыс
керуен қозғалысы
қисықсызықты қозғалыс
сол жақты қозғалыс
жеңіл автомобильдер қозғалысы
бірқалыпсыз қозғалыс
біржақтықозғалыс
салыстырмалы қозғалыс
бірқалыпты қозғалыс
реверсивті қозғалыс
үдемелі қозғалыс
орнықты қозғалыс
циклдік қозғалыс
шынжыртабанды қозғағыш

958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994

двор грузовой
двор машинный
двужильный шнур
деготь
дегти высокотемпературные
дегти каменноугольные
дегти низкотемпературные
дегти сланцевые
дегти сланцевые сырые
дегти торфяные
дежурный
дежурный депо
дежурный парка
дежурный сигналист
дежурный станции
дезинфекция вагона
действие направленное
дека
дельта реки
депо
депо вагонное
депо вагоноремонтное
депо железнодорожное
депо локомотивное
депо моторвагонное
депо оборотное
депо основное
депо приписки
депо рефрижераторное
депо ступенчатое
депо тепловозное
держатель; прихват
детали базовые
детали машин
детали передач
детали хромированные
деталь

жүк ауласы
мәшине ауласы
қостінді бау
қарамай
жоғары температуралы қарамай
таскөмір қарамайы
төменгі температуралы қарамай
тақтатас қарамайы
дымқыл тақтатас қарамайы
шымтезек қарамайы
кезекші
депо кезекшісі
парк кезекшісі
кезекші сигналшы
станса кезекшісі
вагонды зарарсыздандыру
бағытталған әрекет
дека
өзен атырауы
депо
вагон депосы
вагон жөндеу депосы
теміржол депосы
локомотив депосы
моторлы вагон депосы
айналымдық депо
негізгі депо
тіркелу депосы
рефрижераторлық депо
сатылық депо
тепловоз депосы
ұстатқыш
базалық бөлшек
мәшине бөлшектері
беріліс бөлшектері
хромдалған бөлшектер
бөлшек
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995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031

деталь исправная
деталь литая
деталь поддерживающая
деталь специальная
детектор
детектор совпадений
детектор транспорта
дефект
дефектность
дефектовка
дефектовщик
дефокусировка
дешифрирование
диаметр вершин конусов
диаметр делительный
диаметр колеса
диаметр начальный
диаметр основной
дизелестроение
дизель
дизель автомобильный
дизель тепловоза
дизель-вагон самоходный
дизель-генератор
дизель-поезд
дилер автомобильный
динамика полета
динамичность автомобиля
диоксид углерода
дисбаланс
дисбаланс колеса
диспетчер
диспетчер дороги
диспетчер локомотивный
диспетчер маневровый
диспетчер поездной
диспетчер станционный

жарамды бөлшек
құйма бөлшек
демеуіш бөлшек
арнаулы бөлшек
детектор
сәйкестік детекторы
көлік детекторы
ақау
ақаулылық
ақау іздеу
ақау іздеуші
фокуссыздандыру
шифр ашу
конус ұштарының диаметрі
бөлгіш диаметр
доңғалақтың диаметрі
бастапқы диаметр
негізгі диаметр
дизель жасау
дизель
автомобиль дизелі
тепловоз дизелі
өздігінен жүретін дизель-вагон
дизель-генератор
дизель-пойыз
автомобиль дилері
ұшу динамикасы
автомобильдің динамикалылығы
көміртек диоксиді
теңгерімсіздік
дөңгелек теңгерімсіздігі
диспетчер
жол диспетчері
локомотив диспетчері
маневр диспетчері
пойыз диспетчері
станса диспетчері
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1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

диспетчер старший
диспетчер узловой
дистанция
дистанция безопасная
дистанция взлетная
дистанция железнодорожных
мостов
дистанция посадочная
дистанция пути
дифференциал заблокированный
дифференциал межосевой
длина блок-участка
длина вагона
длина кривой
длина локомотива
длина маршрута
длина моста
длина общей нормали
длина опоры
длина поезда
длина полезная
длина полосы
длина потока
длина пути
длина рельсовой плети
длина станционного пути
длина эквивалентная
длительность смешивания
добавка
добавка активная
добавка гидравлическая
добавки пластифицирующие
доза запальная
дозатор
дозировка
документация проектная
документация техническая
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аға диспетчер
торап диспетчері
арақашықтық
қауіпсіз арақашықтық
ұшып көтерілу арақашықтығы
теміржол көпірлері
арақашықтығы
қону арақашықтығы
жол арақашықтығы
бұғатталған дифференциал
өсаралық дифференциал
блок-учаске ұзындығы
вагон ұзындығы
қисық ұзындығы
локомотив ұзындығы
бағдар ұзындығы
көпір ұзындығы
ортақ нормал ұзындығы
тірек ұзындығы
пойыз ұзындығы
пайдалы ұзындық
жолақ ұзындығы
ағын ұзындығы
жол ұзындығы
рельстік өрме ұзындығы
стансалық жол ұзындығы
барабар ұзындық
араластыру ұзақтығы
үстеме
белсенді үстеме
гидравликалық үстеме
пластификациялаушы үстеме
тамызық мөлшері
мөлшерлеуіш
мөлшерлеу
жобалық құжаттама
техникалық құжаттама

1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

документация технологическая
документацияэксплуатационная
документы грузовые
документы перевозочные
документы поездные
документы проездные
долговечность машины
долото
домкрат вагонный
домкрат винтовой
допуск весовой
допуск зависимый
допуск на износ
дорога
дорога автомобильная
дорога в выемке
дорога в насыпи
дорога внутризаводская
дорога временная
дорога главная
дорога городская
дорога государственная
дорога грунтовая
дорога для автомобилей
дорога землевозная
дорога лесовозная
дорога местная
дорога наземная
дорога платная
дорога подземная
дорога пригородная
дорога промышленная
дорога с односторонним
движением
дорога скользкая
дорога ухабистая
дорога электрическая железная
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технологиялық құжаттама
пайдалану құжаттамасы
жүк құжаты
жүк тасу құжаты
пойыз құжаты
жол жүру құжаты
мәшиненің ұзаққа жарамдылығы
қашау
вагон домкраты
бұрандалы домкрат
салмақтық шақтама
тәуелді шақтама
тозу шақтамасы
жол
автомобиль жолы
ойықтағы жол
үйіндідегі жол
зауытішілік жол
уақытша жол
басты жол
қалалық жол
мемлекеттік жол
қара жол
автомобиль жолы
топырақ таситын жол
ағаш таситын жол
жергілікті жол
жерүсті жолы
ақылы жол
жерасты жолы
қаламаңылық жол
өнеркәсіптік жол
біржақты қозғалыс жолы
тайғақ жол
соқпа жол
электрлі теміржол

1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

дорожник
дорожно-транспортное
происшествие
дорожное полотно
доска приборная
досылка груза
дрена
дренирование
дреноукладчик
дублирование
дублирование детали
дуга электрическая
дымометр
дымоход
дышло
дышло сцепное

жолшы
жол-көлік оқиғасы
жол төсемі
аспап тақтасы
қалдық жүкті жөнелту
қашыртқы
кәріздеу
қашыртқысалғыш
телдеу
бөлшекті телдеу
электр доғасы
түтінөлшеуіш
мұржа
терте
тіркеуіш терте
О

1119

обочина

жолжиек

1120

ямочный ремонт

Я

шұңқыржөндеу

МАТЕМАТИКА САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133

абсолют плоскости
абсолют пространства
абстракция математическая
абсцисса точки
автоморфизм алгебраической
системы
аддитивность
аксиома логическая
аксиома бесконечности
алгебра векторная
алгебра внешняя
алгебра гомологическая
алгебра линейная
алгебра общая

жазықтық абсолюті
кеңістік абсолюті
математикалық абстракция
нүкте абсциссасы
алгебралық жүйе автоморфизмі
аддитивтілік
логикалық аксиома
шексіздік аксиомасы
векторлық алгебра
сыртқы алгебра
гомологиялық алгебра
сызықтық алгебра
жалпы алгебра
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1134

антиподы

антиподтар
Б

1135

булева алгебра

бульдік алгебра
В

1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

вариация функции
векторное поле
величина
величина обратная
вероятность
возрастание функции
волна плоская
вращение
выражение
выражение алгебраическое
выражение числовые
вычитаемое

функция вариациясы
векторлық өріс
шама
кері шама
ықтималдық
функцияның өсуі
жазық толқын
айналу
өрнек
алгебралық өрнек
сандық өрнек
азайтқыш
Г

1148
1149
1150
1151

гипотеза нулевая
геометрия алгебраическая
градус угловой
группа алгебраическая

нөлдік гипотеза
алгебралық геометрия
бұрыштық градус
алгебралық топ
Д

1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166

двойные числа
декартова система координат
деление без остатка
деление c остатком
делимое
делимость
делитель
деление
диофантово уравнение
длина
дробь
дробь алгебраическая
десятичная дробь
дробь неправильная
дробь правильная

қосарлас сандар
декарттық координаттар жүйесі
қалдықсыз бөлу
қалдықпен бөлу
бөлінгіш
бөлінгіштік
бөлгіш
бөлу
диофанттық теңдеу
ұзындық
бөлшек
алгебралық бөлшек
ондық бөлшек
бұрыс бөлшек
дұрыс бөлшек
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1167
1168
1169

дробь смешанная
дуга
дуга окружности

аралас бөлшек
доға
шеңбер доғасы
З

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181

зависимость линейная
задача
задача корректно поставленная
задача некорректно поставленная
задача текстовая
закон арксинуса
закон больших чисел
закон двойного отрицания
закон переместительности
значение среднее
арифметическое
значением функциинаибольшие
значение функции наименьшее

сызықтық тәуелділік
есеп
қисынды қойылған есеп
қисынсыз қойылған есеп
мәтін есеп
арксинус заңы
үлкен сандар заңы
қос терістеу заңы
орын ауыстырымдылық заңы
арифметикалық орта мән
функцияның ең үлкен мәні
функциясының ең кіші мәні
И

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

идемпотентность
извлечение корня
измерение
изображение геометрическое
индукция математическая
интеграл двойной
интеграл кратный
интеграл криволинейный
интеграл неопределённый
интеграл несобственный
интеграл собственный
интегрирование
интегрирование
непосредственное
интегрирование приближенное
интервал доверительный
иррациональность
алгебраическая
исход

идемпотенттік
түбірді табу
өлшеу
геометриялық кескін
математикалық индукция
қос интеграл
еселі интеграл
қисықсызықты интеграл
анықталмаған интеграл
меншіксіз интеграл
меншікті интеграл
интегралдау
тікелей интегралдау
жуықтап интегралдау
сенімділік интервалы
алгебралық иррационалдық
нәтиже
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К
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234

касательная
касательная внешняя
касательные внутренние
катет прилежащий
квадрат единичный
класс чисел
клетка
код двоичный
коллинеарность
комбинация линейная
кольцо
компланарность
компланарность векторов
комплекс прямых
конгруэнтность
конус выпуклый
конус гиперболический
круглый конус
конус наклонный
конус прямой круговой
конус усеченный
конус эллиптический
конусообразность
координаты
корень
корень арифметический
корень вещественный
корень кубический
корень уравнения
корректность
корреляция линейная
корреляция отрицательная
корреляция положительная
корреляция частная
косинус угла
косой угол

жанама
сыртқы жанама
ішкі жанама
іргелес катет
бірлік квадрат
сандар класы
торкөз
екілік код
коллинеарлық
сызықтық комбинация
сақина
компланарлық
векторлар компланарлығы
түзулер кешені
конгруэнттілік
дөңес конус
гиперболалық конус
дөңгелек конус
көлбеу конус
тік дөңгелек конус
қима конус
эллипстік конус
конусбейнелі
координаттар
түбір
арифметикалық түбір
нақты түбір
кубтық түбір
теңдеу түбірі
қисындылық
сызықтық корреляция
теріс корреляция
оң корреляция
дербес корреляция
бұрыш косинусы
қиғаш бұрыш
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1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

котангенс угла
кратность
кривая
кривые алгебраические
Кривая кубическая
кривая пространственная
кривизна
круг
круг единичный
круг вписанный
круг описанный
круг тригонометрический

бұрыш котангенсі
еселілік
қисық
алгебралық қисық
кубтық қисық
кеңістіктік қисық
қисықтық
дөңгелек
бірлік дөңгелек
іштей сызылған дөңгелек
сырттай сызылған дөңгелек
тригонометриялық дөңгелек
Л

1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

линейка
линейная оболочка
линия
линия осевая
линия секущая
логарифм натуральный
логарифмирование
логика двузначная
логика многозначная
луч
луч открытый

сызғыш
сызықтық қабықша
сызық
өстік сызық
қиюшы сызық
натурал логарифм
логарифмдеу
екі мәнді логика
көп мәнді логика
сәуле
ашық сәуле
М

1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269

максимум функции
математика актуарная
математика высшая
математика вычислительная
математика дискретная
математика прикладная
математическая индукция
математика финансовая
математическая статистика
математическая физика
математическая экономика
матрица блочная

функция максимумы
актуарлық математика
жоғары математика
есептеу математикасы
дискрет математика
қолданбалы математика
математикалық индукция
қаржылық математика
математикалық статистика
математикалық физика
математикалық экономика
блогты матрица
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1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286

матрица единичная
матрица нулевая
матрица обратная
матрица идемпотентная
матрица корреляционная
матрица треугольная
мера
метод интервалов
метод коллокации
метод координат
минимум абсолютный
многоугольник
многочлен
множество
множитель
модальная логика
модель авторегрессии

бірлік матрица
нөлдік матрица
кері матрица
идемпотент матрица
корреляциялық матрица
үшбұрышты матрица
өлшем
интервал әдісі
коллокация әдісі
координаттар әдісі
абсолют минимум
көпбұрыш
көпмүше
жиын
көбейткіш
модаль логика
авторегрессия моделі

1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296

наибольший общий делитель
наклонная
непрерывность абсолютная
непрерывная функция
неравенства иррациональные
неравенства логарифмические
неравенства тригонометрические
неравенство
нечётная функция
нуль функции

Н
ең үлкен ортақ бөлгіш
көлбеу
абсолют үзіліссіздік
үзіліссіз функция
иррационал теңсіздіктер
логарифмдік теңсіздіктер
тригонометриялық теңсіздіктер
теңсіздік
тақ функция
функция нөлдері
О
1297
1298
1299
1300
1301
1302

объем
окружность
окружность вписанная
ортогонализация
основание
отрезок

көлем
шеңбер
іштей сызылған шеңбер
ортогоналдандыру
табан
кесінді
П

1303

параллелепипед прямой

тік параллелепипед
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1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331

параллелепипед прямоугольный
переменная
периметр
пирамида
пирамида правильная
пирамида прямоугольная
пирамида треугольная
пирамида усеченная
плоскость
площадь
площадь круга
площадь многоугольника
поверхность
поле
полином
полушар
положительно определенноеядро
призма наклонная
правильная призма
правильный пятиугольник
прогрессия арифметическая
прогрессия геометрическая
производная
пропорциональность обратная
пропорциональность прямая
пространство
пространствоалгебраическое
пятиугольник

тікбұрышты параллелепипед
айнымалы
периметр
пирамида
дұрыс пирамида
тікбұрышты пирамида
үшбұрышты пирамида
қиық пирамида
жазықтық
аудан
дөңгелек ауданы
көпбұрыш ауданы
бет
өріс
полином, көпмүше
жарты шар
оң анықталған ядро
көлбеу призма
дұрыс призма
дұрыс бесбұрыш
арифметикалық прогрессия
геометриялық прогрессия
туынды
кері пропорционалдық
тура пропорционалдық
кеңістік
алгебралық кеңістік
бесбұрыш
Р

1332
1333
1334
1335
1336

равенство
ребус математический
рекуррентность
решетка алгебраическая
ряд тригонометрический

теңдік
математикалық ребус
рекурренттілік
алгебралық тор
тригонометриялық қатар
С

1337
1338

сегмент круга
секущая

дөңгелек сегменті
қиюшы
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1339
1340
1341

сечение
среднее значение функции
степень

қима
функцияның орта мәні
дәреже
Т

1342
1343
1344
1345
1346
1347

теорема синусов
теорема тангенсов
точка
трансцендентность
трансцендентное уравнение
треугольник

синустар теоремасы
тангенстер теоремасы
нүкте
трансценденттік
трансцендеттік теңдеу
үшбұрыш
У

1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371

углы смежные
угол
угол внешний
угол внутренний
угол вписанный
угол выпуклый
угол двойной
угол между векторами
угол многогранный
угол острый
угол плоский
угол прямой
угол развернутый
угол тупой
умножение
уменьшаемое
упрощение выражения
уравнение
уравнение алгебраическое
уравнение иррациональное
уравнение в частных
производных
уравнение гиперболического
типа
уравнение однородное
уравнение разностное

сыбайлас бұрыштар
бұрыш
сыртқы бұрыш
ішкі бұрыш
іштей сызылған бұрыш
дөңес бұрыш
қосбұрыш
векторлар арасындағы бұрыш
көп жақты бұрыш
сүйір бұрыш
жазық бұрыш
тік бұрыш
жазыңқы бұрыш
доғал бұрыш
көбейту
азайғыш
өрнектерді ықшамдау
теңдеу
алгебралық теңдеу
иррационал теңдеу
дербес туындылы теңдеу
гиперболалық типті теңдеу
біртекті теңдеу
айырымдық теңдеу
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1372
1373

уравнение рациональные
уравнение с параметрами

рационал теңдеу
параметрлі теңдеу
Ф

1374

функциональное уравнение

функционалды теңдеу
Х

1375

характеристика

сипаттама
Ц

1376

целое число

бүтін сан
Ч

1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

черта
чертеж
четность функции, функция
четный
четырехугольник
число
число алгебраическое
число дробное
число иррациональное
число натуральное
число нечетное
число обратное
число отрицательное
число положительное
число простое
число cмешанное
число четное
член

сызық
сызба
функция жұптығы, жұп функция
жұп
төртбұрыш
сан
алгебралық сан
бөлшек сан
иррационал сан
натурал сан
тақ сан
кері сан
теріс сан
оң сан
жай сан
аралас сан
жұп сан
мүше
Ш

1395
1396
1397

шар
шестиугольник
ширина

шар
алтыбұрыш
ен
Я

1398
1399

ядро интегрального оператора
ядро итерированное

интегралдық оператор ядросы
итерацияланған ядро
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МЕХАНИКА ЖӘНЕ МАШИНАТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407

автоколебание
автоколебание фрикционное
автомат вероятностный
автомодельность
адсорбция
аксоид
аксиомы движения
аксоид неподвижный винтовой

1408
1409
1410
1411
1412

активатор
амортизатор
анизатропия
анкер
антивибратор

автотербеліс
үйкелісті автотербеліс
ықтималдық автомат
автомодельділік
адсорбция
аксоид
қозғалыс аксиомалары
бұрандалық жылжымайтын
аксоид
белсендіргіш
амортизатор
анизатропия
анкер
антидірілдеткіш
Б

1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429

база установочная
баланс двигателя тепловой
балансировка высокоскоростная
бампер
барабан тормозной
батарея аккумуляторная
башмак тормозной
бездефектность
биение валов
блокиратор
болванка
брус вибрационный
брусчатка
буксир
бункер
бур
буравчик

орнату негізі
қозғалтқыштың жылу теңгерімі
жоғары жылдамдықты теңгеру
бампер
тежеуіш атанақ
аккумуляторлық батарея
тежегіш табандық
ақаусыздық
біліктердің соғуы
бұғаттағыш
кеспелтек
дірілді білеу
кеспекше
сүйреткіш
бункер
бұрғы
қол бұрғы
В

1430

весы автомобильные

автомобиль таразысы
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1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459

весы технические
ветродвигатель
ветроколесо
вибровозбудитель, колебаний
вибромеханизм
винт
винт зажимный
винт исправительный
винт нажимной
винт регулировочный
винт самонарезаюший
винт соосный
винт стяжной
винт толкающий
винт тянущий
винт упорный
винт установочный
винт ходовой
влагомер
влагопроводность
влагомер емкостный
время остонова
время отставания
выбег
выбег машины
вылавка
выстой
вязкость газа
вязкость жидкости

техникалық таразы
желқозғалтқыш
желдоңғалақ
тербелістер діріл қоздырғышы
діріл механизмі
бұранда
қыспа бұранда
түзеткіш бұранда
басушы бұранда
реттегіш бұранда
өзі оятын бұранда
өстес бұранда
тұтастырғыш бұранда
итерме бұранда
тартпа бұранда
тірек бұранда
қондырма бұранда
жүрістік бұранда
ылғалөлшеуіш
ылғалөткізгіштік
көлемдік ылғал өлшегіш
тоқталыс уақыты
қалыс уақыты
қозғалыстан шығу
мәшиненің қозғалыстан шығуы
балқыма
кідіріс
газ тұтқырлығы
сұйықтықтың тұтқырлығы
Г

1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466

гайка
гаситель колебаний
генератор
генератор электромашинный
генерация
геомеханика
гибкость

сомын
тербелістерді өшіргіш
генератор
электрмәшинелік генератор
генерация
геомеханика
иілгіштік
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1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476

гидравлика
гидрогенератор
гидродвигатель
гидроклапан давления
гидромеханика
гидропривод аккумуляторный
гидроцилиндр без торможения
гидроэнергетика
горючее
градиент давления

гидравлика
гидрогенератор
гидроқозғалтқыш
қысым гидротығыны
гидромеханика
аккумуляторлық гидрожетек
тежеусіз гидроцилиндр
су энергетикасы
жанармай
қысым градиенті
Д

1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502

датчик давления
двигатель
двигатель автомобильный
двигатель бензиновый
двигатель винтовой
двигатель газогенераторный
двигатель тормозной
движение винтовое
движение жидкости
движение механическое
движитель
действие механическое
декремент затухания
демонтаж
деталь
динамика машин
динамо-машина
дробилка
дробилка валковая
дробилка конусная
дробилка молотковая
дробление
дробь
дуга
дуга защитная
дуга окружности

қысым бергіш
қозғалтқыш
автомобиль қозғалтқышы
бензин қозғалтқышы
бұрандалы қозғалтқыш
газгенераторлы қозғалтқыш
тежеуіш қозғалтқыш
бұрандалы қозғалыс
сұйықтықтың қозғалысы
механикалық қозғалыс
қозғағыш
механикалық әрекет
өшу декременті
бөліктеу
бөлшек
мәшинелер динамикасы
динамо-машина
уатқыш
білікті уатқыш
конусты уатқыш
балғалы уатқыш
уату
бөлшек
доға
қорғаныш доға
шеңбер доғасы
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1503

дуга электрическая

электр доғасы
Е

1504
1505
1506
1507
1508
1509

единица коррекции
единица механическая
единица нормирования
единица объема
единица сборочная
емкость

түзету бірлігі
механикалық бірлік
нормалау бірлігі
көлем бірлігі
құрастыру бірлігі
сыйымдылық
Ж

1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524

жаростойкость
жароупорность
железобетон
жидкость гидравлическая
жидкость идеальная
жидкость несжимаемая
жидкость нормальная
жидкость однородная
жидкость переохложденная
жидкость реологическая
жидкость реопектическая
жидкость тиксотропная
жидкость тормозная
жидкость электропроводная
жидкотекучесть

ыстыққа төзімділік
қызуға төзгіштік
темірбетон
гидравликалық сұйықтық
идеалды сұйықтық
сығылмайтын сұйықтық
қалыпты сұйықтық
біртекті сұйықтық
аса суытылған сұйықтық
реологиялық сұйықтық
реопектикалық сұйықтық
тиксотроптық сұйықтық
тежеуіш сұйықтығы
электрөткізгіш сұйықтық
сұйықтай аққыштық
З

1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

задача техническая
зажим винтовой
заклепка
заклинивание
закон движения
закон сохранения количества
движения
закон трения скольжения
запас прочности
затвор
затвор водяной
затвор гидравлический

техникалық есеп
бұрандалы қысқыш
тойтарма
сыналану
қозғалыс заңы
қозғалыс мөлшерінің сақталу
заңы
сырғанау үйкелісінің заңы
беріктік қоры
бекітпе
су бекітпе
гидравликалық бекітпе
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1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545

затвор предохранительный
затухание
затухание колебания
зацепление
защита двигателя
звено механизма
звукоизоляция
зона аэрации
зона концентрации
зона резонансная

сақтандыру бекітпесі
өшу
тербелістің өшуі
ілініс
қозғалтқыш қорғанышы
механизм буыны
дыбыс оқшаулау
ауалау аумағы
шоғырлану аумағы
резонанстық аумақ
И

1546
1547
1548

измерение давления
идентификация
испытание механическое

қысымды өлшеу
сәйкестендіру; идентификаттау
механикалық сынау
К

1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557

клапан
колебание механическое
колесо
колесо маховое
колеса шевронные
конденсатор
коробка скоростей
круг кривошипа
кувалда

қысымтығын
механикалық тербеліс
доңғалақ
сермер доңғалақ
шевронды доңғалақтар
конденсатор
жылдамдықтар қорабы
қосиін дөңгелегі
зілбалға
Л

1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564

лебедка грузоподъемная
лента тормозная
лента транспортерная
линия автоматизированная
линия винтовая
линия электропередачи
лопата механическая

жүккөтергіш шығыр
тежегіш таспа
тасымалдауыш таспа
автоматтандырылған желі
бұранда сызығы
электртербеліс желісі
механикалық күрек
М

1565
1566

манипулятор
механизм дифференциальный
винтовой

манипулятор
дифференциалдық бұрандалы
механизм
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1567
1568
1569
1570
1571
1572

механизм дифференциальный
зубчатый
механизм кривошипный
механизм зажимный
механизм управления
механика прикладная
мощность тяговая

дифференциалдық тісті механизм
қосиін механизмі
қысқыш механизм
басқару механизмі
қолданбалы механика
тартым қуаты
Н

1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582

нагрев
нагрузка эквивалентная
надежность машин
напряжение механическое
насос-форсунка
насос вакуумный
насос винтовой
насос динамический
нелинейность систем
механических
нормаль зубчатого колеса

қыздыру
балама жүктеме
мәшинелердің сенімділігі
механикалық кернеу
форсунка сорап
вакуумдық сорап
бұрандалы сорап
динамикалық сорап
механикалық жүйелердің
бейсызықтығы
тісті доңғалақтың нормалы
О

1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593

обдувка
оборудование погрузчика
выдвижное
обработка механическая
ограничение кинематическое
однородность модели
опора неподвижная
опора подшипниковая
орган прицепный
осмотр
основы динамики
охрупчивание

үрлеп айдау
жүктегіштің жылжымалы
жабдығы
механикалық өңдеу
кинематикалық шектеу
үлгінің біртектілігі
жылжымайтын тірек
мойынтіректі тірек
тіркемелі орган
байқау
динамика негіздері
морттану
П

1594
1595
1596
1597

падение давления
падение напряжения
падение свободное
параметры торможения

қысымның төмендеуі
кернеудің төмендеуі
еркін түсу
тежеу параметрлері
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1598
1599
1600
1601
1602
1603

передача винтовая
передача гидравлическая
передача механическая
передача цилиндрическая
перемещение винтовое
плоскость годографа скорости

1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618

площадка монтажная
поверхность винтовая
повреждение механическое
подшипник
подъемник
позиция техническая
поле угловых скоростей
положение равновесия
порядок механизма
предел хрупкости
привод машины
привод механический
прокат
прокладка
прочность сцепления

бұрандалы беріліс
гидравликалық беріліс
механикалық беріліс
цилиндрлік беріліс
бұрандалық орын ауыстыру
жылдамдық годографының
жазықтығы
құрастыру алаңшасы
бұрандалық бет
механикалық зақым
мойынтірек
көтергіш
техникалық тұрғы
бұрыштық жылдамдықтар өрісі
тепе-теңдік жағдай
механизм реті
морттық шегі
мәшине жетегі
механикалық жетек
жаймалау
төсемше
ілінісу беріктігі
Р

1619
1620
1621

работа механизма
работа механическая
работоспособность машины

1622

роботоспособность механизма

1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629

равновесие механическое
разрыв скорости
расчет механизмов
режим автоколебаний
резонанс механический
ремень приводной
ремень тяговая

механизм жұмысы
механикалық жұмыс
мәшиненің жұмысқа
жарамдылығы
механизмнің жұмысқа
жарамдылығы
механикалық тепе-теңдік
жылдамдық үзілімі
механизмдерді есептеу
автотербелістер режімі
механикалық резонанс
жетек белдігі
тартым белдігі
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С
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636

самоторможение
сила механическая
система координат
цилиндрическая
соединение
соединение болтовое
структура машин
сцепление

өздігінен тежелу
механикалық күш
цилиндрлік координаттар жүйесі
қосылыс
бұранды қосылыс
мәшинелердің құрылымы
ілініс
Т

1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646

телемеханика
температура кипения
теория машин
топливо жидкое
топливо ракетное
торможение механическое
тормоз машины
трос
трубка
тяжесть

телемеханика
қайнау температурасы
мәшинелер теориясы
сұйық отын
зымыран отыны
механикалық тежелу
мәшиненің тежеуіші
сым арқан
түтікше
ауырлық
У

1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653

удар гидравлический
удлинение абсолютное
ускорение абсолютное
ускорение движения
условия движения
устойчивость движения
устройство

гидравликалық соққы
абсолют ұзарым
абсолют үдеу
қозғалыс үдеуі
қозғалыс шарттары
қозғалыстың орнықтылығы
құрылғы
Ф

1654
1655
1656
1657

фильтр
функция целевая
функция частотная
фюзеляж

сүзгі
мақсаттық функция
жиілік функциясы
фюзеляж
Х

1658
1659
1660

характеристика двигателя
характеристика механическая
ход рабочий

қозғалтқыштың сипаттамасы
механикалық сипаттама
жұмыс жүрісі
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Ц
1661

циркуляция скорости

жылдамдықтың циркуляциясы
Ч

1662
1663
1664

частота вынужденных колебаний
частота резонансная
число степеней подвижности
Ш

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

шайба стопорная
шарикоподшипник
шкиф грузоподъемный
шов сварной
шпилька
шум машин
шум тепловой

мәжбүрлі тербелістер жиілігі
резонанстық жиілік
қозғалмалылық дәрежелерінің
саны
тоқтатқыш тығырық
шарикті мойынтірек
жүккөтергіш тегер
пісірінді жік
ақа
мәшинелердің шуылы
жылулық шуыл

Щ
1672
1673
1674

щель кольцевая
щель статическая
щит управления

сақиналық саңылау
статикалық саңылау
басқару қалқаны
Э

1675
1676
1677
1678
1679
1680

эквивалент теплоты,
механический
электромеханика
электромобиль
электросварка
энергия механическая
эхо

механикалық жылу баламасы
электрмеханика
электрмобиль
электрпісіру
механикалық энергия
жаңғырық
Я

1681

явления переноса

тасымалдау құбылыстары

Шетел тілдерінен енген терминдер
А
1682
1683
1684

аккредитация
апробация
аффект

1685

дислокация

аккредиттеу
апробация
аффект
Д
орналастыру, орналасу
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1686

диспозиция

диспозиция
И

1687

индикатор

индикатор
К

1688

квота

квота
Л

1689

ликвидность

1690
1691

патруль
провайдер

өтімділік
П
патруль
провайдер
Р

1692
1693

регламент
репродукция

регламент
репродукция
Т

1694

тест

тест
Ц

1695
1696
1697
1698

ценз
цессия
церемония
цикл

ценз
цессия
рәсім
цикл
Э

1699

эксгумация

эксгумация
Ю

1700

юрисдикция

юрисдикция; заңдық құзыры

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2015 ЖЫЛҒЫ 11 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
Инновация, индустрия саласы бойынша
1
2

бизнес-инкубирование
бортовка

3
4

вал товарный
валик подающий

Б

В

237

бизнес-инкубациялау
өңір қатырмасы
тауарлық білік
жеткізуші білікше

5
6
7
8
9

вмятина
выработка
выемочные единицы

11
12
13
14
15

подрез
портативный компьютер
программа автозагрузки
программист-аналитик
прозрачная обработка

18
19

К

классификатор информационных
технологий
оператор умолчания

17

И

изделие чулочное

10

16

жаншылма
қазынды, қазба
қазба бірліктері

О
П

Р

реагирование

Т

технологически неизбежное
сжигание газа

У

уязвимость
установка по откатке шлаковых
котлов

20
21

файл абсолютной загрузки
фоновая программа

22

ширина борта

Ф

Ш

шұлық бұйымы
ақпараттық технологиялар
сыныптауышы
келісім операторы
тілікше
тасымалды компьютер
автожүктеу бағдарламасы
талдамашы-бағдарламашы
ашық өңдеу
ден қою
газды технологиялық тұрғыдан
еріксіз жағу
осалдылық
қож қазандықтарын тасымалдау
қондырғысы
абсолют жүктеу файлы
аялық программа
өңір ені

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР
Төтенше жағдайлар саласы бойынша
23

А

автоматическая подстройка
238

автоматты түрде ыңғайластыру

24
25
26

27
28
29
30

автомобиль рукавный
аномалия циркуляции
аппарат дыхательный
индивидуальный

влагоемкость наименьшая
возбуждение землетрясения
водозабор передвижной

34
35
36
37
38

газонасыщенность
герметические двери
герметичный
гильза
горелка керосиновая

42

дезодорация
дистанции пути
доза вещества, воздействующего
на организм
дозиметр

43

задвижка гидранта

44
45
46
47
48

Б

бассейн напорный
бассейн трещинных вод
бетонирование вибрационное
бетонирование раздельное

31
32
33

39
40
41

жеңқұбырлы автомобиль
айналым ауытқушылығы
тыныс алдыру жеке аппараты

В

Г

Д

З
И

индивидуальный перевязочный
пакет
инфекция

арынды бассейн
жарықшақты су алабы
вибрациялы құйматастау
бөліп құйматастау
ең кіші ылғалсыйымдылық
жер сілкінісі дүмпуі
жылжымалы сужинағыш
газқаныққандық
герметик есіктер
герметик
гильза, оққауыз
керосин жанарғысы
дезорация
жол арақашықтығы
ағзаға ықпал ететін заттың
дозасы
дозиметр
гидранттың ысырмасы
жаратаңғыш жеке пакеті
инфекция

К

колебание

Л

лестница винтовая
ликвидатор
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ауытқу; тербелу
айналма саты
жойғыш

49

монтаж и наладка импортных
лифтов

50

наращивание рукавной линии

51

обледенение судов

52

оперативный план ликвидации
фонтана

53
54
55
56
57

перекачка
походное положение
поражающий фактор
поисковая собака
противогаз

58
59

разводящий
разведывательный летательный
аппарат

60
61

смачиватель
спецупаковка

62
63
64

М

Н
О

П

Р

С

Т

трение в потоке

У

удушье
уплотнение
воздухонепроницаемое

импорттық лифттерді монтаждау
және жөндеу
жеңқұбыр желісін ұзарту
кемелердің мұз басуы, кемелерді
мұз басу
атқылауды жоюдың жедел
жоспары
айдау
жорық жағдайы
зақымдаушы фактор
ізкескіш ит
газтұмша
ауыстырушы
барлау ұшу аппараты

дымқылдағыш
арнайы орауыш
ағыстағы үйкеліс
тұншығу
ауасыз тығыздалу

МЕХАНИКА ЖӘНЕ МАШИНАТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
65
66
67

А

болт анкерный
болт крепежный

К

котлы нагревания
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анкер бұран
бекіткіш бұран
жылыту қазандары

68
69
70

реверсор
рычаг тормоза
рычаг управления

74

система механическая,
нелинейная

75
76

угол зацепления
уравнение движения

цикл термодинамический
цистерна

81
82
83
84

шатун
шланг
шпонка
штифт

87

Р

С

У

Х

ход линии, винтовой
хрупкость материала

79
80

85
86

П

принцип механики

71
72
73

77
78

О

ось колебаний
ось цилиндра

Ц

Ш

Э

эрозия
эффект термомеханический

Я

явление термоэлектрическое

тербелістер осі
цилиндр осі
механика принципі, қағидаты
реверсор
тежеуіш иінтірегі
басқару иінтірегі
бейсызықты механикалық жүйе

ілініс бұрышы
қозғалыс теңдеуі
бұранда сызығының жүрісі
материалдың морттылығы
термодинамикалық цикл
цистерна
бұлғақ
шлангы
кілтек
штифт
эрозия
термомеханикалық әсер
термоэлектрлік құбылыс

МАТЕМАТИКА САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
88
89
90
91

А

абсолютная величина
абсолютная величина вектора
аддитивность площади
аксиома объемности
241

абсолют шама
вектордың абсолют шамасы
аудан аддитивтілігі
көлемділік аксиома

92
93
94
95
96
97
98
99
100

алгебра простая
алгебра универсальная
алгебра элементарная
анализ
анализ векторный
анализ дискретный
анализ дисперсионный
анализ конструктивный
анализ нестандартный

101
102
103

вектор аксиальный
вертикаль
выражение аналитическое

104

выражение подкоренное

105

геометрия аналитическая

106
107
108
109

жай алгебра
универсал алгебра
элементар алгебра
талдау, саралау, анализ
векторлы талдау
дискрет анализ, дискретті талдау
дисперсиялық талдау
конструктивтік талдау
стандартты емес талдау,
бейстандарттық талдау
В

Г

Д

двучлен
дроби обратные
дробь периодическая десятичная
дробь обыкновенная

110

единица кубическая

111
112
113
114
115
116
117
118

задачи прикладные
задачи составные
знак вычитания
знак интеграла
знак корня
знак неравенства
знак пересечения
знак равенства

119

изменение функции

Е
З

И

242

аксиалды вектор
вертикаль, тік
талдамалық өрнек, аналитикалық
өрнек
түбірастылық өрнек
талдамалық геометрия,
аналитикалық геометрия
қосмүше
кері бөлшектер
периодты ондық бөлшек
жай бөлшек
кубтық бірлік
қолданбалы есептер
құрама есептер
алу таңбасы
интеграл таңбасы
түбір таңбасы
теңсіздік таңбасы
қиылысу таңбасы
теңдік таңбасы
функция өзгерісі

120
121
122
123
124

исчисление вариационное
исчисление векторное
исчисление дифференциальное
исчисление интегральное
исчисление логическое

125
126
127

касательная прямая
координаты однородные
координаты параболические

128
129
130
131
132

математическое ожидание
матрица диагональная
матрица союзная
матрица транспонированная
матрица унимодуляр

133

нечетное число

134
135
136

ось
ось радикальная
ось цилиндра

137
138

139
140

вариациялық қисап
векторлық қисап
дифференциалдық қисап
интегралдық қисап
логикалық қисап
К

М

Н
О

П

период колебания
пифагорово число (пифагорова
тройка)

Р

регрессионный анализ

С

способ аналитический

141

трактриса

142
143
144

угол центральный
узел
уравнение биквадратное

145

уравнение квадратное

Т
У

243

жанама түзу
біртекті координаттар
параболалық координаттар
математикалық күтім
диагоналды матрица
одақтас матрица
аударылған матрица
үшбұрышты матрица
тақ сан
ось
радикал ось
цилиндр осі
тербеліс кезеңі
пифагорлық сан (пифагорлық
үштік)
регрессиялық талдау
талдау тәсілі
трактриса
центрлік бұрыш, орталық бұрыш
түйін (матем)
биквадрат теңдеу, бишаршы
теңдеу
квадрат теңдеу, шаршы теңдеу

146
147
148
149
150
151

Ф

фигура

Ц

цепь

Ч

часть целая
число действительное
(вещественное)
число целое

фигура
тізбе
бүтін бөлік
нақты сан
бүтін сан

Я

язык алгоритмический

алгоритмдік тіл

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
152
153
154
155
156
157
158

аварийность
авиация полярная
авиация санитарная
автоблокировка
автоблокировка двухсторонняя
автоблокировка железнодорожная
автоблокировка переменного тока

159

автоблокировка постоянного тока

160
161
162

автобус маршрутный
автобус пригородный
автозаправщик

163
164
165

автокаток
автоклав
автоколебание управляемых
колес
автоколонна
автолюбитель
автомат билетопечатающий
автомобиль высшего класса
автослесарь
автоцистерна

166
167
168
169
170
171
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А

авариялылық
полюстік авиация
санитариялық авиация
автобұғаттау
екіжақты автобұғаттауыш
теміржол автобұғаттауышы
айнымалы токтың
автобұғаттауышы
тұрақты токтың
автобұғаттауышы
бағдарлық автобус
қаламаңы автобусы
автоқұйғыш,
автожанармайқұйғыш
автоаунақ
автоклав
басқарылатын доңғалақтардың
автотербелісі
автотізбек
автоәуесқой
билетбасқыш автомат
жоғарғы сыныпты автомобиль
автослесір, автослесар
автоцистерна

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

агенство
акт коммерческий
акт расследования
акт технический
акт экспертизы
активность
антенна приемная
аппарат ударно-поглощающий
аппарат электрожезловый
аппаратная
аптечка автомобильная

183
184
185
186
187

аренда подвижного состава
арка
арматура
архитектор
архитектура

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

агенттік
коммерциялық акт
тергеу актісі
техникалық акт
сараптама актісі
белсенділік
қабылдау антеннасы
екпінді-серпімді аппарат
электртаяқша аппарат
аппаратхана
автомобиль дәрі-дәрмек
қобдишасы
жылжымалы құрамды жалға алу
арка
арматура
сәулетші
сәулет
Б

база жесткая
база шасси
баланс тепловой
балансир
балансированность колес
балансировка
балансировка колес
балансировка колесной пары
балка
башмак генератора
башмак нажимной
башмак тормозной
башмак
бегунец
безопасность автомобиля
активная
безопасность активная
безотказность
билет групповой
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қатаң база
шасси базасы
жылу теңгерімі
теңгергіш
доңғалақ теңгерімділігі
теңгеру, теңгерімдеу
доңғалақты теңгеру
қос доңғалақты теңгеру
арқалық
генератор табандығы
қысқыш табандық
тежегіш табандық
табандық
өрме белдеу
автомобильдің пәрменді
қауіпсіздігі
пәрменді қауіпсіздік
қалтқысыздық, мүлтіксіздік
топ билеті

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

билет картонный
боковина шины
болезнь земляного полотна
болезнь профессиональная
болт
болтанка
брандвахта
брусчатка
брусчатка мостовая
брызговик
бульдозер колесный

қатырма билет
шинаның қапталы
жер төсемінің бұзылуы
кәсіптік ауру
бұран
шайқалу
брандвахта
кеспекше
көпір кеспекшесі
шашыратқы
доңғалақты бульдозер
В

вагонетка
вагонетка пассажирская
вакуум фильтр
вал
вал телескопический
величина
венец зубчатого колеса
венец зубчатый
вентури-трубка
весы бункерные
весы контрольные
вещество асфальтовое вяжущее
вещество летучее
взмывание
вилка
виток резьбы
влияние
впрыск, обрызгивание
впуск
вращение
врезка
время движения и отдыха
время сообщения
время стоянки
время стоянки поездов
246

арбашық
жолаушы арбашығы
вакуумды сүзгі
білік
телескоптық білік
шама, мөлшер
тісті доңғалақ тәжі
тісті тәж
вентури түтігі
шанақ таразысы
бақылау таразысы
асфальттық тұтқыр зат
ұшпа зат
шарықтау
аша
буна орамы
ықпал
бүрку
жіберу, кіргізу
айналыс
ойма, сұқпа
қозғалыс және демалыс уақыты
қатынас уақыты
тұру уақыты
пойыздардың тұру уақыты

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

время торможения
вход
вывоз
выезд по тревоге
выемка
вызов избирательный
выключатель аварийный
выключатель автоматический
вырезание
вырубка
высота зуба
высота перехода
выточка
выточка кольцевая
вытягивание проволоки
выход
вышгород

259
260
261
262
263
264
265
266

гаситель
геометрия колес
гидрокомпас
глина
глубина промерзания
глубина проникания
гребень
груз взвешиваемый

тежелу уақыты
кіру
әкетілім
дабыл бойынша жолға шығу
ойықша
таңдамалы шақырыс
авариялық ажыратқыш
автоматты ажыратқыш
ойып кесу
шабылым
тіс биіктігі
ауысу биіктігі
қырнақ
сақиналық қырнақ
сымды керу
шығу
ішқамал
Г

267

давление в тормозной магистрали

268
269
270
271

двигатели малооборотные
двигатель бесшумный
двигатель нереверсивный
двигатель реверсивный

272
273

двигатель турбовинтовой
движение поезда в одном
направлении
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Д

сөндіргі, өшіргіш
доңғалақ геометриясы
гидроқұбыланама
саз
қату тереңдігі
кіру тереңдігі
жал
өлшенетін жүк
тежеуіш магистралындағы
қысым
жайайналымды қозғалтқыш
дыбыссыз қозғалтқыш
реверссіз қозғалтқыш
қайтымды қозғалтқыш, реверсті
қозғалтқыш
турбобұрандалы қозғалтқыш
пойыздың бір бағыттағы
қозғалысы

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

движение дорожное безопасное
движение дорожное местное
движение круговое
движение периодическое
движение правостороннее
движение пригородное
движение прямое
движение рабочее
движитель колесный
дегазация
дегазация вагонов
деградация
державка
деталирование чертежа
деталь общая
деталь однотипнная
дефект аварийный
диаграмма натяжения проводов
диаграмма состояния железоуглерод
диаметр вершин витков
длина виртуальная
длина развернутая
длина тормозного пути
днище автомобиля
добыча
доза
дозаправка топлива
дозарядка тормозов
дозатор весовой
долото шарошечное
донжон
дорога неровная
дрейф
дробилка щековая

қауіпсіз жол қозғалысы
жергілікті жол қозғалысы
айналма қозғалыс
кезеңдік қозғалыс
оңжақты қозғалыс
қала маңы қозғалысы
тура қозғалыс
жұмыстық қозғалыс
доңғалақ қозғағыш
газсыздандыру
вагонды газсыздандыру
құлдырау
ұстағыш
сызбаны бөлшектеу
жалпы бөлшек
біртипті бөлшек
авариялық ақау
сым тарту диаграммасы
темір-көміртек күйінің
диаграммасы
орам ұшы диаметрі
виртуал ұзындық
жазылыңқы ұзындық
тежеу жолының ұзындығы
автомобиль бауыры
қазынды
доза
жанармай үстеп құю
тежеуішті үстеп зарядтау
салмақ үстеуіш
шаржылы қашау
басмұнара
кедір-бұдыр жол
ығу
жақтаулы уатқыш
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БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
Е
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

единица грузовая
единицы подвижные
езда
езда автобусом
езда кольцевая
езда плечевая
езда сменная
езда нулевая
емкость аккумулятора
емкость бункера
емкость гравитационная
емкость грузового вагона
емкость динамическая
емкость дифференциальная
емкость ковша
емкость контейнера
емкость остаточная
емкость полезная
емкость статическая
емкость технологическая
емкость удельная
емкость электрическая
емкость электростатическая
ерш

жүк бірлігі
көшпелі бірліктер
жүріс, жүру
автобуспен жүру
айналма жүріс
иінді жүріс
ауысымды жүріс
нөлдік жүріс
аккумулятор сыйымдылығы
шанаш сыйымдылығы
гравитациялық сыйымдылық
жүк вагонының сыйымдылығы
динамикалық сыйымдылық
дифференциал сыйымдылық
шөміш сыйымдылығы
контейнер сыйымдылығы
қалдықты сыйымдылық
пайдалы сыйымдылық
статикалық сыйымдылық
технологиялық ыдыс
үлестік сыйымдылық
электр сыйымдылық
электрстатикалық сыйымдылық
қылшөтке (тұрмыс)
Ж

25
26
27
28
29

жаровыносливость
жаропрочность
жаропрочность удельная
жаростойкость
жароупорность

ыстыққа көнбістік
ыстыққа беріктік
меншікті ыстыққа беріктік
ыстыққа бекемдік
қызуға төзгіштік
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

жароустойчивость
железнение
железнодорожник
железо
желоб водосточный
желоб спускной
желобок
жернов
жесткость абсолютная
жесткость вала
жесткость воды
жесткость воды карбонатная
жесткость динамическая
жесткость изгиба
жесткость коленчатого вала
жесткость комплексная
жесткость линейная
жесткость механической
характеристики
жесткость обратной связи
жесткость осевая
жесткость поперечная
жесткость продольная
жесткость пружины
жесткость пути
жесткость рельсового звена
жесткость станины
жесткость цепей
жесткость цепи подач
жесть
жестянщик
живучесть
жидкость
жидкость агрессивная
жидкость вязкопластическая
жидкость вязкоупругая
жидкость гидротормозная

ыстыққа төзімділік
темірлеу
теміржолшы
темір
суағар науаша
түсіру науаша
науашық
диірментас
абсолют қатаңдық
білік қатаңдығы
судың кермектігі
карбонатты судың кермектігі
динамикалық қатаңдық
иілу қатаңдығы
иінді білік қатаңдығы
кешендік қатаңдық
сызықтық қатаңдық
механикалық сипаттама
қатаңдығы
кері байланыс қатаңдығы
осьтік қатаңдық
көлденең қатаңдық
бойлық қатаңдық
серіппе қатаңдығы
жол қатаңдығы
рельс буынының қатаңдығы
тұғыр қатаңдығы
тізбектер қатаңдығы
берілім тізбегінің қатаңдығы
қаңылтыр
қаңылтыршы
өміршеңдік
сұйықтық
агрессивті сұйықтық
тұтқырпластикалық сұйықтық
тұтқырсерпімді сұйықтық
гидротежегіш сұйықтық
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

жидкость неоднородная
жидкость охлаждающая
жидкость полирования
жидкость рабочая
жидкость этиловая
жидкотекучесть
жизнеобеспечение
журнал бортовой
журнал дежурного
журнал станционный
журнал судовой
журнал учета

әртекті сұйықтық
салқындатқыш сұйықтық
жалтырату сұйықтығы
жұмыс сұйықтығы
этил сұйықтығы
сұйықтай аққыштық
өмірді қамсыздандыру
борт журналы
кезекші журналы
стансалық журнал
кеме журналы
есепке алу журналы
З

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

забегание колес
забегание рельсовых стыков
забивка сваи
забутка
забутовка
завеса
завеса воздушная
завеса тепловая
завинчивание винта
завиток
завихрение жидкости
завихривание воздуха
завихритель винтовой
завод автоматизированный
завод автоматический
завод автомобильный
завод автосборочный
завод вагоноремонтный
завод камнедробильный
завод локомотиворемонтный
завод ремонтный
завод судостроительный
завод тепловозостроительный
завод щебеночный

доңғалақтың алға шығуы
рельс жымының алға шығуы
қада қағу
шегентас
шегендеу
шымылдық
ауа шымылдық
жылулық шымылдық
бұранданы бұрап кіргізу
еспек
сұйықтың құйындауы
ауаның құйындауы
бұрандалы құйындатқы
автоматтандырылған зауыт
автомат зауыт
автомобиль зауыты
автоқұрастыру зауыты
вагон жөндеу зауыты
тас уату зауыты
локомотив жөндеу зауыты
жөндеу зауыты
кеме жасау зауыты
тепловоз жасау зауыты
шақпатас зауыты
251

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

заводка двигателя
заглушение двигателя
заготовка
заготовка исходная
заготовка катанная
заготовка кованная
заготовка литая
заготовка непрерывно литая
заготовка плоская
заготовка полосовая
заготовка стальная
заградитель
заграждение путевое
загрязнение двигателя
загрязнения транспортных
средств
загрязненность масла
загустевание масла
задание нагрузки на двигатель
задание полетное
задание проектное
задание состава смеси
задание техническое
задающее устройство
задвижка
заделка трещин
задержка
задержка воспламенения
задержка поезда
задержка транспортных средств
зажигание
зажигание искровое
зажим винтовой
зажим генератора
зажим эксцентриковый
зажим
зазор

қозғалтқышты оталдыру
қозғалтқышты өшіру
дайындама
бастапқы дайындама
иленген дайындама
соғылған дайындама
құйма дайындама
үздіксіз құйма дайындамасы
жазық дайындама
жолақ дайындама
болат дайындама
бөгеулік
жол бөгеуі
қозғалтқыштың ластануы
көлік құралдарының ластануы
майдың ластануы
майдың қоюлануы
қозғалтқыға күш түсіру
ұшу тапсырмасы
жобалық тапсырма
қоспа құрамын беру
техникалық тапсырма
тапсырғыш құрылғы
ысырма
жарықты бітеу
кідіріс
тұтану кідірісі
пойыз кідірісі
көлік құралдары кідірісі
тұтандыру
ұшқынмен тұтандыру
бұрандалы қысқыш
генератор қысқышы
эксцентрлі қысқыш
қысқыш
саңылау
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

зазор боковой
зазор масляной
зазор между витками
зазор между рельсами
зазор начальный
зазор нулевой
зазор осевой
зазор радиальный
зазор температурный
зазор технологический
закаленнность стали
закаленный стальной инструмент
закалка индукционная
закалка поверхностная
закалка рельсов
закалка током высокой частоты
закатка
заклепка плотная
заклепка с плотной головкой
заклепка с полукруглой головкой

158

заклепка с полупотайной
головкой
заклепка с потайной головкой
заклепочное соединение
заклепывание
заклинивание
заклинивание вала
заклинивание колесной пары
законсервирование техники
закраина обода колес
закрепление
закрепление вагонов
закрепление грунта
закрепление пути от угона
закрепление стрелочных
переводов от угона

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

253

бүйірлік саңылау
майлы саңылау
орамдар арасындағы саңылау
рельстер арасындағы саңылау
бастапқы саңылау
нөлдік саңылау
осьтік саңылау
радиал саңылау
температуралық саңылау
технологиялық саңылау
болаттың шыңдалғандығы
шындалған болат құрал
индукциялық шыңдау
беттік шыңдау
рельсті шыңдау
жоғары жиілікті токпен шыңдау
ернеулеу
тығыз тойтарма шеге
тығыз төбелікті тойтарма
жартылай дөңгелек төбелікті
тойтарма
жартылай жасырын төбелікті
тойтарма
жасырын төбелікті тойтарма
тойтармалы қосылыс
тойтару
сыналану
біліктің сыналануы
доңғалақ жұбының сыналануы
техниканы тұмшалау
доңғалақ құрсауының ернеуі
бекіту
вагондарды бекіту
топырақты бекіту
жолды ығуға қарсы бекіту
бағыттама бұрмасын ығысудан
бекіту

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

закручивание гайки
закрылок
закрылок струйный
закрылок щелевой
замедление
замедление при торможении
замедление темпа
замедлитель
замедлитель вагонный
замедлитель клещевидный
весовой
замедлитель торможения
замедлитель хода
замена
замена колесных пар
замена масла
замена стрелочных переводов
замена шпал одиночная
заменители масла
замер давления воздуха
замерзание автомобильного
стекла
замерзание охлаждающей
жидкости
замещение бензина природным
газом
замок
замок ремня безопасности
замыкание короткое
замыкание механическое
замыкание силовое
замыкание стрелок
замыкание электрическое
замыкатель
замыкатель стрелочный
занос автомобиля
занос ведущих колес

сомынды тартып бұрау
жалғасқанатша
шапшыма жалғасқанатша
саңылақ жалғасқанатша
баяулату
тежеу барысындағы баяулау
қарқынды бәсеңдету
баяулатқы
вагон баяулатқысы
қысқаштәріздес таразылық
баяулатқы
тежеу баяулатқысы
жүрісбаяулатқы
ауыстыру
доңғалақтар жұбын ауыстыру
май ауыстыру
бағыттама бұрмаларын ауыстыру
шпалды бірлі-жарым ауыстыру
майалмастырғы
ауа қысымын өлшеу
автомобиль әйнегінің мұздануы
салқындатқыш сұйықтың қатуы
бензинді табиғи газбен
алмастыру
құлып
қауіпсіздік белбеуінің құлпы
қысқа тұйықталу
механикалық тұйықталу
күштік тұйықталу
бағыттамалардың тұйықталуы
электрлік тұйықталу
тұйықтауыш
бағыттама тұйықтауыш
автомобильдің сырғуы
жетекші доңғалақтың сырғуы
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205

занос задней части автомобиля

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

занятие перегона
запас аварийный
запас вагонов
запас геологический
запас материала
запас мощности
запас покилометровый
запас промышленный
запас прочности
запас рельсов
запас сцепления
запас топлива
запас усилия прижатия
запас устойчивости
запас хода
запас энергии запасной
запиливание углов
заплечик
заплечик иглы
заполнение пути
запотевание автомобильного
стекла
заправка автомобиля
запрещение движения
запуск двигателя
запуск ракеты
зарядка аккумулятора
зарядка тормозов
заслонка
заслонка воздушная
засорение каналов карбюратора
засорение фильтра
затвор грейферный
затвор секторный
затор

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

автомобиль артқы бөлігінің
сырғуы
өткелекке орналасу
авариялық қор
вагондар қоры
геологиялық қор
материал қоры
қуат қоры
шақырымдық қор
өнеркәсіптік қор
беріктік қоры
рельстер қоры
ілінісу қоры
отын қоры
қысу күшінің қоры
орнықтылық қоры
жүріс қоры
босалқы энергия қоры
бұрыштарды аралау
кемершік
иненің кемершігі
жолдың толуы
автомобиль әйнегінің булануы
автомобильге май құю
қозғалысқа тыйым салу
қозғалтқыны іске қосу
зымыранды іске қосу
аккумуляторды зарядтау
тежегіштерді зарядтау
қалқалағыш
ауақалқалағыш
карбюратор арналарының бітелуі
сүзгінің бітелуі
грейферлік бекітпе
секторлық бекітпе
кептеліс
255

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

затор автомобильный
заход в гавань
заход винта
заход резьбы
захоронение машины
зацепление
зацепление винтовое
зацепление внешнее
зацепление внутреннее
зацепление волновое
зацепление зубчатое
зацепление часовое
зацепление эвольвентное
зубчатое
звездочка натяжная
звездочка резиновая
звездочка тяговой цепи
звездочка цепная
звено
звено ведомое
звено ведущее
звено внешнее
звено внутреннее
звено промежуточное
звено рельсовое
звено цепи
зеркало горения
зеркало заднего вида
знак аварийной остановки
знак временный
знак дополнительный
знак дорожный
знак запрещающий
знак информационный
знак километровый
знак номерной
знак основной

автомобиль кептелісі
айлаққа кіру
бұранда кірмесі
буна кірмесі
мәшинені көму
ілініс
бұрандалы ілініс
сыртқы ілініс
ішкі ілініс
толқынды ілініс
тісті ілініс
сағаттық ілініс
эвольвентті тісті ілініс
керіліс жұлдызшасы
резеңкелі жұлдызша
тартқыш шынжыр жұлдызшасы
шынжырлық жұлдызша
буын
жетектегі буын
жетекші буын
сыртқы буын
ішкі буын
аралық буын
рельс буын
тізбек буыны
жану айнасы
артқы көрініс айнасы
авариялық аялдау белгісі
уақытша белгі
қосымша белгі
жол белгісі
тыйым салу белгісі
ақпараттық белгі
километрлік белгі
нөмірлік белгі
негізгі белгі
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276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

знак предупреждающий
знак специальный
знак уклона дороги
знаки дополнительной
информации
знаки дорожные управляемые
зольность дизельного топлива
зона взлета и посадки
зона обслуживания
зона ожидания
зона опасная
зона отдыха
зона посадки
зона пригородная
зона ремонта
зона риска
зона управления
зона фидерная
зональность

ескерту белгісі
арнайы белгі
жолдың еңістігі белгісі
қосымша ақпарат белгілері
басқарылатын жол белгілері
дизель отынының күлділігі
ұшу-қону аймағы
қызмет көрсету аймағы
күту аймағы
қауіпті аймақ
демалыс аймағы
қону аймағы
қаламаңылық аймақ
жөндеу аймағы
тәуекел аймағы
басқару аймағы
фидерлік аймақ
аймақтылық
И

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

избыток давления
избыток газа
избыток масла
извозщик
издержки транспортные
излом балки вагона
излом вала вагона
излом контррельса
излом крестовины
излом оси
излом отливки
излом поперечины
излом рельса
излом сердечника
излом стыковой накладки
излом усовика
излом усталостный

қысым артықтығы
газ артықтығы
май артықтығы
арбакеш
көлік шығасылары
вагон арқалығының омырылымы
вагон білігінің омырылымы
жанама рельстің омырылымы
айқастырма омырылуы
ось омырылуы
құйманың омырылуы
көлденеңшенің омырылуы
рельстің омырылуы
өзекше омырылуы
жым жапсырмасының омырылуы
ауыздықты ілмектің омырылуы
қажулық омырылым
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311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

излом хрупкий
излом шейки оси
изменение мощности двигателя
изменение эксплуатационных
свойств
изменчивость показателя
измерение давления
измерение дистанции
измерение длины
износ
износ боковой
износ естественный
износ инструмента
износ инфраструктуры
износ колесных гребней
износ моральный
износ равномерный
износ рельса
износостойкость
изоляция вагонов
импеллер гидравлический
индикатор
индикатор годности
индикатор износа
индикатор качества масла
индуктивность
индуктор
индукция магнитная
индустрия автомобильная
индустриялизация
инерциальные системы
навигации
инерционность
инерция
инженер
инспектирование
инспектор

морт омырылым
ось мойнының омырылуы
қозғалтқыш қуатының өзгерісі
пайдалану қасиеттерінің өзгерісі
көрсеткіш құбылмалылығы
қысым өлшеу
арақашықтық өлшеу
ұзындық өлшеу
тозу
бүйірлік тозу
табиғи тозу
құралдың тозуы
инфрақұрылымның тозуы
доңғалақ жалының тозуы
моральдық тозу
біркелкі тозу
рельстің тозуы
тозуға төзімділік
вагондарды оқшаулау
гидравликалық импеллер
индикатор
жарамдылық индикаторы
тозу индикаторы
май сапасының индикаторы
индукциялылық
индуктор
магниттік индукция
автомобиль индустриясы
индустрияландыру
навигацияның инерциялық
жүйелері
инерциялылық
инерция, екпін
инженер
инспекциялау
инспектор
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346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

инструктирование
инструмент автомобильный
инструмент алмазный
инструмент измерительный
инструмент кузнечный
инструмент металлорежущий
инструмент режущий
инструмент резьбонарезающий
инструмент технологический
инструмент ударный
инструмент универсальный
инструмент электрический
инструментальная
инструментальщик
интенсивность движения
интенсивность движения
расчетная
интенсивность движения
приведенная
интенсивность нагрузки
интенсивность пешеходного
потока
интенсивность потока
интервал безопасности
интервал взлета
интервал горочный
интервал движения
интервал изменения скорости
интервал межпоездной
интервал следования поездов
интервал станционный
интервал температурный
интермодальные перевозки
интерцептор
информативность транспортного
средства
информация аэронавигационная
информация диспетчерская

нұсқау беру
автомобиль құралы
алмас құралы
өлшеуіш құрал
ұста құрал
металкескіш құрал
кескіш құрал
оймакескіш құрал
технологиялық құрал
соққыш құрал
әмбебап құрал
электр құрал
құралхана
құралшы
қозғалыс қарқындылығы
есептік қозғалыс қарқындылығы
келтірілген қозғалыс
қарқындылығы
жүктеме қарқындылығы
жүргіншілер ағынының
қарқындылығы
ағын қарқындылығы
қауіпсіздік аралығы
ұшу аралығы
дөңес аралығы
қозғалыс аралығы
жылдамдық өзгеруінің аралығы
пойызаралық интервал
пойыздардың жүріс аралығы
станса аралығы
температуралық аралық
интермодалдық жүк тасу
интерцептор
көлік құралының ақпараттылығы
аэронавигациялық ақпарат
диспетчерлік ақпарат
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380
381
382

ионизация воздуха
искажение результатов измерения
искажение структуры материала

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

искатель линейный
искатель шаговый
искра
искрагаситель
искрение
искрообразователь
испарение
испарение топлива
испаритель
испаряемость
испытание автомобиля
испытание двигателя
испытание заводское
испытание летное
испытание локомотива
испытание моста
испытание покрытия
испытание рельса
испытание тормоза
испытания ходовые
исследование
исследователь
источник энергии
источник энергии
альтернативный

407
408
409
410
411
412
413

ауаның иондануы
өлшеу нәтижесінің бұрмалануы
материал құрылымының
бұрмалануы
желілік іздеуіш
қадамдық іздеуіш
ұшқын
ұшқынсөндіргі
ұшқындау
ұшқынтүзгі
булану
жанармайдың булануы
буландырғыш
буланғыштық
автомобильді сынау
қозғалтқышты сынау
зауыттық сынақ
ұшу сынағы
локомотивті сынау
көпірді сынау
жамылғыны сынау
рельсті сынау
тежеуішті сынау
жүріс сынағы
зерттеу
зерттеуші
энергия көзі
балама қуат көзі
К

кабель станционный
кабестан
кабина машиниста
каботаж
кайма
калевка
калибр

стансалық кәбіл
кабестан
мәшинеші кабинасы
каботаж
жиектеме
оймыш
калибр
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414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

калибр для вала
калибр для отверстий
калибр контрольный
калибр непроходной
калибр предельный
калибр эталонный
калибр-кольцо
калибр-пробка
камень бутовый
камень валунный
камера багажная
камера догорания
камера поплавковая
камера пропарочная
камера топливная
камера форсажная
камера хранения
камера электрооборудования
камнедробилка
канал
канал вентиляционный
канал впускной
канал выпускной
канал газоотводящий
канал головной
канал измерительный
канал магистральный
канал паровой
канал питатель
канал приема
канал радиосвязи
канал распределительный
канал судоходный
канал щелевой
канализирование главной дороги
канат
канат ковшовый

білік калибрі
тесік калибрі
бақылау калибрі
өтпейтін калибр
шектік калибр
эталондық калибр
калибр-сақина
калибр-тығын
шойтас
дөңбектас
жүк камерасы
жанып біту камерасы
қалтқы камерасы
буландыру камерасы
отын камерасы
форсаж камерасы
сақтау камерасы
электр жабдығы камерасы
тасуатқы
арна
желдету арнасы
енгізу арнасы
шығару арнасы
газ шығаратын арна
басты арна
өлшеуіш арна
магистрал арна
буарна
қоректендіргіш арна
қабылдау арнасы
радиобайланыс арнасы
таратқыш арна
кеме жүру арнасы
саңылақты арна
басты жолды арналау
арқан
шөміш арқаны
261

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

канат металлический
канат подъемный
канат стальной
канат стреловой
канат строповой
канат тяговый
канат цепной
канатоемкость
канистра
канифоль
кант рельса рабочий
капельник
капитан корабля
караванинг
карбюратор
кардан мягкий
каретка
каркас
каркас машины
карта путей сообщения
карта смазки
карта технологическая
картер
картер двигателя
касание
касса билетная
касса брони
касса железнодорожная
кассета
кассир билетный
катакомбы
катастрофа транспортная
категория вагона
категория весовая
категория груза
категория грунта
категория дороги

металл арқан
көтергіш арқан
болат арқан
жебелік арқан
жүкілгіш арқан
тарту арқаны
шынжыр арқан
арқансыйымдылық
канистр
канифоль
рельстің жұмыстық жиегі
тамшылатқы
кеме капитаны
караванинг
карбюратор
жұмсақ кардан
күймеше
қаңқа
мәшине қаңқасы
қатынас жолдары картасы
майлау картасы
технологиялық карта
картер
қозғалтқыш картері
жанасу
билет кассасы
бронь кассасы
теміржол кассасы
кассета
билет кассирі
құлдилама
көлік апаты
вагон санаты
салмақ дәрежесі
жүк санаты
жер санаты
жол санаты
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488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

категория поезда
категория ремонта
катер
катун
катушка
катушка возбуждения
катушка индуктивная
катушка реактивная
катушка шунтовая
качество аэродинамическое
качество вагона ходовое
качество ездовое
качество обработки
качество перевозок
качество эксплуатации
каюта корабля
кают-компания
квадр
керамика
кессон
километраж пробега
киль
кильватер
кингстон
кипрегель
кирка
кислород
кислота
кислота серная
кислота соляная
кислотоупорность
кист
кисти малярные
киянка
клавиша
кладка бутовая
клаксон

пойыз санаты
жөндеу санаты
катер
көшкінтас
шарғы
қоздыру шарғысы
индуктивті шарғы
реактивті шарғы
шунтты шарғы
аэродинамикалық сапа
вагонның жүріс сапасы
жүріс сапасы
өңдеу сапасы
жүк тасу сапасы
пайдалану сапасы
кеме каютасы
кают-компания
текшетас
қыш
кессон
жүрілген шақырым
киль
кильватер
кингстон
кипрегель
қайла
оттек
қышқыл
күкірт қышқылы
тұз қышқылы
қышқылғатөзімділік
қылауыш
малярлық қылауыш
ағаш балға
перне
шойтас төсеу
клаксон
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525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541

клапан
клапан байпасный
клапан бустерный
клапан воздушный
клапан впускной
клапан выпускной
клапан давления
клапан игольчатый
клапан нагнетательный
клапан невозвратный
клапан обратный
клапан паровоздушный
клапан перепускной
клапан предохранительный
клапан тарельчатый
клапан шаровой
клапан электропневматический

542
543
544
545

классификатор
классификация
классификация автомобилей
классификация автомобильных
дорог
классификация аэродромов
классификация браков
классификация грузов
классификация деталей
классификация полетов
классификация путей
классификация станций
клей мелоказеиновый
клемма
клеть
клещевик
клещи
клещи рельсозахватные
клещи шпальные

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

қысымтығын
байпасты қысымтығын
бустерлік қысымтығын
ауа қысымтығыны
енгізу қысымтығыны
шығару қысымтығыны
қысым қысымтығыны
ине тәрізді қысымтығын
айдау қысымтығыны
қайтпайтын қысымтығын
кері қысымтығын
бу-ауа қысымтығыны
қайта өткізу қысымтығыны
сақтандыру қысымтығыны
табақшалы қысымтығын
шарлы қысымтығын
электрпневматикалық
қысымтығын
жіктегіш, классификатор
жіктеу
автомобильдерді жіктеу
автомобиль жолдарын жіктеу
әуеайлақтарды жіктеу
ақауларды жіктеу
жүктерді жіктеу
бөлшектерді жіктеу
ұшуларды жіктеу
жолдарды жіктеу
стансаларды жіктеу
борлы-казейінді желім
клемма, ұстатқыш
тошала
қысқаш
кемпірауыз
рельсқармауыш кемпірауыз
шпалқармауыш кемпірауыз
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560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

кливер
клин
клин конусный
клин крепежный
клин острый
клин призматический
клин регулировочный
клипер
клиренс
ключ
ключ гаечный
ключ гаечный газовый
ключ динамометрический
ключ накидной
ключ разводной
ключ рожковый
ключ стрелочный
ключ торцевой
ключ трубный
ключ управления
книга кассовая
кнопка бдительности
кнопка выключения
кнопка сигнальная
ковка
ковка горячая
ковкость
ковш
ковш заливочный
ковш погрузчика
ковш скрепера
ковш экскаватора
коготь
когти монтерские
код
код пятизначный
код сообщения

кливер
сына
конус сына
бекіту сынасы
үшкір сына
призмалы сына
реттегіш сына
клипер
саңғал
кілт
сомын кiлтi
газды сомын кілті
динамометрлік кілт
кигізбе кілт
айырылмалы кілт
аша кілт
бағыттама кілті
тұқыр кілті
құбыр кілті
басқару кілті
касса кітабы
қырағылық кнопкысы/кнопкасы
ажырату кнопкысы/кнопкасы
сигнал кнопкысы/кнопкасы
сомдау
ыстық сомдау
сомдалғыштық
шөміш
құю шөміші
тиеуіш шөміші
скрепер шөміші
экскаватор шөміші
қадауыл
монтерлік қадауыл
код
бестаңбалы код
хабарлау коды
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597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

код числовой
кодекс воздушный
кожух вентилятора
кожух зубчатой передачи
колебание
колебание автоматическое
колебание вагона
колебание вынужденное
колебание гормоническое
колебание свободное
колеса ведомые
колеса ведущие
колеса жесткие
колеса литые
колеса локомотивные
колеса направляющие
колеса приводные
колеса ходовые
колесо автомобиля
колесо вагона
колесо гибкое
колесо запасное
колесо зубчатое
колесо зубчатое прямозубое
колесо зубчатое шевронное
колесо конческое зубчатое
колесо косозубое
колесо лопастное
колесо с внутренними зубьями
колесо съемное
колесо фрикционное
колесо храповое
колесо цельнокатанное
колесо цепное
колесо червячное
колея
колея грунтовая

сандық код
әуе кодексі
желдеткі қаптамасы
тісті беріліс қаптамасы
тербеліс
автоматты тербеліс
вагон тербелісі
мәжбүрлі тербеліс
үйлесімді тербеліс
еркін тербеліс
жетектегі доңғалақтар
жетекші доңғалақ
қатты доңғалақ
құйма доңғалақ
локомотив доңғалақ
бағыттауыш доңғалақ
жетек доңғалақ
жүріс доңғалақ
автомобиль доңғалағы
вагон доңғалағы
иілгіш доңғалақ
босалқы доңғалақ
тісті доңғалақ
тіктісті тісті доңғалақ
шыршатісті тісті доңғалақ
конустісті доңғалақ
қиғаштісті доңғалақ
қалақты доңғалақ
ішкі тісті доңғалақ
салмалы доңғалақ
үйкелісті доңғалақ
шаппа доңғалақ
тұтастаптамалы доңғалақ
шынжырлы доңғалақ
бұрамдық доңғалақ
жолтабан
топырақ жолтабан
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634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

колея железнодорожная
колея колес
колея нормальная
колея рельсовая
колея узкая
колея широкая
коллектор
колодец водоприемный
колодец смотровой
колодка
колодка тормозная
колонка
колонка безопасная рулевая
колонка бензораздаточная
колонка заправочная
колонка направляющая
колонка штурвальная
колонна поворотная
колонна транспортная
колоннада
колпаки колес
колпачок
кольца маслосъемные
кольцо
кольцо брызговое
кольцо внутреннее
кольцо лабиринтное
кольцо наружное
кольцо прижимное
кольцо пружинное
кольцо с шаром
кольцо стопорное
кольцо уплотнительное
кольцо упорное
кольцо установочное
команда
команда запрещения

теміржол жолтабан
дөңгелек жолтабаны
қалыпты жолтабан
рельстік жолтабан
тар жолтабан
кең жолтабан
жинақтағыш
суқабылдауыш құдық
байқау құдығы
қалып
тежеуiш қалып
бағанша
қауіпсіз рөлді бағанша
бензин тарату бағаншасы
жанармайқұю бағаншасы
бағыттаушы бағанаша
штурвал бағанаша
айналмалы бағана
көлік бағанасы
бағанатізбек
доңғалақ қалпақтары
қалпақша
майсылығыш сақина
сақина
бүрку сақинасы
ішкі сақина
шытырман сақина
сыртқы сақина
қыспа сақина
серіппе сақина
шарлы сақина
тоқтатқы сақинасы
тығыздағыш сақина
тірек сақина
қондыру сақинасы
команда
тыйым салу командасы
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671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

команда судовая
командир воздушного судна
комбайн самоходный
коммутатор
комната отдыха
компактность
компас
компас магнитный
компенсация аэродинамическая
компенсация весовая
компостер
конвейер
конвейер вагонетный
конвейер вибрационный
конвейер винтовой
конвейер ленточный
конвейер опорный
конвейер пассажирский
конвейер передвижной
конвейер переносный
конвейер пластинчатый
конвейер подвесной
конвейер роликовый
конвейер скребковый
конгломерат
конденсат
конденсатор
конденсатор напряжения
конденсация
кондуктор
кондуктор поезда
конек
конец каната
контейнер
контейнер железнодорожный
контейнер изотермический
контейнер крупнотоннажный

кеме командасы
әуе кемесінің командирі
өздігінен жүретін комбайн
коммутатор
демалыс бөлмесі
ықшамдылық
құбыланама
магнитті құбыланама
аэродинамикалық өтем
салмақтық өтем
компостер
конвейер
арбашықты конвейер
вибрациялық конвейер
бұрандалы конвейер
таспалы конвейер
тіректі конвейер
жолаушылар конвейері
жылжымалы конвейер
тасымал конвейер
табақшалы конвейер
аспалы конвейер
аунақшалы конвейер
қырғыш конвейер
конгломерат
конденсат
конденсатор
кернеу конденсаторы
конденсация, сұйықтану
кондуктор
пойыз кондукторы
шатыржал
арқанның ұшы
контейнер
теміржол контейнері
изотермиялық контейнер
ауыртонналы контейнер
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708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742

контейнер малотоннажный
контейнер многотоннажный
контейнер специализированный
контейнер среднетоннажный
контейнер универсальный
контейнеровоз
контора
контора товарная
контроллер дорожный
контроллер машиниста
контроллинг
контроль бдительности
контроль диспетчерский
контроль заводской
контроль люминесцентный
контроль перевозки
контроль поезда
контроль полетов
контроль свободности пути
контроль скорости
контроль состояния пути
контроль технический
контрольное испытание
локомотива
контррельс
контррельс крестовины
конус балансирный
конус впадин
конус насыпи
конусный ролик
конфузор
координатор
координированное управление
движением
копание
копание полусвободное
копание свободное

азтонналы контейнер
көптонналы контейнер
арнайы контейнер
ортатонналы контейнер
әмбебап контейнер
контейнертасығыш
кеңсе
тауар кеңсесі
жол бақылаушы
мәшинеші-бақылаушысы
контроллинг
қырағылықты бақылау
диспетчерлік бақылау
зауыттық бақылау
люминесценттік бақылау
жүк тасуды бақылау
пойызды бақылау
ұшуды бақылау
жолдың бостығын бақылау
жылдамдықты бақылау
жол жағдайын бақылау
техникалық бақылау
локомотивті бақылау сынағы
жанама рельс
айқастырма жанама рельсі
теңгергіш конус
ойым конусы
үйінді конусы
конусты аунақша
конфузор
үйлестіруші
қозғалысты үйлесімді басқару
қазу
жартылай еркін қазу
еркін қазу
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743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776

копер свайный
копры маятниковые
кораблекрушение
корабль космический
корабль, судно
корешок квитанции
коридор воздушный
коридор движения
коридор здания
коридор транспортный
коробка золотниковая
коробка отбора мощности
коробка передач
коробка раздаточная
коробка скоростей
коробление
коромысло
кортеж автомобилей
корчеватель
космодром
космонавт
космос
котел
котел битумный
котел битумонагревательный
котельная
котлован
коэффицент несущей
способности
коэффициент аварийности
коэффициент аварийности
итоговый
коэффициент аварийности
сезонный
коэффициент аварийности
частный
коэффициент аэродинамический
коэффициент безопасности

қадалық копер
маятник копер
кеме апаты
ғарыш кемесі
кеме
төлемқағаз түбіртегі
әуе дәлізі
қозғалыс дәлізі
ғимарат дәлізі
көлік дәлізі
реттығын қорабы
қуат алу қорабы
берілістер қорабы
таратқыш қорабы
жылдамдықтар қорабы
шалыстану
күйенте
автомобиль кортежі
түпқопарғы
ғарыш айлағы
ғарышкер
ғарыш
қазан
битум қазаны
битумқыздырғыш қазан
қазандық
қазаншұңқыр
көтергіштік қабілет
коэффициентi
авариялылық коэффициенті
қорытынды авариялылық
коэффициенті
маусымдық авариялылық
коэффициенті
жеке авариялылық коэффициенті
аэродинамикалық коэффициент
қауіпсіздік коэффициенті
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777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806

коэффициент безопасности
движения
коэффициент вместимости
коэффициент водонасыщения
коэффициент водоустойчивости
коэффициент вязкости
коэффициент загрузки
коэффициент запаса
коэффициент избытка воздуха
коэффициент интенсивности
движения
коэффициент использования
вместимости
коэффициент использования
времени
коэффициент использования
пробега
коэффициент копания
коэффициент морозостойкости
коэффициент мощности
коэффициент надежности
коэффициент наполнения
коэффициент обзорности
коэффициент отправления груза
коэффициент полезного действия
коэффициент поперечного
сцепления колеса
коэффициент пористости
коэффициент потери
коэффициент продольного
скольжения колеса
коэффициент происшествия
коэффициент прочности
коэффициент пучения
коэффициент размягчения
коэффициент разрыхления
коэффициент сдвоенных
грузовых операций
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қозғалыс қауіпсіздігі
коэффициенті
сыйымдылық коэффициенті
суғақанығу коэффициенті
суғатөзімділік коэффициенті
тұтқырлық коэффициенті
жүктеу коэффициенті
қор коэффициенті
ауаның артықтығы коэффициенті
қозғалыс қарқындылығының
коэффициенті
сыйымдылықты пайдалану
коэффициенті
уақытты пайдалану
коэффициенті
жүрісті пайдалану коэффициенті
қазу коэффициенті
аязға төзімділік коэффициенті
қуат коэффициентi
сенімділік коэффициентi
толтыру коэффициенті
шолулық коэффициенті
жүкті жөнелту коэффициенті
пайдалы әсер коэффициенті
доңғалақтың көлденең ұстасу
коэффициенті
кеуектілік коэффициенті
ысырап коэффициенті
доңғалақтың бойлық сырғу
коэффициенті
оқиға коэффициенті
беріктік коэффициентi
ісіну коэффициенті
жұмсарту коэффициенті
қопсыту коэффициенті
екі еселенген жүк
операцияларының коэффициентi

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

коэффициент скольжения
коэффициент скользкости
коэффициент скорости
коэффициент сменности
коэффициент сопротивления
движению
коэффициент сцепления
коэффициент съема
коэффициент тарности
коэффициент трения
коэффициент уплотнения
коэффициент устойчивости
край проезжей части
кран автомобильный
кран башенный
кран грузоподъемный
кратность
кратность полиспаста
крепление болтовое
крепление груза
крестовина
крестовина воздушного провода
крестовина кардана
крестовина острая
крестовина стрелочная
крестовина стрелочного перевода

832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

кривая скорости
кривая стрелочная
кривизна поворота
кровля
кронциркуль
кронштейн
кронштейн поворотный
крошка асбестовая
круг поворотный
круг полета
272

сырғу коэффициенті
тайғанақтық коэффициенті
жылдамдық коэффициенті
ауысымдық коэффициенті
қозғалысқа кедергілік
коэффициенті
ілінісу коэффициенті
алу коэффициенті
ыдыстылық коэффициенті
үйкелiс коэффициентi
тығыздалу коэффициенті
орнықтылық коэффициенті
жүру бөлігінің шеті
автомобиль кран
мұнаралы кран
жүккөтергіш кран
еселілік
полиспаст еселілігі
бұран бекітпе
жүк бекіту
айқастырма
аспалы сым айқастырма
кардан айқастырмасы
өткір айқастырма
бағыттама айқастырма
бағыттама бұрмасының
айқастырмасы
жылдамдық қисығы
бағыттамалық қисық
бұрылыс қисықтығы
жабын
кронциркуль
кронштейн
бұрылу кронштейні
асбест үгіндісі
бұрылыс шеңбері
ұшу шеңбері

842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856

крыло дельтавидное
крыло стреловидное
крыло трапециевидное
крюк
крюк двурогий
крюк для изолятора
крюк крана
кувалда
купе
купе двухместное
купе служебное
курс обратный
кусачки
кусковатость руды
кювет

дельта тәрізді қанат
жебе тәрізді қанат
трапеция тәрізді қанат
ілгек
қосмүйізді ілгек
оқшаулауыш ілгегі
кран ілгегі
зілбалға
купе
екіорынды купе
қызметттік купе
кері бағыт
тістеуік
кеннің кесектілігі
кювет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ
2015 ЖЫЛҒЫ 15 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
А
1
2
3
4
5

аборт
акробустит
алиментарное бесплодие
аридный климат
аридные растения

іш тастау (малда)
күпек қабынуы
қоректік бедеулік
құрғақ климат
қуаңшылық өсімдіктері
Б

6
7
8
9

баран пробник
баранчик
безлепестные растения
бойня

күйек қошқар
тоқты қошқар
күлтесіз өсімдіктер
қасапхана
В

10
11
12
13

везикула
водораздел
выводок
выжеребка

күлдіреуік
суайрығы
ұялас балапан
құлындау
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С
14

созревание

пісіп-жетілу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
БЕКІТУГЕ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
А
15
16
17
18

автоинформатор
адапта́ция
аккредитационные органы
акустоэлектроника

19
20
21

банк данных
безопасность коммуникаций
безопасность связи

автоақпаратшы
бейiмделу
аккредиттеу органдары
акустикалық электроника
Б
деректер банкі
коммуникация қауіпсіздігі
байланыстың қауіпсіздігі
В

22
23
24

видеоусилитель
волна
высшая техническая школа

видеокүшейткіш
толқын
жоғары техникалық мектеп
Г

25
26
27
28

государственная именная
стипендия
государственный выпускной
экзамен
государственный
образовательный заказ
громкоговоритель

мемлекеттік атаулы стипендия
мемлекеттік бітіру емтиханы
мемлекеттік білім беру
тапсырысы
дауысзорайтқыш
Д

29
30
31
32

доктор наук
доктор по профилю
доктор философии (phd)
дополнительное образование

ғылым докторы
бейіні бойынша доктор
философия докторы (рһd)
қосымша білім беру
Е

33

34

единое национальное
тестирование

ұлттық бірыңғай тестілеу
З

заглушка

тұмша
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И
35
36
37
38

именная стипендия
инклюзивное образование
интеллектуальная собственность
исследовательский университет

атаулы стипендия
инклюзивті білім беру
зияткерлік меншік
зерттеу университеті
К

39
40
41
42
43

канал связи  
кандидат наук
квота приема
комплексное тестирование
кооперативное обучение

байланыс арнасы
ғылым кандидаты
қабылдау квотасы
кешенді тестілеу
кооперативтік оқыту
М

44
45

магнитопровод
малокомплектная школа

магнитөткізгіш
шағынжинақты мектеп
Н

46
47
48
49
50
51
52
53
54

нагревостойкость
наука
научная деятельность
научная инфраструктура
научно-исследовательская работа
научно-методическая работа
научно-техническая деятельность
научно-техническая информация
научное исследование

қыздыруға төзімділік
ғылым
ғылыми қызмет
ғылыми инфрақұрылым
ғылыми-зерттеу жұмысы
ғылыми-әдістемелік жұмыс
ғылыми-техникалық қызмет
ғылыми-техникалық ақпарат
ғылыми зерттеу
О

55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

образовательная деятельность
образовательный грант
образовательный кредит
образовательный мониторинг
опытное производство
отбеливатель
отраслевой уполномоченный
орган

білім беру қызметі
білім беру гранты
білім беру кредиті
білім беру мониторингі
тәжірибелік өндіру
ағартқыш
салалық уәкілетті орган
П

прикладное исследование
просветитель
профессиональная ориентация

қолданбалы зерттеу
ағартушы
кәсіптік бағдар
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65
66
67

профессиональная подготовка
профильная школа
профильное обучение

кәсіптік даярлау
бейіндік мектеп
бейінді оқыту
С

68
69

среднее образование
стратегическое исследование

орта білім
стратегиялық зерттеу
У

70
71
72

учебная программа
учебный план
ученый

оқу бағдарламасы
оқу жоспары
ғалым
Ф

73

фундаментальное исследование

іргелі зерттеу
Э

74
75

экспериментальная площадка
элитарное образование

эксперименттік алаң
элитарлық білім беру

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
БЕКІТУГЕ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
А
76

авансирование

аванс беру
В

77

взаимозаменяемые товары

өзара ауыстырылатын тауарлар
Д

78

дренаж

дренаж (құрғату)
З

79

залужение

шалғындандыру
И

80
81

индекс физического объема
индекс экономического климата

нақты көлем индексі
экономикалық климат индексі
М

82
83
84

манипуляция
мобилизационное задание
мобилизационный заказ

айла-шарғы
жұмылдыру тапсырмасы
жұмылдыру тапсырысы
Н

85

нормативы хранения
материальных ценностей
государственного резерва

мемлекеттік резервтің
материалдық құндылықтарын
сақтау нормативтері
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О
86
87
88

обусловленный
объем хранения
освежение государственного
резерва

89

негізделген
сақтау көлемі
мемлекеттік резервті жаңарту
П

перемещение материальных
ценностей
пункты хранения материальных
ценностей государственного
резерва

90

материалдық құндылықтардың
орнын ауыстыру
мемлекеттiк резервтiң
материалдық құндылықтарын
сақтау пункттерi
Р

91

разгосударствление

мемлекет меншігінен шығару
С

92
93

складской учет
списание материальных
ценностей государственного
резерва
срок годности

94

қоймалық есеп
мемлекеттік резервтің
материалдық құндылықтарын
есептен шығару
жарамдылық мерзімі
Т

95

топливно-энергетический баланс

96
97

угол обзора
учебные сборы

отын-энергетикалық теңгерім
У
шолу бұрышы
оқу-жаттығу жиындары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ БЕКІТУГЕ
ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
А
98
99
100
101
102
103

акт описи
акцепт платежного поручения
актуализация
аналитические материалы
аналитическая записка
аффинированное золото

тізімдеме актісі
төлем тапсырмасының акцепті
өзектілендіру
талдамалық материалдар
талдамалық жазба
тазартылған алтын
Б

104
105

бонификация
бюрократизм

бонификация
төрешілдік
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Г
106
107

государственный заем
грант

мемлекеттік қарыз
грант
Д

108
109
110
111

дефляция
девальвация
диверсификация
дорожные узлы

дефляция
девальвация
әртараптандыру
жол тораптары
З

112
113

заказное письмо
заключение

тапсырысхат
қорытынды
И

114
115
116
117
118

игровая площадка
издержки судебные
индивидуальный
предприниматель
инфляция
источник доказательства

ойын алаңы
сот шығасылары
жеке кәсіпкер
инфляция
дәлелдеме көзі
К

119
120
121
122

кандидаты в аудиторы
код назначения платежа
консультант
констатация

аудиторлыққа кандидаттар
төлем мақсатының коды
консультант
анықтау
Л

123

личный

жеке
М

124
125

модель
модификация

модель, үлгі
түрлендіру
Н

126
127
128
129

навыки
награждение
насыщение спроса
национальный режим

дағдылар
наградтау
сұранысты молықтыру
ұлттық режім
О

130
131
132

обычные операции
обычные акции
обычные векселя

кәдімгі операциялар
кәдімгі акциялар
кәдімгі вексельдер
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133

отток средств

қаражаттың кетісі
П

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

перекрестный контроль
персонализация платежных
карточек
персонал
ползущая инфляция
последовательный
потенциальный поставщик
предоставление
приветственное слово
производные ценные бумаги
приток средств

тоғыспалы бақылау
төлем карточкаларын
дербестендіру
персонал
сырғымалы инфляция
тізбекті, дәйекті, сабақтас
әлеуетті өнім беруші
беру, ұсыну, табыс ету
құттықтау сөз
туынды бағалы қағаздар
қаражаттың құйылысы
Р

144
145
146

ревизор
реимпорт
реструктуризация

ревизор
кері импорт
қайта құрылымдау
С

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

самостоятельно
секвестирование
соагент
соглашение о займе
сообщник
сопредседатель
соучредитель
социальное обеспечение
спад
стажировка
структурированный
строительная площадка
схема

дербес, өз бетінше
секвестрлеу
тең агент
қарыз туралы келісім
сыбайлас
тең төраға
тең құрылтайшы
әлеуметтік қамсыздандыру
құлдырау
тағылымдама
құрылымдалған
құрылыс алаңы
тәсім
Т

160
161

тенговый депозит
товарная ниша

теңгелей депозит
тауар тауашасы
У

162

устойчивость финансовая

қаржылық орнықтылығы
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Ч
163

частный

жекеше
Э

164
165

электронная торговая площадка
эластичность спроса

электрондық сауда-саттық алаңы
сұраныс икемділігі
Ю

166

юридическая поставка ценных
бумаг

бағалы қағаздардың заңды
жеткізілімі

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ
ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП КОМИТЕТІ БЕКІТУГЕ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
В
167

168
169
170

171

Высшие органы финансового
контроля (ВОФК)

Г

государственный аудит
финансовой отчетности
государственный аудит
эффективности
государственный аудит
соответствия

Жоғары қаржы бақылау
органдары (ЖҚБО)
мемлекеттік қаржылық есептілік
аудиті
мемлекеттік тиімділік аудиті
мемлекеттік сәйкестік аудиті

Т

таможенная пошлина

кедендік баж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БЕКІТУГЕ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
Д
172
173

декапитализация
дистанционный надзор

капиталсыздандыру
қашықтан қадағалау
З

174
175

заимствование
зона беспошлинная
И

176

идентификационный код
К

177

контрпартнер

қарыз алу, қарызға алу
баж салығы салынбайтын (баж
салығынсыз) аймақ
сәйкестендіру коды,
идентификаттау коды
қарсы әріптес
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М
178

манипулирование

айла-шарғы жасау
Н

179

номинальная стоимость

нақты құн
С

180

субординированный долг

реттелген борыш

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
Комиссиясының
2016 жылғы 28 маусымдағы
№ 1 шешіміне
қосымша
СЫРТҚЫ САЯСАТ САЛАСЫНДАҒЫ КЕЙБІР ТЕРМИНДЕР
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

авантюра
авторитарный
агломерация
агреман
а-дато
ажиотаж
актор
альтернат
анархия
аншлюс
апатрид
апостиль
атташе

авантюра
авторитарлық
агломерация
агреман
а-дато
дүрлігу, дүрлігіс
актор
альтернат
анархия
аншлюс
апатрид
апостиль
атташе
Б

14
15
16

безвыходность
безоговорочный
бойкот

шарасыздық, лажсыздық
сөзсіз
бойкот
В

17

валидация

беркіту
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18
19
20
21
22
23
24
25

вариация
временный поверенный в делах
вербальный
воздержание
волонтер
второй секретарь II класса
второй секретарь I класса
выдворение

вариация
уақытша сенімді өкіл
вербалды
қалыс қалу/тартыну
волонтер
ІІ сыныпты екiншi хатшы
І сыныпты екiншi хатшы
елден кетіру
Г

26
27

гармонизация
геноцид

үйлесімдендіру
геноцид, зұлмат
Д

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

деликатный вопрос
депозитарий
депонирование
депортация
дипломатический источник
дипломатическая
неприкосновенность
дипломатические акты
дипломатическая активность
дипломатическая аудиенция
дипломатическая беседа
дипломатическая вализа
дипломатическая виза
дипломатическое досье
дипломатическая нота
дипломатическая поддержка
дипломатический протокол
дипломатическая переписка
дипломатическое признание
дипломатический прием
дипломатическая практика
дипломатические каналы
дипломатический контакт
дипломатическая
корреспонденция

шетін мәселе
депозитарий
депонирлеу
депортация, сүргіншілік
дипломатиялық дереккөз
дипломатиялық тиіспеушілік
дипломатиялық актілер
дипломатиялық белсенділік
дипломатиялық аудиенция
дипломатиялық сұхбаттасу
дипломатиялық вализа
дипломатиялық виза
дипломатиялық дерекнама
дипломатиялық нота
дипломатиялық қолдау
дипломатиялық протокол
дипломатиялық хат алмасу
дипломатиялық тану
дипломатиялық қабылдау
дипломатиялық практика
дипломатиялық арналар
дипломатиялық байланыс
дипломатиялық хат-хабар
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

дипломатическая любезность
дипломатические средства
дипломатическая служба
дипломатическая традиция
дипломатическая трибуна
дипломатическое убежище
дипломатические усилия
дипломатическая уступка
дипломатический церемониал
дипломатический язык
дуайен

дипломатиялық ізетшілік
дипломатиялық амалдар
дипломатиялық қызмет
дипломатиялық дәстүр
дипломатиялық мінбер
дипломатиялық пана
дипломатиялық күш-жігер
дипломатиялық шегініс
дипломатиялық рәсім
дипломатия тілі
дуайен
З

62
63
64
65
66

зарубежье
зарубежный
затяжные конфликты
зачинщик
зеркальные (ответные) меры

67
68
69
70
71
72
73

иго
имплементация
иностранный
иностранное государство
иноземец
инородец
интервенция

шетел
шетелдік
созылмалы жанжалдар
іріткі салушы
қарымта шаралар
И
езгі
имплементация
шетелдік
шет мемлекет
жат жерлік
бұратана
интервенция
К

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

карт-бланш
клаузула
книга памяти
кодификация
комитент
компликация
конгломерация
конкордат
консенсус
консул
консульская легализация

карт-бланш
клаузула
зерде кітабы
кодификация
комитент
компликация
конгломерация
конкордат
консенсус
консул
консулдық заңдастыру
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85
86
87
88

консульская служба
консульские сборы
консульство
концессия

консулдық қызмет
консулдық алымдар
консулдық
концессия
М

89
90
91
92

меценат
мнимый
модификация
мораторий

меценат
алдамшы
модификация, түрлендіру
мораторий
Н

93
94
95
96
97
98

нажим
недружественный акт
неопровержимые факты
неопределенный срок
нотификация
провокационный акт

қыспақ
қырынқабақ әрекет
бұлтартпайтын фактілер
белгіленбеген мерзім
нотификация
арандатушылық акт
О

99
100

отзывать
оффшорные зоны

кері шақыру
оффшорлық аймақтар
П

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

памятные церемонии
памятные мероприятия
памятные даты
памятные монеты
памятные подарки
памятное место
памятные часы
первый секретарь II класса
первый секретарь I класса
поверенное лицо
под эгидой
постскриптум
почтение
прецедент
приверженность
прокламация
профанация

еске алу рәсімдері
еске алу іс-шаралары
атаулы күндер
естелік монеталар
естелік сыйлықтар
естетұтар орын
естелік сағат
ІІ сыныпты бiрiншi хатшы
І сыныпты бiрiншi хатшы
сенім білдірілген адам
аясында, қамқорлығымен
постскриптум
құрмет, ізет
прецедент
бейілділік
прокламация, үндеуқағаз
профанация, қадірін кетіру
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Р
118
119
120
121

редемаркация
рекредитив
репатриация
реципиент

редемаркация, редемаркациялау
рекредитив
репатриация, оралу
реципиент
С

122
123
124
125
126

советник II класса
советник I класса
секвестр
сенсация
с оговорками

127

статус-кво

ІІ сыныпты кеңесшi
І сыныпты кеңесшi
секвестр
сенсация
ескертпелерімен, ескертпелері
бар
статус-кво
Т

128
129

третий секретарь
триада

үшінші хатшы
үштаған
У

130
131
132

уверение
ультиматум
утечка мозгов

сендіру
ультиматум
ақыл көшуі
Х

133

хунта

хунта
Ц

134

цейтнот

цейтнот
Ч

135
136
137

138
139
140
141

Чрезвычайный и Полномочный
Посланник II класса
Чрезвычайный и Полномочный
Посланник I класса
Чрезвычайный и Полномочный
Посол

II сыныпты Төтенше және
Өкiлеттi Уәкiл елші
І сыныпты Төтенше және
Өкiлеттi Уәкiл елші
Төтенше және Өкiлеттi Елшi
Э

экзекуция
экспатриант
экстрадиция
эмбарго

экзекуция
экспатриант
экстрадиция, экстрадициялау
эмбарго
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ
А
142
143
144
145

автофокусировка
амплитуда рассеяния
анод возбуждения
антенна несимметричная

автофокустау
шашырау амплитудасы
қоздыру аноды
бейсимметриялы антенна
Б

146
147
148
149
150

белый шум  
биодатчик
блокировщик
бросок напряжения
буй

ақ шуыл
биосезгі
бұғаттағыш
кернеу тасталымы
қалтқы
В

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

величина входная
величина выходная
взаимоиндукция
вибратор
вибратор несимметричный
вибратор пассивный
виброизоляция  
вибропреобразователь
виброустойчивость
витая пара
включение автоматическое
повторное
возмущение атмосферное
волна вытекающая
волна обратная
волна поверхности
волна преломленная
волна пространственная
волна ударная
волна электромагнитная
отраженная
волна электромагнитная
падающая

кіріс шама
шығыс шама
өзара индукция
дірілдеткіш
бейсимметриялы дірілдеткіш
пассивті дірілдеткіш
дірілоқшаулау
дірілтүрлендіргіш
дiрiлге орнықтылық
есілген жұп
автоматты түрде қайта қосу
атмосфералық ұйытқу
ақпа толқын
кері толқын
беткі толқын
сынған толқын
кеңiстiктiк толқын
соққы толқын
электрмагнитті шағылған толқын
электрмагнитті түспе толқын
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

волна электромагнитная
волновод
волновод акустический
волновод гофрированный
волноводное распространение
радиоволн
волноводы акустические
естественные
волноводы акустические
искусственные
волномер
волны продольные
волны ультразвуковые
волны ультракороткие
волны упругие
восприимчивость магнитная
время отклика   
вспышка солнечная
вывод
выключатель бытовой
выравниватель

189
190
191
192

газопоглотитель
головка магнитная
гребень волны
громкость звука

193
194
195
196
197

дальномер
двухполюсник
девиация частоты
демпфер
диаграмма
направленности антенны   
диапазон частот
длина волны  
доступ многостанционный
доступ последовательный
дрожание фазовое

198
199
200
201
202

электрмагнитті толқын
толқынжол
акустикалық толқынжол
ирек толқындалған толқынжол
радиотолқындардың
толқынжолдық таралуы
акустикалық табиғи
толқынжолдар
акустикалық жасанды
толқынжолдар
толқынөлшегiш
бойлық толқындар
ультрадыбыстық толқындар
ультрақысқа толқындар
серпімді толқындар
магниттiк қабылдағыштық
үн қату уақыты
күн жарқылы
шықпа
тұрмыстық ажыратқыш
теңестiргiш
Г

Д
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газжұтқыш
магнитті бастиек
толқын жалы
дауыс қаттылығы
қашықтықөлшегіш
қосполюстік
жиілік ауытқуы
бәсеңдеткіш
антеннаның бағытталу
диаграммасы
жиіліктер диапазоны
толқын ұзындығы
көпстансалы қатынас
тізбекті қатынау
фазалық дірілдеу

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Ж

жгут кабельный

З

заградитель высокочастотный  
загрузчик абсолютный
замирание
звуконоситель
звукосниматель
звукоуловитель
значение амплитудное
значение мгновенное
значение средневыпрямленное
значение среднее
зона акустической тени
зона молчания
зуммер

217
218

излучатель изотропный
излучатель ударно-волновой

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

излучение
излучение космическое
излучение побочное
излучение радиоактивное
излучение тепловое
излучение ультрафиолетовое
излучение лазерное
измеритель доплеровский
изолятор
изолятор линейный
изолятор металлический
изоляция
инверсия фазы
инвертор
интенсивность звука  
искажения сигнала
искажения угловые

И
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кәбілдік бумақ
жоғарыжиілікті бөгегiш
абсолюттік жүктегіш
тыну
дыбыстасымалдағыш
дыбысалғыш
дыбысқармағыш
амплитудалық мән
лездік мән
орташа түзетілген мән
орташа мән
акустикалық көлеңке аймағы
үнсіздік аймағы
зуммер
изотроптық сәулелендіргіш
соққылы-толқынды
сәулелендіргіш
сәулелендіру
ғарыштық сәулелендіру
жанама сәулелендіру
радиоактивті сәулелендіру
жылулы сәулелендіру
ультракүлгін сәулелендіру
лазерлі сәулелендіру
доплер өлшегіші
оқшаулағыш
желілік оқшаулағыш
металл оқшаулағыш
оқшаулама
фазаны инверсиялау
инвертор
дыбыстың қарқындылығы
сигналды бұрмалау
бұрыштық бұрмалану

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

источник питания
источник питания вторичный
источник питания первичный  

қоректену көзі
туынды қоректену көзі
бастапқы қоректену көзі
К

кабель однородный
канал изображения
канал перезаписи
канальный интервал времени
катод прямого накала
колебание затухающее
коммутационный шнур
компандер, компандор
компандирование  
компенсатор
компенсация реактивной
мощности  
компрессия
контакт  
контраст  
контролер
коробка распределительная
коэффициент амплитуды
коэффициент отражения  
коэффициент связи
коэффициент формы

біртекті кәбіл
кескін арнасы
қайта жазу арнасы
арналық уақыт аралығы
тікелей қыздыру катоды
өшетін тербеліс
коммутациялық баусым
сығымдағыш
сығымдау
өтемдегіш
реактивті қуатты өтемдеу
компрессия
түйіспе
контраст
бақылаушы
үлестiру қорабы
амплитуда коэффициенті
шағылу коэффициенті
байланыс коэффициентi
пішін коэффициенті

Л

лампа маячковая
лампа накачки
лампа накаливания
лента магнитная
линия длинная
линия передачи
линия передачи однородная
линия полосковая
линия полуволновая
линия развертки
линия связи кабельная
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манаршам
толықтыру шамы
қыздырмалы шам
магнит таспа
ұзын желі
тарату желісі
бiртектi тарату желісі
жолақты желі
жартытолқынды желі
жаймалау желісі
кәбіл байланыс желісі

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

линия связи проводная
линия соединительная
лучепреломление двойное
лучи каналовые

сымбайланыс желісі
жалғау желісі
қосарлы сәулесынушылық
арналық сәулелер
М

массив данных
маяк радиолокационный
межсоединение
механическое расщепление
множитель антенной решетки
мост измерительный
мощность потребляемая
мощность пиковая
мощность приведенная
наводка
нагрузка телефонная избыточная
накал
направление связи
напряжение пилообразное
напряжение сетевое
напряжение допустимое
напыление вакуумное
номеронабиратель

Н

О

обнаружитель
образец контрольный
окантовка
ореол
осветитель
освещение естественное  
освещение искусственное  
освещённость
ответвитель направленный
ответчик радиолокационный
отвод абонентский
отладка
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дерекжиым
радиолокациялық шамшырақ
өзара жалғану
механикалық ыдырату
антенналық тор көбейткiші
өлшеуші көпір
тұтыну қуаты
шыңдық қуат
келтiрiлген қуат
кезеу
телефонның артық жүктемесі
қыздыру
байланыс бағыты
аратiстi кернеу
желілік кернеу
рұқсат етілетін кернеу
вакуумдық тозаңдану
нөміртергіш
тапқыш
бақылау үлгісі
жиектеу
сәулежиек
жарықтандырғыш
табиғи жарықтандыру
жасанды жарықтандыру
жарықталу
бағытталған тармақтағыш
радиолокациялы жауапбергiш
абоненттік бұрғыш
оңдау

304
305
306
307
308
309
310

отладчик  
отметчик
отражатель уголковый
отражатель дипольный
отражатель нейтронов
отражение
оттяжка

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

пайка  
память оперативная
паяльник
пеленг
перегрузка
передатчик  (радиопередатчик)
передатчик оптический  
передача данных
перемежение
перемежитель  
перенапряжение
перепад
переход коаксиальноволноводный
переход планарный
период колебаний
пластина биметаллическая
пластина полупроводниковая
плата печатная  
плита магнитная
площадка контактная
повторитель
повторитель эмиттерный
погрешность измерения
подвижность носителей заряда

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

оңдағыш
белгiсалғыш
бұрыштық шағылдырғыш
дипольдық шағылдырғыш
нейтрондарды шағылдырғыш
шағылу
тартпа
П

дәнекерлеу
жедел жады
дәнекерлегіш
торуыл
асқын жүктелу
таратқыш (радиотаратқыш)
оптикалық таратқыш
деректер тарату, деректер беру
кезектестіру
кезектестіргіш
асқынкернеу
айырма
коаксиальды-толқынжолды өткел
жазық өткел
тербелiстер кезеңі
биметалл тілімше
жартылай өткiзуші тiлiмше
баспа тақшасы
магнит тақша
түйісу алаңы
қайталағыш
эмиттерлiк қайталағыш
өлшеу қателiгі
зарядтасымалдағыштар
қозғалғыштығы
катод қыздырғыш
жиілікті автоматты түрде туралау

подогреватель катода
подстройка
частоты  автоматическая
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337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

поле локальное
полоса задерживания
полоса пропускания
полупроводник примесный  
помеха аддитивная
помеха пассивная
помеха электромагнитная
помеха прицельная
помехи перекрёстные
помехоустойчивость линии
последовательность
прямая   
послесвечение
постоянная времени
постоянная электрическая  
поток данных
предохранитель электрический
предусилитель
предыскажение
преобразователь частоты
преобразователь электрической
энергии
преобразователь электроннооптический  
прерыватель
прерыватель-распределитель
зажигания
прибор измерительный
прибор ночного видения
прием автодинный   
приёмопередатчик
универсальный асинхронный  
приеморегистратор
припой  
пробой вакуумный  
пробой лавинный
провод  
провод голый

төңіректік өрiс
кідіру жолағы
өткізу жолағы
қоспалы жартылай өткiзгiш
аддитивті бөгеуіл
пассив бөгеуiл
электрмагниттік бөгеуiл
нысаналы бөгеуіл
айқаспа бөгеуілдер
желінің бөгеуiлге орнықтылығы
тура тізбектілік
қалдық жарықтану
уақыт тұрақтысы
электр тұрақтысы
деректер ағыны
электрсақтандырғыш
алдын ала күшейткіш
алдын ала бұрмалау
жиіліктүрлендіргіш
электр энергиясын түрлендіргіш
электронды-оптикалық
түрлендіргіш
үзгіш
оталдыруды үзгіш-үлестіргіш
өлшеу аспабы
түнде көру аспабы
автодиндiк қабылдау
асинхронды әмбебап қабылдаптаратқыш
қабылдап-тіркегіш
дәнекер
вакуумдық тесілім
көшкiндiк тесiлім
сым
жалаңаш сым
292

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

провод контактный  
провод электрический
проводимость примесная
проводимость активная
проводимость электрическая  
проводка
проницаемость диэлектрическая
протокол передачи данных  
протокол сетевой
пучок световой  

380
381

радиоактивность
радиобуй
аварийный
радиовещание
радиовзрыватель
радиоволна  
радиовысотомер  
радиодальномер
радиоизмерение
радиолокационное целеуказание
радиомачта
радиомаяк курсовой
радиомолчание  
радионаблюдение
радиопеленгатор
радиопередатчик
радиоприёмник  
радиоприемник прямого
преобразования
радиосвязь любительская
радиосвязь наземная
радиотехника
радиочастота
радиочастота присвоенная
радиоэлектронная разведка
радиоэхо обратное

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
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түйiспе сым
электр сымы
қоспалы өткiзгiштiк
актив өткізгіштік
электр өткізгіштік
өткізбе
диэлектрлік өтiмдiлiк
деректер тарату хаттамасы
желілік хаттама
жарық шоғы
Р

радиоактивтілік
авариялық радиоқалтқы
радиохабар тарату
радиожарғыш
радиотолқын
радиобиіктік өлшегіш
радиоқашықтық өлшегiш
радиоөлшеу
радиолокациялық нысана көрсету
радиодiңгек
бағыттық радиоманар
радиоүнсіздік
радиобақылау
радиоторуылдағыш
радиотаратқыш
радиоқабылдағыш
тура түрлендіруші
радиоқабылдағыш
әуесқойлық радиобайланыс
жерүсті радиобайланысы
радиотехника
радиожиiлiк
меншіктелген радиожиiлiк
радиоэлектрондық барлау
керi радиожаңғырық

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

развёртка строчная
развёртка чересстрочная
развертка азимутальная
размах сигнала
размыкание  
разнесение
разрядник
разъединитель
распределение частотное
распределитель питания
распространение многолучевое
распространение радиоволн
распыление катодное  
рассеяние радиоволн
рассеяние частиц
рассеяние света  
расщепление фаз
регистр резервный
регулирование частоты
регулятор мощности
тиристорный
регулятор напряжения  
ретранслятор активный
ретранслятор пассивный
ретранслятор

жолдық жаймалау
жоларалық жаймалау
азимуттық жаймалау
сигнал құлашы
ажырату
алшақтату
разрядтағыш
ағытқыш
жиіліктік үлестіру
қорек үлестiргiш
көпсәулелі таралу
толқындардың таралуы
катодтық тозаңдау
радиотолқындардың шашырауы
бөлшектердің шашырауы
жарықтың шашырауы
фазаның ыдырауы
резервтік тіркегіш
жиілікті реттеу
тиристорлық қуат реттегiш
кернеу реттегіш
актив ретранслятор
пассив ретранслятор
ретранслятор
С

самописец бортовой
сборка  
сведение лучей  
сверхпроводимость
свет
светимость  
световод
световое излучение
светосила
светочувствительность
связь
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борттық өздігінен жазғыш
құрастырым
сәулелерді ұштастыру
асқынөткiзгiштiк
жарық
жарқырау
сәулежол
жарықпен сәулелену
жарықкүш
жарықсезгiштiк
байланыс

439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

связь многоканальная  
связь обратная   акустическая
связь обратная отрицательная
связь односторонняя
связь оперативная
связь радиорелейная
связь радиотелефонная
связь симплексная
связь телефонная проводная
сдвиг фаз
сеть абонентская  
сеть виртуальная частная
сеть глобальная
сеть информационная
сеть контактная   
сеть связи ведомоственная
сеть связи транспортная
сеть связи первичная
сеть телевизионная    
сеть электрическая
сжатие данных
сигнал несущий
система автоматического
регулирования
система операционная сетевая  
система передачи данных
система радиолокационная
разнесённая  
система структурированная
кабельная
система управления
скорость
скорость передачи
скрещивание телефонных
проводов
служба связи спутниковая
смещение автоматическое
соотношение сигнал/шум

көпарналы байланыс
акустикалық керi байланыс
терiс керi байланыс
бiржақты байланыс
жедел байланыс
радиорелелiк байланыс
радиотелефондық байланыс
бірбағытты байланыс
телефондық сымды байланыс
фазалардың ығысуы
абоненттік желі
жеке виртуалды желі
ғаламдық желі
ақпараттық желі
түйіспе желі
ведомостволық байланыс желісі
тасымалдау байланыс желiсi
байланыстың бастапқы желiсi
телевизиялық желi
электр желiсі
деректерді сығымдау
тасымалдаушы сигнал
автоматты түрде реттеу жүйесі
желілік операциялық жүйе
деректер тарату жүйесі
радиолокациялық алшақтатылған
жүйе
кәбілдік құрылымданған жүйе
басқару жүйесі
жылдамдық
тарату жылдамдығы
телефон сымдарын айқастыру
жерсеріктік байланыс қызметi
автоматты түрде ығысу
сигнал/шуыл арақатынасы
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473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

сопротивление
сопротивление активное
сопротивление волновое
сопротивление электрическое  
сопряжение
сопряжение связей
спектральное уплотнение
каналов  
способность отражательная
способность пропускная
средство измерения
стабилизатор напряжения
стабилизация автоматическая  
станция телевизионная
передвижная
степень окисления  
стойка телекоммуникационная
сток
сумматор параллельный
многоразрядный

кедергі
активті кедергі
толқындық кедергі
электрлік кедергi
түйіндесу
байланыстардың түйіндесуі
арналарды спектрлік тығыздау
шағылу қабілеті
өткізу қабілеті
өлшеу құралы
кернеу тұрақтандырғыш
автоматты түрде тұрақтандыру
телевизиялық жылжымалы
станса
тотығу дәрежесі
телекоммуникациялық таған
құйма
көпразрядты қатарлас
қосындылағыш
Т

телефон полевой  
теплоотвод
теплопроводность
техническое условие
технологии беспроводные
ток обратный
ток переменный
ток постоянный  
токоограничитель
точность удвоенная
трассировка
тройник

У

удаленный терминал
удвоитель напряжения
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далалық телефон
жылусейiлткiш
жылуөткізгіштік
техникалық талап
сымсыз технологиялар
кері ток
айнымалы ток
тұрақты ток
токшектегiш
қосарланған дәлдік
жолсызбалау
үштармақ
қашықтан қатынау терминалы
кернеу еселегіш

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

удлинитель электрический
узел промежуточный
узел цепи  
ультразвук  
умножитель напряжения
умножитель фотоэлектронный  
уплотнение
уплотнение линии связи
управление дистанционное
управление сетями связи
управляемость  
уравниватель
уровень канальный  
уровень относительный
усилитель
усилитель антенный
усилитель измерительный
усилитель нелинейный
усилитель предварительный
усилитель промежуточный
частоты
усилитель резонансный
усилитель электронный  
усилитель звуковой частоты  
усилитель-корректор
успокоитель
устройство периферийное
устройство приемное
устройство регистрирующее

электр ұзартқыш
аралық торап
тізбек торабы
ультрадыбыс
кернеу көбейткіш
фотоэлектрондық көбейткіш
тығыздама
байланыс жолын тығыздау
қашықтан басқару
байланыс желілерін басқару
басқарылымдық
теңестіргіш
арналық деңгей
салыстырмалы деңгей
күшейткіш
антенналық күшейткіш
өлшеу күшейткіші
бейсызықтық күшейткiш
алдын ала күшейткіш
аралық жиілікті күшейткіш
резонанстық күшейткіш
электрондық күшейткіш
дыбыстық жиілікті күшейткіш
күшейткіш-түзеткіш
тыныштандырғыш
шеткерi құрылғы
қабылдаушы құрылғы
тіркеуші құрылғы
Ф

фаза колебания
фаза колебания начальная
фаза колебания полная
фазовращатель  
фазометр  
фазорасщепитель
фазорегулятор
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тербеліс фазасы
тербелістің бастапқы фазасы
тербелістің толық фазасы
фазаайналдырғыш
фазаөлшегіш
фазаыдыратқыш
фазареттегiш

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

фиксатор кабельный
фильтр активный
фильтр пассивный  
фильтрполосно-заграждающий  
фильтр сглаживающий
фильтр фазовый
фильтрация обратная
форма волны
форма колебаний
формирование
формирующее устройство
фотопроводимость
фотоумножитель
фотоэлектрический преобразователь   
фотоэлектродвижущая сила
фотоэффект
хаотическое движение молекул

556
557
558

характериограф
характеристика нагрузочная   
характеристика фазочастотная  

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

кәбілбекіткіш
актив сүзгi
пассив сүзгі
жолақты-шектеуші сүзгі
тегiстеуші сүзгі
фазалық сүзгi
кері сүзгiлеу
толқын пiшiнi
тербелiстер пiшiнi
қалыптастыру
қалыптастырушы құрылғы
фотоөткiзгiштiк
фотокөбейткiш
фотоэлектрлiк түрлендiргiш
фотоэлектрқозғаушы күш
фотоәсер
молекулалардың ретсіз
қозғалысы
сипаттамасызба
жүктемелік сипаттама
фаза-жиіліктік сипаттама
Ц

цветоощущение
цепь питания
цепь стока
циклограмма
циркулятор
циркуляция  
цифровое устройство

Ч

чaстота  
частота зеркальная
частота угловая
чaстота фиксированная
частотный интервал
частотомер  
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түстi сезу
қоректену тiзбегi
құйма тiзбегi
циклсызба
айналымдағыш
циркуляция, айналым
цифрлық құрылғы
жиілік
айналық жиілік, дәлдемелі жиілік
бұрыштық жиілік
тиянақты жиiлiк
жиiлiктiк аралық
жиiлiкөлшегiш

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

чётность
чётность уровня
четырёхполюсник
чувствительность

жұптылық
деңгейдің жұптылығы
төртполюстік
сезгiштiк
Ш

шагомер
ширина спектральной линии
широковещательный канал
штекер  
штырек лампы
штырь
шум
шумоглушитель
шумомер
шунтирование

Э

эксплуатационная надежность
электрическая дуга
электрическая ёмкость
электрическая проводимость
электрическая проницаемость
электрическая прочность  
электрическая цепь
электри́ческая мо́щность
электрический адаптер
электрический контакт  
электрический привод
электрический соединитель  
электрическое смещение  
электродвигатель постоянного
тока
электрододержатель
электроизоляционная лента  
электрометр
электронно-лучевые приборы
электронные средства связи
электронный захват

қадамөлшегіш
спектрлік сызықжол ені
тарату ауқымы кең арна
істікше
шам қадауышы
қадау
шуыл
шуылөшiргiш
шуылөлшегiш
шунттау
пайдалану сенімділігі
электрлік доға
электрлік сыйымдылық
электрлік өткізгіштік
электрлік өтімділік
электрлік беріктік
электр тізбегі
электр қуаты
электрлік бейімдегіш
электрлік түйіспе
электрлік жетек
электржалғағыш
электрлік ығысу
тұрақты ток электрқозғалтқышы
электродұстағыш
электроқшаулаушы таспа
электрөлшегіш
электронды-сәулелік аспаптар
электронды байланыс құралдары
электрондық қармау
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606
607
608
609
610
611
612
613
614

электроосаждение
электропаяльник
электротехника
энергетическая зона
энергобаланс
энергоэффективность
эхоподавитель
эхоподавление
эхо-сигнал

615
616

юстировка  
юстировка антенн

617

электршөгінділеу
электрдәнекерлегіш
электртехника
энергетикалық аймақ
энергетикалық теңгерім
энергетикалық тиімділік
жаңғырықбасқыш
жаңғырықбасу
сигнал-жаңғырық
Ю

Я

яркометр

осьті туралау
антенна осін туралау
жарықөлшегіш

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ
МИНИСТРЛІГІ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
618
619
620
621
622
623
624
625

единица допуска
единица измерения
единица объемная
единица сборочная
едкость испарения
емкость аккумуляционная
емкость резервная
емкость форсирования

626
627
628
629
630
631

жгут волокон
желоб вибрационный
жесткость при изгибе
жетон
жидкость аномальная
жидкость перевозимая в
цистернах
жидкость смазочная
жиклер
жиклер карбюратора

632
633
634

Е

Ж

шақтама бірлігі
өлшем бірлігі
көлемдік бірлік
құрастыру бірлігі
булану күйдіргіштігі
аккумуляциялық ыдыс
резерв ыдыс
форсаждық ыдыс
талшықтар бумағы
дірілдеуік науаша
иілістегі қатаңдық
жетон
аномал сұйықтық
шанашпен таситын сұйықтық
майлауыш сұйықтық
үрпі
карбюратор үрпісі
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635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667

заблокирование
завеса водяная
зависимость от природных
условий
заворачивание гайки
заготовка расчетная
загруженность транспортных
средств
загрузка автоматическая
загуститель масла
задача транспортная
заделка
задир
задиры зеркала цилиндра
зажигание калильное
заземление высокоомное
заземление низкоомное
заземлитель
зазор бандажа
зазор допустимый
зазубрина
закоксовывание поршневых
колец
закольник
закон распределения случайных
величин
закон сохранения энергии
закрытие пути
зал кассовый
залипание
заложение откоса
замкодержатель автосцепки
замораживание
замораживание грунтов
замыкание контактов
замыкатель стрелочный
зануление
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З

бұғатталу
сушымылдық
күн райына тәуелділік
сомын бұрау
есептелген дайындама
көлік құралының жүктелуі
автоматты жүктеу
май қоюлатқыш
көлік есебі
бекіту
қажама
цилиндр айнасының қажамасы
шоқтан тұтану
жоғарыомды жерге тұйықтау
төменомды жерге тұйықтау
жерге тұйықтауыш
шентемір саңылауы
ұйғарынды саңылау
кетілме
піспек сақинасының кокстануы
қосұштық
кездейсоқ шаманың таралу заңы
энергияның сақталу заңы
жолды жабу
касса залы
жабысу
құлама салу
автотіркегіш құлыптауышы
мұздату, қатыру
топырақты қатыру
түйіспелердің тұйықталуы
бағыттама тұйықтауыш
бейтараптау

668
669
670

занятость пути
западание детали
запал нефтяного двигателя

671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

запальник
заправка
запрессовка
запрессовка ремонтной детали
зарез
зарубка
зарубка шпал
заряд
заряд электрический
зарядка аккумуляторных батарей
зарядная
засечка
заслон
заслонка дроссельная
заслонка скрепера
заслонка тяговая
засмоление поршня
засорение
застройка участка моноблочная
заструг
заступ
затвердение
заточка
заточник
затупление
затухание
затыльник
затычка
затяжка
захват
захват бульдозера
захват грейферный
302

жолдың бос еместігі
бөлшектің түсіп кетуі
мұнай қозғалтқышының
оталдырғысы
оталдырғы білтесі
құю, салу
баспақтау
жөндеу бөлшегін баспақтау
кесімше
кертік, шабылғы
шпалды керту
заряд
электр заряды
аккумулятор батарейін зарядтау
зарядтық
кертпеш
қалқа
дроссельді қалқалағыш
скрепер қалқалағышы
тартымдық қалқалағыш
поршень шайырлануы
бітелу
учаскеге бірблокты құрылыс салу
ірі тісті сүргі
темір күрек
қатаю
қайрау, ұштау, ұштық
қайрақшы
мұқалу
өшу
шүйделік
тығындауыш
тартпа, тарту
қармау, қармауыш
бульдозер қармауышы
грейфер қармауыш

703

захват грузоподъемной машины

704
705
706
707
708
709
710
711
712
713

захват клещевой
захват рельсовый
захват специальный
захват челюстный
захват щелевой
зацепление реечное
зачехление
зачистка контакта
зачистка шлифовальной шкуркой
защита автомобиля
антикоррозионная
защита антикоррозионная
защита живая
защита от коррозии
защита при столкновении
защита релейная
защита тепловая
защита токовая
заявка водителя
заявка на погрузку
заявка на полет
звукоприемник
звукоуловитель
звучание аудиосистемы
здание
землеведение
землесос
земснаряд
зенкер
зенкер насадной
зенкерование
зенкерование отверстия
зенкование
зенковка
зеркало штампа

714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737

303

жүккөтергіш мәшиненің
қармауышы
қысқашты қармауыш
рельс қармауыш
арнаулы қармауыш
жақ қармауыш
саңылақты қармауыш
төрткілдешті ілініс
қаптырмалау
түйіспені тазарту
ажарлауыш терсекпен ысқылау
автомобилді тоттанудан қорғау
тоттануға қарсы қорғаныш
табиғи қорғаныш
тоттанудан, тот басудан қорғау
соқтығысудан қорғану
релелік қорғаныш
жылулық қорғаныш
токтық қорғаныш
жүргізушінің өтінімі
жүк тиеуге өтінім
ұшуға өтінім
дыбысқабылдауыш
дыбыстұтқы
аудиожүйенің дыбысталуы
ғимарат
жертану
топырақсорғы
жерснаряд
үңгі
саптамалық үңгі
үңгілеу
тесікті үңгілеу
ойдымдау
ойдымдауыш
қалып айнабеті

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771

зеркало лучепреломляющее
зеркало матрицы
зеркало цилиндра
зернистость
зерно абразивное
зимник
змеевик
знак манипуляционный
знак маркировки груза
знак опознавательный
знак предписывающий
знак путевой сигнальный
знак сигнальный
знак указательный
знаки дорожные автономные
автоматические
знаки дорожные
многопозиционные
знаки дорожные на переносных
опорах
знаки информационноуказательные
знаки приоритета
знаки сервиса
знаменатель
знание познавательное
знания технические
значение амплитудное
значение допустимое
золочение
зона жилая
зона запретная
зона резервная
зона специальная
зуб
зуб автосцепки
зуб затылочный
зуб ковша

сәулесындырушы айна
ұяқалыптың айнасы
цилиндр айнасы
түйіршіктілік
түрпі түйіршік
қысқы жол
иректүтік
манипуляциялық белгі
жүкті таңбалау белгісі
тану белгісі
нұсқау белгісі
жолдағы сигналдық белгі
сигналдық белгі
көрсету белгісі
автономды автоматты жол
белгілері
көппозициялы жол белгілері
тасымал тіректегі жол белгісі
ақпараттық-көрсету белгілері
басымдылық белгілері
сервис белгілері
бөлгіш
танымдық білім
техникалық білім
амплитудалық мән
шектеулі мән
алтындау
тұрғын аймақ
тыйым салынған аймақ
резервтік аймақ
арнаулы аймақ
тіс
автотіркеуіш тісі
арқа тіс
шөміш тіс
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772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

зуб круговой
зуб остроконечный
зуб прямой
зуб режущий
зуб рыхлителя
зуб тангенциальный
зуб храповой
зуб шевронный
зуб эвольвентный
зубило
зубодолбление
зубомер
зубонакатывание
зубонарезание
зубошлифование
зубцы напильника

дөңгелек тіс
үшкіртіс
түзу тіс
кескіш тіс
қопсытқы тісі
тангенциал тіс
шаппа тісі
шеврон тіс
эвольвент тіс
шапқы
тісқашау
тісөлшеуіш
тісбүрлеу
тіскесу
тісажарлау
егеу тісі
И

игла запорная
игла распылителя

тығын ине
бүріккіш ине

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
790
791

атмосфера доверия
акцепт платежного документа

792
793

буквальное значение
бюрократ

794
795
796
797

водяной знак (банковское дело)
внесение обеспечения
верительные грамоты
валюта замкнутая

798
799
800

А

Б

В

Г

гибридный подход
грамота
гриф
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сенім ахуалы
төлем құжатының акцепті
дәлме-дәл мағына, дәлме-дәл мән
бюрократ, төрешіл
сәуле белгі
қамтамасыз етуді енгізу
сенім грамоталары
тұйықталған валюта
будан тәсіл
грамота
гриф

801
802
803
804
805
806
807

делистинг
дотация
динамика
дифференциация
демонетизация
демонополизация
доходность

808

жилище

809

замораживание

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819

Ж
З
И

издержки
интерпретация

К

классификация
классификатор
компенсационная плата
комментарий
контрафактный
контрцикличный
консультационные услуги
корреспонденция счетов

820
821
822

ликвидация
логика доказывания
локализация

823
824

недобросовестный
нормальный

825
826
827

Д

Л

Н

О

основные средства
оригинал
отрицательные изменения
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делистинг, тізімнен шығару
дотация, демеуқаржы
серпін
саралау
монетсіздендіру
монополиясыздандыру
табыстылық
тұрғын үй
тоқтатып қою
шығасылар
интерпретация,
интерпретациялау
сыныптау, сыныптама
сыныптауыш
өтемдік төлемақы
түсініктеме
контрафактілік
қарсы циклдік
консультациялық қызметтер
шоттарды корреспонденциялау
тарату, жою
дәлелдеу қисыны
оқшаулау
жосықсыз
қалыпты
негізгі құрал-жабдық
түпнұсқа
теріс өзгерістер

828
829
830
831
832
833
834
835
836

паритет
первоисточник
подлинник
портфель заказов
посылочная торговля
приостановка
презентация
предиктивная модель
продвижение документа

837
838

резюмировать
розничный кредит

839
840
841
842
843
844

самородок (золото)
связанные гранты
скользящая цена
субординация
субсидиарный договор
субсидия

845
846
847

твердая цена
текучая рабочая сила
торги, торговля

848
849

условие договора
устойчивость

850
851
852

физические данные (человека)
формальный
форс-мажорное обстоятельство

853
854

П

Р

С

Т

У

Ф

Ц

цена равновесная

Э

эффективная средневзвешенная
доходность
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паритет, тепе-теңдік
түпнегіз
төлнұсқа
тапсырыстар қоржыны
сәлемдемелік сауда
тоқтату
таныстырылым
предиктивтік модель
құжатты жылжыту
түйіндеу
бөлшек кредит
саф (алтын)
байланыстағы гранттар
құбылмалы баға
субординация
субсидиялық шарт
субсидия, жәрдемқаржы
тұрақты баға
тұрақсыз жұмыс күші
сауда, сауда-саттық
шарт талабы
орнықтылық
жеке тұлға мәліметтері
формалды
форс-мажорлық жағдай
теңдес баға
орташа өлшемді тиімді
табыстылық

ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУІШ
ТЕХНИКА САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
855

алгоритм

856

безопасность

857
858
859
860
861
862

ветвь (тех)
внедрение
внешняя память
внешняя таблица
временная метка
временная память

863

группа

864
865
866

загрузка
звездочка
знак

867
868
869

Б
В

Г
З

И

информатизация
исправление

О

оборудование

870

мышь (тех)

871
872

набор
нумерация

873
874
875
876
877
878

А

М
Н

О

обмен
образец
обратная величина
операция (тех)
отбор данных
отступ
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алгоритм
қауіпсіздік
тармақ (тех)
ендіру, енгізу
сыртқы жады
сыртқы кесте
уақытша белгі
уақытша жады
топ
жүктеу
жұлдызша
таңба
ақпараттандыру
түзету
жабдық
тінтуір
жиынтық
нөмірлеу
алмасу
үлгі
кері шама
операция, амал
деректерді іріктеу
шегініс

879

очистка

880
881
882
883
884
885
886
887

переменная величина
переход
поиск
пользователь
постоянная
постоянная величина
проект
проектирование

888

регистратор

889
890
891

тазалау
П

Р
С

скорость
список
среда

892

узел

893

частота

894
895

язык
ячейка

У
Ч
Я

айнымалы шама
ауысу
іздеу, ізденіс
пайдаланушы
тұрақты
тұрақты шама
жоба
жобалау
тіркеуші, тіркеуіш
жылдамдық
тізім
орта
торап; түйін
жиілік
тіл
ұяшық

ФИЗИКА ЖӘНЕ АСТРОНОМИЯ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905

А

автоускорение
автоускоритель
адаптация
активация
антивещество
античастица
аэрозоль

Б

барьер (физ)
бегущий (физ)
бета-ветвь
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автоүдеу
автоүдеткіш
бейімделу
белсендіру
антизат
антибөлшек
аэротозаң
тосқауыл
қума
бета-тармақ

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

бета-взаимодействие
бета-излучатель
бета-линия
бета-лучи
бета-нестабильность
бета-неустойчивость
бета-переход
бета-превращение
бета-распад
бета-стабильность
бета-счетчик
бета-частица
бизеркала

919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938

вентиляция
вероятность
ветвление
ветвь
ветрометр
взаимодействие
взаимопревращение
взаимопроникновение
взрыватель
вискозиметр
включение
влагонепроницаемость
влагоотделитель
влагосодержание
влагоудалитель
влагоустойчивость
водонепроницаемость
водорастворимость
возбуждение
возврат

939
940

возгонка
возмущение

бета-өзара әрекеттесу
бета-сәуле шығарғыш
бета-сызық
бета-сәулелер
бета-тұрақсыздық
бета-орнықсыздық
бета-ауысу
бета-түрлену
бета-ыдырау
бета-тұрақтылық
бета-санауыш
бета-бөлшек
қосайна
В
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желдету
ықтималдық
тармақталу
тармақ
желөлшеуiш
өзара әрекеттесу
өзара түрлену
өзара өту
жарғыш
тұтқырөлшегiш
қосу, қосылу
ылғалөтiмсiздiк
ылғалайырғыш
ылғалұстам
ылғалсыздандырғыш
ылғалтөзiмдiлiк
су өткiзбеушiлiк
суда ерiгiштiк
қозу, қоздыру
қайтару, қайтым, қайтарым,
қайыру
құрғақтау
ауытқу, ұйытқу

941
942
943
944

восстановление
впитывание
высотометр
выстраивание

945
946
947

газочиститель
горение
горизонт

948
949
950
951
952
953
954
955
956

давление
действительность
диапазон
длительность
дозировка
долгота
доля
дрейф
дырка (физ)

957

Е-захват

958

жесткость

959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972

қалпына келтiру
сiңiру
биiктiк өлшеуiш
қатарласу, қатарластыру
Г

Д

Е
Ж
З

закономерность
замещение
запаздывание
запирание
заполнение
запуск
зарождение
затмение Луны
затмение Солнца
звезда
звук
землетрясение
Земля
Земля, кора
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газтазартқыш
жану
көкжиек
қысым
болмыс
диапазон, ауқым
ұзақтық
дозалау, мөлшерлеу
бойлық
үлес
ығу
кемтiк, тесiк
Е-қармау
қатаңдық
заңдылық
алмастыру
кешiгу
жабу
толтыру
іске қосу
пайда болу
Айдың тұтылуы
Күннің тұтылуы
жұлдыз
дыбыс
жер сілкіну
Жер
Жер, қыртыс

973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

Земля, форма
зеркало
значение

Жер, пішін
айна
мән
И

измеритель
инструмент
инфразвук
искривление
испаритель
исследование
исчезновение

К

календарный год
капля
касательная сила
качество
качка
клин
комбинация
константа
к-слой

992
993
994
995
996
997

линия(физ)
Луна
лунотрясение
лупа
лучепреломление
лучистость

998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005

Малая Медведица
междоузелие
международная система мер
межзвездная пыль
межзвездная среда
мембранный фильтр
Меркурий
мерцание

Л

М
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өлшегіш
құрал
инфрадыбыс
қисаю, қисайту
буландырғыш
зерттеу
жоғалу
күнтізбелік жыл
тамшы
жанама (тангенциал) күш
сапа
шайқалыс
сына
комбинация, қиыстыру
константа, тұрақты
к-қабат
сызық
Ай
Ай сілкінуі
лупа, ұлғайтқыш
сәулесынуы
сәулелілік
Үркер
түйiнаралық
халықаралық өлшемдер жүйесi
жұлдызаралық тозаң
жұлдызаралық орта
жарғақты сүзгi
Меркурий
жыпылықтау

1006
1007

Млечный Путь
молния

1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021

нагреватель
наложение
намотка
нарушение
насыщение
натекание
натяжение
небесное тело
небесный свод
невесомость
нейтрализатор
неоднородность
несжимаемость
несохранение

1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037

обжигать
облучатель
облучение
облученность
обмен
оболочка
оборудование
ожижение
опреснение
осадитель
осаждение
отвердение
отверстие
отражатель
охладитель
очиститель

Құс Жолы
найзағай
Н

О
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қыздырғыш
қабаттасу
орам, орау
бұзылу
қанығу
ағу
керiлiс, керiлу
аспан денесі
аспан күмбезі
салмақсыздық
бейтараптауыш
әртектілік
сығылмаушылық
сақталмау
күйдіру
сәулелеушi
сәулелеу, сәулелену
сәулеленгендiк
алмасу
қабық, қабықша
жабдық
сұйылту
тұщылау, тұщыту
тұндырғыш
тұндыру
қатаю
саңылау
шағылдырғыш
суытқыш
тазартқыш

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ
ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР

1038
1039
1040

алкилирование
аэрирование
аэротенк

1041
1042

биоплато
биопруд

1043
1044

Б

В

вощение

Г

гальванопара

1045

зернистый фильтр

1046
1047
1048

обессеривание
осмос
окись урана

1049
1050
1051
1052

А

З
О

пневмомеханический
поверхностно-активные вещества
подстилающая поверхность
подстанция

1053

усреднитель

1054

флотация

1055

электродиализ

П

У
Ф
Э

алкильдеу, алкил енгізу
аэрациялау, ауалау
аэротенк
биоплато
биобөген
балауыздау
гальваникалық жұп
түйіршікті сүзгі
күкіртсіздендіру
осмос
уран тотығы
пневмомеханикалық
беткі белсенді заттар
жерүсті төсемі
қосалқы станса
теңестіргіш
флотация
электр диализ

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫ
1056
1057

А

абсорбировать

Б

балансировщик
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сіңіру
теңгерімдеуші

1058
1059

Г

грот-мачта

1060
1061

декольматация фильтра
дострел

1062

ингибитор коррозий

1063
1064
1065
1066

каротаж
квази
когезия
кустовая станция

1067

В

вытяжная вентиляция

Д

И
К

М

манифольд

1068

насосная пенопожаротушение

1069

трап

1070

шлифовально-заточный станок

Н
Т
Ш

сорма желдеткіш
бас діңгек
сүзгіні тазарту
жеткізе ату
тоттежегіш
каротаж
квази
когезия
шоғырлаушы станса
манифольд
көбікпен өрт сөндіру сорабы
саты
тегістеу-қайрау станогы

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2016 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 2 шешіміне қосымша
ЗАҢ САЛАСЫНДАҒЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР, АТАУЛАР, СӨЗ
ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ СӨЗДЕР

1
2
3

А

абберация
абдикация
аболиционизм
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абберация
абдикация
аболиционизм

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

аболиция
аброгация
абсентеизм
абсолютизм
абсолютная гипотеза
абсолютная ответственность
абсолютная политическая
стабильность
абсолютное вето
абсолютные права
абсолютные правоотношения
абсолюция
авантюрист
авиационная безопасность
автаркия
автократия
авторитаризм
авторитарное государство
авторитарный режим
авторитет
автороведческая экспертиза
авторское вознаграждение
авторское свидетельство
авторское соглашение
авункулат
агентский договор
агентское вознаграждение
агентское соглашение
агитация
агнаты
агрессия
адаптационные услуги
адвокат
адвокатская тайна
адвокатура
административная
дееспособность граждан

аболиция
аброгация
абсентеизм
абсолютизм
абсолюттік гипотеза
абсолюттік жауапкершілік
абсолютті саяси тұрақтылық
абсолюттік вето
абсолюттік құқықтар
абсолюттік құқықтық қатынастар
абсолюция
авантюрист
авиация қауіпсіздігі
автаркия
автократия
авторитарлық
авторитарлық мемлекет
авторитарлық режим
бедел
автортанушылық сараптама
авторлық сыйақы
авторлық куәлік
авторлық келісім
авункулат
агенттік шарт
агенттік сыйақы
агенттік келісім
үгіт
агнаттар
агрессия
бейімдеу қызметтері
адвокат
адвокат құпиясы
адвокатура
азаматтардың әкімшілік әрекет
қабілеттілігі
316

39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

административная опека
административная
ответственность юридических
лиц
административная юрисдикция
административная юстиция
административное
законодательство
административное наказание
административное право
административное принуждение
административно-правовой
режим
административно-правовой
статус
административно-правовые
нормы
административно-правовые
отношения
административно-правовые
санкции
административнотерриториальное деление
административно-хозяйственные
функции
административные меры
наказания
административные методы
административные
правовосстановительные меры
административная процедура
административный акт
административный арест
административный
государственный служащий
административный договор
административный суд
административный штраф
адмониция
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әкімшілік қамқорлық
заңды тұлғалардың әкімшілік
жауаптылығы
әкімшілік юрисдикция
әкімшілік әділет
әкімшілік заңнама
әкімшілік жазалау
әкімшілік құқық
әкімшілік мәжбүрлеу
әкімшілік-құқықтық режим
әкімшілік-құқықтық мәртебе
әкімшілік-құқықтық нормалар
әкімшілік-құқықтық қатынастар
әкімшілік-құқықтық санкциялар
әкімшілік-аумақтық бөлініс
әкімшілік-шаруашылық
функциялар
әкімшілік жаза шаралары
әкімшілік әдістер
әкімшілік құқықты қалпына
келтіруші шаралар
әкімшілік рәсімдер
әкімшілік акт
әкімшілік қамау
мемлекеттiк әкiмшiлiк
қызметшi
әкімшілік шарт
әкімшілік сот
әкімшілік айыппұл
адмониция

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

адритура
адъюдикация
адъюнктура
акт применения права
активное право выбора
активы государства
акцессия
акцессорное правоотношение
акцессорный договор
акционерное общество
акционерное право
алиби
аллод
альгвасил
алькальд
альтернативная подсудность
альтернативная санкция
альтернативное обязательство
альтернативный умысел
амбициозность
амбиция
амнистирование
аналогия закона
аналогия права
аномия
антидемпинговое
разбирательство
антидемпинговые меры
антикоррупционная политика
антимонопольная политика
антимонопольное
законодательство
антимонопольный орган
антиномия
антитеррористическая операция
антитрестовское
законодательство
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адритура
адъюдикация
адъюнктура
құқықты қолдану актісі
белсенді сайлау құқығы
мемлекеттің активтері
акцессия
акцессорлық құқықтық қатынас
акцессорлық шарт
акционерлік қоғам
акционерлік құқық
алиби
аллод
альгвасил
алькальд
балама соттылық
балама санкция
балама міндеттеме
балама пиғыл
амбициялылық
амбиция
рақымшылық жасау
заң ұқсастығы
құқық ұқсастығы
аномия
демпингке қарсы істі қарау
демпингке қарсы шаралар
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясат
монополияға қарсы саясат
монополияға қарсы заңнама
монополияға қарсы орган
антиномия
терроризмге қарсы операция
антитрестік заңнама

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

антиципация
антропометрия
апелляционная жалоба
апелляционная инстанция
апелляция
апостилляция
аппарат акима
арбитражное разбирательство
арбитражное решение
арбитражное соглашение
арест имущества должника

110
111
112
113

атеистическое государство
атипичная следственная ситуация
аттестация
аутентическое толкование права

114

аффидевит

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

антиципация
антропометрия
апелляциялық шағым
апелляциялық саты
апелляция
апостилляция
әкім аппараты
төрелікте іс қарау
төрелік шешім
төрелік келісім
борышкерлік мүлікке тыйым
салу
атеистік мемлекет
атиптік тергеу жағдайы
аттестаттау
құқыққа тең түпнұсқалық түсінік
беру
аффидевит
Б

банда
бандитизм
безгражданство
бездействие
безконтрольность
безнадзорность
безнадзорный ребенок
безопасность в чрезвычайных
ситуациях
безопасность труда
безработные
бесспорные выборы
безупречная деловая репутация
безупречная репутация
беспорядок
беспризорный ребенок
бесстыдство
бесхозное имущество
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банды
бандитизм
азаматсыздық
әрекетсіздік
бақылаусыздық
қадағалаусыз қалу
қадағалаусыз қалған бала
төтенше жағдайлардағы
қауіпсіздік
еңбек қауіпсіздігі
жұмыссыздар
даусыз сайлаулар
мінсіз іскерлік бедел
мінсіз бедел
тәртіпсіздік
панасыз қалған бала
ұятсыздық
иесіз мүлік

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

бесхозяйные вещи
бесхозяйственность
бесчинство
Билль о праве
благо
благополучатель
благотворители
благотворительная деятельность
благотворительная организация
благотворительная помощь
благотворительность
бланкетная диспозиция
бланкетная норма
бланкетная норма права
боевая готовность
бонитарная собственность
борьба с бедностью
борьба с безработицей
борьба с преступностью
брак
бунт
буферное государство
бывший соотечественник
бытовое насилие
бюджетное законодательство
бюджетное право
бюджетный закон
бюджетный контроль

160
161
162
163
164
165
166
167

валютные преступления
вандализм
варварское право
вексельное законодательство
вещественное право на землю
взятка
взяткодатель
взяткополучатель

иесіз заттар
иесіздік
жүгенсіздік
құқық туралы Билль
игілік
қайырым көруші
қайырым жасаушылар
қайырымдылық қызмет
қайырымдылық ұйымы
қайырымдылық көмек
қайырымдылық
бланкеттік диспозиция
бланкеттік норма
бланкеттік құқық нормасы
ұрысқа әзірлік
бонитарлық меншік
кедейлікпен күрес
жұмыссыздықпен күрес
қылмыспен күрес
неке
бүлік
буферлік мемлекет
бұрынғы отандас
тұрмыстық зорлық-зомбылық
бюджеттік заңнама
бюджеттік құқық
бюджеттік заң
бюджеттік бақылау
В
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валюталық қылмыстар
тағылық
тағылық құқық
вексельдік заңнама
жерге заттық құқық
пара
пара беруші
пара алушы

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

взяточник
взяточничество
виктимизация
виктимность
виктомология
вина
виндикационный иск
виндикация
виновность
владелец охранного документа
владение
вменяемость
внесение законопроекта
внесудебная экспертиза
внешний государственный долг
внешний заем
внешний контроль
внешняя безопасность
внешняя политика
внешняя торговая политика
внутренние документы
внутренний государственный
долг
внутренний заем
внутренний контроль
внутренняя компетенция
государства
внутренняя миграция
внутригосударственные
процедуры
военная безопасность
военная опасность
военная полиция
военная угроза
военный конфликт
возложение ответственности
воинские уголовные
правонарушения

парақор
парақорлық
виктимдеу
виктимділік
виктомология
айып
виндикциялық талап қою
виндикация
кінәлілік
қорғау құжатының иесі
иелену
есі дұрыстық
заң жобасын енгізу
соттан тыс сараптама
мемлекеттік сыртқы борыш
сыртқы қарыз
сыртқы бақылау
сыртқы қауіпсіздік
сыртқы саясат
сыртқы сауда саясаты
ішкі құжаттар
мемлекеттік ішкі борыш
ішкі қарыз
ішкі бақылау
мемлекеттің ішкі құзырлығы
ішкі көші-қон
мемлекетішілік рәсімдер
әскери қауіпсіздік
соғыс қаупі
әскери полиция
соғыс қатері
әскери қақтығыс
жауапкершілік жүктеу
әскери қылмыстық құқық
бұзушылықтар
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202
203
204
205

воинские уголовные
правонарушения
волевой характер права
вооруженный мятеж
воспитание несовершеннолетнего

206

воспитание несовершеннолетных

207
208
209
210

217
218
219
220
221
222

воспитательная функция права
воспитательно-трудовая колония
восставшая сторона
восстановительная функция
права
вотчина
вражда
враждебная деятельность
временная ваканция на
государственную должность
временная занятость
временные антидемпинговые
меры
всенародное обсуждение
всеобщее избирательное право
встречная проверка
встречный иск
встречный контроль
выдача лица (экстрадиция)

223
224
225

выдача преступника
вынесение определения
высшее командование

211
212
213
214
215
216

226
227
228
229
230
231

әскери қылмыстық құқық
бұзушылықтар
құқықтың еріктік сипаты
қарулы бүлік
кәмелетке толмағандарды
тәрбиелеу
кәмелетке толмағандарды
тәрбиелеу
құқықтың тәрбиелік қызметі
еңбекпен тәрбиелеу колониясы
қарсылық білдіруші тарап
құқықтың қалпына келтіруші
қызметі
мұралық жер; жер-мұра
өшпенділік
дұшпандық әрекет
уақытша бос мемлекеттік
лауазым
жұмыспен уақытша қамтылу
демпингке қарсы уақытша
шаралар
бүкілхалықтық талқылау
жалпыға бірдей сайлау құқығы
қарсы тексеру
қарсы талап қою
қарсы бақылау
адамды ұстап беру
(экстрадициялау)
қылмыскерді ұстап беру
ұйғарым шығару
жоғары қолбасшылық
Г

гангстер
гангстеризм
гарантийное обязательство
гарантийный срок
гарантия законности
гарантия паритета
322

гангстер
гангстерлік
кепілдікті міндеттеме
кепілдікті мерзім
заңдылық кепілдігі
тепе-теңдік кепілдігі

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

генеральная инкорпорация
генеральный агент
генеральный прокурор
геноцид
гербовый сбор
гипомейоны
гипотеза правовой нормы
глава правительства
главное судебное
разбирательство
глобализм
государственная адресная
социальная помощь
государственная власть
государственная дисциплина
государственная должность
государственная закупка
государственная измена
государственная казна
государственная молодежная
политика
государственная монополия
государственная награда
государственная налоговая
служба
государственная политика в
области культуры
государственная помощь
государственная пошлина
государственная правовая
статистика
государственная программа
государственная регистрация
государственная служба
государственная служба
занятости
государственная стандартизация
государственная статистика
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бас инкорпорация
бас агент
бас прокурор
геноцид
елтаңба алымы
гипомейондар
құқық нормасының гипотезасы
үкімет басшысы
басты сот талқылауы
жаһандық
мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек
мемлекеттік билік
мемлекеттік тәртіп
мемлекеттік лауазым
мемлекеттік сатып алу
мемлекетке жасалған опасыздық
мемлекеттік қазына
мемлекеттiк жастар саясаты
мемлекеттік монополия
мемлекеттік награда
мемлекеттік салық қызметі
мәдениет саласындағы
мемлекеттік саясат
мемлекеттік жәрдем
мемлекеттік баж
мемлекеттік құқықтық
статистика
мемлекеттік бағдарлама
мемлекеттiк тiркеу
мемлекеттік қызмет
мемлекеттік жұмыспен қамту
қызметі
мемлекеттік стандарттау
мемлекеттік статистика

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

государственная статистическая
отчетность
государственная тайна
государственная торговая
политика
государственная услуга
государственное имущество
государственное обвинение
государственное предприятие
государственное принуждение
государственное регулирование
труда
государственное управление
государственное учреждение
государственные интересы
государственные коллегиальные
органы
государственные нормативы
государственные нужды
государственные обязанности
государственные праздники
государственные социальные
стандарты
государственные юридические
лица
государственный бюджет
государственный контроль
государственный надзор
государственный обвинитель
государственный орган
государственный переворот
государственный служащий
государственный социальный
заказ
государственный стандарт
государственный суверенитет
государственный судебный
исполнитель
государственный фонд
324

мемлекеттік статистикалық
есептілік
мемлекеттік құпия
мемлекеттік сауда саясаты
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
мемлекеттік мүлік
мемлекеттік айыптау
мемлекеттік кәсіпорын
мемлекеттік мәжбүрлеу
еңбекті мемлекеттік реттеу
мемлекеттік басқару
мемлекеттік мекеме
мемлекеттік мүдделер
алқалы мемлекеттік органдар
мемлекеттік нормативтер
мемлекет мұқтажы
мемлекеттік міндеттер
мемлекеттік мерекелер
мемлекеттік әлеуметтік
стандарттар
мемлекеттік заңды тұлғалар
мемлекеттік бюджет
мемлекеттік бақылау
мемлекеттік қадағалау
мемлекеттік айыптаушы
мемлекеттік орган
мемлекеттік төңкеріс
мемлекеттік қызметші
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
мемлекеттік стандарт
мемлекеттік егемендік
мемлекеттік сот орындаушысы
мемлекеттік қор

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

320
321
322
323
324

государственный фонд
социального страхования
государственный язык
грабитель
гражданская ответственность
гражданская свободы
гражданская служба
гражданские обязанности
гражданские права
гражданские права и обязанности
гражданский брак
гражданский долг
гражданский иск
гражданский кодекс
гражданский ответчик
гражданский персонал
гражданский проступок
гражданский служащий
гражданское законодательство
гражданское население
гражданское неподчинение
гражданское общество
гражданское право
гражданское правонарушение
гражданское судопроизводство
гражданско-правовая
ответственность
гражданско-правовая
ответственность владельца
транспортного средства
гражданско-правовая
ответственность нотариуса
гражданско-правовая
ответственность работодателя
гражданско-правовая статистика
грубая небрежность
групповая подсудность
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мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қоры
мeмлeкeттік тіл
тонаушы
азаматтық жауапкершілік
азаматтық бостандық
азаматтық қызмет
азаматтық міндеттер
азаматтық құқықтар
азаматтық құқықтар мен
міндеттер
азаматтық неке
азаматтық борыш
азаматтық талап қою
азаматтық кодекс
азаматтық жауапкер
азаматтық персонал
азаматтық теріс қылық
азаматтық қызметші
азаматтық заңнама
азаматтық ел, азаматтық ел-жұрт
азаматтық бағынбаушылық
азаматтық қоғам
азаматтық құқық
азаматтық құқық бұзушылық
азаматтық сот ісі
азаматтық-құқықтық
жауапкершілік
көлік құралы иесінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
нотариустың азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
жұмыс берушінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
азаматтық-құқықтық статистика
өрескел ұқыпсыздық
топтық соттылық

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

групповой объект
гудвилл
гуманность

топтық объект
гудвилл
ізгілік
Д

дактилоскопия
дарение
даритель
дача взятки
движимое имущество
двойное гражданство
двупартийная система
дедовщина
дееспособность
дезавуирование
декларация о соответствии
демократия
демонстрация
депортация
дерегуляризация
деспот
деспотия
дестабилизация
диверсия
диктат
диктатор
диктатура
динамическая политическая
стабильность
дипломатический иммунитет
дипломатический корпус
дипломатическое
представительство
дисконтинуитет
дискредитация власти
дискриминация
дистрикт
дисциплинарная комиссия

дактилоскопия
сыйға тарту
сый тартушы
пара беру
жылжымалы мүлік
қос азаматтық
екі партиялы жүйе
әлімжеттік
әрекетке қабілеттік
мақұлдамаушылық
сәйкестік туралы декларация
демократия
демонстрация
депортация
қайта жүйелеу
озбыр
озбырлық
тұрақсыздандыру
диверсия
диктат
диктатор
диктатура
динамикалық саяси тұрақтылық
дипломатиялық иммунитет
дипломатиялық корпус
дипломатиялық өкілдік
дисконтинуитет
биліктің беделін түсіру
кемсіту
дистрикт
тәртіптік комиссия
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359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

дисциплинарная ответственность
дисциплинарное правонарушение
дисциплинарно-правовые
санкции
дисциплинарный проступок
диффамация
длительная безработица
добровольность
договаривающаяся сторона
договор концессии
договорная подсудность
дознаватель
дознание
доказательства по уголовному
делу
доказательственное значение
доказательство
доказывание
доктрина
документ в сфере подтверждения
соответствия
документированная информация
долгосрочные обязательства
должностная инструкция
должностное преступление
должностные полномочия
должность
дольщик
домициль
донесение
дополнительная экспертиза
допустимость доказательства
доследование
доставление
доставление нарушителя
достаточность
достаточность доказательств
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тәртіптік жауапкершілік
тәртіптік құқық бұзушылық
тәртіптік-құқықтық санкциялар
тәртіптік теріс қылық
диффамация
ұзаққа созылған жұмыссыздық
еріктілік
уағдаласушы тарап
концессия шарты
шарттық соттылық
анықтаушы
анықтау
қылмыстық іс бойынша
дәлелдемелер
дәлелдемелік маңыз
дәлелдеме
дәлелдеу
доктрина
сәйкестікті растау саласындағы
құжат
құжатталған ақпарат
ұзақ мерзімді міндеттемелер
лауазымдық нұсқаулық
лауазымдық қылмыс
лауазымдық өкiлеттiктер
лауазым
үлескер
домициль
ақпар жеткізу
қосымша сараптама
дәлелдеменің жарамдылығы
қосымша тергеу
жеткізу
құқық бұзушыны жеткізу
жеткіліктік
дәлелдемелердің жеткіліктілігі

393
394

достижение совершеннолетия
достоверность доказательств

395
396

досудебное производство
досудебное производство по
уголовному делу
дочерняя организация
духовные гарантии законности

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

кәмелетке толу
дәлелдемелердің дәйектілігі,
дәлелдемелердің анықтығы
сотқа дейінгі іс жүргізу
қылмыстық іс бойынша сотқа
дейінгі іс жүргізу
еншілес ұйым
заңдылықтың рухани кепілдіктері

единая система дипломатической
службы
единое гражданство
единое экономическое
пространство
естественная безработица
естественная смерть
естественное право

Е

табиғи жұмыссыздық
өз ажалынан өлу
табиғи құқық
Ж

жалобщик
жертва преступления
жилище
жилищное право
жилое помещение
жилой дом
задачи гражданского
судопроизводства
задержание
задержание подозреваемого
заинтересованные стороны
заключение международного
договора
заключение международного
договора
заключение мирового соглашения
заключение под стражу
заключение судебного эксперта
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дипломатиялық қызметтің
бірыңғай жүйесі
бірыңғай азаматтық
бiртұтас экономикалық кеңістiк

З

шағымданушы
қылмыс құрбаны
тұрғынжай
тұрғын үй құқығы
тұрғын үй-жай
тұрғын үй
азаматтық сот ісін жүргізудің
міндеттері
ұстау
сезіктіні ұстау
мүдделі тараптар
халықаралық шарт жасасу
халықаралық шарт жасау
татуласу келісімін жасау
күзетпен қамауға алу
сот сарапшысының
қорытындысы

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

заключение эксперта
закон непротиворечия
законное обоснование
законность
законность судебного решения
законный интерес
законный представитель
законодательный акт
законотворчество
закрытое акционерное общество
заложник
замена наказания
занятность
заочное производство
заочное рассмотрение дела
заочное решение суда
запрашиваемая сторона
запрашивающая сторона
запрет
запрещающие нормы права
запротоколирование
засвидетельствование
засекречивание сведений и их
носителей
защита
защита гражданских прав
защита труда
защитная функция права
защитник
заявитель иска
заявление
земельное законадательство
земельные правоотношения
злой умысел
злостный преступник
злоупотребление властью
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сарапшының қорытындысы
қайшылықсыздық заңы
заңды негіздеме
заңдылық
сот шешімінің заңдылығы
заңды мүдде
заңды өкіл
заңнамалық акт
заң шығармашылығы
жабық акционерлік қоғам
кепілге алынған адам
жазаны ауыстыру
жұмыспен қамтылу
сырттай іс жүргізу
істі сырттай қарау
соттың сырттай шешімі
сұрау салынатын тарап
сұрау салушы тарап
тыйым
тыйым салушы құқық нормалары
хаттамалау
растау, куәландыру
мәліметтер мен олардың көздерін
құпияландыру
қорғау
азаматтық құқықтарды қорғау
еңбекті қорғау
құқықтың қорғау функциясы
қорғаушы
талап қою мәлімдеушісі
өтініш, мәлімдеме, арыз
жер заңнамасы
жер құқығы қатынастары
қаскөйлік пиғыл
қаскөй қылмыскер
билікті теріс пайдалану

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

злоупотребление гражданским
правом
злоупотребление доверием
злоупотребления правом
зональный принцип надзора

азаматтық құқықты теріс
пайдалану
сенімді теріс пайдалану
құқықты теріс пайдалану
қадағалаудың аймақтық қағидаты

идеология
идеология насилия
иджма
избирательное движение
избирательные органы
издевательство
измена
изнасилование
изолирование преступника
изолятор временного содержания
изъятие земли
изъятие имущества
именная вещь
иммедиатизация
иммиграционная квота
иммунитет государства
импаундмент
императивная норма
императивные нормы права
импичмент
имущественное страхование
имущественные права
государства
имущественные санкции
имущество, имеющее
стратегическое значение
инаугурация
индигенат
индоссамент
инициатор
инквизиция
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И

идеология
күш қолдану идеологиясы
иджма
сайлау қозғалысы
сайлау органдары
қорлаушылық
опасыздық
зорлау
қылмыскерді оқшаулау
уақытша ұстау изоляторы
жерді алып қою
мүлікті алып қою
атаулы зат
иммедиатизация
көші-қон квотасы
мемлекет иммунитеті
импаундмент
императивтік норма
императивтік құқық нормалары
импичмент
мүліктік сақтандыру
мемлекеттің мүліктік құқықтары
мүліктік санкциялар
стратегиялық маңызы бар мүлік
ұлықтау
индигенат
индоссаммент
бастамашы
инквизиция

488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

инкорпорация
инкотермс
инкриминирование
инновационная деятельность
инновационный проект
инновационный фонд
иностранец
иностранные граждане
инсайдер
инсайдерская информация
инспекционная проверка
инспекционный контроль
инспекция труда
инстанция
институт права
инсуррекция
интеллектуальные инвестиции
интендант
интервент
интернет-ресурс
интерпелляция
интерцессия
инфантилизм
информационная безопасность
информационная преступность
информационное общество
информационное право
информационное пространство
информационный обмен
инцест
инцидент
иск
иск о признании
исключительное право
исполнение бюджета
исполнение завещания
исполнение норм права

инкорпорация
инкотермс
айып тағушылық
инновациялық қызмет
инновациялық жоба
инновациялық қор
шетелдік
шетел азаматтары
инсайдер
инсайдерлік ақпарат
инспекциялық тексеру
инспекциялық бақылау
еңбек инспекциясы
инстанция
құқық институты
инсуррекция
зияткерлік инвестициялар
интендант
интервент
интернет-ресурс
интерпелляция
интерцессия
инфантилизм
ақпараттық қауіпсіздік
ақпараттық қылмыс
ақпараттық қоғам
ақпараттық құқық
ақпараттық кеңістік
ақпарат алмасу
инцест
оқыс оқиға
талап қою
мойындау туралы талап қою
айрықша құқық
бюджеттің атқарылуы
өсиетті орындау
құқық нормаларын орындау
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525
526

исполнительная власть
исполнительное производство

527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

исполнительные документы
исполнительные органы власти
использование норм права
исправительная психология
исправительные работы
исправительные учреждения
исправление осужденного
источники доказательства
источники налогового права
источники права

537
538
539
540

источники финансового права
источники экологического права
истязание
исчисление процессуальных
сроков
итоговое решение

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

атқарушы билік
атқарушылық іс жүргізу, атқару
өндірісі
атқарушылық құжаттар
атқарушы билік органдары
құқық нормаларын қолдану
түзеу психологиясы
түзеу жұмыстары
түзеу мекемелері
сотталғанды түзеу
дәлелдеме көздері
салықтық құқық көздері
құқық көздері, құқықтың қайнар
көздері
қаржылық құқық көздері
экологиялық құқық көздері
азаптау
процестік мерзімдерді есептеу
қорытынды шешiм
К

кабала
кабальные сделки
каботаж
кадровая документация
кадровая политика
кадровая служба
казуальное толкование
казуистика
казус
каллиграфия
каноническое право
кантон
канцлер
капитулярий
капитуляция
кара
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кіріптарлық
кіріптарлық мәмілелері
каботаж
кадрлық құжаттама
кадрлық саясат
кадрлық қызмет
казуалдық түсінік беру
казуистика
казус
каллиграфия
канондық құқық
кантон
канцлер
капитулярий
капитуляция
жазалау, жаза

558

карательная функция права

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

карательные санкции
карцер
карьера
карьеризм
карьерист
карьерное планирование
кассационная жалоба
кассационная инстанция
кассационное производство
кассация
катаклизм
категория административной
государственной должности
категория преступления
квалификационная категория
(разряд)
квестор
клаустрофобия
клевета
клеветник
клептомания
клерикальное государство
коалиция
коллегиальность
коллегиальные органы
коллегия суда
коллективная безопасность
коллективная собственность
коллективные права граждан

586
587
588
589
590
591

коллективный договор
коллизионная норма
коллизионное право
коллизия
коллизия законов
колонат

571
572

құқықтың жазалаушы
қызметі
жазалаушы санкциялар
карцер
мансап
мансапқорлық
мансапқор
мансаптық жоспарлау
кассациялық шағым
кассациялық инстанция
кассациялық іс жүргізу
кассация
катаклизм
мемлекеттік әкімшілік қызмет
санаты
қылмыс санаты
біліктілік санаты (разряды)
квестор
клаустрофобия
жала, жала жабу
жалақор
клептомания
клерикалдық мемлекет
коалиция
алқалылық
алқалы органдар
сот алқасы
ұжымдық қауіпсіздік
ұжымдық меншік
азаматтардың ұжымдық
құқықтары
ұжымдық шарт
коллизиялық норма
коллизиялық құқық
коллизия
заңдар коллизиясы
колонат
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592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626

колониализм
комбатант
комитент
коммандитное товарищество
коммендация
коммерческая организация
коммунальное имущество
коммунальные юридические лица
коммюнике
компенсационная функция права
компенсационные выплаты
компенсация морального вреда
компетенция государственного
органа
комплексная отрасль права
комплексная проверка
комплексная экспертиза
комплексность
конвент
конгресс
конгрессмен
кондоминиум
конклюдентность
конклюдентные действия
конкурсная документация
конкурсное делопроизводство
коносамент
консалидация
консолидированный закон
конспирация
констебль
конституционная жалоба
конституционная законность
конституционное право
конституционное
правонарушение
конституционное правосудие
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отаршылдық
комбатант
комитент
сенім серіктестігі
коммендация
коммерциялық ұйым
коммуналдық мүлік
коммуналдық заңды тұлғалар
коммюнике
құқықтың өтемдеуші қызметі
өтемақы төлемдері
моральдық зиянды өтеу
мемлекеттік органның құзыреті
құқықтың кешенді саласы
кешенді тексеру
кешенді сараптама
кешендік
конвент
конгресс
конгрессмен
кондоминиум
конклюденттік
конклюдентті әрекеттер
конкурстық құжаттама
конкурстық іс жүргізу
коносамент
консалидация
шоғырландырылған заң
астыртын әрекет ету
констебль
конституциялық шағым
конституциялық заңдылық
конституциялық құқық
конституциялық құқық
бұзушылық
конституциялық сот төрелігі

627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

конституционно-правовая
ответственность
конституционно-правовой статус
конституционно-процессуальное
право
конституционные гарантии
конституционные законы
конституционные принципы
конституционный контроль
конституционный строй
конституция
консульская вализа
консульский сбор
континуитет
контрабанда
контрактация
контрасигнатура
контрафакция
контрибуция
контроль на соответствие
конфабуляция
конфедерация
конфессионализм
конфискация имущества
конфликт интересов
конфликтология
концедент
концепция проекта закона
концессионер
концессионный договор
концессионный проект
концорциум
кооперация
кооптация
координация преступных
действий
кормилец
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конституциялық-құқықтық
жауапкершілік
конституциялық-құқықтық
мәртебе
конституциялық-процестік құқық
конституциялық кепілдіктер
конституциялық заңдар
конституциялық қағидаттар
конституциялық бақылау
конституциялық құрылыс
конституция
консулдық сағдиян
консулдық алым
континуитет
контрабанды
контрактация
контрасигнатура
контрафакция
контрибуция
сәйкестікке бақылау жасау
конфабуляция
конфедерация
конфессионализм
мүлікті тәркілеу
мүдделер қақтығысы
конфликтология
концедент
заң жобасының тұжырымдамасы
концессионер
концессиялық шарт
концессиялық жоба
концорциум
кооперация
кооптация
қылмыстық әрекеттерді
үйлестіру
асыраушы

661
662
663
664

корпоративное государство
корпоративное право
корпоративный секретарь
коррупционное правонарушение

665
666
667
668
669
670
671
672
673
674

коррупция
корысть
косвенная дискриминация
косвенное доказательство
криминалистика
криминалистическая регистрация
криминалистическая тактика
криминалистическая категория
криминалистические требования
криминалистическое
планирование
криминальная психология
культурно-историческая функция
права
культурные права человека
кумулятивное голосование
кумулятивное наказание

675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

корпоративтік мемлекет
корпоративтік құқық
корпоративтік хатшы
сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық
сыбайлас жемқорлық
пайдакүнемдік
жанама кемсіту
жанама дәлелдеме
криминалистика
криминалистік тіркеу
криминалистік тактика
криминалистік санат
криминалистік талаптар
криминалистік жоспарлау
криминалдық психология
құқықтың мәдени-тарихи қызметі
адамның мәдени құқықтары
кумулятивтік дауыс беру
кумулятивті жаза
Л

лагтинг
ландрат
ландтаг
левеллеры
левередж
легализация имущества
легальное толкование права
легальный рецидив
легат
легатарий
легация
легисакционный процесс
легислатура
легисты
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лагтинг
ландрат
ландтаг
левеллерлер
левередж
мүлікті жария ету
құқыққа жария түсінік беру
заңды рецидив
легат
легатарий
легация
легисакциялық процесс
легислатура
легистер

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

717
718
719
720
721
722
723
724

легитимационные знаки
легитимация
легкий вред здоровью
лжебанкротство
лжепредпринимательство
лжесвидетель
лжесвидетельство
лидерство
ликвидация юридического лица
лингвистическая экспертиза
листинг
лица без гражданства
лица, находящиеся под защитой
лица, подлежащие
административной
ответственности
лицензиар
лицензиат
лицензионная система
лицензионный брокер
лицензионный контроль
лицензионный паспорт
лицензирование
лицензируемый вид деятельности
лицо, не имеющее определенного
места жительства
личная движимая собственность
личная неприкосновенность
личная переписка
личное дело
личное поручительство
личные неимущественные права
личные права
личные права и свободы

725
726

личный обыск
лишение гражданства

708
709
710
711
712
713
714
715
716
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заңдастырылған белгілер
легитимация
денсаулыққа жеңіл зиян
жалған банкроттық
жалған кәсіпкерлік
жалған куәгер
жалған куәгерлік
көшбасшылық
заңды тұлғаны тарату
лингвистикалық сараптама
листинг
азаматтығы жоқ адамдар
қорғаудағы адамдар
әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын
тұлғалар
лицензиар
лицензиат
лицензиялық жүйе
лицензиялық брокер
лицензиялық бақылау
лицензиялық төлқұжат
лицензиялау
лицензияланатын қызмет түрі
белгілі бір тұрғылықты жері жоқ
адам
жеке жылжымалы меншік
жеке басқа қол сұқпаушылық
жеке хат алысу
жеке іс
жеке кепілгерлік
жеке мүліктік емес құқықтар
жеке бастың құқықтары
жеке бас құқықтары мен
бостандықтары
жеке адамды тінту
азаматтықтан айыру

727
728
729
730
731

лишение наследства
лишение прав
лишение родительских прав
лишение свободы
лишение свободы пожизненно

732
733
734

лишение социальных прав
лишение специальных прав
локаут

735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

мұрагерліктен айыру
құқықтардан айыру
ата-ана құқығынан айыру
бас бостандығынан айыру
өмір бойына бас бостандығынан
айыру
әлеуметтік құқықтардан айыру
арнаулы құқықтардан айыру
локаут

майорат
малозначительное деяние
малоимущие
малоимущие граждане
малолетний
малообеспеченность
малообеспеченные
малообеспеченные семьи
малообеспеченные слои
населения
мандамус
манифест
мантия
манукапий
манумиссия
манципация
массовая информация
массовое правосознание
материальная ответственность
материальное положение
материальное право
материально-правовые
отношения
материальные нормы
материальные ценности
материальный ущерб
межгосударственное соглашение
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М

майорат
маңызы шамалы әрекет
табысы аздар
табысы аз азаматтар
жас бала
аз қамтылғандық
табысы aз адамдар
аз қамтылған отбасылар
халықтың аз қамтылған топтары
мандамус
манифест
мантия
манукапий
манумиссия
манципация
бұқаралық ақпарат
бұқаралық құқықтық сана
материалдық жауапкершілік
материалдық жағдай
материалдық құқық
материалдық-құқықтық
қатынастар
материалдық нормалар
материалдық құндылықтар
материалдық зардап
мемлекетаралық келісім

760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776

777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

международная защита прав
человека
международная конвенция
международная
межправительственная
организация
международная организация
международная правовая
ответственность
международная стандартизация
международное воздушное право
международное должностное
лицо
международное морское право
международное право
международное преступление
международное публичное право
международное сообщество
международное сотрудничество
международное уголовное право
международное экономическое
право
международные
неправительственные
организации
международная организация
международные отношения
международные преступления
международные санкции
международный конфликт
международный обычай
международный стандарт
международный суд
международный трибунал
международный туризм
межнациональное соглашение
межотраслевые принципы права
мелкое хулиганство
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халықаралық адам құқықтарын
қорғау
халықаралық конвенция
халықаралық үкіметаралық ұйым
халықаралық ұйым
халықаралық құқықтық
жауапкершілік
халықаралық стандарттау
халықаралық әуе құқығы
халықаралық лауазымды адам
халықаралық теңiз құқығы
халықаралық құқық
халықаралық қылмыс
халықаралық жария құқығы,
халықаралық жария құқық
халықаралық қауымдастық
халықаралық ынтымақтастық
халықаралық қылмыстық құқық
халықаралық экономикалық
құқық
халықаралық үкіметтік емес
ұйымдар
халықаралық ұйым
халықаралық қатынастар
халықаралық қылмыстар
халықаралық санкциялар
халықаралық қақтығыс
халықаралық әдет-ғұрып
халықаралық стандарт
халықаралық сот
халықаралық трибунал
халықаралық туризм
ұлтаралық келісім
салааралық құқық қағидаттары
ұсақ бұзақылық

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818

меморандум
мера наказания
мера пресечения
мероприятия гражданской
обороны
меры административного
пресечения
меры административного
принуждения
меры безопасности
меры общественного воздействия
меры оперативного реагирования
меры поощрения
меры реагирования
местное государственное
управление
местное самоуправление
местное сообщество
местное управление
местные испольнительные
органы
местный представительный
орган
место жительства
место происшествия
местожительства гражданина
местожительства потерпевшего
месячный расчетный показатель
метка безопасности
метод государственного
управления
метод правого регулирования
мигрант
миграция населения
минимальная пенсия
минимальный размер месячной
заработной платы
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меморандум
жазалау шарасы
бұлтартпау шарасы
азаматтық қорғаныс іс-шаралары
әкімшілік бұлтартпау шаралары
әкімшілік мәжбүрлеу шаралары
қауіпсіздік шаралары
қоғамдық ықпал ету шаралары
жедел ден қою шаралары
көтермелеу шаралары
ден қою шаралары
жергілікті мемлекеттік басқару
жергілікті өзін-өзі басқару
жергілікті қоғамдастық
жергілікті басқару
жергілікті атқарушы органдар
жергілікті өкілді орган
тұрғылықты жер
оқиға орны
азаматтың тұрғылықты жері
жәбірленушінің тұрғылықты
жері
айлық есептік көрсеткіш
қауiпсiздiк белгiсi
мемлекеттік басқару әдісі
құқықтық реттеу әдісі
көшіп-қонушы
халықтың көші-қоны
ең төменгі зейнетақы
айлық жалақының ең төменгі
мөлшері

819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834

минорат
мирный договор
мировое соглашение
миротворческая деятельность
миротворческая операция
мисдиминор
миссионерская деятельность
митинг
мнимая оборона
многогражданство
многонациональная культура
многонациональное государство
монархия
мородерство
муниципальная власть
муниципальная собственность

835
836
837
838
839
840
841

наблюдение
наведение справок
надбавка попечителя
надежность доказательств
надзорная жалоба
надзорная инстанция
наем (аренда) жилища

842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

наемный работник
назначение наказания
назначение экспертизы
наказание
наказуемость
налоговая ответственность
налоговое законодательство
налоговое законодательство
налоговое право
налоговое правонарушение
налоговое правоотношение
налогово-правовые нормы

минорат
бейбіт шарт
бітімгершілік келісім
бітімгерлік қызмет
бітімгерлік операция
мисдиминор
миссионерлік қызмет
митинг
жалған қорғаныс
көпазаматтық
көпұлтты мәдениет
көпұлтты мемлекет
монархия
талаушылық
муниципалдық билік
муниципалды меншік
Н
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байқау, бақылау
анықтамалар алу
қорғаншы үстемесі
дәлелдемелердің сенімділігі
қадағалау шағымы
қадағалау сатысы
тұрғынжайды жалдау (жалға
беру)
жалданбалы қызметкер
жаза тағайындау
сараптама тағайындау
жаза
жазалаушылық
салықтық жауапкершілік
салық заңнамасы
салықтық заңнама
салық құқығы
салықтық құқықбұзушылық
салықтық құқықтық қатынас
салықтық-құқықтық нормалар

854
855
856
857
858
859
860
861

наркобизнес
нарколог
наркология
наркомания
наркоторговля
наручник
нарушение авторского права
нарушение равноправия граждан

862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

насильственная смерть
насильственный захват власти
наследник
наследственная трансмиссия
наследственное право
наставник
наставничество
наука админстративного права
наука гражданского права
наука уголовного права
науковедение
научная интеллектуальная
собственность
научное правосознание
научно-технические средства
национальная безопасность
национальная внешняя
безопасность
национальная нетерпимость
национальная перепись
национальное государство
национальное культурное
достояние
национальный интерес
национальный перевозчик
национальный праздник
национальный реестр
идентификационных номеров
национальный стандарт

874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886

есірткі бизнесі
нарколог
наркология
нашақорлық
есірткі саудасы
қолкісен
авторлық құқықты бұзу
азаматтардың тең құқықтылығын
бұзу
зорлық өлім
билікті күшпен басып алу
мұрагер
мұралық трансмиссия
мұрагерлік құқық
тәлімгер
тәлімгерлік
әкімшілік құқық ғылымы
азаматтық құқықтық ғылым
қылмыстық құқық ғылымы
ғылымтану
ғылыми зияткерлік меншік
ғылыми құқықтық сана
ғылыми-техникалық құралдар
ұлттық қауіпсіздік
ұлттық сыртқы қауіпсіздік
ұлттық төзбеушілік
ұлттық санақ
ұлттық мемлекет
ұлттық мәдени игілік
ұлттық мүдде
ұлттық тасымалдаушы
ұлттық мереке
сәйкестендіру нөмірлерінің
ұлттық тізілімі
ұлттық стандарт
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887
888
889
890
891
892
893
894
895
896

национальный суверенитет
национальный холдинг
небрежность
невменяемость
невмешательство
негативная гипотеза
негаторный иск
негласное следственное действие
негодность
недееспособность

897
898
899
900
901
902
903
904
905

недобросовестная конкуренция
недобросовестность
недоимка
недонесение о преступлении
недостаток
независимость государства
независимость судей
незаконное лишение свободы
незаконные вооруженные
формирования
незаконные иммигранты
незаявленные преступления
неисключительное право
некоммерческая организация
нелегальная миграция
нематериальные блага
немедленное действие
ненасильственная смерть
необоснованное использование
необоснованность
необходимая защита
неоднократность преступлений
неоконченное преступление
неопровержимость
неосновательное обогащение
неосторожность

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

ұлттық егемендік
ұлттық холдинг
ұқыпсыздық
ақыл-естiң дұрыс еместігі
араласпаушылық
теріс гипотеза
негаторлық талап
жасырын тергеу әрекеті
жарамсыздық
әрекет қабілетсіздігі,
қабілетсіздік
жосықсыз бәсекелестік
арам ниеттілік
бересі
қылмыс туралы ақпар бермеу
жетіспеушілік, кемшілік
мемлекет тәуелсіздігі
судьялардың тәуелсіздігі
заңсыз бас бостандығынан айыру
заңсыз қарулы құралымдар
заңсыз көшіп келушілер
мәлімделмеген қылмыстар
айрықша емес құқық
коммерциялық емес ұйым
заңсыз миграция
материалдық емес игіліктер
шұғыл әрекет ету
зорлықсыз өлім
негізсіз пайдалану
негізсіздік
қажетті қорғану
қылмыстың дүркіндігі
аяқталмаған қылмыс
бұлтартпаушылық
негізсіз байлық
абайсыздық
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922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952

неофициальная инкорпорация
неофициальность
неповиновение
неподкупность
неполная семья
непосредственная причина
непосредственное исследование
доказательств
неправомерное поведение
непрерывность судебного
разбирательства
неприкосновенность
собственности
неприкосновенность частной
жизни
непроизвольность
нерушимость
несбалансированность
несвойственность
несменяемость судей
несостоятельность
неспособность
несправедливость
неудавшееся подстрекательство
неустановленные преступления
неучтенные преступления
нецелевое использование
нигилизм
норма международного права
норма права
норматив
нормативное толкование права
нормативно-правовой акт
нормативно-техническая
документация
нормативно-технический
документ
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бейресми инкорпорация
бейресмилік
бағынбаушылық, бағынбау
сатылмаушылық
толық емес отбасы
тікелей себеп
дәлелдемелерді тікелей зерттеу
теріс мінез-құлық
сот қарауының үздіксіздігі
меншікке қол сұғылмаушылық
жеке өмірге қол сұғылмаушылық
еріксіздік
мызғымастық
теңгерімсіздік
тән еместік
судьялардың
ауыстырылмайтындығы
дәрменсіздік
қабілетсіздік
әділетсіздік
жүзеге аспаған арандатушылық
анықталмаған қылмыстар
ескерілмеген қылмыстар
мақсатсыз пайдалану
нигилизм
халықаралық құқық нормасы
құқық нормасы
норматив
құқыққа нормативтік түсінік беру
нормативтiк құқықтық акт
нормативтік-техникалық
құжаттама
нормативтiк-техникалық құжат

953
954
955

нормативные условия
нормативный правовой акт
нормативы условий труда

956
957
958
959
960
961
962
963

нормативы хранения
нормирование оплаты труда
нормирование труда
нормы безопасности
нотариальное удостоверение
нотариат
нотариус
ноу-хау

964

обвинение
обвинитель
обвинительное заключение
обвинительные доказательства
обвинительный приговор
обвинительный уклон
обвиняемый
обеспечение безопасности
обеспечение доказательств
обеспечение законности
обеспечение иска
обеспечение исполнения
обязательства
обеспечение прав
обеспечение экологической
безопасности
обман потребителей
обобществление
обороноспособность государства
обострение
обратная отсылка
обратная сила закона
обратное требование
обратный иск

965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985

нормативтік шарттар
нормативтiк құқықтық акт
еңбек жағдайларының
нормативтерi
сақтау нормативтері
еңбекке ақы төлеуді нормалау
еңбекті нормалау
қауіпсіздік нормалары
нотариалдық куәландыру
нотариат
нотариус
ноу-хау
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О

айыптау
айыптаушы
айыптау қорытындысы
айыптайтын дәлелдемелер
айыптау үкімі
айыптайтын көзқарас
айыпталушы
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
дәлелдемелерді қамтамасыз ету
заңдылықты қамтамасыз ету
талап қоюды қамтамасыз ету
міндеттеменің орындалуын
қамтамасыз ету
құқықтарды қамтамасыз ету
экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
тұтынушыларды алдау
қоғамдастыру
мемлекеттің қорғаныс қабілеті
шиеленісу, асқыну
кері сілтеме жасау
заңның кері күші
кері талап ету
кері талап қою

986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

обсуждение проекта закона
общая собственность
общая долевая собственность
общая компетенция
общая подсудность
общее имущество
общее имущество ограниченного
пользования
общее право
общеправовые принципы права
общественная безопасность
общественная организация
общественная палата
общественная система
безопасности
общественное здоровье
общественное объединение
общественное согласие
общественное сознание
общественно-опасное действие
(бездействие)
общественно-опасное деяние
общественно-опасное
последствие
общественность
общественно-экономическая
формация
общественные гарантии
общественные отношения
общественные работы
общественный договор
общественный контроль
общественный порядок
общественный строй
общественный транспорт
общественный фонд
общие гарантии законности

заң жобасын талқылау
ортақ меншік
ортақ үлестік меншік
жалпы құзірет
жалпы соттылық
ортақ мүлік
шектеулі пайдаланылатын ортақ
мүлік
жалпы құқық
құқықтың жалпықұқықтық
қағидаттары
қоғамдық қауіпсіздік
қоғамдық ұйым
қоғамдық палата
қоғамдық қауіпсіздік жүйесі
қоғамдық денсаулық
қоғамдық бірлестік
қоғамдық келісім
қоғамдық сана
қоғамға қауіпті әрекет
(әрекетсіздік)
қоғамға қауіпті іс-әрекет
қоғамға қауіпті зардап
жұртшылық
қоғамдық-экономикалық түзіліс
қоғамдық кепілдіктер
қоғамдық қатынастар
қоғамдық жұмыстар
қоғамдық шарт
қоғамдық бақылау
қоғамдық тәртіп
қоғамдық құрылыс
қоғамдық көлік
қоғамдық қор
заңдылықтың жалпы кепілдіктері
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1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

общие нормы права
общие принципы права
объект админстративноправового отношения
объект государственной
регистрации
объект гражданского права
объект интеллектуальной
собственности
объект кондоминиума
объект концессии
объект налоговых
правоотношений
объект национальной
безопасности
объект права
объект правонарушения
объект преступления
объект собственности
объект трасологии
объект управления
объект экспертизы
объективная сторона
правонарушения
объективная сторона
преступлений
объективная вина
объективное вменение
объективный фактор
обыденное правосознание
обязанности свидетеля
обязанность
обязанность доказывания
обязательная доля
обязательная социальная защита
обязательное подтверждение
соответствия
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құқықтың жалпы нормалары
құқықтың жалпы қағидаттары
әкімшілік құқықтық қатынас
объектісі
мемлекеттік тіркеу объектісі
азаматтық құқық объектісі
зияткерлік меншік объектісі
кондоминиум объектiсi
концессия объектісі
салықтық құқықтық қатынастар
объектісі
ұлттық қауіпсіздік объектісі
құқық объектісі
құқық бұзушылық объектісі
қылмыс объектісі
меншік объектісі
трасология объектісі
басқару объектісі
сараптама объектісі
құқық бұзушылықтың объективті
жағы
қылмыстардың объективті жағы
объективті кінә
объективті айып тағу
объективті фактор
кәдімгі құқықтық сана
куәнің міндеттері
міндет
дәлелдеу міндеті
міндетті үлес
міндетті әлеуметтік қорғау
сәйкестіктікті міндетті растау

1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

обязательное социальное
страхование
обязательное страхование
обязательность судебных актов
обязательные взносы
обязательный вклад
обязательственное право
обязывание
обязывающие нормы права

міндетті әлеуметтік сақтандыру

оглашение решения
оговор
ограничение авторского права
ограничение дееспособности
ограничение жизнедеятельности
ограничение ответственности
одиночная камера
однопартийная система
однородные преступления
одорология
окончание процессуальных
сроков
омбудсмен
опасные условия труда
опасный производственный
фактор
опекун
оперативно-розыскное
мероприятие
оплата труда
оправдание
оправдательное доказательство
оправдательный приговор
определенность решения суда
опровержение
опротестование
оптация
опубликование
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міндетті сақтандыру
сот актілерінің міндеттілігі
міндетті жарналар
міндетті салым
міндеттемелік құқық
міндеттеу
құқықтың міндеттеуші
нормалары
шешiмдi жария ету
жала
авторлық құқықты шектеу
әрекет қабілеттілігін шектеу
тіршілік тынысының шектелуі
жауапкершілікті шектеу
бір адамдық камера
бір партиялы жүйе
біртектес қылмыстар
одорология
процестік мерзімдердің аяқталуы
омбудсмен
қауіпті еңбек жағдайлары
қауіпті өндірістік фактор
қорғаншы
жедел-іздестіру іс-шарасы
еңбекке ақы төлеу
ақтау
ақтау дәлелдемесі
ақтау үкімі
сот шешімінің анықтылығы
теріске шығару
наразылық білдіру
оптация
жариялау

1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

орган контроля
орган надзора
орган по подтверждению
соответствия
орган судебной экспертизы
орган уголовного преследования
орган юридического лица
орган, ведущий уголовный
процесс
организатор преступления
организации публичного
интереса
организационнораспорядительная функция
организационно-штатные
мероприятия
организация культуры
организация следствия
организованная группа
организованная преступная
группа
организованное преступление
орган-разработчик
органы дознания
органы, исполняющие наказания
ордалия
ордананс
орудие преступления
освобождение от наказания
освобождение от уголовной
ответственности
основание уголовной
ответственности
основания уголовной
ответственности
основная заработная плата
основная экспертиза
основной фонд
особая подсудность
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бақылау органы
қадағалау органы
сәйкестікті растау жөніндегі
орган
сот сараптамасы органы
қылмыстық қудалау органы
заңды тұлға органы
қылмыстық процесті жүргiзетін
орган
қылмысты ұйымдастырушы
жария мүдделі ұйымдар
ұйымдастырушылық-өкімдік
функция
ұйымдық-штаттық іс-шаралар
мәдениет ұйымы
тергеуді ұйымдастыру
ұйымдасқан топ
ұйымдасқан қылмыстық топ
ұйымдасқан қылмыс
әзірлеуші орган
алдын ала анықтау органдары
жазаны орындайтын органдар
ордалия, «құдай соты»
ордананс
қылмыс құралы
жазадан босату
қылмыстық жауаптылықтан
босату
қылмыстық жауаптылық негізі
қылмыстық жауаптылық
негіздемелері
негізгі жалақы
негізгі сараптама
негізгі қор
ерекше соттылық

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143

остракизм
осужденный
отдача несовершеннолетнего под
присмотр
отказ истца от иска

остракизм
сотталушы, сотталған адам
кәмелетке толмағанды қарауына
беру
талапкердің талап қоюдан бас
тартуы
мұрадан бас тарту
меншік құқығынан бас тарту
үн қосу, үн қату
заң күшін жою
салалық кеңес
салалық құқық қағидаттары
әкімшілік құқық саласы
құқық саласы
жазаны өтеуді кейінге қалдыру
иеліктен шығарушы
иеліктен шығару
оферент
ресми инкорпорация
ресми хат
ресми хабар
құқыққа ресми түсінік беру
ресми құжат
ресми тіл
дәлелдемелерді бағалау
дәлелдемелерді ішкі сенім
бойынша бағалау
сәйкестікті бағалау
көзбен көрген, көрген адам
мұрагерлік кезектілігі
айып салу

отказ от наследства
отказ от права собственности
отклик
отмена закона
отраслевой совет
отраслевые принципы права
отрасль админстративного права
отрасль права
отсрочка отбывания наказания
отчуждатель
отчуждение
оферент
официальная инкорпорация
официальное письмо
официальное сообщение
официальное толкование права
официальный документ
официальный язык
оценка доказательств
оценка доказательств по
внутреннему убеждению
оценка соответствия
очевидец
очередность наследования
оштрафовать
П

паевой взнос
пай
пандектная система
пандекты
парламентские чтения
партийная система
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пай жарнасы
пай
пандекттік жүйе
пандекттер
парламенттік оқулар
партиялық жүйе

1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

патентная экспертиза
патентное право
патентоспособность
патопсихология
патронат
пекулий
пенитенциарная система
пенитенциарный рецидив
первоначальная экспертиза
передача права собственности
передвижная
криминалистическая лаборатория
перемещение по службе
перенаем
переселение
пересечение границы
персонал дипломатической
службы
персональные данные
петиция
пикетирование
письменное доказательство
письменное предписание
плательщик консульского сбора
плюрализм
повторная экспертиза
повторное обращение
повышение квалификации
пограничная зона
пограничный порядок
подзаконные нормативноправовые акты
подлог
поднаем
поднаниматель
подозреваемый
подразделение специального
назначения
351

патенттік сараптама
патенттік құқық
патенттік қабілеттілік
патопсихология
патронат
пекулий
пенитенциарлық жүйе
пенитенциарлық рецидив
бастапқы сараптама
меншiк құқығын беру
жылжымалы криминалистік
зертхана
қызметтегі ауыстырушылық
қайта жалдау
қоныс аудару
шекарадан өту
дипломатиялық қызметтің
персоналы
дербес деректер
петиция
пикетке шығу
жазбаша дәлелдеме
жазбаша ұйғарым
консулдық алым төлеуші
плюрализм
қайталама сараптама
қайта жасалған өтініш
біліктілікті арттыру
шекаралық аймақ
шекаралық тәртіп
заңға тәуелді нормативтікқұқықтық актілер
жалғандық, жалғандық жасау
қосымша жалдау
қосымша жалдаушы
күдікті
арнаулы мақсаттағы бөлімше

1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

подстрекатель
подстрекатель к преступлению
подстрекательство
подстрекать
подсудимый
подсудность
подсудность по связи дела

1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201

подучетный
пожертвование
позор
позорящие наказания
показание
полевая криминалистика
политика социальной защиты
политическая безопасность
политическая культура
политическая нестабильность
политическая партия
политическая система
политическая система общества
политическая стабильность
политическая цель
политические гарантии
политические общественные
организации
политические права граждан
политические права и свободы

1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210

политические убеждения
политический государственный
служащий
политический режим
политическое решение
политическое сознание
политическое убежище
полное принудительное
исполнение

арандатушы
қылмысқа арандатушы
арандатушылық
арандату
сотталушы
соттылық
істің байланыстылығы бойынша
соттылық
есепте тұрған адам
қайырмалдық
масқара
масқаралау жазалары
айғақ
жорықтық криминалистика
әлеуметтік қорғау саясаты
саяси қауіпсіздік
саяси мәдениет
саяси тұрақсыздық
саяси партия
саяси жүйе
қоғамның саяси жүйесі
саяси тұрақтылық
саяси мақсат
саяси кепілдіктер
саяси қоғамдық ұйымдар
азаматтардың саяси құқығы
саяси құқықтар мен
бостандықтар
саяси сенім
мемлекеттiк саяси қызметшi
саяси режим
саяси шешім
саяси сана
саяси баспана
толық мәжбүрлеп орындату
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1211
1212
1213
1214
1215
1216

полномочия суда
полнота судебного решения
половая преступность
положительная гипотеза
получение взятки
понуждение

1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225

понятие охранной деятельности
понятой
попечитель
попечительство
попустительство
пороскопическая экспертиза
пороскопия
порядок заочного производства
последствие пропуска
процессуального срока
пособник
пособничество
посредничество
посредничество во
взяточничестве
постановление судебного
исполнителя
посягательство
потерпевший
почетные звания
права женщин
права инвалидов
права меньшинств
права потребителей
права ребенка
права трудящихся
права человека
правдивость доказательств

1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242

соттың өкілеттіктері
сот шешімінің толықтығы
жыныстық қылмыстылық
оң гипотеза
пара алу
мәжбүр ету, еріксіз көндіру,
мәжбүрлеу
күзет қызметі ұғымы
куәгер, айғақ адам
қамқоршы
қамқоршылық
бетімен кетушілік
пороскопиялық сараптама
пороскопия
сырттай іс жүргізу тәртібі
процестік мерзімді өткізіп
алудың салдары
көмектесуші
көмектесушілік
делдалдық
парақорлыққа делдал болу

правительственная политическая
нестабильность
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сот орындаушысының
қаулысы
қол сұғу
жәбірленуші
құрметті атақтар
әйелдер құқықтары
мүгедектердің құқықтары
азшылық құқықтары
тұтынушылар құқықтары
бала құқықтары
еңбекшілер құқықтары
адам құқықтары
дәлелдемелердің шынайылығы,
дәлелдемелердің растығы
үкіметтік саяси тұрақсыздық

1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276

правительственная связь
правительственные акты
правительственный долг
право апелляционного
обжалования
право владения землей
право гражданского процесса
право законодательной
инициативы
право землевладения
право землепользования
право на здоровье
право на информацию
право на образование
право на результаты
интеллектуальной деятельности
право на труд
право недропользования
право оперативного управления
право убежища
право хозяйственного ведения
правовая доктрина
правовая идеология
правовая культура
правовая политика
правовая помощь
правовая практика
правовая процедура
правовая психология
правовая санкция
правовая семья
правовая система
правовая социология
правовая статистика
правовое поведение
правовое воздействие
правовое воспитание
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үкіметтік байланыс
үкіметтік актілер
үкіметтік борыш
апелляциялық шағымдану
құқығы
жер иелену құқығы
азаматтық процестік құқық
заңнамалық бастама құқығы
жер иелену құқығы
жер пайдалану құқығы
денсаулық құқығы
ақпараттық құқық
білім алу құқығы
зияткерлік қызмет нәтижелеріне
құқықтap
еңбек етуге құқық
жер қойнауын пайдалану құқығы
жедел басқару құқығы
паналау құқығы
шаруашылық жүргізу құқығы
құқықтық доктрина
құқықтық идеология
құқықтық мәдениет
құқықтық саясат
құқықтық көмек
құқықтық іс-тәжірибе
құқықтық рәсім
құқықтық психология
құқықтық санкция
құқықтық отбасы
құқықтық жүйе
құқық әлеуметтану
құқықтық статистика
құқықтық мінез-құлық
құқықтық ықпал ету
құқықтық тәрбие

1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284

1308
1309

правовое государство
правовое регулирование
правовое сознание
правовой кадастр
правовой мониторинг
правовой нигилизм
правовой статус
правовосстановительные
санкции
правовые акты управления
правовые понятия
правовые принципы
правовые символы
правомерное поведение
правонарушение
правообладатель
правообразование
правоотношение
правопорядок
правопреемник
правопреемство
правоприменение
правоприменительный акт
правореализация
правосознание
правосубъектность
правотворчество
правотворчество
превентивное ограничение
свободы передвижения
превосходство закона
предварительное следствие
предмет правового
регулирования
предмет преступления
предметный принцип надзора

1310

преднамеренное банкротство

1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307

құқықтық мемлекет
құқықтық реттеу
құқықтық сана
құқықтық кадастр
құқықтық мониторинг
құқықтық нигилизм
құқықтық мәртебе
құқықты қалпына келтіруші
санкциялар
басқарудың құқықтық актілері
құқықтық ұғымдар
құқықтық қағидаттар
құқықтық рәміздер
заңды мінез-құлық
құқық бұзушылық
құқық иеленуші
құқықтүзу
құқықтық қатынас
құқықтық тәртіп
құқықтық мұрагер
құқық мирасқорлығы
құқық қолдану
құқық қолдану актісі
құқықты іске асыру
құқықтық сана
құқықтық субъектілік
құқықтық шығармашылық
құқық шығармашылығы
жүріп-тұру еркіндігін алдын ала
шектеу
заң үстемдігі
алдын ала тергеу
құқықтық реттеу пәні
қылмыс заты
қадағалаудың пәндік
қағидаты
әдейі банкрот болу
355

1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

предосторожность
предотвращение преступлений
предпринимательская
деятельность
председательствующий
представители работодателей

1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341

представитель власти
президентская республика
президентский иммунитет
президиум
презумпция
презумпция авторства
презумпция невиновности
презумция добросовестности
преимущественные интересы
прекарий
прекращение права
собственности
прения
преступление небольшой
тяжести
преступление, совершенное
умышленно
преступная группа
преступная небрежность
преступная самонадеянность
преступное бездействие
уголовное законодательство
уголовное право
преступные последствия
преступный процесс
преступный эпизод
претор
преторское право
прецедентная форма права

1342

приватизация жилища

1327
1328
1329

сақтанушылық
қылмысты болдырмау
кәсіпкерлік қызмет
төрағалық етушi
жұмыс берушілердің
өкілдері
билік өкілі
президенттік республика
президенттік иммунитет
президиум
презумпция
авторлық презумпция
кінәсіздік презумпциясы
адалдық презумциясы
басым мүдделер
прекарий
меншік құқығын тоқтату
жарыссөз
онша ауыр емес қылмыс
қасақана жасалған қылмыс
қылмыстық топ
қылмыстық ұқыпсыздық
қылмыстық менмендік
қылмыстық әрекетсіздік
қылмыстық заңнама
қылмыстық құқық
қылмыстың салдары
қылмыстық процесс
қылмыстық эпизод
претор
преторлық құқық
құқықтың прецеденттік
нысаны
тұрғынжайды жекешелендіру
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1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376

привод
прием обращения
приемник-распределитель
применение права
примирение сторон
принудительная ликвидация
должника
принудительное отчуждение
принуждение
принцип гласности
принцип гуманизма
принцип справедливости
принцип талиона
принципат
принципы гражданского
судопроизводства
принцип законности
принцип права
принцип трудового права
принципы уголовного права
принятие закона
приобретательная давность
приобретение наследства
приоритет судебной
подведомственности
приостановление
процессуальных сроков
присвоение чужого имущества
присяжный заседатель
притон
причастность
пробационный контроль
провинция
продовольственная безопасность
прожиточный минимум
производство по делу
прокурор
промышленная собственность
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күштеп әкелу, еріксіз келтіру
өтiнiштi қабылдау
қабылдау-бөлу орны
құқықты қолдану
тараптардың татуласуы
борышкерді мәжбүрлеп тарату
мәжбүрлеп иеліктен шығару
мәжбүрлеу
жариялылық қағидаты
ізгілік қағидаты
әділеттілік қағидаты
талион қағидаты
принципат
азаматтық сот ісін жүргізу
қағидаттары
заңдылық қағидаты
құқық қағидаты
еңбек құқығының қағидаттары
қылмыстық құқық қағидаттары
заң қабылдау
иелену мерзімі
мұра иелену
сот ведомстволық
бағыныстылығы басымдығы
процестік мерзімдерді тоқтата
тұру
өзгенің мүлкін иемдену
алқаби
притон
қатыстылық
пробациялық бақылау
провинция
азық-түлік қауіпсіздігі
ең төмен күнкөріс деңгейі
iс бойынша iс жүргiзу
прокурор
өнеркәсіптік меншік

1377
1378
1379
1380
1381

протектор
протекторат
протест
профессиональные союзы
профилактика бытового насилия

1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

процессуальное соглашение
процессуальные нормы
процессуальные решения
процессуальный прокурор
пруденциальный норматив
прямой объект преступления
прямой умысел
прямые доказательства
публичное право

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409

протектор
протекторат
наразылық
кәсіптік одақтар
тұрмыстық зорлық-зомбылық
профилактикасы
процестік келісім
процестік нормалар
процестік шешiмдер
процесс прокуроры
пруденциялық норматив
қылмыстың тікелей объектісі
тікелей қасақаналық
тікелей дәлелдемелер
жария құқық
Р

работники дипломатической
службы
равенство перед законом
равное гражданство
равноправие
разбой
разбойник
ранее возникшее право
(обременение прав)
рассмотрение заявления
реабилитационная процедура
реализация права
регистрационное дело
регистрация обращения
регламент третейского суда
реестр лицензий
режим отбывания наказания
резолютивная часть решения
реквизиция
реквизиция жилища
реквизиция имущества
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дипломатиялық қызметтің
жұмыскерлері
заң алдындағы теңдік
тең азаматтық
тең құқықтық
қарақшылық
қарақшы
бұрын туындаған құқық (құқық
ауыртпалығы)
арызды қарау
оңалту рәсімі
құқықты іске асыру
тiркеу iсi
өтінішті тіркеу
аралық соттың регламенті
лицензиялар тізілімі
жазаны өтеу режимі
шешімнің қарар бөлімі
реквизиция
тұрғынжайды реквизициялау
мүлікті реквизициялау

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416

ремонстрация
репродуктивные права
реституция
рецепция
рецидив преступления
розыск
розыскные меры

1417
1418

самостоятельно занятое лицо
свобода обжалования судебных
актов
семейное право
сертификат соответствия
система админстративного права
система гражданского права
система международного права

1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439

ремонстрация
ұрпақты болу құқықтары
реституция
рецепция
қылмыстың қайталануы
іздестіру
іздестіру шаралары

система норм права
система обязательного
социального страхования
система права
систематизация законодательства
следователь
следственно-арестованный
следствие
служба внутреннего контроля
служба пробации
смертная казнь
смягчение наказания
соблюдение норм права
собственник
собственность политической
партии
совершение административного
правонарушения умышленно
совершение административного
правонарушения
понеосторожности
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С

өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам
сот актілеріне шағым жасау
еркіндігі
отбасылық құқық
сәйкестік сертификаты
әкімшілік құқық жүйесі
азаматтық құқық жүйесі
халықаралық құқық жүйесі
құқық нормаларының жүйесі
міндетті әлеуметтік сақтандыру
жүйесі
құқық жүйесі
заңнаманы жүйелеу
тергеуші
тергеумен қамалған
тергеу
ішкі бақылау қызметі
пробация қызметі
өлім жазасы
жазаны жеңілдету
құқық нормаларын сақтау
меншік иесі
саяси партияның меншігі
әкiмшiлiк құқық бұзушылықты
қасақана жасау
әкiмшiлiк құқық бұзушылықты
абайсызда жасау

1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472

совместная собственность
содержание заочного решения
состязательность и равноправие
сторон
сотрудники дипломатической
службы
социальная защита
социальная защита инвалидов
социально значимые
мероприятия в области культуры
специализированное учреждение
специализированный прокурор
специальное сообщение
исполнение приговора
средней тяжести вред здоровью
стандарт организации
статистическая информация
статистическое наблюдение
сторона защиты
сторона обвинения
субсидирующий орган
субъекты, рассматривающие
обращения
судебная власть
судебная коллегия
судебная экспертиза
судебное заседание
судебное решение
судебно-медицинская экспертиза
судебный акт
судебный исполнитель
судебный надзор
судебный прецедент
судебный приговор
судебный эксперт
судейская мантия
судимость
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бірлескен меншік
сырттай шешімнің мазмұны
тараптардың жарыспалылығы
мен тең құқықтылығы
дипломатиялық қызметтің
қызметкерлері
әлеуметтік қорғау
мүгедектерді әлеуметтік қорғау
мәдениет саласыңдағы
әлеуметтік мәнді іс-шаралар
мамандандырылған мекеме
мамандандырылған прокурор
арнайы хабарлама
үкімнің орындалуы
денсаулыққа ауырлығы орташа
зиян
ұйым стандарты
құқықтық статистикалық ақпарат
статистикалық байқау
қорғаушы тарап
айыптау тарабы
субсидиялаушы орган
өтініштерді қарайтын субъектілер
сот билігі
сот алқасы
сот сараптамасы
сот отырысы
сот шешімі
сот-медициналық сараптама
сот актісі
сот орындаушысы
соттық қадағалау
соттық прецедент
сот үкімі
сот сарапшысы
судья мантиясы
соттылық

1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503

судья
существенный вред
сфера административного права
талион
таможенное законодательство
таможенное оформление
таможенное право
таможенное правонарушение
таможенное сопровождение
таможенные процедуры
таможенные сборы
таможенный склад
таможенный терминал
террористическая акция
технический регламент
типовой контракт
товарищество с ограниченной
ответственностью
товарищество с дополнительной
ответственностью
толкование права
толкование уголовного закона
торговля несовершеннолетними
тоталитаризм
тоталитарное государство
транснациональная
организованная группа
транснациональная преступная
организация
транснациональное преступное
сообщество
трасология
трибунал
трибунат
трибутные комиции
тризн

судья
елеулi зиян
әкімшілік құқық саласы
Т

талион
кеден заңнамасы
кедендік ресімдеу
кедендік құқық
кедендік құқықбұзушылық
кедендік алып жүру
кедендік рәсімдер
кедендік алымдар
кеден қоймасы
кеден терминалы
террористік акция
техникалық регламент
типтік келiсiмшарт
жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
қосымша жауапкершіліктегі
серіктестік
құқыққа түсінік беру
қылмыстық заңға түсінік беру
кәмелетке толмағандарды саудаға
салу
тоталитаризм
тоталитарлық мемлекет
трансұлттық ұйымдасқан топ
трансұлттық қылмыстық ұйым
трансұлттық қылмыстық
қоғамдастық
трасология
трибунал
трибунат
трибуттық комициялар
тризн
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1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513

трипартитум
трудовое законодательство
трудовое посредничество
трудовое право
трудовой арбитражный суд
трудовой договор
трудовой порядок
трудовые обязанности
трудовые отношения
трудовые правоотношения

1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520

трудоспособность
трудоспособный возраст
трудоустройство
тюрьма
тяжкие последствия
тяжкий вред здоровью
тяжкое преступление

1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531

убийство
уголовная ответственность
уголовная политика
уголовная психология
уголовная регистрация
уголовная статистика
уголовное дело
уголовное право
уголовное преследование
уголовно-исполнительная
(пенитенциарная) система
уголовно-правовая норма права

1532
1533
1534

уголовно-правовая статистика
уголовно-правовые нормы
уголовно-правовые санкции

1535
1536

уголовный закон
угроза применения насилия

трипартитум
еңбек заңнамасы
еңбек делдалдығы
еңбек құқығы
еңбек төрелік соты
еңбек шарты
еңбек тәртібі
еңбек міндеттері
еңбек қатынастары
еңбек құқықтық қарымқатынастары
еңбекке қабілеттілік
еңбекке қабілетті жас
жұмысқа орналастыру
түрме
ауыр зардаптар
денсаулыққа ауыр зиян
ауыр қылмыс
У

362

адам өлтіру
қылмыстық жауаптылық
қылмыстық саясат
қылмыстық психология
қылмыстық тіркеу
қылмыстық статистика
қылмыстық іс
қылмыстық құқық
қылмыстық қудалау
қылмыстық-атқару
(пенитенциарлық) жүйесі
құқықтың қылмыстық-құқықтық
нормасы
қылмыстық-құқықтық статистика
қылмыстық-құқықтық нормалар
қылмыстық-құқықтық
санкциялар
қылмыстық заң
күш қолдану қатерін төндіру

1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548

1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

удостоверяющий центр
узукапия
узурпация
узуфрукт
узуфруктарий
уклонение от уплаты налогов
улика
ультимо
унижение
унитаризм
унитарное государство
уполномоченный орган
уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы
уполномочивающие нормы права
уровень нормативного правового
акта
уровень нормативного правового
акта
условия патентоспособности
условная подсудность
условно-досрочное
освобождение
установление отцовства
усыновление
утрата трудоспособности
участвующая в переговорах
сторона
участие в преступлений
участник уголовного процесса
участник уголовного
судопроизводства
учет обращения
учетная регистрация
учредительное собрание
учредительные документы
юридического лица
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куәландырушы орталық
узукапия
узурпация
узуфрукт
узуфруктарий
салық төлеуден жалтару
айғақ
ультимо
кемсіту
біртұтастық
біртұтас мемлекет
қылмыстық-атқару
(пенитенциарлық) жүйесінің
уәкілетті органы
құқықтың уәкілеттік беруші
нормасы
нормативтiк құқықтық актiнiң
деңгейi
нормативтiк құқықтық актiнiң
деңгейi
патенттік қабілеттілік шарттары
шартты соттылық
мерзімінен бұрын шартты түрде
босату
әкелікті анықтау
бала асырап алу
еңбекке қабілеттіліктен айырылу
келіссөздерге қатысушы тарап
қылмысқа қатысу
қылмыстық процеске қатысушы
қылмыстық сот ісіне қатысушы
өтінішті есепке алу
есептiк тiркеу
құрылтай жиналысы
заңды тұлғаның құрылтай
құжаттары

1566
1567

1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596

учредительный договор
учреждение уголовноисполнительной
(пенитенциарной) системы

құрылтай шарты
қылмыстық-атқару
(пенитенциарлық) жүйесінің
мекемесі
Ф

фабула дела
фактическая ошибка
фактические обоснования
фактический рецидив
фактическое задержание
фальшивый документ
федеративное государство
федеративное устройство
федерация
фелония
фемида
фидеокоммисс
фидуциарные сделки
фидуция
физическое принуждение
фиктивное банкротство
фиктивный брак
филиация
финансовое законодательство
финансовое право
финансовые правоотношения
форма государства
форма государственного
управления
форма государственного
устройства
форма подтверждения
соответствия
форма права
форма правления
форма реализации права
франшиза

істің фабуласы
фактілік қателік
нақты негіздемелер
нақты рецидив
нақты ұстап алу
жалған құжат
федеративтік мемлекет
федеративтік құрылым
федерация
фелония
фемида
фидеокоммисс
фидуциялық мәмілелер
фидуция
күшпен мәжбүрлеу
жалған банкроттық
жалған неке
филиация
қаржылық заңнама
қаржы құқығы
қаржылық құқықтық қатынастар
мемлекет нысаны
мемлекеттік басқарудың нысаны
мемлекеттік құрылым нысаны
сәйкестікті растау нысаны
құқық нысаны
басқару нысаны
құқықты жүзеге асыру нысаны
франшиза
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1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604

хадд
хайринг
хирографа
ходатайство
хозяйственное право
хозяйственный договор
холдинговая компания
хулиганство, совершенное
несовершеннолетним

1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613

цель доказывания
цель наказания
цель преступления
цена иска
центр временного размещения
цивилист
цивилистика
цивильное право
цивильные обязательства

1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622

частичная инкорпорация
частное право
частное судебное определение
частно-исковой процесс
частный обвинитель
частный протест
чиновник
чтение
чтение законопроекта

1623
1624
1625

шикана
шовинизм
шпион

1626
1627

Х

Ц

Ч

Ш

Э

эвикция
эвтина
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хадд
хайринг
хирографа
өтінішхат
шаруашылық құқығы
шаруашылық шарты
холдинг компаниясы
кәмелетке толмағандар жасаған
бұзақылық
дәлелдеу мақсаты
жаза мақсаты
қылмыс мақсаты
талап бағасы
уақытша орналастыру орталығы
цивилисші
цивилистика
цивильдік құқық
цивильдік міндеттемелер
ішінара инкорпорация
жеке құқық
соттың жеке ұйғарымы
жеке талап қою процесі
жеке айыптаушы
жеке наразылық
шенеунік
оқылым, оқу
заң жобасының оқылымы
шикана
шовинизм
шпион
эвикция
эвтина

1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637

эдикт
эквивалентная подсудность
экзекватура
экзекуция
экологическая опасность
экологическая преступность
экологический норматив
экономические гарантии
законности
экономические нормативы
экономические функции права

1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660

экономический закон
экспатриация
экспертная организация
экспертология
эксплуатация человека
экстернат
экстремизм
экстремистические действия
экстремистические материалы
экстремистская группа
экстремистская организация
электорат
электронное правительство
электронный документ
эмансипация
эмбарго
эмиссар
эмитент
эмфитевзис
эргономика
эстоппель
эшафот
эшевены

1661

юридическая наука

эдикт
балама соттылық
экзекватура
экзекуция
экологиялық қауіп
экологиялық қылмыстылық
экологиялық норматив
заңдылықтың экономикалық
кепілдіктері
экономикалық нормативтер
құқықтың экономикалық
функциялары
экономикалық заң
экспатриация
сараптама жасау ұйымы
сараптаматану
адамды қанау
экстернат
экстремизм
экстремистік іс-әрекеттер
экстремистiк материалдар
экстремистік топ
экстремистік ұйым
электорат
электрондық үкімет
электрондық құжат
эмансипация
эмбарго
эмиссар
эмитент
эмфитевзис
эргономика
эстоппель
эшафот
эшевендер
Ю
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заң ғылымы

1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672

юридическая обязанность
юридическая ответственность
юридическая ошибка
юридическая сила нормативного
правового акта
юридическая терминология
юридическая техника
юридическая улика
юридические притязания
юридический акт
юридический документ
юрисдикция государства

1673
1674
1675
1676
1677

ядерная безопасность
язык криминалистики
язык права
язык судопроизводства
языковой ценз

заңдық міндет
заңдық жауапкершілік
заңдық қателік
нормативтік құқықтық актінің
заңдық күші
заң терминологиясы
заң техникасы
заңдық айғақ
заңдық талаптар
заңды акт
заңдық құжат
мемлекет юрисдикциясы
Я

ядролық қауіпсіздік
криминалистика тілі
құқық тілі
сот ісін жүргізу тілі
тілдік ценз

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2016 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 3 шешіміне қосымша
ІС ЖҮРГІЗУ САЛАСЫНДАҒЫ ТЕРМИНДЕР, АТАУЛАР, СӨЗ
ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ СӨЗДЕР
А
1
2
3
4
5
6

абонемент
абрис
абстракция данных
аваль
аванпроект
авантитул

абонемент
жиексызба; абрис
деректер абстракциясы
аваль
аванжоба
авантитул
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

34

авиаброкер
авиакомпания
автобиография
автокод
автоним
автономное учреждение
автор документа
автор проекта
автоформат
агент
агентство
администратор бюджетной
программы
администратор системный
администрирование
адрес почтовый
адрес приветственный
аким
акимат
аккредитация
аксессуар
аксиома
акт
акт законодательный
акт записи гражданского
состояния
акт нормативный правовой
акт нотариальный
акт подзаконный нормативной
правовой
акт приема-передачи документов

35
36
37
38
39
40

акт экспертизы
акт юридический
актирование
актуализация данных
акцептованный
акциз

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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авиаброкер, авиаделдал
авиакомпания, әуекомпания
өмiрбаян
автокод
автоним
дербес мекеме
құжат авторы
жоба авторы
автоформат
агент
агенттiк
бюджет бағдарламасының
әкімшісі
жүйе әкімшісі
әкімшілік ету
пошталық мекенжай
құттықтау хат
әкiм
әкімдік
аккредиттеу
аксессуар
аксиома
акт
заңнамалық акт
азаматтық халдi жазу актiсі
құқықтық нормативтiк акт
нотариалдық акт
заңға тәуелдi нормативті
құқықтық акт
құжаттарды қабылдау-тапсыру
актісі
сараптама актісі
заң актісі
актiлеу
деректерді жаңарту
акцептелген
акциз

41
42

акции голосующие
акции привилегированные

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

акционер
акция политическая
аллигат
альтруизм
альфа
альянс
анализ источниковедческий
аналитическая информация
аналитический центр
анкетирование
аннотация документов
аннулирование
анонимка
анонимное обращение
антиква
антиквариат
апостиль
археография
археология
архетип
архив ведомственный
архив данных
архив семейный
архив электронный
архиватор
архивация
архивист
архивовед
архивоведение
архивохранилище
архивная коллекция
архивная копия
архивная опись
архивная справка

дауыс беруші акциялар
артықшылықты акциялар,
артықшылық берілген акциялар
акционер
саяси акция
аллигат
альтруизм
альфа
альянс, одақ, бiрлестiк
деректанулық талдау
талдамалы ақпарат
талдау орталығы
сауалнама жүргiзу
құжаттардың аңдатпасы
күшiн жою
домалақ арыз
иесі көрсетілмеген арыз
антиква
антиквариат
апостиль
археография
археология
архетип
ведомстволық архив
деректер архиві
отбасылық архив
электрондық мұрағат
архиватор
архивация
архивші
архивтанушы
архивтану
архив қоймасы
архивтік топтама
архивтік көшірме
архивтік тізімдеме
архивтік анықтама
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

архивный документ
архивный каталог
архивный путеводитель
архивный справочник
архивный фонд личного
происхождения
архивный фонд
архивный фонд учреждения
(организации)
архивный шифр
архивохранилище
аттестация
аудиовизуальный документ

архивтік құжат
архивтік каталог
архивтік жол көрсеткіш
архивтік анықтамалық
жеке шығу тегінің архив қоры
архив қоры
мекеменің (ұйымның) архив
қоры
архивтік шифр
архив қойма
аттестаттау
аудиовизуалды құжат
Б

88
89
90

база данных иерархическая
баланс годовой
баланс сводный

91
92
93
94

бандероль
бездокументарный
безопасность авиационная
безопасность производственного
процесса
безработица
бербоут-чартер
бернс-нот
библиотека
библиотековедение
билет
билет казначейский
биограф
биоповреждение документа
биоразнообразие
биостойкость
биржевые товары
бланк
бланк гербовый
бланк документа

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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иерархиялық дерекқоры
жылдық баланс, теңгерім
жиынтық балансы, жиынтық
теңгерім
бандероль
құжатталмаған
авиациялық қауіпсіздік
өндірістік процестің қауіпсіздігі
жұмыссыздық
бербоут-чартер
бернс-нот
кiтапхана
кітапханатану
билет
қазына билетi
өмiрбаяншы
құжаттың биозақымдануы
биоалуантүрлілік
биотұрақтылық
биржалық тауарлар
бланк
гербтi бланк
құжат бланкi

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

бланк фирменный
бланк общий
бланки строгой отчетности
бланко-вексель
брак
брак фиктивный
брутто
бюджет
бюджет государственный
бюджет областной
бюро пропусков
бюро справочное

фирма бланкі
жалпы бланк
қатаң есеп-қисап бланкілері
бланко-вексель
неке
жалған неке
брутто
бюджет
мемлекеттiк бюджет
облыстық бюджеті
рұқсатнама
анықтама бюросы
В

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

валовая нумерация
ваучер
ведомость накопительная
ведомость платежная
ведомственное хранение
архивных документов
векселедатель
векселедержатель
вексель
вербальный договор
верительная грамота
вес-нетто
взнос аварийный
взнос вступительный
взнос гарантийный
взнос паевой
взнос членский
взыскание административное
взыскание имущественное
вид на жительство
вид письменного документа
видеограмма
видеограмма документа
видеодокумент

жалпы нөмірлеу
ваучер
жинақтау ведомосы
төлем ведомосы
архив құжаттарын сақтау
ведомосы
вексель берушi
вексель ұстаушы
вексель
ауызша шарт
сенім грамотасы
таза салмақ
авариялық жарна
кiру жарнасы
кепілдік жарна
пайлық жарна
мүшелiк жарна
әкімшілік жаза
мүліктік өндіріп алу
ықтиярхат
жазба құжаттың түрі
видеохат
видеохат құжаты
видеоқұжат
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

виды деятельности
вспомогательные
виза въездная
виза выездная
виза официального документа
виза транзитная
визирование
визит
визовый режим
владелец архивных документов
владелец сертификата ключа
подписи
внешние признаки документа
внештатный
внутренний документ
внутренняя опись документов
дела
возглавить (руководить)

қызметтің қосалқы түрлері
кiру рұқсатнамасы
шығу визасы
ресми құжаттың бұрыштамасы
транзиттік виза
бұрыштама соғу
сапар
визалық режим
архивтік құжаттар иесі
қол қою кілті сертификатының
иесі
құжаттың сыртқы белгілері
штаттан тыс
ішкі құжат
іс құжаттарының ішкі тізімдемесі
жетекшілік ету (басшылық
жасау)
қалыс қалу
ойпiкiр
жүктеу; қою
шығындары өтеу
сұраунама, сұрақнама
вотум
уақытша сақтау
архивтік құжаттарды уақытша
сақтау
уақыт
кiрiспе
күшiне ену
кіріс құжат
кіріс нөмірі
тұрақты түрде сақтау үшін
құжаттарды іріктеп қабылдау
таңдаушы
сайлау
төте сайлау

воздержаться
воззрение
возложение
возмещение убытков
вопросник
вотум
временное хранение
временное хранение архивных
документов
время
вступительный
вступить в силу
входящий документ
входящий номер
выборочный прием документов
на постоянное хранение
выборщик
выборы
выборы прямые
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

выборы тайные
вывеска
выдача
выдвижение
выделение документов к
уничтожению
выделить
выписка архивная
выписка из документа
выслуга лет
выставка документов
выступление
выступление публичное
выходное пособие
выходные данные

жасырын сайлау
маңдайша жазу
беру, тапсыру
ұсыну; жоғарылату
құжаттарды жоюға бөлу
бөлу; атап көрсету
архивтік үзiндi көшiрме
құжаттан үзiндi көшiрме
еңбек сiңiрген жылдар
құжаттар көрмесі
сөз сөйлеу; сөйленген сөз
көпшілік алдында сөйленген сөз
шығу жәрдемақысы
шығарылым деректері
Г

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

гарантийный письмо
гегемония
гектограф
генеалогия
генеральный
генеральный директор
геральдика
гербовая бумага
гипертекст
глава
Глава государства
главный
годовой
годовщина
голос совещательный
голосование
голосование, голосовать
государственная аттестация
государственная гарантия
государственная граница
государственная собственность

кепілхат
гегемония
гектограф
тектану
бас
бас директор
геральдика
гербті қағаз
гипермәтін
басшы
Мемлекет басшысы
бас, басты
жылдық
жылдық
кеңесшi дауыс
дауысқа салу
дауыс беру
мемлекеттік аттестация
мемлекеттік кепілдік
мемлекеттік шекара
мемлекеттік меншік
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212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

государственная тайна
государственное учреждение
государственное хранение
архивных документов
государственный орган
государственный символ
государственный стандарт
государственный заказ
государственный секретарь
государственный советник
юстиции
государственный статус
государственный флаг
гравюра
гражданская служба
гражданские права и обязанности
гражданский брак
гражданское законодательство
гражданское процессуальное
право
гражданско-правовые сделки
грамота
грамота верительная
грамота отзывная
грамота почетная
график погашения долгов
график рабочий гибкий
гриф «совершенно секретно»
гриф ограничения
гриф ограничения доступа к
документу
гриф одобрения
гриф согласования
гриф утверждения
грузоотправитель
грузоперевозки
грузоперевозчик

мемлекеттік құпия
мемлекеттік мекеме
архив құжаттарын мемлекеттік
сақтау
мемлекеттік орган
мемлекеттік рәміз
мемлекеттік стандарт
мемлекеттік тапсырыс
мемлекеттік хатшы
мемлекеттік заң кеңесшісі
мемлекеттік мәртебе
мемлекеттік ту
гравюра
азаматтық қызмет
азаматтық құқықтар мен
міндеттер
азаматтық неке
азаматтық заңнама
азаматтық процестік құқық
азаматтық-құқықтық мәмілелер
грамота
сенiм грамотасы
кері шақырып алу грамотасы
құрмет грамотасы
қарызды өтеу кестесі
икемді жұмыс кестесі
«аса құпия» белгісі
шек қою белгiсi
құжатқа қолжетімділікті шектеу
белгісі
мақұлдау белгiсi
келiсу белгiсі
бекiту белгiсi
жүк жөнелтуші
жүк тасымалы
жүк тасымалдаушы
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245
246

группировка документов
гуманитарный груз

құжаттарды топтастыру
гуманитарлық жүк
Д

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

данные выходные
данные персональные
данные справочные
дата
дата официального документа
дата таможенного оформления
датирование
декларация таможенная
декларация таможенная грузовая
декларирование
декрет
делегат
делегация
делегирование полномочия
делимое имущество
дело архивного фонда
дело фонда
дело личное
делопроизводство
денонсация договора
депеша
депозитарий
депозитарное хранение
документов
депозитарный договор
депонирование документов
депонирование
держатель (ценных бумаг, акций)
деятельность
предпринимательская
деятельность производственная
деятельность управленческая
диаграмма
диазография
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шығыс мәліметтер
дербес мәліметтер
анықтамалық мәліметтер
дата
ресми құжаттың датасы
кедендік ресімдеу датасы
дата қою
кеден декларациясы
кедендік жүк декларациясы
декларациялау
декрет
делегат
делегация
өкiлеттiк беру
бөлінетін мүлік
архив қорының ісі
қор ісі
жеке iс қағазы
ісжүргізу
шарттың күшiн жоюы
депеша
депозитарий
құжаттарды депозитарлық сақтау
депозитарлық шарт
құжаттарды сақтауға беру
сақтауға беру, депозиттеу
ие (бағалы қағаздар, акциялар)
кәсіпкерлік қызмет
өндірістік қызмет
басқару қызметі
диаграмма
диазография

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

дивиденд
дилемма
дилер
дилетантство
дипломатия
директива
директор
директор исполнительный
дирекция
дистрибьютор
доверенность генеральная
довести до сведения
договор брачный
договор валютный
договор гарантийный
договор дарения
договор доверительного
управления имуществом
договор кабальный
договор купли-продажи
договор ренты
договоренность
дознаватель
доклад
документ архивного фонда
документ аутентичный
документ беловой
документ бестоварный расчетный
документ бумажный
документ бухгалтерский
документ внутренний
документ временного хранения
документ вспомогательный
учетный
документ входящий
документ графический
376

дивиденд
дилемма
дилер
дилетанттық
дипломатия
директива
директор
атқарушы директор
дирекция
дистрибьютор
бас сенімхат
назарға жеткiзу
неке шарты
валюталық шарт
кепiлдi шарт
сыйға тарту шарты
мүлікті сенімгерлік
басқару шарты
кiрiптарлық шарт
сатып алу-сату шарты
рента шарты
уағдаластық
анықтаушы
баяндама
архивтік қордың құжаты
тең түпнұсқалық құжат
таза құжат
тауарсыз есеп айырысу құжаты
қағаз құжат
бухгалтерлiк құжат
iшкi құжат
уақытша сақталатын құжат
қосалқы есепке алу құжаты
кiрiс құжаты
кескiндемелiк құжат

313

документ дублетный

314
315
316
317
318

документ изобразительный
документ иконографический
документ инициативный
документ информационный
документ личного
происхождения
документ личный
документ машиончитаемый
документ нормативный
документ нотариально
заверенный
документ оправдательный
документ опубликованный
документ организационный
документ особо ценный
документ официальный
документ письменный
документ по личному составу
документ поддельный
документ подлинный
документ постоянного хранения
документ распорядительный
документ рукописный
документ составной
документ служебный
документ сопроводительный
документ текстовой
документ черновой
документ электронный
документальный фонд
документационное обеспечение
документация банковская
документация бухгалтерская
документация геодезическая
документация дипломатическая

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

377

құжаттың телкөшiрмесi, дублет
құжат
бейнелеме құжат
иконографиялық құжат
бастамашылық құжат
ақпараттық құжат
жеке тектiк құжат
жеке құжат
машина оқи алатын құжат
нормативтiк құжат
нотариалды куәландырылған
құжат
ақтау құжаты
жарияланған құжат
ұйымдастырушылық құжат
аса құнды құжат
ресми құжат
жазба құжат
жеке құрам бойынша құжат
жалған құжат
түпнұсқа құжат
тұрақты сақталатын құжат
өкiмдiк құжат
қолжазба құжат
құранды құжат
қызметтік құжат
iлеспе құжат
мәтiндi құжат
ілкім құжат
электрондық құжат
құжаттық қор
құжаттамамен қамтамасыз ету
банк құжаттамасы
бухгалтерлік құжаттама
геодезиялық құжаттама
дипломатиялық құжаттама

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

документация
землеустроительная
документация конструкторская
документация машиночитаемая
документация научнотехническая
документация организационнораспорядительная
документация плановая
документация проектно-сметная
документация специальная
документация статистическая
документация тендерная
документация управленческая
документные ресурсы
документный массив
документный поток
документный фонд
документовед
документооборот электронный
документрование инициативное
документы на машинных
носителях
должность
должность выборная
должность государственная
должность политическая
домашний работник
домовладелец
домовладение
домоуправление
дополнение
допризывник
доставка
доставщик
достоверность информации
доступ
доступ к архивным документам
378

жерге орналастырушылық
құжаттама
конструкторлық құжаттама
машина оқи алатын құжаттама
ғылыми-техникалық құжаттама
ұйымдық-өкiмдiк құжаттама
жоспарлы құжаттама
жобалық-сметалық құжаттама
арнаулы құжаттама
статистикалық құжаттама
тендерлік құжаттама
басқару құжаттамасы
құжаттық қорлар
құжаттық ауқым
құжаттық ағын
құжаттық қор
құжаттанушы
электрондық құжат айналымы
бастамашылық құжаттау
машина тасығыштарындағы
құжаттар
лауазым
сайланбалы лауазым
мемлекеттік лауазым
саяси лауазым
үй қызметкері
үй иесi
иелiктегi үй
үй басқармасы
толықтыру, қосу
әскер жасына дейiнгi азамат
жеткiзу
жеткiзiп берушi
ақпараттың анықтығы
қолжеткiзу
архив құжаттарына қол жеткізу

381
382
383
384
385

доступ несанкционированный
доступ удаленный
доступность информации
досье
дубликат документа

санкцияланбаған қол жеткізу
қашықтан қол жеткізу
ақпараттың қолжетімділігі
деректеме
құжаттың телнұсқасы
Е

386
387
388
389
390

единица административная
единица учета архивных
документов
единица хранения архивных
документов
единовременная компенсация
единоначалие

әкiмшiлiк бiрлiк
архивтік құжаттарды есепке алу
бiрлiгi
архивтік құжаттарды сақтау
бiрлiгi
біржолғы өтемақы
дара басшылық
Ж

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

жалоба апелляционная
жалоба кассационная
жалованье
жетон
живой труд
жизненный цикл документа
жизненный цикл продукции
жилая площадь
житель
журнал регистрационный
журналирование

апелляциялық шағым
кассациялық шағым
қызметақы
жетон
нақты еңбек
құжаттың өмірлік циклі
өнімнің өмірлік циклі
тұрғын ауданы
тұрғын
тіркеу журналы
журналдау
З

402
403
404
405
406

заведующий
заведующий архивом
заверение
заверенная копия
заверенная копия документа

407

заверительная надпись к делу
(описи)
завет
завещательный отказ
заголовок дела
заголовок документа

408
409
410
411

меңгеруші
архив меңгерушісі
растама, растау, куәландыру
куәландырылған көшірме
құжаттың куәландырылған
көшiрмесi
iске (тiзiмдемеге) куәландырма
жазба
өсиет
өсиеттен бас тарту
істің тақырыбы
құжат тақырыбы
379

412

436
437
438
439
440
441

заголовок официального
документа
задание
задача
заключение аудитора
заключение бальнеологическое
заключение договора
заключение контракта
заключение обвинительное
заключение прокурора
заключение эксперта
заключение экспертное
залоговое обязательство
заместитель
записка объяснительная
записка пояснительная
записка служебная
записки путевые
запись библиографическая
запись дарственная
запись информации
запретная дата документа
запрос информационный
запрос поисковый
запрос социально-правового
характера
запрос тематический
заработок
заседание
заслуга
заслушивание
зачет встречных требований

442
443
444
445

защита документов
заявитель
земельная доля
земельный кадастр

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

ресми құжаттың тақырыбы
тапсырма
мiндет
аудитордың қорытындысы
бальнеологиялық қорытынды
шарт жасасу
келісімшарт жасасу
айыптау қорытындысы
прокурордың қорытындысы
сарапшы қорытындысы
сараптамалық қорытынды
кепіл міндеттемесі
орынбасар
түсiнiктеме жазба
түсiндiрме жазба
қызметтiк жазба
сапарнама
библиографиялық жазба
сыйжазба
ақпаратты жазып алу
құжатты шектеу датасы
ақпараттық сұрау салу
іздестіру сұрау салу
әлеуметтік-құқықтық тұрғыдағы
сұрау салу
тақырыптық сұрау салу
табыс
отырыс, мәжiлiс
сiңiрген еңбек, сiңiрген қызмет
тыңдау
қарсы талаптарды есепке
жатқызу
құжаттарды қорғау
арыз (өтініш) иесі‚ мәлiмдеушi
жер үлесі
жер кадастры
380

446
447

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

знак товарный
зона унифицированной формы
документа

И

идентификационное письмо
издательский договор
изменение договора
изъятие документа
инвестиционная декларация
инвестиционная деятельность
инвестиционное предложение
инвестиционные налоговые
преференции
инвестиционный портфель
индекс дела
индекс классификационный
индексирование
индивидуальная номенклатура
дел
инновационный проект
индивидуальный срок
исполнения документа
инспектор
инструкция должностная
иск встречный
использование архивных
документов
историческая справка к
архивному фонду
источник комплектования
исходящий документ

тауар таңбасы
құжаттың біріздендірілген
нысанының аймағы
идентификаттау хаты
баспа шарты
шартты өзгерту
құжатты қолданыстан шығару
инвестициялық декларация
инвестициялық қызмет
инвестициялық ұсыныс
инвестициялық салықтық
артықшылықтар
инвестициялық портфель
iстiң индексі
жіктеу индексі
индекстеу
iстердiң жеке номенклатурасы
инновациялық жоба
құжаттың орындалуының жекедара мерзімі
инспектор
лауазымдық нұсқау
қарсы талап қою
архив құжаттарын пайдалану
архивтік қорға тарихи анықтама
жинақтау көздері
шығыс құжат

К
470
471
472
473
474
475

кабальная сделка
кадастр
кадастр земельный
кадастровая стоимость
кадровый резерв
казначей

кіріптарлық мәміле
кадастр
жер кадастрi
кадастрлық құн
кадрлар резерві
қазынашы
381

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

календарный день
канон
картбланш
картель
картотека
карточка
карточка визитная
карточка регистрационная
карточка учетная
карточка (архивного) фонда
каталог архивный
каталогизация архивных
документов
каталогизация документов
качество архивное
квалификационное требование
квартал
квитанция
сменный график работы
кинодокумент
кинодокументалистика
киножурнал
книга бухгалтерская
книжка трудовая
кодекс гражданский
комендантский час
комиссионер
комиссия избирательная
комиссия конкурсная
комиссия ликвидационная
комиссия приемная
комиссия экспертная
комитет
комитет исполнительный
комитет профсоюзный
коммерческая тайна
коммерческое представительство
382

күнтізбелік күн
канон
картбланш
картель
картотека
карточка
визит карточкасы
тіркеу карточкасы
есепке алу карточкасы
қор (архив) карточкасы
архивтік каталог
архивтік құжаттарды каталогтеу
құжаттарды каталогтеу
архивтік сапа
біліктілік талабы
тоқсан
түбiртек
жұмыстың ауысым кестесі
киноқұжат
киноқұжаттама
киножурнал
бухгалтерлік кітап
еңбек кiтапшасы
азаматтық кодекс
коменданттық сағат
комиссионер
сайлау комиссиясы
конкурстық комиссия
тарату комиссиясы
қабылдау комиссиясы
сараптау комиссиясы
комитет
атқару комитетi
кәсiподақ комитетi
коммерциялық құпия
коммерциялық өкілдік

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

компания
компенсационные выплаты
компетентность
комплектование архива
консалтинг
консервативность
консервация документа
консилиум
консорциум
конспирация
консул
консульство
консультант
консультация
консультация юридическая
контора брокерская
контора нотариальная
контракт
контрактная территория
контраргумент
контратип
контргарантия
контрибуция
контроллер
контроль исполнения документов

537

контроль исполнения
электронных документов
контроль технический
контрольно-пропускные пункты
контрольный пакет акций
контрольный пункт
конфедерация
конфиденциальная информация
конфиденциальность
конфиденциальные электронные
информационные ресурсы

538
539
540
541
542
543
544
545

383

компания
өтемақы төлемдері
құзыреттiлiк
архивті толықтыру
консалтинг
консервативтілік
құжатты консервациялау
консилиум
консорциум
тасалану
консул
консулдық
консультант
консультация
заң консультациясы
брокерлік кеңсе
нотариалдық кеңсе
келiсiмшарт
келісімшарттық аумақ
қарсы аргумент
контратип
қарсы кепілдік
контрибуция
бақылаушы
құжаттардың орындалуын
бақылау
электрондық құжаттардың
орындалуын бақылау
техникалық бақылау
бақылау-өткізу пункттері
акциялардың бақылау пакетi
бақылау пунктi
конфедерация
құпия ақпарат
құпиялылық
құпия электрондық ақпараттық
ресурстар

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

конфронтация
концерн
концессия
конъюнктура
кооператив
координатор
копирэффект
копия авторизованная
копия архивная
копия архивного документа
страховая
копия документа
копия контрольная
копия факсимильная
копия электрографическая
кормилец
коробка архивная
корпорация
корректив
корреспонденция
котировка
краеугольный вопрос
красная линия
краткосрочный план
кредитный портфель
кредиторская задолженность
криптография
криптоним
критерий экспертизы ценности
документов
ксерография
ксерокопирование
ксерокопия
ксерокопирование
купля-продажа
купон

тайталас
концерн
концессия
конъюнктура
кооператив
үйлестіруші
көшiргi әсерi
авторландырылған көшірме
архивтік көшiрме
архивтік құжаттың сақтандыру
көшірмесі
құжаттың көшiрмесi
бақылау көшiрме
факсимильдік көшiрме
электрографиялық көшiрме
асыраушы
архивтік қорап
корпорация
iшiнара түзету
хат-хабар
белгіленім
іргелі мәселе
қызыл сызық
қысқа мерзімді жоспар
кредиттік портфель
кредиторлық берешек
криптография
криптоним
құжаттардың құндылығын
сараптау критерийі
ксерография
ксерокөшiрмелеу
ксерокөшiрме
ксерокөшірмелеу
сатып алу-сату
купон
384

580
581
582
583
584
585

купон по долговым ценным
бумагам
купюра
куратор
курирование
курс биржевой
курьер

борыштық бағалы қағаздар
бойынша купон
купюра
куратор
жетекшілік ету
биржалық бағам
курьер
Л

586
587

ламинатор
легализация документов

588
589
590
591
592
593
594
595
596

легализация
лектор
лесное хозяйство
лесной кодекс
лесной питомник
лесные зоны
лесокультурный фонд
лесопользователь
лесохозяйственные мероприятия

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

летопись
летопись природы
лечебница
лизинговая деятельность
лизинговая сделка
ликвидация юридического лица
лингвистика документная
лингвистическая экспертиза
линии кредитные
лист авторский
лист архивного фонда
лист аттестационный
лист больничный
лист исполнительный
лист контрольный
лист монтажный
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ламинатор
құжаттарды жария ету,
құжаттарды заңдастыру
заңдастыру
лектор
орман шаруашылығы
орман кодексі
орман питомнигі
орман аймақтары
орман дақылдарының қоры
орман пайдаланушы
орман шаруашылығы ісшаралары
жылнама
табиғат жылнамасы
емдеу мекемесi
лизингтік қызмет
лизингтік мәміле
заңды тұлғаны тарату
құжаттық лингвистика
лингвистикалық сараптама
кредиттік желiлер
авторлық парақ
архивтік қор парағы
аттестациялық парақ
сырқаттану парағы
атқару парағы
бақылау парағы
монтаждау парағы

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

лист обходной
лист подписной
лист путевой
лист согласования
лист согласования договора
лист титульный
лист условно-печатный
лист учетно-издательский
лист (архивного) фонда
листинг
листовка
литография
лица без гражданства
лицо юридическое
лицензионный договор
лицензионный контроль
лицо аффилированное
лицо действующее
лицо доверенное
лицо коммунальное юридическое
лицо подотчетное
лицо физическое
личная медицинская книжка
личное имущество
личные неимущественные блага
личные права
личный доход
личный листок по учету кадров

641
642
643
644
645
646

логин
логотип
лот
лоцман
льгота
льготный срок
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макет издания

кету қағазы
қол қою парағы
жолпарақ
келiсу парағы
шартты келісу парағы
титулдық парақ
шартты баспа табақ
есептiк баспа табақ
қор (архивтік) парағы
листинг
үндеухат
литография
азаматтығы жоқ адамдар
заңды тұлға
лицензиялық шарт
лицензиялық бақылау
үлестес тұлға
қатысушы адам
сенiм бiлдiрiлген адам
коммуналдық заңды тұлға
есептi тұлға
жеке тұлға
жеке медициналық кітапша
жеке мүлік
жеке мүліктік емес игіліктер
жеке құқықтар
жеке табыс
кадрларды тiркеу жөнiндегi жеке
iс қағазы
логин
логотип
лот
лоцман
жеңілдік
жеңілдік мерзімі
М
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басылым макетi

648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

маклер
малый бизнес
мандат
мандатная система
манифестация
манускрипт
марка
марка почтовая
марка торговая
маркетинг
маркетинговые исследования
маркетинговые услуги
маркировка
мастер-копия
масштаб изображения
материально-техническое
снабжение
материальные запасы
машинограмма
машинописный документ
медаль
медицинская экспертиза
медицинское
освидетельствование
межархивный справочник
межгосударственная экспертиза
проектов
межгосударственные стандарты
менеджер
менеджер по персоналу
менеджер по продажам
менеджмент
менеджмент качества
менеджмент организации
мероприятие
мероприятия оперативнорозыскные
меры пожарной безопасности

маклер
шағын бизнес
мандат
мандаттық жүйе
манифестация
манускрипт
марка
пошта маркасы
сауда маркасы
маркетинг
маркетингтік зерттеулер
маркетингтік қызметтер
таңбалау
мастер-көшірме
кескiндеме ауқымы
материалдық-техникалық
жабдықтау
материалдық қорлар
машинограмма
машинамен терілген құжат
медаль
медициналық сараптама
медициналық куәландыру
архиваралық анықтама
жобалардың мемлекетаралық
сараптамасы
мемлекетаралық стандарттар
менеджер
персонал менеджері
сату менеджері
менеджмент
сапа менеджменті
ұйым менеджменті
іс-шара
жедел-іздестіру іс-шаралары
өрт қауіпсіздігі шаралары
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682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715

меры превентивные
меры предосторожности
местная казна
местный бюджет
месторасположение
место рождения
месячник
метод начислений
методология
методы правоведения
методы налогооблажения
метрологическая служба
метрологический надзор
метрология
метрология историческая
метрополитен
механические транспортные
средства
мигранты трудовые
миграционные процессы
миграция населения
микрокарта
микрофильм
микрофильмирование
микрофиша
микрофотосъемка
мимеограф
минимальная заработная плата
минимальная пенсия
минимальный разме́р опла́ты
труда́
минимум прожиточный
миноритарный акционер
(миноритарий)
мировое сообщество
многосторонние договоры
мобилизационная готовность

алдын алу шаралары
сақтық шаралары
жергілікті қазына
жергілікті бюджет
орналасқан жерi
туған жерi
айлық
есептеу әдісі
әдiснама
құқықтану әдістері
салық салу әдістері
метрологиялық қызмет
метрологиялық қадағалау
метрология
тарихи метрология
метрополитен
механикалық көлік құралдары
еңбек көшіп-қонушылары
көші-қон процестері
халықтың көші-қоны
шағын карта
шағынфильм
шағынфильмдеу
шағынфиша
шағын фототүсiру
мимеограф
ең төменгі еңбекақы
ең төменгі зейнетақы
ең төменгі жалақы
ең төменгi күнкөрiс деңгейi
миноритарлық акционер
(минориаторлық)
әлемдік қоғамдастық
көпжақты шарттар
жұмылдыру дайындығы
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716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

мобилизационный резерв
модернизация экономики
модуль программный
мониторинг окружающей среды
мониторинг рынка
монограмма
монополистическая деятельность
монопольная прибыль
моральный вред
мораторий
мотив
мотивация
мотивация труда

жұмылдыру резерві
экономиканы жаңғырту
бағдарламалық модуль
қоршаған орта мониторингі
нарық мониторингі
монограмма
монополистік қызмет
монополиялық пайда
моральдық зиян
мораторий
уәж
уәждеме
еңбек уәждемесі
Н

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742

награда
награда государственная
надомные работники
надпись
надпись бланковая
надпись заверительная
надпись исполнительная
наем
наем имущественный
наемный труд
названия географические
назначение
назначение индекса
назначение на должность

743
744
745

назначение пенсии
наименование документа
наименование юридического
лица
наказ избирательный
наказание
наказуемый
накладные расходы

746
747
748
749

награда
мемлекеттік награда
үйдегі қызметкерлер
жазба
бланктік жазба
куәландырма жазба
атқарушылық жазба
жалдау
мүлік жалдау
жалдамалы еңбек
географиялық атаулар
тағайындау
индексті тағайындау
қызметке тағайындау; лауазымға
тағайындау
зейнетақы тағайындау
құжат атауы
заңды тұлғаның атауы
сайлаушылар аманаты
жаза
жазаланушы
үстеме шығындар
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750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

наклейка
накопитель ленточный
накопительный фонд
накопительный пенсионный
фонд
налично-денежный оборот
наличные платежи
налог
налог на добавленную стоимость
налог на импорт
налоговая экспертиза
налогооблагаемый доход
налогообложение
налогоплательщик
налогоспособный
наниматель
написание
напоминание
нарицательная стоимость
нарушение
нарушитель
наряд
наряд-заказ
наследие
наследование
наследство
научно-информационная
деятельность архива
научно-справочный аппарат
научно-техническая обработка
документов
национализация
национальная безопасность
начало срока аренды
начальник
начальный капитал
начальство
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жапсырма
таспалы жинақтаушы
жинақтаушы қор
жинақтаушы зейнетақы қоры
қолда бар ақша айналымы
қолма-қол ақша төлемі
салық
қосылған құн салығы
импорт салығы
салық сараптамасы
салық салынатын табыс
салық салу
салық төлеушi
салық төлеуге қабілетті
жалдаушы
жазу
еске салу
белгіленімді құн
жөнсiздiк‚ бұзу, бұзушылық
бұзушы
наряд
тапсырыс-наряд
мұра
мұрагер болушылық
мұра
архивтің ғылыми-анықтамалық
қызметі
ғылыми-анықтамалық аппарат
құжаттарды ғылыми-техникалық
өңдеу
мемлекет меншігіне алу
ұлттық қауіпсіздік
жалға алу мерзімінің басталуы
бастық
бастапқы капитал
басшылық

784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818

начатки
начинание
начисленная заработная плата
невостребованный груз
негарантированный кредит
негосударственная часть
архивного фонда
недвижимость
неделимое имущество
неделя
недосмотр
недостаток товара
недостача
недочет
нежилое помещение
независимая экспертиза
неисключительная лицензия
неисправность
некоммерческая организация
нематериальный актив
необлагаемый
необязательный (добровольный)
платёж
неодобрение
неопределенность
неплатежеспособность
неплатежеспособный должник
неплательщик
неполное рабочее время
непосредственный исполнитель
непредвиденные затраты
непрофильные активы
неработоспособный
неравноправие
нераскрытая информация
несвязанные гранты
неснижаемый запас
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бастапқы мәлiметтер
бастама
есептелген жалақы
сұрауы жоқ жүк
кепілдендірілмеген кредит
архив қорының мемлекеттік емес
бөлігі
жылжымайтын мүлiк
бөлінбейтін мүлік
апта
жете бақыламау
тауар кемшілігі
жетiспеушiлiк
кем шығу
тұрғын емес орынжай
тәуелсіз сараптама
айрықша емес лицензия
ақаулық
коммерциялық емес ұйым
материалдық емес актив
салық салынбайтын
міндетті емес (ерікті) төлем
мақұлдамау, құптамау
белгісіздік
төлем қабiлетсiздiгi
төлемге қабілетсіз борышкер
төлем төлемеушi
толық емес жұмыс уақыты
тікелей орындаушы
күтпеген шығындар
бейінді емес активтер
жұмысқа қабілетсіз
теңқұқықсыздық
ашылмаған ақпарат
байланыссыз гранттар
азайтылмайтын қор

819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835

836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

несчастный случай
нетоварный платёж
нетрудоспособность
неуважение к суду
неудовлетворительный результат
неформальная организация
нештатная ситуация
неэффективный метод
номенклатура товаров
номер бизнесидентификационный
номер дела
номер исходящий
номер регистрационный
норма права
нормальная продолжительность
рабочего времени
норматив
нормативно-методическое
обеспечение системы управления
персоналом
нормативный договор
нормирование труда техническое
нормирование труда
носитель документированной
информации
носитель информации
носитель электронный
нострификация документов
нострификация документов об
образовании
нота
нотабене
нотариальная сделка
нотификация
нравственные принципы
нужда
нумерационная система индексов
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жазатайым оқиға
тауарлық емес төлем
еңбекке жарамсыздық
сотты құрметтемеу
қанағаттандырарлықсыз нәтиже
бейресми ұйым
штаттан тыс жағдай
тиімсіз әдіс
тауарлар номенклатурасы
бизнес-идентификаттау нөмірі
іс нөмірі
шығыс нөмірі
тіркеу нөмірі
құқық нормасы
жұмыс уақытының қалыпты
ұзақтығы
норматив
персоналды басқару жүйесін
нормативтік-әдістемелік
қамтамасыз ету
нормативтік шарт
еңбекті техникалық нормалау
еңбекті нормалау
құжатталған ақпаратты тасығыш
ақпаратты тасығыш
электрондық тасығыш
құжаттарды нострификаттау
білім алғаны туралы құжаттарды
нострификаттау
нота
нотабене
нотариалдық мәміле
нотификаттау
адамгершілік қағидаттары
мұқтаждық
индекстердің нөмірлік жүйесі

851
852

нумерация
нюанс

нөмiрлеу
нюанс
О

853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866

общественые отношения
общество
общество акционерное
общество светское
общехозяйственные расходы
общечеловеческие ценности
общий отдел
объединенный архивный фонд
объекты мониторинга
объем документооборота
объем работы
объявить
объяснение
обычаи делового оборота

867
868
869
870
871

обычное право
обязанность воинская
обязанность юридическая
обязательная доля в наследстве
обязательное медицинское
страхование
обязательное социальное
страхование
обязательный аудит
обязательный платеж
обязательный экземпляр
обязательства гарантийные
обязательства долговые
обязательство бессрочное
оговорка
оговорка к международному
договору
ограничение конкуренции
ограниченная ответственность
ограничительные мероприятия

872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883

қоғамдық қатынастар
қоғам
акционерлiк қоғам
зайырлы қоғам
жалпы шаруашылық шығыстар
жалпы адамзаттық құндылықтар
жалпы бөлiмi
бірлескен архивтік қор
мониторинг объектілері
құжат айналымы көлемi
жұмыс көлемi
жариялау, хабарлау
түсiндiру
іскерлік айналымның әдетғұрыптары
дағдылы құқық
әскери міндет
заңдық міндет
мұрадағы міндетті үлес
міндетті медициналық
сақтандыру
міндетті әлеуметтік сақтандыру
міндетті аудит
міндетті төлем
міндетті дана
кепілдік міндеттемелер
борыштық мiндеттемелер
мерзімсіз міндеттеме
ескертпе
халықаралық шартқа қосымша
түсінік
бәсекелестікті шектеу
шектелген жауапкершілік
шектеу іс-шаралары
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884

896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

ограничительный срок
секретного хранения архивных
документов
односторонние сделки
одобрение
оклад
окно кадровое
округ
округ избирательный
округ одномандатный
избирательный
опасность
опасные отходы
опасный груз
опасный производственный
фактор
опекунство
оператор
опись дел
опись имущества
оплата
оплата труда
оповещание
опознание
опора
определение судебное
оприходование
опробование
опционный контракт
опытно-конструкторские работы

910
911
912
913
914
915

опытный образец
орган законодательный
организатор
организации государственные
организация
организация головная

885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
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мұрағат құжаттарын құпия
сақтаудың шекті мерзімі
біржақты мәмілелер
мақұлдау, құптау
айлықақы
кадрлық терезе
округ
сайлау округі
бір мандатты сайлау округі
қауіп
қауіпті қалдықтар
қауіпті жүк
қауіпті өндірістік фактор
қорғаншылық
оператор
iстер тiзiмдемесi
мүлік тізімдемесі
еңбекақы, төлем
еңбекке ақы төлеу
хабардар ету
тану
тірек
сот ұйғарымы
кіріске алу
сынап көру
опциондық келісімшарт
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар
тәжірибелік үлгі
заңнамалық орган
ұйымдастырушы
мемлекеттік ұйымдар
ұйым; ұйымдастыру
басты ұйым

916

918
919

организация работы с
документами
организация хранения
документов
органы государственной власти
органы местного самоуправления

920
921
922
923
924
925
926
927

орден
ордер
ордер кассовый
ордер расходный кассовый
ордерная ценная бумага
осведомленное лицо
освидетельствование
освобождение от должности

928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942

основания ответственности
основная заработная плата
основной долг
основополагающий стандарт
особые приметы
отбор документов
ответ
ответственность
ответственность дисциплинарная
ответственность долевая
ответственность имущественная
ответственность уголовная
отвод
отдел
отзыв из трудового отпуска

943
944
945
946
947

отзывная грамота
отказ
открытый ключ
отлагательство
отложение судебного
разбирательства

917
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құжаттармен жұмысты
ұйымдастыру
құжаттарды сақтау ұйымы
мемлекеттік билік органдары
жергілікті өзін-өзі басқару
органдары
орден
ордер
кассалық ордер
шығыс кассалық ордер
ордерлік бағалы қағаз
хабардар адам
куәландыру
лауазымнан босату, қызметтен
босату
жауапкершілік негіздері
негізгі жалақы
негізгі борыш
негізге алынатын стандарт
ерекше белгілер
құжаттарды iрiктеу
жауап
жауапкершiлiк
тәртіптік жауапкершілік
үлестік жауапкершілік
мүліктік жауапкершілік
қылмыстық жауапкершілік
қарсылық білдіру, бас тарту
бөлiм
еңбек демалысынан шақыртып
алу
кері шақырып алу грамотасы
бас тарту, қабыл алмау
ашық кілт
кейiнге қалдыру
сот талқылауын кейінге қалдыру

948
949
950
951

отметка
относимость доказательств
отправитель
отправление почтовое

952
953

отправляемый документ
отпуск без сохранения
заработной платы
отпуск декретный
отсрочка платежа
отставка
отступные
отчество
отчет
отчет годовой
отчет ежедневный
отчет оперативный
отчет официальный
отчетность
отчетность статистическая
отчетность финансовая годовая
отчетность электронная
отчуждаемое имущество
отчуждение
отчуждение заложенного
имущества
официальный документ
официальный сайт
официальное периодическое
издание
оформление
оформление дела
оформление документа
охранник
охранный документ
оценка соответствия
оценка экспертная
оцифровка документов

954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981

белгi
дәлелдемелердің қатыстылығы
жөнелтушi
пошталық жөнелтiлiм, пошта
жөнелтілімі
жөнелтілген құжат
жалақы сақталмайтын демалыс
декреттiк демалыс
төлем мерзімін ұзарту
орнынан түсу
бас тарту төлемі
әкесiнiң аты
есеп
жылдық есеп
күн сайынғы есеп
жедел есеп
ресми есеп
есептiлiк
статистикалық есептілік
жылдық қаржылық есептілік
электронды есептілік
иеліктен шығарылатын мүлік
иеліктен шығару
кепілге салынған мүлікті
иеліктен шығару
ресми құжат
ресми сайт
ресми баспа басылымы
ресiмдеу, безендіру
iстi ресiмдеу
құжатты ресімдеу
күзетші
қорғау құжаты
сәйкестікті бағалау
сараптамалық баға
құжаттарды цифрлау
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П
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

пагинация
паевой инвестиционный фонд
пайщик
пакеты данных
палата верхняя
палата депутатов
палеография
палимпсест
памятник документальный
папка
параф
парафирование
парламент
парламентские дебаты
парламентские слушания
партия
партнерство
пастиш
патентование
пациент
педагог
пенсионные выплаты
пенсионный договор
пенсия персональная
пергамин
переадресация
переаттестация
переводной вексель
перевозочные документы
передаточный акт
передача данных
передача документов на хранение
переменная часть реквизита
документа
перенумерование
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пагинация
пайлық инвестициялық қор
пайшы
деректер пакеті
жоғарғы палата
депутаттар палатасы
палеография
палимпсест
деректi ескерткiш
папка
параф
қол қою
парламент
парламенттiк пiкiртартыс
парламенттік тыңдаулар
партия
серiктестiк, әріптестік
пастиш
патенттеу
пациент
педагог
зейнетақы төлемдері
зейнетақы шарты
дербес зейнетақы
пергамин
басқа мекенжайға жiберу
қайта аттестаттау
аударымды вексель
тасымалдау құжаттары
табыстау актісі
деректерді беру
құжаттарды сақтауға тапсыру
құжат деректемесінің ауыспалы
бөлігі
қайта нөмiрлеу

1016

переписка дипломатическая

1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

переписной лист
переписчик
перепись
перепись населения
переплата
переплет твердый
переплетные работы
переплетный материал
переплетчик
переподготовка
перепрофилирование
переработка описи дел и
документов архива
перерасход
перерасход фонда заработной
платы
перерасчет
перерегистрация
перестрахование
переучет
переход права собственности
перечень документов со сроками
хранения
перфолента
печать гербовая
печать документа
письмо служебное
письменное уведомление
письменный опрос
письменный документ
письмо
письмо гарантийное
письмо деловое
письмо до востребования
письмо инициативное
письмо инструктивное
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1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

дипломатиялық хат жазысу
(алмасу)
санақ парағы
көшiрушi
санақ
халық санағы
артық төлеу
қатты түптеу
түптеу жұмыстары
түптеу материалы
түптеушi
қайта даярлау
қайта бейіндеу
іс тізбесін және архив
құжаттарын қайта өңдеу
артық шығыс
жалақы қорының мөлшерден тыс
жұмсалуы
қайта есептеу
қайта тiркеу
қайта сақтандыру
қайта есепке алу
меншік құқығының ауысуы
сақтау мерзімдері көрсетілген
құжаттар тізбесі
перфотаспа
гербті мөр
құжатты басып шығару
қызметтiк хат
жазбаша хабарлама
жазбаша сауалнама
жазбаша құжат
хат
кепiлхат
iскерлiк хат
сұраулы хат, сұратым хаты
ынталы хат
нұсқау хат

1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

письмо информационное
письмо открытое
письмо поздравительное
письмо рекламационное
письмо циркулярное
письмо-извещение
письмо-напоминание
письмо-отказ
письмо-подтверждение
письмо-предложение
письмо-предупреждение
письмо-приглашение
письмо-просьба
письмо-требование
план
план генеральный
план годовой
план исследования
план календарный
план квартальный
план развития
план тематико-экспозиционный

1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085

план финансовый
план эвакуации
план-график
планирование
планирование оперативное
планирование перспективное
планирование текущее
планирование стратегическое
планировщик
плановая проверка
план-проект
плата
плата сдельная
платежеспособность

ақпараттық хат
ашық хат
құттықтау хат
наразылық хат
циркуляр хат
хабарлама хат
еске салу хаты
бас тарту хаты
растау хаты
ұсыныс хат
ескерту хаты
шақыру хат
өтініш хат
талап ету хаты
жоспар
бас жоспар, негізгі жоспар
жылдық жоспар
зерттеу жоспары
күнтiзбелiк жоспар
тоқсандық жоспар
даму жоспары
тақырыптық-экспозициялық
жоспар
қаржылық жоспар
көшіру жоспары
кесте-жоспар
жоспарлау
жедел жоспарлау
болашақты жоспарлау
күнделiктi жоспарлау
стратегиялық жоспарлау
жоспарлаушы
жоспарлы тексеру
жоба-жоспар
ақы
келiсiмдi ақы
төлем қабiлеттiлiк
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1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

платежи авансовые налоговые
плательщик
плебисцит
пленум
повреждение документа
повременная оплата труда
повторное голосование
подакцизные товары
подбор кадров
подведомственная организация
подготовка кадров
подзащитный
подкомиссия
подлинный документ
поднаниматель
подозреваемый
подозрение
подопечный
подотчетность
подоходный налог
подписка о невыезде
подпрограмма
подпункт
подраздел
подтверждение письменное
подтверждение сделки
подчиненность
подшивка дел
подшивка документов
подъемные деньги
пожизненное лишение свободы

1117
1118
1119
1120
1121

поименный перечень
поиск документальный
поиск информационный
поиск полнотекстовый
показатель плановый

аванстық салық төлемдері
төлемшi
плебисцит
пленум
құжаттың бүлiнуi
еңбекке мерзімдік ақы төлеу
қайта дауыс беру
акцизделетін тауарлар
кадрларды iрiктеу
ведомствоға бағынысты ұйым
кадрлар даярлау
қорғалушы
кіші комиссия
төлнұсқа құжат
қосымша жалдаушы
күдікті
күдiк
қамқорлыққа алынған
есептілік
табыс салығы
ешқайда кетпеу туралы қолхат
кіші бағдарлама
тармақша
кіші бөлiм
жазбаша растау
мәмілелерді растау
бағыныстылық
істерді тігу
құжаттарды тігу
көтерме ақы
өмір бойына бас бостандығынан
айыру
атаулы тізбе
деректі іздестіру
ақпараттық іздестіру
толықмәтіндік іздестіру
жоспарлы көрсеткiш
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1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154

полномочия должностные
полноправие
положение об отделе
положения заключительные
положение финансовое
полуустав
получатель бюджетных средств
получатель электронного
документа
пользователь архивных
документов
пользователь информации
помещение вентилируемое
помещение изолированное
помощник
поручение
поручительство
послужной список
пособие выходное
посреднические услуги
посредничество
постановка вопроса
постоянная часть реквизита
документа
постоянное хранение документов
постскриптум
потеря кормильца
поток данных
потребитель информации
потребность информационная
похозяйственный учет
пошлина антидемпинговая
пошлина ввозная
пошлина государственная
права имущественные
права интеллектуальной
собственности
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лауазымдық өкілеттіктер
толыққұқықтылық
бөлім туралы ереже
қорытынды ережелер
қаржы жағдайы
жартылай жарғы
бюджет қаражатын алушы
электрондық құжатты алушы
архив құжаттарын пайдаланушы
ақпаратты пайдаланушы
желдетілетін орынжай
оқшауланған орынжай
көмекшi
тапсырма
кепiлгерлік
қызметтік тізім
демалыс жәрдемақысы
делдалдық қызметтер көрсету
делдалдық
мәселенiң қойылуы
құжат деректемесінің тұрақты
бөлігі
құжаттарды тұрақты түрде сақтау
постскриптум
асыраушысынан айырылу
мәліметтер легі
ақпарат тұтынушы
ақпараттық қажеттiлiк
шаруашылықтар бойынша есепке
алу
демпингке қарсы баж
әкелім бажы
мемлекеттiк баж
мүліктік құқықтар
зияткерлік меншік құқығы

1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161

правила документирования
право архивное
право доступа
право избирательное
право на отзыв
право собственности
правовая экспертиза документов

1162
1163

правовой акт
правонарушение коррупционное

1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

правоспособность
праздничные дни
прайс-лист
практика производственная
предание суду
предварительная подготовка дела
предельно допустимый уровень
предмет трудового договора
предпринимательство
предприятие
предприятие государственное
предприятие совместное
председатель
председательство
представитель законный
представитель собственника
представительный орган
представительский расход
представление
предупреждение
предъявитель
преемник
преимущественное право
покупки
преимущество
прейскурант
прекращение

1187
1188
1189
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құжаттау қағидалары
архивтік құқық
қол жеткізу құқығы
сайлау құқығы
кері қайтарып алу құқығы
меншік құқығы
құжаттардың құқықтық
сараптамасы
құқықтық акт
сыбайлас жемқорлық
құқықбұзушылық
құқық қабiлетi
мереке күндер
прайс-парақ
өндірістік практика
сотқа беру
істі алдын ала дайындау
жол берілетін шекті деңгей
еңбек шартының нысанасы
кәсіпкерлік
кәсiпорын
мемлекеттік кәсіпорын
бiрлескен кәсiпорын
төраға
төрағалық ету
заңды өкіл
меншік иесінің өкілі
өкілді орган
өкілдік шығыстар
ұсыныс
ескерту
ұсынушы
мирасқор
сатып алудың басым құқығы
артықшылық
прейскурант
тоқтату

1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

прекращение полномочий
прекращение трудового договора
преподаватель
препятствие
пресс-релиз
преступление должностное
преступление имущественное
преступление против личности

1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204

претензия
прецедент
прибавка
приглашение
приговор обвинительный
приговор оправдательный
выборочный прием документов
на постоянное хранение
признак документа внешний
призывник
приказ по личному составу
приказание
принимающая сторона
принудительная ликвидация
предприятия-должника
приобретение права
собственности
приостановление
приостановление действия акта
управления
приостановление производства
по делу
присяга
проверка
проверка визуальная
проверка выборочная
проверка деятельности
организации
проверка инспекционная

1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220

өкілеттігін тоқтату
еңбек шартын тоқтату
оқытушы
тосқауыл, кедергі
баспасөз релизі
лауазымдық қылмыс
мүліктік қылмыс
адамның жеке басына қарсы
қылмыс
кінарат-талап
үлгілік оқиға
үстеме ақы
шақыру
айыптау үкiмi
ақтау үкiмi
тұрақты түрде сақтау үшін
құжаттарды іріктеп қабылдау
құжаттың сыртқы белгісі
әскерге шақырылушы
жеке құрам бойынша бұйрық
бұйрық беру
қабылдаушы тарап
борышкер кәсіпорынды күштеп
тарату
меншік құқығын иелену
тоқтата тұру
басқару актісінің әрекетін тоқтата
тұру
іс бойынша іс жүргізуді тоқтата
тұру
ант
тексерiс, тексеру
көзбен шолып тексеру
iрiктеп тексеру
ұйымның қызметін тексеру
инспекциялық тексеру
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1221
1222
1223
1224
1225

1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253

проверка комплексная
проверка контрольная
проверка наличия и состояния
дел
проверка специальная
проверка электронной цифровой
подписи электронного документа
проверочный лист
провозглашение
продление
продукция бланочная
проект инвестиционный
проект инвестиционный
бюджетный
проект технический
проект типовой
проект эскизный
проектирование
проектирование типовое
проектно-сментная документация
проекция оптическая
производитель
производительность
производительность труда
производственник
производство
производство промышленное
прокурорский надзор
пролонгация договора
промышленность легкая
промышленность пищевая
пропаганда
пропагандист
проситель
протест в порядке общего
надзора
протограф
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кешендi тексерiс
бақылау тексерiс
iстердiң толықтығы мен жайкүйiн тексеру
арнайы тексеріс
электрондық құжаттың
электрондық цифрлық
қолтаңбасын тексеру
тексеру парағы
әйгiлеу, жария ету
ұзарту
бланк өнiмдерi
инвестициялық жоба
бюджеттік инвестициялық жоба
техникалық жоба
типтік жоба
эскиздік жоба
жобалау
типтік жобалау
жобалау-сметалық құжаттама
оптикалық проекция
өндіруші
өнiмдiлiк
еңбек өнімділігі
өндiрiсшi
өндiрiс
өнеркәсіптік өндіріс
прокурорлық қадағалау
шарттың мерзімін ұзарту
жеңiл өнеркәсiп
тамақ өнеркәсiбi
насихат
насихатшы
өтiнушi, тiлек бiлдiрушi
жалпы қадағалау түрiнде
наразылық бiлдiру
протограф

1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266

1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286

протокол передачи данных
протокол судебного заседания
протоколирование
профессиональная деятельность
профессиональный праздник
профиль архива
профориентация
процедуры административные
прямые налоги
публикация архивных
документов
пункты управления
путеводитель
путеводитель по (архивным)
фондам архива
работа методическая
работник номенклатурный
работоспособность
рабочая комиссия
рабочая сила
рабочее время
рабочее время гибкое
рабочие учебные планы
равноправие сторон
разбирательство судебное
разворотный титульный лист
разглашение
разговор
разметка
размножение документа
разрешение
разрешение на ввод в
эксплуатацию
разъяснение
раккорд
ранг

деректерді беру хаттамасы
сот отырысының хаттамасы
хаттама жүргізу
кәсіптік қызмет
кәсіби мереке
архив пішіні (көрінісі)
кәсiптiк бағдар
әкімшілік рәсімдер
тікелей салықтар
архивтік құжаттарды жариялау

Р

басқару пункттері
жолсілтеме
архив қорлары бойынша
жолсілтеме
әдiстемелiк жұмыс
номенклатурадағы қызметкер
жұмысқа қабiлеттiлiк
жұмыс комиссиясы
жұмыс күші
жұмыс уақыты
икемді жұмыс уақыты
жұмыстық оқу жоспарлары
тараптардың тең құқықтылығы
істі сотта қарау
айқарма титул бет
жария ету
әңгiме
белгiлеу
құжатты көбейту
рұқсат
пайдалануға беруге рұқсат
түсiндiру
раккорд
дәреже, ранг
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1287
1288
1289
1290
1291

ранг дипломатический
ранг консульский
рантье
раритет
распорядитель

1292

распорядительный документ

1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312

распорядок
распределение
распределение обязанностей
распространение информации
расследование служебное
рассрочка
расстановка штатная
рассылка электронной почты
рассыльный
расторжение договора
расценка сдельная
расчет наличный
ратификационная грамота
реабилитация
ревизия горизонтальная
регест
региональные соглашения
регистр
регистратура
регистрационный индекс
документа
регистрационный номер
документа
регистрация документов
регламент технический
(техрегламент)
регламентация
редактирование документа
редактирование текстового
документа

1313
1314
1315
1316
1317
1318

дипломатиялық дәреже
консулдық дәреже
рантье
раритет
ұйғарымдаушы, реттеуші,
басқарушы, иеленуші
өкімдік құжат, ұйғарымдық
құжат
тәртiптеме
бөлу
міндеттерді бөлу
ақпарат тарату
қызметтік тексеру
мерзiмiн ұзарту
штаттық орналастыру
электронды поштаны тарату
қағаз тасушы
шартты бұзу
кесiмдi баға
қолма-қол есеп айырысу
ратификациялық грамота
оңалту
деңгейлес тексеріс
регест
өңірлік келісімдер
тiркелiм
тiркеу орны
құжаттың тіркеу индексі
құжаттың тiркеу нөмiрi
құжаттарды тiркеу
техникалық регламент
регламенттеу
құжатты редакциялау
мәтіндік құжатты редакциялау
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1319
1320
1321

1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351

редактор главный
редакционная коллегия
реестр государственной
регистрации нормативных
правовых актов
реестр государственных услуг
реестр описей
режим контрольно-пропускной
режим наибольшего
благоприятствования
режим реального времени
режим световой
режим хранения
режим хранения архивных
документов
режим чрезвычайного положения
режиссер
резерв кадровый
резервирование ресурсов
резервист
резервное копирование
резервные фонды
резиденция
резкость изображения
резолютивная часть решения
резолюция
резолюция документа
результат
рейдовая проверка
реинвестированный доход
рекапитализация
реквизит документа
реквизиты электронного
документа
реквизиты юридические
рекламация
рекламораспространитель
рекогносцировка
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бас редактор
редакция алқасы
нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімі
мемлекеттік қызметтер тізілімі
тізімдеме тізілімі
бақылау-өткізу режимі
мейлiнше қолайлы режим
нақты уақыт режимі
жарық режимі
сақтау режимі
архивтік құжаттарды сақтау
режимі
төтенше жағдай режимі
режиссер
кадр резерві
ресурстарды резервтеу
резервші
резервті көшірмелеу
резервтік қорлар
резиденция
кескiннiң анықтығы
шешімнің қарар бөлігі
қарар
құжат қарары
нәтиже
рейдтік тексеру
қайта инвестицияланған кіріс
қайта капиталдандыру
құжат деректемесі
электрондық құжат
деректемелері
заңды деректемелер
рекламация
жарнама таратушы
шолып байқау

1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

рекомендательное письмо
рекомендации методические
реконверсия
рекреация
ректо
ректор
ректорат
релевантность
ремарка
рента
рентный налог
реорганизация
реорганизация юридического
лица
репарация
репертуар
репринт
репрография
респондент
республиканский референдум
реставратор
реставрация архивного
документа

ұсыным хат
әдiстемелiк ұсынымдар
реконверсиялау
рекреация
ректо
ректор
ректорат
релеванттық
ремарка
рента
рента салығы
қайта ұйымдастыру
заңды тұлғаны қайта
ұйымдастыру
репарация
репертуар
репринт
репрография
респондент
республикалық референдум
реставратор, қалпына келтіруші
архивтік құжатты
реставрациялау, архивтік
құжатты қалпына келтіру
рестрикция
ақшаны шектеу
қайта құрылымдау
ретроконверсия
ретушь‚ өңдеу
референдум
референт
рецепт
шешуші дауыс
ұтымды шешім
басқару шешімі
керi экспорт
өндiрiс ырғақтылығы

рестрикция
рестрикция денежная
реструктуризация
ретроконверсия
ретушь
референдум
референт
рецепт
решающий голос
решение рациональное
решение управленческое
реэкспорт
ритмичность производства
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1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

роспись бюджетная
ротатор
ротация кадров
роялти
рубрикатор
рубрикация
руководитель
руководитель научный
руководство
рукописный документ
рукопись депонированная

бюджет тізімдемесі
ротатор
кадрлар ротациясы
роялти
рубрикатор
рубрикация
жетекшi, басшы
ғылыми жетекшi
басшылық
қолжазба құжат
аманат қолжазба
С

1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421

самоуправление
самофинансирование
санация
сбалансированность бюджета
сбор гербовый
сведения из правового кадастра
сведения конфиденциальные
сверка
светокопирование
светокопия
светопись
свидетельские показания
свидетельство авторское
свидетельство о браке
свиток
свод
свод законов
сводка
сводные ведомости (реестры)
сводный бюджет
сдаточная опись
сделка биржевая
сделка денежная
сделка коммерческая
сдельная оплата труда

өзiн-өзi басқару
өзiн-өзi қаржыландыру
санация
бюджеттің теңдестірімділігі
гербті алым
құқықтық кадастрдан мәліметтер
құпия мәліметтер
салыстырма тексерiс
сәулелі көшірмелеу
сәулелi көшiрме
сәулебейне
куәнің айғақтары
авторлық куәлiк
неке туралы куәлік
шиыршық қағаз
жинақ
заңдар жинағы
мәлімет
жиынтық ведомостар (тізілімдер)
жиынтық бюджет
тапсыру тізімдемесі
биржалық мәмiле
ақша мәмілесі
коммерциялық мәміле
еңбекті кесімді төлем
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1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454

секретариат
секретарь генеральный
секретарь-референт
секретер
секретное завещание
секретность данных
сервитут
серийное производство
сертификат
сертификат закладной
сертификат качества
сертификат летной годности
сертификат происхождения
сертификат цифровой
сертификат эмиссионной ценной
бумаги
сертификация
сессия
сессия суда выездная
сетка тарифная
сжатие данных
сигиллография
сигнатура
синдикат
синдикат эмиссионный
система делопроизводства единая
государственная
система документации
система документации
унифицированная
система знаковая
система индексов
система информационная
система информационнопоисковая
система проектирования
автоматизированная
система сдельно-премиальная
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хатшылық
бас хатшы
референт-хатшы
секретер
құпия өсиет
деректердің құпиялылығы
сервитут
сериялы өндіру
сертификат
кепілхат сертификаты
сапа сертификаты
ұшуға жарамдылық сертификаты
шығу тегі сертификаты
цифрлық сертификат
эмиссиялық бағалық қағаз
сертификаты
сертификаттау
сессия
соттың көшпелi сессиясы
тарифтiк кесте
мәліметтерді сығымдау
сигиллография
сигнатура
синдикат
эмиссиялық синдикат
iс қағаздарын жүргiзудiң
бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi
құжаттама жүйесi
құжаттаманың біріздендірілген
жүйесi
таңбалау жүйесi
индекстер жүйесi
ақпараттық жүйе
ақпараттық-iздестiру жүйесi
автоматтандырылған жобалау
жүйесі
кесiмдi-сыйлықақы жүйесi

1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487

система электронного
документооборота
систематизация документов
системный анализ
сканер планшетный
сканирование
сканирование документов
сквозной коносамент
склейка
скоропись
скорость записи
скотч
скрепка
слайд
слайдотека
слайд-сюжет
слайд-шоу
слово ключевое
слог канцелярский
сложение полномочий
служба
служба аварийно-спасательная
служба документационного
обеспечения управления
служба кадровая
служебная информация
служебное поле
унифицированной формы
документа
слушание
слушатель
смежные права
сменный график работы
смета
смета расходов
сметные нормы
смешанный договор

электрондық құжатайналым
жүйесі
құжаттарды жүйелеу
жүйелі талдау
планшетті сканер
сканерлеу
құжаттарды сканерлеу
өткізу коносаменті
желiмдеп жабыстыру
жылдам жазу
жазу жылдамдығы
скотч
қыстырғыш
слайд
слайдотека
слайд-сюжет
слайд-шоу
түйiнсөз
кеңсе тiлi
өкілеттігін доғару
қызмет
авариялық-құтқару қызметі
басқаруды құжатнамалық
қамтамасыз ету қызметі
кадр қызметі
қызметтік ақпарат
құжаттың біріздендірілген
нысанының қызметтік өрісі
тыңдау
тыңдаушы
сабақтас құқықтар
жұмыстың ауысым кестесі
смета
шығыстар сметасы
сметалық нормалар
аралас шарт
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1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495

смотр
снабжение
соавторство
соаренда
собеседование
собрание
собрание представителей
собрания рукописные

байқау
жабдықтау
тең авторлық
біріге жалдау
әңгiмелесу
жиналыс, жинақ
өкілдер жиналысы
қолжазба жинақтар

1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506

собственность государственная
собственность коммунальная
собственность кооперативная
совершеннолетие
совет директоров
совет координационный
совет наблюдательный
совет ученых
советник
совещание
совещательный голос

мемлекеттiк меншiк
коммуналдық меншік
кооперативтiк меншiк
кәмелеттiк жас
директорлар кеңесі
үйлестiру кеңесi
байқау кеңесі
ғалымдар кеңесi
кеңесшi
мәслихат‚ кеңес
кеңесші дауыс

1507

совладелец

ортақ иеленуші

1508
1509
1510
1511

совместимость
совместитель
совместительство
совместное предпринимательство

үйлесімділік
қоса атқарушы
қоса атқарушылық
бірлескен кәсіпкерлік

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522

совокупный годовой доход
согласительная процедура
соглашение
соглашение агентское
соглашение трудовое
содействие техническое
содокладчик
соискатель
соисполнитель
солидарная ответственность
сонаследник

жылдық жиынтық табыс
келісу рәсімі
келiсiм
агенттік келісім
еңбек келiсiмi
техникалық жәрдем
қосымша баяндамашы
iзденушi
бiрлесе орындаушы
ортақ жауапкершілік
ортақ мұрагер
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1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553

сообщение
сообщение электронное
сообщество мировое
сообщество экономическое
сопроводительная ведомость
состав личный
сотрудник научный
софинансирование
концессионных проектов
социальная помощь
спектрограмма
специалист
специальность
специальный государственный
архив
специальный налоговый режим
специальная служба
спикер
списание
список формулярный
справка архивная
справка библиографическая
справка биографическая
справка историческая
справочник тарифноквалификационный
справочный материал
сравнительный анализ
средства аппаратные
средства электронной цифровой
подписи
средство криптографической
защиты информации
срок гарантийный
сроки индивидуальные
исполнения
срок исковой давности
413

хабар, хабарлама; қатынас
электрондық хабарлама
дүниежүзілік қауымдастық
экономикалық қоғамдастық
ілеспе ведомость
жеке құрам
ғылыми қызметкер
концессиялық жобаларды қоса
қаржыландыру
әлеуметтік көмек
спектрограмма
маман
мамандық
арнайы мемлекеттік архив
арнаулы салық режимі
арнайы қызмет
спикер
есептен шығару
формуляр тiзiм
архивтік анықтама
библиографиялық анықтама
өмiрбаяндық анықтама
тарихи анықтама
тарифтiк-мамандық анықтамалық
анықтамалық материал
салыстырмалы талдау
аппараттық құралдар
электрондық цифрлық қолтаңба
құралдары
ақпаратты криптографиялық
қорғау құралдары
кепiлдiк мерзiм
орындаудың жеке-дара
мерзімдері
талап қою мерзімінің өтуі

1554

1559

срок исполнения документа
индивидуальный
срок исполнения документов
типовой
срок окупаемости
сроки полномочий
избирательных комиссий
срок секретного хранения
архивных документов
ограничительный
ссуда под ценные бумаги

1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

ссудодатель
ссылки библиографические
стабилизация
стабилизация изображения
стаж
стажер
стандарт государственный
стандартизация
стандартный образец
стандарты гармонизированные
станция рабочая
старение архивного документа
статистические данные
стела
степлер
стереография
стереоскопия
стипендия
страховая копия документа
структура данных
субаренда
субвенция
субкомиссия
сублицензионный договор
субтитр
судебно-техническая экспертизы

1555
1556
1557
1558
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құжатты орындаудың жеке
мерзімі
құжаттарды орындаудың типтік
мерзімі
өтелімділік мерзімі
сайлау комиссияларының
өкілеттілік мерзімдері
архивтік
құжаттарды құпия сақтаудың шек
қойылған мерзiмi
бағалы қағаздар кепілдігімен
берілетін несие
несие берушi
библиографиялық сілтемелер
тұрақтандыру
кескiндi тұрақтандыру
өтiл
тағылымдамадан өтушi
мемлекеттiк стандарт
стандарттау
стандарттық үлгі
үйлестірілген стандарттар
жұмыс стансасы
архив құжатының ескiруi
статистикалық деректер
стела
степлер
стереография
стереокөшiрме
стипендия
құжаттың сақтандыру көшірмесі
деректер құрылымы
қосалқы жалға беру
субвенция
қосалқы комиссия
қосалқы лицензиялық шарт
субтитр
сот-техникалық сараптама

1586
1587
1588
1589
1590
1591

судебно-экспертная деятельность
судопроизводство
схолия
счет бухгалтерского учета
счет бюджетный
съезд

сот-сараптама қызметі
сот ісін жүргізу
схолия
бухгалтерлік есепке алу шоты
бюджеттік шот
съезд
Т

1592
1593

табель
табель унифицированных форм
документов организации

1594

табель учета рабочего времени

1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613

табельщик
таблица аналитическая
таблица сводная
таблицы статистические
табуляграмма
табулятор
тайм-менеджмент
тайм-чартер
тайна военная
тайна государственная
тайна служебная
тайное голосование
тайнопись
такса
талон
таможенная декларация
таможенник
таможенное дело
таможенное оформление

1614
1615
1616
1617

таможенное сопровождение
таможенные доходы
таможенные платежи
таможенный режим

табель
ұйым құжаттарының
бiрiздендірілген нысандарының
табелі
жұмыс уақытын есепке алу
табелі
табелші
талдау кестесi
жиынтық кесте
статистикалық кестелер
табуляграмма
табулятор
тайм-менеджмент
тайм-чартер
әскери құпия
мемлекеттiк құпия
қызметтiк құпия
жасырын дауыс беру
құпияжазба
кесiмдi баға
талон
кедендік декларация
кеденшi
кеден ісі
кеден ресімдеуі, кедендік
ресімдеу
кедендік алып жүру
кеден кірісі
кедендік төлемдер
кедендік режим
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1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634

тариф дифференцированный
тарификация
тарификация работы
тарифная сетка
тарифная система
тарифная ставка
тарифно-квалификационный
справочник
тарифный разряд
творческий работник
тезис
текст машиночитаемый
текст официального документа
текучесть кадров
текучесть персонала
текущий контроль
телеграмма
тематическая подборка копий
архивных документов

1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645

тематический контроль
тендер
тендер закрытый
тендер открытый
тендерная комиссия
тендерное предложение
тест
тестирование
техник
технические условия
технический надзор (технадзор)

1646

технический паспорт
(техпаспорт)
технический эксперт
техническое обеспечение
техническое обслуживание
технолог

1647
1648
1649
1650

сараланған тариф
тарифтеу
жұмысты тарифтеу
тариф кестесі
тариф жүйесі
тарифтік мөлшерлеме
тарифтік-біліктілік
анықтамалығы
тарифтік разряд
шығармашыл қызметкер
тезис
машина оқи алатын мәтiн
ресми құжат мәтiнi
кадр тұрақтамауы
персоналдың тұрақтамауы
ағымдағы бақылау
жеделхат
архив құжаттарының
көшірмелерін тақырып бойынша
іріктеу
тақырыптық бақылау
тендер
жабық тендер
ашық тендер
тендерлік комиссия
тендерлік ұсыныс
тест
тестілеу
техник
техникалық шарттар
техникалық қадағалау
(техқадағалау)
техникалық паспорт (техпаспорт)
техникалық сарапшы
техникалық қамтамасыз ету
техникалық қызмет көрсету
технолог
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1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672

технологическое обеспечение
типовой договор
товарная номенклатура
товаросопроводительные
документы
экспертиза токсикологическая
требование
требование встречное
требование платежное
требования пожарной
безопасности
требовательность
третейское соглашение
трудовая дисциплина
трудовая книжка
трудовая миграция
трудовая сделка
трудовое увечье
трудовой арбитраж
трудовой кодекс
трудовой спор
трудовой стаж
трудоспособное население
тяжелая физическая работа

технологиялық қамтамасыз ету
үлгі шарт
тауар номенклатурасы
тауарлардың ілеспе құжаттары
токсикологиялық сараптама
талап
қарсы талап
төлемдiк талап
өрт қауіпсіздігі талаптары
талапшылдық
аралық келісім
еңбек тәртібі
еңбек кітапшасы
еңбек көші-қоны
еңбек мәмілесі
еңбекте мертігу
еңбек төрелігі
еңбек кодексі
еңбек дауы
еңбек өтілі
еңбекке қабілетті халық
ауыр қол еңбегі
У

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684

уведомление
уведомление поставщика
увольнительная
угасание текста (изображения)
удостоверение командировочное
удостоверение личности
узаконение
указатель аннотированный
указатель библиографический
указатель именной
указатель пермутационный
указатель хронологический
417

хабарлама, хабардар ету
жеткізушінің хабарламасы
босату рұқсаттамасы
мәтiннiң (кескiннiң) көмескiленуi
iссапар куәлiгi
жеке куәлiк
заңдастыру
аңдатпа көрсеткi
библиографиялық көрсеткi
атаулы көрсеткі
пермутациялық көрсеткi
хронологиялық көрсеткi

1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715

упорядочение архивных
документов
управление
управление дистанционное
управление документацией
управление персоналом
управляющий конкурсный
уровень вмешательства
уровень нормативного правового
акта
условия базисные
услуга
услуги коммунальные
услуги по обработке информации
усовершенствование описи дел,
документов
уставной капитал
уставный фонд
установление источника
происхождения
устойчивое развитие
утилизация
утрата государственных секретов
утрата документов
участковый
уполномоченный полиции
участник
учебный отпуск
учение
ученый совет
учет архивных документов
учет и отчетность
учет табельный
учётная запись
учетные документы архива
учреждение

архив құжаттарын реттеу
басқарма, басқару
қашықтан басқару
құжаттаманы басқару
персоналды басқару
конкурстық басқарушы
араласу деңгейі
нормативтік құқықтық актінің
деңгейі
базистік шарттар
қызмет, көрсетілетін қызмет
коммуналдық қызмет
ақпаратты өңдеу бойынша
көрсетілетін қызметтер
істердегі, құжаттардағы
тiзiмдемелердi жетiлдiру
жарғылық капитал
жарғылық қор
шығу тегі көзін анықтау
орнықты даму
кәдеге жарату
мемлекеттiк құпиялардың
жоғалуы
құжаттардың жоғалуы
полицияның учаскелiк уәкiлі
қатысушы
оқу демалысы
оқу-жаттығу
ғылыми кеңес
архив құжаттарын есепке алу
есепке алу және есептілік
табельдік есеп
есептік жазба
архивтің есептiк құжаттары
мекеме
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1716

учреждение правовое

құқықтық мекеме
Ф

1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726

1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

файл архивный
файл временный
файл ключевой
файл компьютерный
файл подкачки
файл прямого доступа
факсограмма
факт
фактически проработанное время
фактографическая
информационно-поисковая
система
фактография
фактология
фетва
фиксация доказательств
фиксирование
филантропия
филателия
филиал
филигранология
филигрань
фильтрация документов
финансовая дееспособность
финансовая экспертиза
финансовое правоотношение
финансово-правовые нормы
финансово-экономические
обоснования
финансовый актив
финансовый отчет
консолидированный
фирма брокерская
фирменное наименование
фирмы венчурные
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архивтік файл
уақытша файл
кілтті (түйінді) файл
компьютерлік файл
тарту файлы
тікелей қолжетімділік файлы
факсограмма
факті
нақты жұмыс істелген уақыт
фактографиялық ақпараттық
iздеу жүйесi
фактография
фактология
пәтуа
дәлелдемелерді тіркеу
тіркеу
филантропия
филателия
филиал
филигранология
филигрань
құжаттарды реттеу
қаржылық әрекетке қабілеттілік
қаржылық сараптама
қаржылық құқықтық қатынастар
қаржылық-құқықтық нормалар
қаржылық-экономикалық
негіздеме
қаржылық актив
шоғырландырылған қаржылық
есеп
брокерлік фирма
фирмалық атау
венчурлік фирмалар

1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

фолиант
фолиация
фонд архивный
фонд документальный
фонд пользования (архивных
документов)
фонд справочноинформационный
фондирование документов
фондовая биржа
фондовооруженность
фонодокумент
формальность
формат архивного хранения
формат бланка документа
формат графический
формат документа
формат табличный
формат электронного документа
форматирование
форматирование диска
формация
формирование
формула документа языковая
формуляр
формуляр документа
формуляр-образец документа
формы статистической
отчетности
форфейтинговая операция
фотоальбом
фотографическое произведение
фотография
фотография документальная
фотодокумент
фотожурналистика
фотоизображение
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фолиант
фолиация
архивтік қор
құжаттық қор
пайдалану қоры (архив
құжаттарының)
анықтамалық-ақпараттық қор
құжаттарды архив қорына
жүйелеу
қор биржасы
қормен жарақтану
үнқұжат
формальдылық
архивтік сақтау форматы
құжат бланкінің форматы
графикалық формат
құжат форматы
кестелік формат
электрондық құжаттың форматы
форматтау
дискті форматтау
формация
түзу, қалыптастыру
құжаттың тілдік формуласы
формуляр
құжат формуляры
құжаттың үлгi-формуляры
статистикалық есептілік
нысандары
форфейтингтік операция
фотоальбом
суретке түсіру туындысы
фотосурет
құжаттық фотосурет
фотоқұжат
фотожурналистика
фотобейне

1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791

фотокадр
фотоколлекция
фотокопия
фотокорреспондент
фотоматериал
фотоотпечаток
фотоочерк
фотоподборка
фотопортрет
фотореставратор

1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

фотостат
фототека
фотохимия
фрагмент
франчайзинговая деятельность
фрахтовая ставка
фронтиспис
функции управления сохранности
документа
фундаментальные исследования
фундированный доход
функциональная обязанность
функционирование

1804
1805
1806

функция
функция государственного органа
фьючерсная сделка

фотокадр
фотоколлекция
фотокөшiрме
фототілші
фотоматериал
фототаңба
фотоочерк
фототоптама
фотопортрет
фотореставратор, фотоқұжатты
қалпына келтiрушi
фотостат
фототека
фотохимия
фрагмент
франчайзингтік қызмет
тасымалақы мөлшерлемесі
фронтиспис
құжаттардың сақталуын басқару
қызметі
іргелі зерттеулер
негізделген табыс
функционалдық міндет
iс-қимыл жасау, жұмыс істеу,
қызмет істеу
қызмет, функция
мемлекеттік органның міндеті
фьючерстік мәміле
Х

1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

халатность
хаос
характеристика
характеристика-рекомендация
характерные признаки
хартия
хозяйство
холдинг

салақтық
бейберекеттiк
мiнездеме; сипаттама
мінездеме-ұсыным
сипатты белгілер, тән белгілер
хартия
шаруашылық
холдинг
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1815
1816

1819
1820

хранение
хранение депозитарное
документов
хранение постоянное документов
хранение электронных
документов
хранилище
хронологический порядок

1821
1822
1823
1824
1825

хронология
хронология историческая
хронометражное наблюдение
художественные ценности
художник-постановщик

1817
1818

сақтау
құжаттарды депозитарлық сақтау
құжаттарды тұрақты түрде сақтау
электрондық құжаттарды сақтау
қойма
хронологиялық тәртіп,
хронологиялық рет
хронология
тарихи хронология
хронометрлiк бақылау
көркем құндылықтар
қоюшы-суретші
Ц

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

целевое использование земели
целенаправленность
целесообразность
целеустремленность
целостность документа
целостность системы
цель исследования
цена
цена демпинговая
цена оптовая
цена розничная
цена фактических сделок
ценз возрастной
ценная бумага
ценная бумага на предъявителя

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847

ценник
ценники товарные
ценновая субсидия
ценность
ценность документа
ценность материальная
ценность этнокультурная

жерді мақсатты пайдалану
мақсаттылық
орындылық
мақсаткерлік
құжаттың бүтіндігі
жүйенің тұтастығы
зерттеу мақсаты
баға
демпингтік баға
көтерме сауда бағасы
бөлшек сауда бағасы
нақты мәміле бағасы
шекті жас
бағалы қағаз
көрсетушіге берілетін бағалы
қағаз
баға көрсеткi
тауар баға көрсеткісі
баға субсидиясы
құндылық
құжаттың құндылығы
материалдық құндылық
этномәдени құндылық
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1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

ценные бумаги долговые
ценообразование
ценообразование на основе
полных затрат
центр вычислительный
централизация
централизация управления
централизм

1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

цены стабильные
цены фиксированные
цепная банковская деятельность
цепь команд в управлении
церемониал
церемония инаугурации
цессионарий
цессия арендованного имущества
цивилизованное общество
циклический дефицит бюджета
циркуляр
циркуляция
цифровая подпись

борыштық бағалы қағаздар
баға белгiлеу
толық шығын негізінде баға
белгілеу
есептеу орталығы
орталықтандыру
басқаруды орталықтандыру
орталықтандырылған
басқарылым
тұрақты баға
тiркелген баға
тізбекті банк қызметі
басқарудағы командалар тізбегі
рәсiмсалт
ұлықтау рәсiмi
цессионарий
жалға алынған мүлік цессиясы
өркениетті қоғам
бюджеттің циклдік тапшылығы
нұсқаухат
циркуляция
цифрлық қолтаңба
Ч

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

чартерный рейс
час академический
часовой
часовой пояс
частичная поставка
частное определение
частное разделение труда
частное учреждение
частный фонд
часть
часть реквизита документа
переменная
часть реквизита документа
постоянная
чекодержатель

чартерлік рейс
академиялық сағат
сақшы
сағаттық белдеу
ішінара жеткізілім
жеке ұйғарым
жеке еңбек бөлінісі
жекеменшік мекеме
жеке қор
бөлiк, бөлшек, бөлім
құжат деректемесінің өзгермелі
бөлігі
құжат деректемесінің тұрақты
бөлігі
чек ұстаушы
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1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

человек
человеколюбие
человеконенавистник
человеческое общество
человечество
чемпион
чернила
чернила сублимационные
чернильница
черновик
черновой автограф
черта
черта характера
чертеж рабочий
чествование
четверть
чин
чинопочитание
чистая прибыль
чистая текущая стоимость
чистый актив
читаемость
читка
член
член-корреспондент
члены правительства

адам
адамды сүю
адамды жек көруші
адамзат қоғамы
адамзат
чемпион
сия
сублимациялық сия
сиясауыт
ілкім жазба
ілкім қолтаңба
сызық, шек, ерекшелік
мінез ерекшелігі
жұмыс сызбасы
құрметтеу
тоқсан
шен
шенге бас ұру
таза пайда
таза ағымдағы құн
таза актив
оқылымдылық
оқу
мүше
корреспондент-мүше
үкімет мүшелері
Ш

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

шеф
шефство
шило
шина данных
шифр
шифр архивный
шифровальщик
шифровка
шкала
шмуцтитул

шеф, қамқоршы
қамқоршылыққа алу
бiз
мәліметтер шинасы
шифр
архивтік шифр
шифрлаушы
шифрлама‚ шифрлау
шәкiл
шмуцтитул
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1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

шрифт
шрифт полужирный
штаб
штаб-квартира
штамп
штамп регистрационный
штамп речевой
штамп угловой
штат
штатив
штраф административный
штрафные санкции
штрих
штрих-код

қарiп
жартылай қалың қаріп
штаб
штаб-пәтер
мөртаңба
тіркеу мөртаңбасы
даяр сөз орамы
бұрыштық мөртаңба
штат
үштаған
әкімшілік айыппұл
айыппұл санкциялары
штрих
штрих-код
Ф

1931
1932
1933

фондовая карточка
фондообразователь
формирование дела

қор карточкасы
қор құрушы
істі қалыптастыру
Х

1934
1935

хранение архивных документов
ценность архивного документа

архив құжаттарын сақтау
архив құжатының құндылығы
Э

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

эволюция
эвристика
эгоцентризм
экаутант
эквивалент
экзамен
экземпляр документа
экологическая безопасность
экономический потенциал
экскурсионная деятельность
экслибрис
экспансия
экспедиция археографическая
эксперимент
экспериментальная площадка

эволюция
эвристика
эгоцентризм
экаутант
балама
емтихан
құжат данасы
экологиялық қауіпсіздік
экономикалық әлеует
экскурсиялық қызмет
экслибрис
экспансия
археографиялық экспедиция
эксперимент
эксперименттік алаң
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1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

экспертиза военно-врачебная
экспертиза предварительная
экспертиза ценности документов
экспертиза юридическая
эксплуатационные документы
экспозиция
экспонат
экспонометр
экспонометр фотоэлектрический
экспресс-опрос
экспромт
экспроприация
электрография
электронная копия документа
электронное правительство
электронный архив документов
электронный документ
электронный документооборот
электронный носитель
электростатическое осаждение
элементы финансовой отчетности
элита
эмансипация
эмблема
эмигрант
эмиграция
эмиссионные ценные бумаги
эмиссия
эмитент
энграмма
энергоемкость
энергосбрежение
энтузиазм
эпиграфика
эпистоляр
эрудиция
эскалация
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әскери-дәрігерлік сараптама
алдын ала сараптама
құжаттар құндылығын сараптау
заң сараптамасы
пайдалану құжаттары
экспозиция
экспонат
экспонометр
фотоэлектрлiк экспонометр
жедел сауалнама
экспромт
экспроприация
электрография
құжаттың электрондық көшірмесі
электрондық үкімет
құжаттардың электрондық архиві
электрондық құжат
электрондық құжат айналымы
электрондық тасығыш
электрстатикалық тұндыру
қаржылық есептілік элементтері
элита
эмансипация
эмблема
эмигрант
эмиграция
эмиссиялық бағалы қағаздар
эмиссия
эмитент
ізжазба
энергия сыйымдылығы
энергия үнемдеу
ынта-ықылас
эпиграфика
эпистоляр
эрудиция, бiлiмдарлық
эскалация

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

эскиз
эскорт
эсперанто
эстакада
эталон единицы физической
величины
эталон унифицированной формы
документа
этап исследования
этика
этикет
этикетка
этический кодекс архивиста
этнография
этнос
эффект
эффективность
эхолокация

эскиз
эскорт
эсперанто
эстакада
физикалық шама бірлігінің
эталоны
құжаттың бірізді нысанының
эталоны
зерттеу кезеңi
әдеп
әдеп
заттаңба
архившінің әдеп кодексі
этнография
этнос, халық
әсер
тиімділік
эхолокация
Ю

2004
2005
2006
2007

юридизация
юридическая сила документа
юриспруденция
юстиция

заңдық сипат беру
құжаттың заңды күшi
заңтану, юриспруденция
әдiлет
Я

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

язык документа
язык информационно-поисковый
язык межнационального общения
язык программирования
язык судопроизводства
языковая политика в
делопроизводстве
ярмарка вакансий
ячейка

427

құжат тiлi
ақпараттық-iздестiру тiлi
ұлтаралық қарым-қатынас тілі
бағдарламалаушы тілі
сот ісін жүргізу тілі
iсжүргiзудегi тiл саясаты
бос жұмыс орны жәрмеңкесі
ұя; бастауыш ұйым

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2016 жылғы 9 желтоқсандағы
№ 4 шешіміне қосымша
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР
А
1
2

аварийный выход
аварийно-судоподъемные работы

3

автомобиль для прокладки
руковов

4
5
6
7

базис аккумуляции
беруши (кинология)
бассейн трещинных вод
башня для сушки рукавов

8

бомбоубежище

Б

авариялық шығар жер
авариялық-кеме көтеру
жұмыстары
жеңқұбырлар салуға арналған
автомобиль
аккумуляция базисі
арнайы қолғап (кинология)
жарықшақтық су бассейні
жеңқұбырларды кептіруге
арналған мұнара
бомбадан қорғанысжай

В
9

вода зоны аэрации

10
11
12
13

выхлоп
вдоль вероятность наполнения
взрывчатые свойства
взрывотехнические работы

14
15

выдвижная пожарная лестница
водообильность породы

ауамен қанықтыру аймағының
суы
газ түтіні
жағалай толу ықтималдығы
жарылғыш қасиеті
жарылысты техникалық
жұмыстар
жылжымалы өрт сөндіру сатысы
жыныстардағы сулылық
Г

16
17
18
19

герметические двери
газоотдача
газонасыщенность
горелка керосиновая

ауа өткізбейтін есіктер
газ бергіш
газқаныққандық
керосин жанарғысы
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Д
20
21
22
23
24
25

дым едкий
демаскирующие
дифосген
добровольные газоспасательные
дружины
дыхание искусственное
дезинфекция

ащы түтін, улы түтін
бетпердені ашатын
дифосген
газдан құтқару ерікті жасақтары
жасанды дем беру
залалсыздандыру
З

26
27
28
29

здание унифицированное
зона стихийного бедствия
заземление
залом

бірыңғайландырылған ғимарат
дүлей зілзала аймағы
жерге тұйықтау
кептеу
И

30

31

32
33

индивидуальный перевязочный
пакет

жара таңу жеке-дара пакеті
К

комплект вентилируемого
снаряжения

Л

ливнерегулятор
ликвидатор

желдеткіштік жарақтар
жиынтығы
нөсер реттегіш
жоюшы; жойғыш

О
34

обледенение судов

кемелердің мұз басуы
П

35

пожарное депо на 6 выездов

36
37

подвесные лодочные моторы
преграда

алтыға шығуға арналған өрт
сөндіру депосы
аспалы қайық моторлары
тосқауыл, кедергі
Р

38
39

радиация наведенная
размеры пламени

дәл радиация
жалын мөлшері
С

40
41

спецупаковка
скобы для удерживания рукавов
Т

42

тепловое воздействие

арнайы орауыш, орама
жеңқұбырларды ұстап тұруға
арналған қапсырма
жылулық әсер
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43
44

тепловой удар
тягач

жылулық соққы
ауыр жүк машинасы, тартқыш
У

45
46

укладка рукавов
увал

жеңқұбыр төсеу
жон
О

47

обсервация

48

футеровка

бақылау, оқшаулау
Ф
астарлау, шегендеу
Ц

49

цепь заземляющая

жерге тұйықтаушы тізбек
Э

50
51
52

экипировка
эпицентр взрыва
эрозия овражная

киім-кешек
жарылыстың кіндігі
жырақ эрозиясы
МЕХАНИКА ЖӘНЕ МАШИНАТАНУ
САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А

53
54
55
56

абляция
абрис
акселерометр
ангар

абляция
абрис
акселерометр
ангар
Б

57
58

бак топливный
баллон

59
60

вектор скорости
вес двигателя удельный

жанармай шаны
баллон
В

Г
61

газ генераторный

жылдамдық векторы
қозғалтқыштың меншікті
салмағы
генератор газы

Д
62
63
64

допуск вала
допуск цилиндричности
дренаж

біліктің шақтамасы
цилиндрліктің шақтамасы
дренаж
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И
65

изгиб силфона

66

изгиб цилиндрический

67
68

изделие теплоизоляционное
изнашивание коррозионномеханическое
изнашивание механическое

69

сильфонның иілуі, сильфон
иілімі
цилиндрлiк иiлу, цилиндрлiк
иiлім
жылу оқшаулағыш бұйым
жемірулілік-механикалық тозығу
механикалық тозығу
М

70

момент сил инерций

инерция күштерінің моменті
П

71

план механизма

механизм сызбасы
С

72
73

сварка
сварка холодная

пісіру
суық пісіру
Ф

74

фаза зацепления

ілініс фазасы

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ САЛАЛАРЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ
Д
75
76
77
78
79
80
81
82

дверь массивная
движение пошерстное
диагностика безразборная
диагностирование
диагностирование машин
диаметр вершин зубьев
дифференциал межколесный
домкрат гидравлический

шомбал есік
ықтас қозғалыс
бөлшектемей диагноз қою
диагноздау
мәшинені диагноздау
тіс ұштарының диаметрі
доңғалақаралық дифференциал
гидравликалық домкрат

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІ ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР
В
83

выметка

тайтері
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84

85
86

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ҰЛТТЫҚ
БЮРОСЫ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР МЕН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ
К
квалификационный класс 3-ей
3-санаттың біліктілік дәрежесі
категории
Ф
фокусирование
бағытталған
Х
хищение
жымқыру
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ҰСЫНҒАН
ТЕРМИНДЕР МЕН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ
А

87
88
89

антиген
атрофия
аутолиз

90
91

геморрагия
группа крови

антиген
атрофия
аутолиз
Г
геморрагия
қан тобы
Д

92

диагноз

диагноз
И

93

инсульт

инсульт
К

94

контузия

контузия
М

95
96
97

мацерация
миолиз
мышцы

мацерация
миолиз
бұлшық ет
О

98

освидетельствование

куәландыру
П

99
100
101

причинение вреда здоровью
причинение легкого вреда
здоровью
причинение среднего вреда
здоровью

денсаулыққа зиян келтіру
денсаулыққа жеңіл зиян келтіру
денсаулыққа орташа зиян келтіру
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102

103

причинение тяжкого вреда
здоровью

денсаулыққа ауыр зиян келтіру
Р

реакция

реакция
С

104

стропило

шатыр тіреуіш
Ф

105
106

фасад
фрагментация

қасбет
фрагменттеу
Ю

107

юстировка

юстирлеу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ ҰСЫНҒАН
ТЕРМИНДЕР МЕН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ
Д
108

денежная компенсация

ақшалай өтемақы
К

109
110
111

калькуляция
косвенные налоги
кредитоспособность

калькуляциялау
жанама салықтар
кредит қабілеттілігі
Н

112

налоговые скидки

113
114
115

параллельная сделка
потолок цен
преференция

салықтық жеңілдіктер
П
қатарлас мәміле
баға шегі
преференция
Т

116
117

теневая экономика
товарооборот

көлеңкелі экономика
тауар айналымы
Ф

118

фальсификация

бұрмалау
Х

119

хеджирование

хеджирлеу
Э

120

электронные деньги

электрондық ақша

433

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР
И
121
122
123

инвалид с детства
инвалиды І и ІІ группы
инвалидная коляска

бала кезiнен мүгедек
І және ІІ топтағы мүгедектер
мүгедектер арбасы
Н

124
125
126

нарушение функций опорнодвигательного аппарата
нарушение речи
недоразвитие

тірек-қимыл аппаратының
функциялары бұзылуы
сөйлеу қабiлетiнің бұзылуы
дамымай қалу
О

127

одинокие инвалиды

жалғызiлiктi мүгедектер
П

128

129

психоневрологические
заболевания

психоневрологиялық аурулар
Р

ребенок-инвалид

мүгедек бала

ИННОВАЦИЯ, ИНДУСТРИЯ САЛАСЫ БОЙЫНША ТЕРМИНДЕР,
АТАУЛАР, СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ СӨЗДЕР
Г
130

горный отвод

тау-кендік бөліс
Ж

131

жизненный цикл продукции

өнімнің өмірлік циклі
И

132

информационный ролик

ақпараттық аунақша
К

133

концентрация прав

құқықтарды шоғырландыру
М

134
135

масштабность
мелкосортный прокатный стан

ауқымдылық
ұсақ сұрыпты илемді орнақ
П

136
137
138

пряжа трощеная
парусина джутовая
полевой штрек

қосарланған иірімжіп
кендір кенеп
алаптық қуақаз
434

Р
139

распечатка

басылма

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ, АТАУЛАРЫ, СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ СӨЗДЕР
А
140
141
142

абразив
абразивостойкость
аул

қажақ
қажалуға төзімділік
ауыл
Б

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

бензорез
блок двойной
блокирование, блокировка
блокировка автоматическая
блокировка колес
блокировка руля
болт грузовой
болт откидной
болт специальный
болт стыковой
болт стяжной
болт упорный
болт фундаментный

бензинді кескіш
қос блок
бұғаттау
автоматтық бұғаттау
доңғалақ бұғаттау
рөл бұғаттау
жүк бұраны
қайырмалы бұран
арнайы бұран
түйіспе бұран
тартпа бұран
тірек бұран
іргетас бұраны
В

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

ввод
вибрация машин
виброконвейер
виброметр
вибросито
виброскорость
виброуплотнитель
виброшум
вид
вода гигроскопическая
водило
время оперативное
втулка

енгізу
мәшине дірілі
дірілконвейер
дірілөлшеуіш
дірілді елеуіш
дірілжылдамдық
дірілтығыздауыш
дірілшу
түр, көрініс
гигроскоптық су
жетектегіш
оперативтік уақыт
төлке
435

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

втулка бронзовая
втулка колеса
втулка муфты
втулка направляющая
втулка переходная
втулка подкладная
втулка распорная
вулканизация
въезд запрещен
выпуск шасси

қола төлке
доңғалақ төлкесі
муфта төлкесі
бағыттауыш төлке
өтпелі төлке
астарлық төлке
кергіш төлке
вулкандау
кіруге тыйым салынады
шассиді шығару
Г

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

габарит автомобиля
габарит динамический
габарит подмостовой
габариты подвижного состава
гальванизация
гальванотехника
груз сыпучий
грузоподъемность
грузоподъемность вагона
грузоподъемность моста
грузоподъемность номинальная
грузоподъемность транспорта

автомобиль ауқымы
динамикалық ауқым
көпірасты ауқымы
жылжымалы құрам ауқымы
гальвандау
гальвандау техникасы
сусыма жүк
жүккөтерімділік
вагонның жүккөтерімділігі
көпірдің жүккөтерімділігі
номинал жүккөтерімділік
көліктің жүккөтерімділігі
И

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

игла режущая
идея техническая
известегасилка
известеразбрасыватель
известь воздушная
известь гидратная
извивание
извлечение вкладыша
изгиб балки
изгиб бруса
изгиб кольца
изгиб косой
изгиб плоский

тілгіш ине
техникалық идея
әксөндіргі
әкшашқыш
жеңіл әк
гидратты әк
ирелеңдеу
ішпекті шығару
арқалықтың иілуі
білеудің иілуі
сақинаның иілуі
қиғаш иіліс
жазық иілу
436

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

изгиб продольный
изгиб прямой
изгиб стержня
изгиб цилиндрический
изгородь плетеная
изделие металлическое
изделие неремонтируемые
изделие огнеупорное
изделие теплоизоляционное
излом кривой
измерение пути
измерение точное
измерение ширины колеи
измерение шума
измерение акустическое
измеримость
измеритель напряженности
магнитного поля
измеритель скорости
измеритель угла сноса
изморось
изнашиваемость
изнашивание
изнашивание адгезионное
изнашивание механическое
износ контакта
износ контактной сети
износ критический
износ основных средств
износ основных фондов
износ предельный
износ шпала
изношенность
изобара
изогнутость
изогнутость лопаток турбины
изогнутость стержня

бойлық иілу
тік иілу
стержін иілісі
цилиндрлік иіліс
тоқылған қоршау
металл бұйым
жөнделмейтін бұйым
отқа төзімді бұйым
жылу оқшаулағыш бұйым
қисық омырылым
жол өлшеу
дәл өлшеу
жолтабан енін өлшеу
шуыл өлшеу
акустикалық өлшеу
өлшемділік
магнит өрісі кернеулілігінің
өлшегіші
жылдамдық өлшегіш
ығу бұрышының өлшегіші
сілбі
тозғыштық
тозығу
адгезиялық тозығу
механикалық тозығу
түйіспенің тозуы
түйіспелік тор тозуы
критикалық тозу
негізгі құралдардың тозуы
негізгі қорлардың тозуы
шектiк тозу
шпалдың тозуы
тозғандық
изобара
иілгенділік
турбина қалақшасының имектігі
істержін имектігі
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

изол
изолированность
изоляция лаковая
изотерма
изохора
изразец
изыскание
изыскания подробные
изыскания рекогносцировочные
изыскания технические
ил
иммельман
импульс
инактивация
индикатор дефектов кузова
инжектор
инжекция
инженерное обеспечение
инспекция автомобильная
инструктаж
инструктор
инструкция погрузки
инструкция сигнализации
инструмент лезвийный
инструмент правящий
инструмент путевой
интенсивность деформации
интенсификация
инфильтрация
информация о поезде
инфраструктура автосервиса
ионизация
искривление бруса
использование автопарка
исправное состояние автомобиля
исправность автомобиля
исправность тормозов

изол
оқшауланғандық
лакты оқшаулау
изотерма
изохор
сырлы тақта
ізденіс
жан-жақты ізденіс
барлау ізденісі
техникалық ізденіс
лай
иммельман
импульс
инактивация
шанақ ақауының индикаторы
инжектор
инжекция
инженерлік қамсыздандыру
автомобиль инспекциясы
нұсқаулау
нұсқаушы
жүк тиеу нұсқаулығы
сигнал беру нұсқаулығы
ұстаралы құрал
жаныш құралы
жол құралы
деформация қарқындылығы
қарқындату
сүзіліп сіңу
пойыз туралы ақпарат
автосервис инфрақұрылымы
иондау
білеудің майысуы
автомобиль паркін пайдалану
автомобилдің жарамды күйі
автомобиль жарамдылығы
тежегіш жарамдылығы
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277
278
279
280
281
282
283
284

исправность узла
исправный двигатель
испытание грунтов
испытание наземное
испытание ротора
балансировочное
испытания стендовые
исток
источник шума

торап жарамдылығы
жарамды қозғалтқыш
топырақты сынау
жерүсті сынағы
роторды теңгеріп сынау
стенділік сынау
бастау
шуыл көзі
К

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

кабель стрелочный
кабельтов
кабрирование
кавальер
калориметр
калорифер
камень кулисный
камера
камера сгорания
камера смесительная
камеры безразмерные
камеры сгорания неразделенные
канава боковая
канава водоотводная
канава нагорная
канава осушительная
канава смотровая
канавка
канавка смазочная
канавка шпоночная
канавки ребордные
канавокопатель
канал передачи
капот
капот автомобиля
капот двигателя
катастрофа

бағыттама кәбіл
кәбілдік
кабрирлеу
кавальер
калория өлшеуіш
калорифер
кулиса тасы
камера
жану камерасы
араластыру камерасы
өлшемсіз камера
бөлектелмеген жану камерасы
бүйірлік жыра
субұрғыш жыра
таулық жыра
құрғатқыш жыра
қарау жырасы
жырашық
майлау жырашығы
кілтек жырашығы
қырлы жырашықтар
жыра қазғы
беріліс арнасы
капот
автомобиль капоты
қозғалтқыш капоты
апат
439

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

качество поверхности
квитанция багажная
квитанция сборов
кемпинг
керн
кир
клапан сливной
клапан тройной
класс вертолетов
класс дороги
класс пассажирского салона
класс самолетов
класс точности
классность станции
ключи слесарные
ковш крановый
ковш сомкнутый
колеса бегунковые
колеса шасси
колесо гипоидное
коллапс транспортный
коллектор впускной
коллектор выпускной
колосник
кольцо контактное
контакт неподвижный
контакт переключателя
контакт подвижный
контакт путевого реле
контакт электрический
контактор электромагнитный
контроллер локальный
концентрат
концентрация производства
копание грунта
космонавтика
косогор

бет сапасы
багаж түбіртегі
алым түбіртегі
кемпинг
керн
кір
қотару қысымтығыны
үшқатарлы қысымтығын
тікұшақ класы
жол класы
жолаушы салонының класы
ұшақтар класы
дәлдік класы
стансалар кластылығы
слесірлік кілт
кран шөміші
қабысқан шөміш
жүгіршек доңғалақ
шасси доңғалақтары
гипоид доңғалақ
көлік коллапсы
енгізу коллекторы
шығару коллекторы
оттық
түйісу сақинасы
қозғалмайтын түйіспе
ауыстырып-қосқыш түйіспесі
қозғалмалы түйіспе
жол релесінің түйіспесі
электрлік түйіспе
электрмагнитті түйіскер
жергілікті бақылаушы
шоғыр
өндірістің шоғырлануы
топырақ қазу
ғарышнама
қиябеткей
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349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

косой паз
косой стык
косой уклон
косой шов
косой слой
коэффициент абразивности
грунта
коэффициент вскрыши
коэффициент долговечности
коэффициент неравномерности
коэффициент неравномерности
движения
коэффициент обтекаемости
коэффициент перекрытия
коэффициент повторности
коэффициент
транспортабельности
коэффициент тяги
коэффициент тяжести
кран грейферный
кран железнодорожный
кран кабельный
кран козловой
кран комбинированный
кран концевой
кран машиниста
кран монтажный
кран мостовой
кран настенный поворотный
кран пневмоколесный
кран подвесной
кран подъемный
кран портальный
кран путеразборный
кран разобщительный
кран рельсоукладочный
кран самомонтирующийся

қиғаш ойық
қиғаш жым
қиғаш еңіс
қиғаш жапсар
қиғаш қабат
топырақтың қажақтылық
коэффиценті
аршу коэффициенті
ұзақ мерзімділік коэффициентi
бірқалыпсыздық коэффициенті
қозғалыстың әркелкілік
коэффициентi
ағымпаздылық коэффициенті
көлегейлеу коэффициенті
қайталанбалық коэффициенті
тасымалдылық коэффициенті
тартым коэффициенті
ауырлық коэффициенті
грейферлі кран
теміржол краны
кәбілдік кран
мосы кран
құрама кран
аяққы кран
мәшинеші краны
монтаждау краны
көпір кран
қабырғалық бұрылмалы кран
пневмодоңғалақты кран
аспалы кран
көтергіш кран
порталды кран
темір жол бөлшектеуіш кран
ажыратпалы кран
рельстөсегіш кран
өздігінен құрастырылатын кран
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383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

кран стреловой
кран траверсный
кран укладочный
кран экстренного торможения
крановщик
кран-трубоукладчик
краска масляная
краска электропроводящая
краскопульт
краскораспылитель
крен
кресло пассажирское
кривая вогнутая
кривая выпуклая
кривая интегральная
кривая круговая
кривая охлаждения
кривая переводная
кривая переходная
крутка крыла
крутогор
кручение
крушение поезда
крышка буксовая
кубометр
кузов
кузов автомобиля
кузов вагона
кулак двухступенчатый
кулиса
курсирование судов
кусторез

жебелі кран
траверсті кран
төсеуіш кран
шұғыл тежеуіш тұтқа
краншы
құбыртөсеуіш кран
майлы бояу
электрөткізгіш бояу
бояу бүріккі
бояу тозаңдатқы
крен
жолаушы креслосы
ойыс қисық
дөңес қисық
интегралдық қисық
айналма қисық
салқындату қисығы
ауыстыру қисығы
өтпелі қисық
қанат бұралымы
тікжар
бұралу
пойыз апаты
буксы қақпағы
текшеметр
шанақ
автомобиль шанағы
вагон шанағы
қоссатылы жұдырық
кулиса
кеме қатынауы
бұталауыш
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Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2017 жылғы 15 ақпандағы
№ 1 хаттамалық шешіміне
қосымша
ЗАҢНАМАДА ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
А
1
2
3
4
5

агент
агент налоговый
акционер
акция
алимент

агент
салық агенті
акционер
акция
алимент
Б

6

биржа

биржа
Д

7

дренаж

дренаж
И

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

импорт
импортер
инвестиция
инвестор
инновационные технологии
инновация
инсинуация
институт
институт научноисследовательский
институт политический

импорт
импорттаушы
инвестиция
инвестор
инновациялық технологиялар
инновация
инсинуация
институт
ғылыми-зерттеу институты
саяси институт
К

18
19
20
21
22

капитал
комиссар
комиссар выставки
комиссар секции
комиссия

капитал
комиссар
көрме комиссары
секция комиссары
комиссия
443

23
24
25
26
27
28
29
30
31

компания
компания лизинговая
компания национальная
конвенция
консорциум
консультант
консультация
конференц-зал
конференция

компания
лизингтік компания
ұлттық компания
конвенция
консорциум
консультант
консультация
конференц-зал
конференция
Л

32
33

лизинг
лицензия

лизинг
лицензия
М

34
35
36
37
38
39

медиация
миссия
миссия дипломатическая
мониторинг
монополия
монополия естественная

медиация
миссия
дипломатиялық миссия
мониторинг
монополия
табиғи монополия
Н

40
41

неустойка
нетарифное регулирование

айыпақы
тарифтік емес реттеу
О

42

офис

офис
П

43
44
45
46
47
48

палата
преференция
пробация
проблема
провизия
процесс

палата
преференция
пробация
проблема
провизия
процесс
Р

49
50
51

реадмиссия
резерв
резервуар

реадмиссия
резерв
резервуар
С

52

сектор

сектор
444

53
54
55
56

сессия
симпозиум
статус дипломатический
стратегия

сессия
симпозиум
дипломатиялық мәртебе
стратегия
Т

57
58
59

тариф
тарифное регулирование
технология

тариф
тарифтік реттеу
технология
Ф

60
61
62
63
64

фабрика
фактор
фирма
форум
франчайзинг

фабрика
фактор
фирма
форум
франчайзинг
Ц

65
66

цессия
штраф

цессия
айыппұл

67
68

экспорт
экспортер

Э
экспорт
экспорттаушы

МӘДЕНИЕТ САЛАСЫНЫҢ КЕЙБІР ТЕРМИНДЕРІ
А
69
70
71

артист
архив
архив национальный

әртіс
архив
ұлттық архив
Г

72

гастроль

гастроль
Д

73
74

дом-музей
дублирование фильма

музей-үй
фильмді дубляждау
К

75
76
77
78

картина
кинематографическая
организация
кинематография
кино

картина
кинематографиялық ұйым
кинематография
кино
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79
80
81
82
83

киноархив
кинолетопись
кинотеатр
кинофестиваль
концерт

киноархив
киножылнама
кинотеатр
кинофестиваль
концерт
Л

84

литография

85
86
87

музейное дело
музыка
музыка камерная

литография
М
музей ісі
музыка
камералық музыка
О

88

оператор

оператор
П

89
90

продюсер
продюсер исполнительный

продюсер
атқарушы продюсер
Р

91
92
93
94

режиссер
режиссер главный
репертуар
ретроспектива

режиссер
бас режиссер
репертуар
ретроспектива
С

95

скрипка

скрипка
Т

96
97
98

театр
театр кукольный
театр музыкальный

театр
қуыршақ театры
музыкалық театр
Ф

99
100
101
102
103
104
105

фестиваль
фестиваль международный
фильм
фильм анимационный
фильм документальный
фильм хроникальный
фильм игровой

фестиваль
халықаралық фестиваль
фильм
анимациялық фильм
деректі фильм
хроникалы фильм
ойын фильмі
Ц

106

цирк

цирк
446

Э
107

эстамп

эстамп

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2017 жылғы 10 қарашадағы
№ 2 шешіміне
қосымша
ЭКОНОМИКА САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
1
2
3
4
5
6

а форфэ
авалирование
авалист
аваль
авансовые налоговые платежи
авансовый отчет

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

авансодержатель
авантаж
авантюра
авераги
авераж
аверс
авизо
авизо кредитовое
ависта
автаркия
автоматическое лицензирование

18
19
20
21

агент платежный
агент финансовый
агент-банк
агент-делькредере
447

а форфэ
авальдау
авалист, авальшы
аваль
аванстық салық төлемдері
аванстық есеп,
аванстық есептеме
аванс ұстаушы
авантаж
авантюра
авераги
авераж
аверс
авизо
кредиттік авизо
ависта
автаркия
автоматты түрде
лицензиялау
төлем агенті
қаржы агенті
банк-агент
агент-делькредере

22
23
24
25
26

агентство финансовое
агрегат
аккредитив
аккредитив документарный
аккредитив на предъявителя

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

аккредитив товарный
акселератор
активное управление активами
активы внеоборотные
активы нематериальные
активы пенсионные
акции оборонительные
акции размещенные
акционер крупный
акционер миноритарный

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

акция простая
аллонж
альпари
амортизационная норма
амортизационный фонд
амортизация
анализ фундаментальный
антидемпинговые законы
антициклическое регулирование
апорт (экон)
арбитраж вексельный
арбитражер
ассортимент
аудитор уполномоченный
аудиторское сопровождение

52
53
54
55

аукцион депозитный
аукционер
аукционист
аутрайт
448

қаржы агенттігі
агрегат
аккредитив
құжаттамалық аккредитив
ұсынушыға арналған
аккредитив
тауар аккредитиві
акселератор, жеделдеткiш
активтерді белсенді басқару
айналымнан тыс активтер
бейматериалдық активтер
зейнетақы активтерi
қорғаныстық акциялар
орналастырылған акциялар
ірі акционер
миноритарийлік акционер,
миноритарлық акционер
жай акция
аллонж
альпари
амортизациялық норма
амортизациялық қор
амортизация
іргелі талдау
демпингке қарсы заңдар
антициклдік
апорт
вексель төрелігі
арбитражер
ассортимент, сұрыпталым
уәкілетті аудитор
аудиторлық сүйемелдеу,
аудиторлық ілеспе
депозиттік аукцион
аукционер
аукционшы
аутрайт

56
57

аутсайдер
аффидевит

аутсайдер
аффидевит
Б

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

«бай-бэк»
бакетинг
баланc торговый
баланс заключительный
баланс компенсационный
баланс консолидированный
баланс платежный пассивный
баланс прибыли
баланс торговый пассивный
балансовая модель
балансовые показатели
банк акцептный
банк биржевой
банк инновационный
банк-гарант
банки депозитные
банки развития
банки универсальные
банки экспортно-импортные

77
78
79
80
81
82
83

банкирский дом
банк-кастодиан
банковская ликвидность
банковская система
банковский заем
банковский капитал
безвозмездная финансовая
помощь
безденежный реестр
безубыточность
бизнес игорный
бизнесмен
бизнес-план
билатеризм

84
85
86
87
88
89

«бай-бэк»
бакетинг
сауда балансы
қорытынды баланс
өтемдік баланс
шоғырландырылған баланс
пассивті төлем балансы
пайда балансы
пассивті сауда балансы
баланстық модель
баланстық көрсеткіштер
акцептiлiк банк
биржалық банк
инновациялық банк
кепілгер-банк
депозиттiк банктер
даму банктері
әмбебап банктер
экспорт-импорт банктері,
экспорт-импорттық банктер
банкир үйi
банк-кастодиан
банк өтімділігі
банк жүйесі
банктік қарыз
банк капиталы
өтеусіз қаржылық көмек
ақшасыз тізілім
залалсыздық
ойын бизнесі
бизнесмен, бизнесші
бизнес-жоспар
билатеризм
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

биржа опционная
биржа товарная
биржа универсальная
биржа фьючерсная
биржа частная
биржевая интервенция
биржевая паника
биржевая сводка
биржевое обеспечение
биржевой брокер
биржевой дилер
биржевой сбор
биржевые торги
биржевые торги электронные

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

благосостояние населения
бланк-ваучер
бонус
бона
борд
брокер
брокераж
брокер-дилер
брокеры вексельные
брутто-ставка
бэдвилл
бэк-офис
бэк-тестинг
бюджет минимальный

118
119

бюджет потребительский
бюджет потребительский
минимальный
бюджет развития
бюджет республиканский
бюджет утвержденный
бюджет уточненный

120
121
122
123

опциондық биржа
тауар биржасы
әмбебап биржа
фьючерстік биржа
жекеше биржа
биржалық интервенция
биржа дүрбелеңі
биржалық ақпар
биржалық қамтамасыз ету
биржалық брокер
биржалық дилер
биржалық алым
биржалық сауда-саттық
электрондық биржалық саудасаттықтар
халықтың әл-ауқаты
бланк-ваучер
бонус
бон
борд
брокер
брокерлік сыйақы
брокер-дилер
вексель брокерлерi
брутто-мөлшерлеме
бэдвилл
бэк-офис
бэк-тестинг
ең төмен бюджет, минималды
бюджет
тұтыну бюджеті
ең төмен тұтыну бюджетi,
минималды тұтыну бюджетi
даму бюджеті
республикалық бюджет
бекітілген бюджет
нақтыланған бюджет
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

бюджет чрезвычайный
бюджетная дисциплина
бюджетная заявка
бюджетная инициатива
бюджетная классификация
бюджетная обеспеченность
бюджетная политика
бюджетная процедура
бюджетная статистика
бюджетное планирование
бюджетное поручение
бюджетное прогнозирование
бюджетное регулирование
бюджетное финансирование
бюджетно-налоговая политика
бюджетные ассигновaния
бюджетные инвестиции
бюджетные назначения

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

бюджетные операции
бюджетные отношения
бюджетные полномочия
бюджетные поступления
бюджетные санкции
бюджетные фонды целевые
бюджетный закон
бюджетный иммунитет
бюджетный инвестиционный
проект
бюджетный процесс
бюджет местный
бюджет территориальный

154
155
156
157

валовая продукция
валовой внешний долг
валовой внутренний продукт
валовой национальный доход

төтенше бюджет
бюджеттік тәртіп
бюджеттік өтінім
бюджеттік бастама
бюджеттiк сыныптама
бюджеттік қамтамасыз етілу
бюджет саясаты
бюджеттік рәсім
бюджет статистикасы
бюджеттiк жоспарлау
бюджеттiк тапсырма
бюджеттiк болжау
бюджеттiк реттеу
бюджеттік қаржыландыру
бюджет-салық саясаты
бюджеттен бөлінетін қаражат
бюджеттік инвестициялар
бюджеттік арналым, бюджеттік
тағайындау
бюджеттік операциялар
бюджеттік қатынастар
бюджеттік өкілеттіктер
бюджеттік түсімдер
бюджеттік санкциялар
бюджеттік нысаналы қорлар
бюджет заңы
бюджеттік иммунитет
бюджеттік инвестициялық жоба
бюджет процесі
жергілікті бюджет
аумақтық бюджет
В
жалпы өнім
жалпы сыртқы борыш
жалпы ішкі өнім
жалпы ұлттық табыс
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158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

валовой национальный продукт
валовой оборот
валюта баланса
валюта иностранная
валюта клиринговая
валюта коллективная
валюта конвертируемая
валюта резервная
валютирование
валютная декларация
валютная зона
валютная котировка
валютная монополия
валютная позиция длинная
валютная позиция короткая
валютная позиция открытая
валютная политика структурная
валютная самоокупаемость
валютная система мировая
валютные блоки
валютные отношения
валютные стабилизационные
фонды
валютные фьючерсы
валютный коридор
валютный коэффициент
валютный курс гибкий
валютный курс неустойчивый
валютный курс форвардный
валютный опцион
валютный рынок

жалпы ұлттық өнім
жалпы айналым
баланс валютасы
шетел валютасы
клирингілік валюта
ұжымдық валюта
айырбас валютасы
резервтік валюта
валюталау
валюталық декларация
валюталық аймақ
валюталық баға белгiленiмi
валюталық монополия
ұзақ валюталық позиция
қысқа валюталық позиция
ашық валюталық позиция
құрылымдық валюталық саясат
валюталық өзін-өзі өтеу
әлемдік валюта жүйесі
валюталық блоктар
валюталық қатынастар
валютаны тұрақтандыру қорлары
валюталық фьючерстер
валюталық дәлiз
валюталық коэффициент
икемді валюта бағамы
орнықсыз валюта бағамы
форвардтық валюта бағамы
валюталық опцион
валюта нарығы, валюталық
нарық
интеграцияланған валюта нарығы

валютный рынок
интегрированный
валютный фонд
валютный хаос
валюта необратимая

валюталық қор, валюта қоры
валюталық берекетсіздік
қайтымсыз валюта
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

ведомость оборотная
вексель бланковый
вексель депонированный
вексель домицилированный
вексель комиссионный
вексель коммерческий
вексель простой
вексельный иск
векселя «дружеские»
величина равновесная
величина спроса
венчур
взимание налогов

205
206

209
210
211

взыскание налога
внеквотная ставка (таможенные
пошлины)
внутренний мониторинг
внутриквотная ставка
(таможенные пошлины)
вознаграждение комиссионное
вознаграждение лицензионное
временные разницы

212
213
214
215

всемирная валютная система
Всемирная торговая организация
выборка аудиторская
выработка

216
217

219
220

галопирующая инфляция
гарантированный государством
заем
гарантированный правительством
долг
гармонизация
гармонизация налогов

221

гастарбайтер

207
208

айналымдық тізімдеме
бланкілік вексель
депозиттелген вексель
домицильденген вексель
комиссиялық вексель
коммерциялық вексель
жай вексель
вексельдік талап қою
«достық» вексельдері
тепе-тең шама, теңдес шама
сұраныс шамасы
венчур
салықтарды төлету, салықтарды
алу
салықты өндіріп алу
квотадан тыс мөлшерлеме
(кедендік баждар)
ішкі мониторинг
квотаішілік мөлшерлеме
(кедендік баж)
комиссиялық сыйақы
лицензиялық сыйақы
уақыттық айырма, уақыттық
айырмашылық
дүниежүзiлiк валюта жүйесi
Дүниежүзiлiк сауда ұйымы
аудиторлық іріктеу
өндірім
Г

218

453

өршімелі инфляция
мемлекет кепілдік берген қарыз
үкімет кепілдік берген борыш,
үкімет кепілдендірген борыш
үйлесімдендіру, үйлестіру
салықтарды үйлесімдендіру,
салықтарды үйлестіру
гастарбайтер

222
223
224

гетередоксальная программа
гиперинфляция
глобализация мировой экономики

225

государственное регулирование
экономики
государственный накопительный
пенсионный фонд
государственный финансовый
контроль
гоф-маклер
градуализм
границы налогообложения
гратификация
«грюндерская горячка»

226
227
228
229
230
231
232

гетередокстық бағдарлама
гиперинфляция
әлемдік экономиканың
жаһандануы
экономиканы мемлекеттік реттеу
мемлекеттік жинақтаушы
зейнетақы қоры
мемлекеттік қаржы бақылауы
гоф-маклер
градуализм
салық салу шекарасы
гратификация, сияпаттау,
«грюндерлiк жанталас»
Д

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

дань
дарение
движение денег
дебентура
дебет-нота
дебит
дегрессия
декорт
делистинг
делькредере
демаркетинг
демпинг
демпинговая маржа
денационализация
денежная единица
денежная реформа
денежное обращение
денежные агрегаты
денежный документ
денежный мультипликатор
денежный оборот
денежный регистр

алым-салық
сыйға тарту
ақша қозғалысы
дебентура
дебет-нота
дебит
дегрессия
декорт
делистинг
делькредере
демаркетинг
демпинг
демпингтiк маржа
мемлекет иелігінен шығару
ақша бірлігі
ақша реформасы
ақша айналысы
ақша агрегаттары
ақша құжаты
ақша мультипликаторы
ақша айналымы
ақша тіркелімі
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255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

денежный стандарт
денежный фетишизм
депозит импортный
депозит сберегательный
депозитарная деятельность
депозитарная расписка
депозитарный договор
депозитные операции
депозитный сертификат
депорт
депрессия
деприватизация
дефицит бюджета
дефлятор
дефолт
деятельность аудиторская
деятельность операционная
диверcификация экономической
деятельности
диверсификация
концентрическая

ақша стандарты
ақша фетишизмі
импорттық депозит
жинақ ақша депозиті
депозитарлық қызмет
депозитарлық қолхат
депозитарлық шарт
депозиттiк операциялар
депозиттiк сертификат
депорт
депрессия
жекешесіздендіру
бюджет тапшылығы
дефлятор
дефолт
аудиторлық қызмет
операциялық қызмет
экономикалық қызметті
әртараптандыру
шоғырландырмалы
әртараптандыру,
шоғырландырылған
әртараптандыру

дивиденд
дивидендная перепись
дизажио
дилер
дилерская деятельность
дилерские скидки
директива эмиссионная
дискаунтер
дисконт
дисконтирование затрат
дисконтная политика
диспаша
диспашеры
диспонент

дивиденд
дивидендтік санақ
дизажио
дилер
дилерлік қызмет
дилерлік жеңілдіктер
эмиссиялық директива
дискаунтер
дисконт
шығынды дисконттау
дисконт саясаты
диспаша
диспашерлер
диспонент
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288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

договор арендный
договор кастодиальный
договор корреспондентский
документация аудиторская
долг консолидированный
долг муниципальный
долг безнадежный
долг сомнительный
долларизация экономики
долларовая зона
доля меньшинства
домициль
домициляция
«дорогие деньги»
доступ к рынкам
дотация экспортная
доход бюджета
доход инвестиционный
доход маржинальный
доход монопольный
доход предельный
доход предпринимательский
доход процентный
доход чистый
доходы неналоговые
доходы от финансирования

314
315
316
317
318

доходы регулирующие
доходы фискальные
доходы чрезвычайные
дуополия
дуопсония

жалгерлік шарт
кастодиандық шарт
корреспонденттік шарт
аудиторлық құжаттама
шоғырландырылған борыш
муниципалдық борыш
үмітсіз борыш
күмәнді борыш
экономиканың долларлануы
долларлық аймақ
азшылық үлесі
домициль
домицильдеу
«қымбат ақша»
нарыққа қолжетімділік
экспорттық демеуқаржы
бюджет кірісі
инвестициялық табыс
маржалық табыс
монополиялық кiрiс
шекті кіріс
кәсіпкерлік кіріс
пайыздық кіріс
таза кіріс
салықсыз кіріс
қаржыландырудан түсетін
кірістер
реттеуші кіріс
фискалдық кіріс
төтенше кіріс
дуополия
дуопсония
Е

319
320
321

еврочек
единица налогообложения
единство кассы

еурочек
салық салу бірлігі
касса бірлігі
Ж
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322
323
324
325
326

жесткая цена
жирант
жирорасчет
жиросчет
жирочек

қатаң баға
жирант
жироесептесу
жирошот
жирочек
З

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

задолженность налоговая
задолженность по процентам
заем компенсационный
заем негосударственный
заем облигационный
закладная ценная бумага
заключение аудиторское
закон рыночной экономики
закупочная операция
затраты допустимые
затраты приведенные
защита капиталовложений
защита прав потребителей

340
341
342

значительное влияние
золотое обеспечение
зона свободного
предпринимательства

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

салық берешегі
пайыз бойынша берешек
өтемақы қарызы
мемлекеттік емес қарыз
облигациялық қарыз
кепілхаттық бағалы қағаз
аудиторлық қорытынды
нарықтық экономика заңы
сатып алу операциясы
жол берілетін шығындар
келтірінді шығын
капитал жұмсалымын қорғау
тұтынушылардың құқықтарын
қорғау
елеулі ықпал
алтынмен қамтамасыз етiлу
еркiн кәсiпкерлiк аймағы
И

издержки маржинальные
издержки маркетинга
издержки обращения
издержки переменные
издержки предельные
издержки трансакционные
изменчивость отклонения
доходности
изъятие денег из обращения
именной приватизационный чек
иммобилизация средств
импорт субсидируемый
457

маржалық шығасы
маркетингтік шығасы
айналыстық шығасы
өзгермелі шығасы
шекті шығасы
трансакциялық шығасы
кірістіліктің ауытқу өзгермелілігі
ақшаны айналыстан алу
атаулы жекешелендiру чегі
қаражатты иммобилизациялау
субсидияланатын импорт

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

инаудит
инвестиции портфельные
инвестиционный фонд
организации
инвойс
индемнитет
индивидуальный подоходный
налог
индикатор целевой
индоссат
индоссо
инкассатор
инкассо документарное
инкассо чистое
интервенция товарная
интервенция ценовая
инфляция экспортируемая
ипотечный сертификат
источник налога

инаудит, ішкі аудит
портфельдік инвестиция
ұйымның инвестициялық қоры
инвойс
индемнитет
жеке табыс салығы
нысаналы индикатор
индоссат
индоссо
инкассатор
құжаттамалық инкассо
таза инкассо
тауар интервенциясы
баға интервенциясы
экспортталатын инфляция
ипотекалық сертификат
салық көзі
К

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

каверинг
казна
казначей
казначейские боны
казначейский вексель
казначейская нота
казначейское обязательство
калькуляция отчетная
капитал венчурный
капитал добавочный
капитал оборотный
капитал объявленный
капитал резервный
капитал ссудный
капитал фондовый
капитализация прибыли
капитализм

каверинг
қазына
қазынашы
қазынашылық бондар
қазынашылық вексель
қазынашылық нота
қазынашылық міндеттеме
есептiк калькуляция
венчурлік капитал
қосымша капитал
айналым капиталы
жарияланған капитал
резервтік капитал
несие капиталы
қор капиталы
пайданы капиталдандыру
капитализм
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388
389
390

капитализм авторитарный
капитальные вложения
(капиталовложения)
кассовая наличность оборотная

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

кассовый лимит
кассовый разрыв
кастодиан
каф
квалиметрия
квота импортная
квота специальная
квота тарифная
кейнсианство
кластер
клеймс
клерк
«клика»
клиринг двусторонний
клиринговый центр
колеблющийся валютный курс
колл
комиссионная операция
комиссионное поручение
комиссионные услуги
комитет кредиторов
коммандитное товарищество
коммерсант
коммерческая деятельность
коммерческая тайна
коммерческая экспертиза
коммерческий директор
коммерческий подкуп
коммерческий риск

420
421

коммивояжер
компенсационная мера

авторитарлық капитализм
капитал жұмсалымы (капитал
жұмсалымы)
айналымдағы кассалық
қолма-қол ақша
кассалық лимит
кассалық алшақтық
кастодиан
каф
квалиметрия
импорттық квота
арнаулы квота, арнайы квота
тарифтiк квота
кейнсшілдік
кластер
клеймс
клерк
«клика»
екiжақты клиринг
клирингтік орталық
ауытқымалы валюта бағамы
колл
комиссиялық операция
комиссиялық тапсырма
комиссиялық қызметтер көрсету
кредиторлар комитеті
сенімгерлік серіктестік
коммерсант
коммерциялық қызмет
коммерциялық құпия
коммерциялық сараптама
коммерциялық директор
параға коммерциялық сатып алу
коммерциялық тәуекел,
коммерциялық қатер
коммивояжер
өтемақы шарасы
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422
423
424
425
426
427
428

конверсия
конвертируемость
конечный результат
конкуренция «в открытую»
конкуренция монополистическая
конкуренция чистая
консaлтинговые услуги

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

консалтинговая компания
консенсус социальный
консервация предприятий
консигнант
консигнатор
консигнация займов
консолидация займов
консюмеризм
контингент
конто
контракт биржевой
контракт спотовый
контракт срочный
контракт фьючерсный
контрактант
контрбаланс
конференция потребительская
концентрация капитала
концепция маркетинга
концессионные обязательства
государственные
кооператив потребительский
корнер
корпоративный подоходный
налог
коэффициент зависимости
коэффициент информационный
коэффициент ликвидности
коэффициент тарифный

449
450
451
452
453
454
455

конверсия
айырбасталымдылық
түпкі нәтиже
«ашық» бәсеке
монополистік бәсеке
таза бәсеке
консалтингілік қызметтер
көрсету
консалтингілік компания
әлеуметтік консенсус
кәсіпорынды консервациялау
консигнант
консигнатшы
қарызды консигнациялау
қарызды шоғырландыру
консюмеризм
контингент
конто
биржалық келiсiмшарт
спот келісімшарты
мерзімді келісімшарт
фьючерстік келісімшарт
келісімшарт жасасушы
контрбаланс
тұтынушылар конференциясы
капиталдың шоғырлануы
маркетинг тұжырымдамасы
мемлекеттік концессиялық
мiндеттемелер
тұтынушылар кооперативі
корнер
корпоративтік табыс салығы
тәуелділік коэффициенті
ақпараттық коэффициент
өтімділік коэффициенті
тарифтік коэффициент
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456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

коэффициент хеджевый
кредит налоговый
инвестиционный
кредит «связанный»
кредит «стэнд-бай»
кредит авансированный
кредит акцептный
кредит иностранный
кредит коммерческий
кредит партнерский
кредит ролловерный
кредит студенческий
кредитная защита
кредитное событие
кредитный кризис
кредитный риск
кредитный триггер
кредитовый перевод
кредиторское обязательство
кривая предложения
кривая спроса
кризис биржевой
кризис структурный
кросс-операции
кросс-сделка
кумулятивный метод
купон
купюра
курс инвентаризационный
курс инфляционный
курс форвардный
куртаж
куртье
кэш-менеджмент

хедж коэффициенті
инвестициялық салық кредиті
«байланысты» кредит
«стэнд-бай» кредит
авансталған кредит
акцепт кредиті, акцептік кредит
шетелдік кредит
коммерциялық кредит
әріптестік кредит
ролловерлік кредит
студенттік кредит
кредиттік қорғау
кредиттік оқиға
кредиттік дағдарыс
кредиттік тәуекел
кредиттік триггер
кредиттік аударым
кредиторлық міндеттеме
ұсыныс ауытқуы
сұраныс ауытқымасы
биржа дағдарысы
құрылымдық дағдарыс
кросс-операция
кросс-мәміле
кумулятивтік әдіс
купон
купюра
түгендеу бағамы
инфляциялық бағам
форвардтық бағам
куртаж
куртье
кэш-менеджмент
Л

489
490

лампсум
лампсум роялти

лампсум
лампсум роялти
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491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

лжепредприятие
либерализация международной
торговли
либид
либор
лизинг импортный
лизинг компенсационный
лизинг международный
лизинг оперативный
лизинг операционный
лизинг экспортный
ликвидация актива
ликвидная ловушка
ликвидность баланса
ликвидность на бирже
ликвидность рынка
ликвидные средства
лимитирование
лимитный стоп-приказ
лист конкурентный
лицензирование экспорта
лицензия внешнеэкономическая
лицензия импортная
логистика
лодинг
локо
локо своп
лоро-конто
лоялти
льгота дополнительная

жалған кәсіпорын
халықаралық сауданы
ырықтандыру
либид
либор
импорттық лизинг
өтемақылық лизинг
халықаралық лизинг
оралымды лизинг
операциялық лизинг
экспорттық лизинг
активті жою
өтімді тұзақ
баланс өтімділігі
биржадағы өтімділік
нарық өтімділігі
өтімді қаражат
лимиттеу
лимиттік тоқтатым-бұйрық
бәсекелiк парақ
экспортты лицензиялау
сыртқы экономикалық лицензия
импорттық лицензия
логистика
лодинг
локо
локо своп
лоро-конто
лоялти
қосымша жеңілдік
М

520
521
522
523
524
525

магазинаж
магистраль
мажоризация
маклер
маклер зарегистрированный
маклер курсовой

магазинаж
магистраль
мажоризация
маклер
тіркелген маклер
бағам маклері
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526
527
528
529
530
531
532
533
534

маклер операционный
маклер страховой
маклериат
маклерство
макромаркетинг
макроэкономика
макроэкономическая политика
макроэкономические модели
макроэкономические показатели

535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

макроэкономический анализ
мангонизация
манко
манто
маргинализм
маржа банковская
маржа гарантийная
маржа кредитная
маржа первоначальная
маржа поддержания
маржа прибыли
маржа форвардная
маржинализм
маржинальная выручка
маржинальный остаток
маркетинг
маркетинг дифференцированный
маркетинг конверсионный
маркетинг поддерживающий
маркетинг пробный
маркетинг развивающий
маркетинг целевой
маркетинг ценовой
маркетинговый контроль
маркет-мейкер
маркитант
масштаб отклонений
463

операция маклері
сақтандыру маклері
маклериат
маклерлік
макромаркетинг
макроэкономика
макроэкономикалық саясат
макроэкономикалық модельдер
макроэкономикалық
көрсеткіштер
макроэкономикалық талдау
мангонизация
манко
манто
маргинализм
банктік маржа
кепілді маржа
кредиттік маржа
бастапқы маржа
қолдау маржасы, қолдау шегі
пайда маржасы
форвардтық маржа
маржинализм
маржалық пайда
маржалық қалдық
маркетинг
дифференцияланған маркетинг
конверсиялық маркетинг
қолдаушы маркетинг
сынама маркетинг
дамытушы маркетинг
мақсатты маркетинг
баға маркетингі
маркетингілік бақылау
маркет-мейкер
маркитант
ауытқулар ауқымы

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

медио
межбюджетные отношения
междунарoдный косвенный
лизинг
международная экономическая
безопасность
международное кономическое
сотрудничество
международные валютные
отношения
международные платежные
средства
международные стандарты
оценки
международные счетноденежные единицы
международные экономические
организации
международный бухгалтерский
стандарт
международный стандарт аудита
межотраслевая конкуренция
межправительственный заем
мелон
мемориал
менеджер
менеджеризм
меркантилизм
меркантильность
«мертвая» рента
мерчандайзинг
метод стоимости
методы ценообразования
мидл-офис
микромаркетинг
микроэкономика
микс-фонд
минимальная прибыль
464

медио
бюджетаралық қатынастар
халықаралық жанама лизинг
халықаралық экономикалық
қауіпсіздік
халықаралық экономикалық
ынтымақтастық
халықаралық валюта
қатынастары
халықаралық төлем қаражаты
халықаралық бағалау
стандарттары
халықаралық шот-ақша
өлшемдері
халықаралық экономикалық
ұйымдар
халықаралық бухгалтерлік
стандарт
халықаралық аудит стандарты
салааралық бәсеке
үкіметаралық қарыз
мелон
мемориал
менеджер
менеджеризм
меркантилизм
меркантильділік
«өлі» рента
мерчандайзинг
құн әдісі
бағатүзілім әдістері
мидл-офис
микромаркетинг
микроэкономика
микс-қор
ең төмен пайда

591
592
593
594
595
596
597

минимальная цена
минимальное колебание
минимальное отклонение
минус-тик»
мнимые вклады
монетаризм
монетарная политика

598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

монетный паритет
мониторинг долга
монометаллизм
монополизм
монополии международные
монополист
монополистические действия
монополия чистая
«морщина»
мультилатерализм
мультипликатор
муниципалитеты
муниципалы
муниципальный бюджет
мэтчинг
мэтьюрити
«мягкие доллары»
«мягкое приземление»

ең төмен баға
ең төменгі тербеліс
ең төменгі ауытқу
«минус-тик»
жалған салымдар
монетаризм, мәнетшілдік
монетарлық саясат, мәнетшілдік
саясат
монеталық теңе-теңдік
борыш мониторингі
монометаллизм
монополизм
халықаралық монополиялар
монополист
монополистік іс-әрекет
таза монополия
«әжім»
мультилатерализм
мультипликатор
муниципалитеттер
муниципалдар
муниципалдық бюджет
мэтчинг
мэтьюрити
«жұмсақ доллар»
«жұмсақ қону»
Н

616
617
618
619
620
621
622
623
624

нaлоги чрезвычайные
надбавка
надбавка к государственному
налогу
надбавка к таможенной пошлине
надбавки к ценам
надувательство
накопительный вклад
накопление
накопления денежные
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төтенше салықтар
үстелім, үстеме ақы
мемлекеттік салыққа үстеме
кедендік бажға үстеме
бағаға үстеме
алдамшылық
жинақтау салымы
қорланым, қорлану
ақшалай қорланым

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

накопленная задолженность
накопленный износ
наличный доход
налог акцизный
налог биржевой
налог водный
налог гербовый
налог деловой
налог имущественный
налог инфляционный
налог на игорный бизнес
налог на импорт
налог на недвижимость
налог на прибыль
налог на рекламу
налог на сверхприбыль
налог на ценные бумаги

642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

налог на экспорт
налог на экспорт и импорт
налог подомовой
налог подушный
налог прогрессивный
налог промысловый
налог с наследства и дарений
налог с оборота
налог социальный единый
налог экологический
налог эмиссионный
налоги адвалорные
налоги пропорциональные
налоги прямые
налоги реальные
налоги регрессивные
налоги целевые
налоговая амнистия
налоговая база

жинақталған берешек
жинақталған тозу
қолма-қол кіріс
акциз салығы
биржалық салық
су салығы
елтаңбалық салық
іскери салық
мүлік салығы
инфляциялық салық
ойын бизнесі салығы
импорт салығы
жылжымайтын мүлік салығы
пайда салығы
жарнама салығы
үстеме пайда салығы
бағалы қағаздар салығы, бағалы
қағаздарға салынатын салық
экспорт салығы
экспорт пен импорт салығы
түтін салық
жанбасы салығы
үдемелі салық
кәсіпшілік салығы
мұра мен сыйға салынатын салық
айналым салығы
бірыңғай әлеуметтік салық
экологиялық салық
эмиссиялық салық
адвалорлық салықтар
пропорционал салықтар
төте салықтар, тікелей салықтар
нақты салықтар
регресті салық
мақсатты салықтар
салық рақымшылығы
салық базасы
466

661
662
663
664
665
666
667

налоговая задолженность
налоговая квота
налоговая оговорка
налоговая отчетность
налоговая политика
налоговая система
налоговая скидка

668
669

налоговая ставка
налоговое администрирование

670
671

налоговое бремя
налоговое регулирование

672
673
674
675
676
677
678

налоговые вычеты
налоговые гавани
налоговые каникулы
налоговые льготы
налоговые полномочия
налоговые поступления
налоговые санкции

679
680

налоговые убежища
налоговый зонтик

681

налоговый иммунитет

682
683
684
685
686
687
688

налоговый механизм
налоговый оклад
налоговый патент
налоговый платеж
налоговый потенциал
налоговый режим специальный
налоговый статус

689
690

налоговый учет
налогообложение двойное

салық берешегі
салықтық квота
салық ескертпесі
салық есеп-қисабы
салық саясаты
салық жүйесі
салық шегерімі, салықтық
шегерім
салық мөлшерлемесі
салықтық әкімшілік жүргізу,
салық әкімшілігін жүргізу
салық ауыртпалығы
салықтық реттеу, салықпен
реттеу
салық шегермесі
салық айлақтары
салық демалысы
салық жеңілдіктері
салық өкілеттігі
салық түсімдері
салықтық ықпалшаралар, салық
ықпалшаралары
салықтық баспана
салық қолшатыры, салық
бүркеніші
салық қорғанышы, салық
иммунитеті
салық тетігі
салықпұл
салық патенті
салық төлемі
салық әлеуеті
арнаулы салық режимі
салық мәртебесі, салықтық
мәртебе
салық есебі
қосарлы салық салу, қос салық
салу
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691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

налогообложение натуральное
налогообложение прогрессивное
налогообложение
пропорциональное
налогообложение регрессивное
налогы муниципальные
народное богатство
наследование вклада
насыщение спроса
натуральные повинности
натуральные показатели
натуральные трансферты
натуральный налог
наукоемкие отрасли
наукоемкость
нау-счет
наценка брокера
наценка дилера
национальная валюта
национальная валютная система
национальная денежная система
национальная учетная система
национальная экономика
национальное богатство
национальные счета
национальный доход
национальный продукт
национальный товар
невозвратные издержки
негарантированный заем
негативный подоходный налог
негоциант
негоциация тратт
неделимый аннуитет
неизменные цены
нейтральность денег
неконтролирующие инвестиции
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заттай салық салу
үдемелі салық салу
үйлесімді салық салу
кемімел салық салу
муниципалдық салықтар
халық байлығы
салымды мұралану
сұранысты молықтыру
заттай міндеттіліктер
заттай көрсеткіштер
заттай трансферттер
заттай салық
ғылымды қажетсiнетiн салалар
ғылымды қажетсiнушiлiк
нау-шот
брокердің үстеме бағасы
дилердің үстеме бағасы
ұлттық валюта
ұлттық валюта жүйесі
ұлттық ақша жүйесі
ұлттық есепке алу жүйесі
ұлттық экономика
ұлттық байлық
ұлттық шоттар
ұлттық табыс
ұлттық өнім
ұлттық тауар
қайтарымсыз шығасылар
кепілдендірілмеген қарыз
теріс табыс салығы
негоциант
тратталардың негоциациясы
бөлінбейтін аннуитет
өзгермейтін баға
ақшаның бейтараптығы
бақыланбайтын инвестициялар

727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

неликвиды
необеспеченная задолженность
необлагаемый минимум
неопротекционизм
неосвоение бюджетных средств
неразменные банкноты
несовершенная конкуренция
нетарифные барьеры
нетарифные ограничения
неттинг
нетто
нетто-активы
нетто-доход
нетто-прибыль
нетто-проценты
нетто-стоимость компании
неустранимые издержки
нефундированные займы
неценовая конкуренция
неценовые факторы
нечестная конкуренция
неэластичное предложение
неэластичный спрос
неявные издержки
новация
номинальная заработная плата
номинальный доход
номинальный паритет
номинальный совокупный спрос
норма амортизации

757
758
759

норма выработки
норма прибыли
норма рентабельности

760
761

нормальная цена
норматив оборотных средств
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өтімсіз заттар
қамтамасыз етілмеген берешек
салық салынбайтын минимум
неопротекционизм
бюджет қаражатының игерілмеуі
айырбасталмайтын банкноттар
шалағай бәсекелестік
тарифтік емес кедергілер
тарифтік емес шектеулер
неттинг
нетто
нетто-активтер
нетто-табыс
нетто-пайда
нетто-пайыз
компанияның нетто құны
түзетуге болмайтын шығасылар
фундирленбеген қарыздар
бағадан тыс бәсеке
бағадан тыс фактор
әділетсіз бәсеке
икемсіз ұсыныс
икемсіз сұраныс
күңгірт шығасылар
жаңартпа
атаулы жалақы
атаулы кіріс
атаулы паритет
атаулы жиынтық сұраныс
тозымпұл нормасы, өтемпұл
нормасы, амортизация нормасы
өндірім нормасы
пайда нормасы
тиімділік нормасы, пайдалылық
нормасы
қалыпты баға
айналым қаражатының нормативі

762
763

ньюс-мейкеры
ньюс-релиз

ньюс-мейкерлер
ньюс-релиз
О

764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

обеспечение кредита
обесценение денег
облигации «младшие»
облигации «мусорные»
облигации активные
облигации безопасные
облигации беспроцентные
облигации возвращаемые
облигации гарантированные
облигации государственные
облигации долгосрочные
облигации жилищные
облигации именные
облигации ипотечные
облигации конвертируемые
облигации муниципальные
облигации обратимые
облигации процентные
облигации целевые
облигация
облигация «вечная»
облигация дисконтная
облигация доходная
облигация ипотечная
облигация купонная
облигация обеспеченная
облигация обычная
облигация предъявительская
облиго
оборачиваемость
оборачиваемость вкладов
оборачиваемость капитала
оборачиваемость оборотных
средств

кредитті қамтамасыз ету
ақшаның құнсыздануы
«кіші» облигациялар
«қоқыстық» облигациялар
белсенді облигациялар
қауіпсіз облигациялар
пайызсыз облигациялар
қайтарымды облигациялар
кепілдендірілген облигациялар
мемлекеттік облигациялар
ұзақмерзімді облигациялар
тұрғын үй облигациялары
атаулы облигациялар
ипотекалық облигациялар
айырбасталатын облигациялар
муниципалдық облигациялар
айналатын облигациялар
пайыздық облигациялар
нысаналы облигациялар
облигация
«мәңгілік» облигация
дисконттық облигация
табыстық облигация
ипотекалық облигация
купондық облигация
қамтамасыз етілген облигация
жай облигация
ұсынбалы облигация
облиго
айналымдылық
салымдардың айналымдылығы
капиталдың айналымдылығы
айналым қаражатының
айналымдылығы
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797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833

оборачиваемость товаров
оборот внешнеторговый
оборот капитала
оборот облагаемый
обратимость валют
обратная бонификация
обращение
обращение банкнотнoе
обращение вексельное
обращение товарное
обслуживание долга
обслуживание займа
общая прибыль
общая рентабельность
общественное благо
общий клиринг
общий объем спроса
общий режим кредитования
общий счет
объединение конгломератное
объект налогообложения
объем предложения
объем спроса
обязательство гарантийное
оговорка индексная
оговорка инфляционная
оговорка о вычете
оговорка патентная
оговорка эскалаторная
оговорки защитные
ограничения косвенные
ограничения нетарифные
ограничения тарифные
ограниченное поручение
ограниченность ресурсов
однократность налогообложения
ожидания инфляционные
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тауарлардың айналымдылығы
сыртқы сауда айналымы
капитал айналымы
салық салынатын айналым
валютаның қайтымдылығы
кері бонификация
айналыс
банкнот айналысы
вексель айналысы
тауар айналысы
борышқа қызмет көрсету
қарызға қызмет көрсету
ортақ пайда
жалпы рентабельділік
қоғамдық игілік
жалпы клиринг
жалпы сұраныс көлемі
жалпы кредиттеу режімі
ортақ шот
конгломераттық бірлестік
салық салу объектісі
ұсыныс көлемі
сұраныс көлемі
кепілдікті міндеттеме
индекстік ескертпе
инфляциялық ескертпе
шегерім туралы ескертпе
патенттік ескертпе
эскалаторлық ескертпе
қорғаныштық ескертпе
жанама шектеулер
тарифтік емес шектеулер
тарифтік шектеулер
шектелген тапсырма
ресурстардың шектеулілігі
бірреттік салық салу
инфляциялық болжам

834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

окладной лист
окладные налоги
«окно льготных кредитов»
окупаемость валюты
олигархия
олигополия
олигопсония
омологация
онколь
операции взаимопогашаемые
операции невидимые
операции принципиальные
операции реимпортные
операции реэкспортные
операции с иностранной валютой

849

операции с чеками

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

операции учетные
операции факторные
операции форексные
операции фьючерсные
операционная система
операционные издержки
операционные расходы
«операционный крах»
операционный риск
опережающие показатели
оппортунизм
оптимальное распределение
оптимум
оптовая надбавка
опцион
опцион «голый»
опцион «при деньгах»
опцион «при своих»
472

айлықақы қағазы
айлықақы салығы
«жеңілдікті кредиттер терезесі»
валюта өтелiмдiлiгi
олигархия
олигополия
олигопсония
омологация
онколь
өзара өтелетін операциялар
көрінбейтін операциялар
қағидаттық операциялар
кері импорттық операциялар
кері экспорттық операциялар
шетелдік валютамен жасалатын
операциялар
чектермен жасалатын
операциялар
есеп операциялары
факторлық операциялар
форекс операциялары
фьючерстік операциялар
операциялық жүйе
операциялық шығасылар
операциялық шығыстар
«операциялық күйреу»
операция тәуекелi
озыңқы көрсеткіштер
оппортунизм
оңтайлы бөліну
оптимум
көтерме сауда үстелмесі
опцион
«жалаң» опцион
«ақша бардағы» опцион
«өзіміздікілердің алдында»
опционы

868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879

опцион «с возвратом»
опцион «цилиндрический»
опцион без покрытия
опцион генеральный
опцион грузовой
опцион двойной
опцион европейский
опцион истекший
опцион колл
опцион на покупку
опцион на продажу
опцион на процентную ставку

880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

опцион незастрахованный
опцион обычный
опцион паритетный
опцион покрытый
опцион покупателя
опцион продавца
опцион пут
опцион с покрытием
опционный заем
опционный сертификат
опцион-предложение
опытно-конструкторские
разработки
орган субсидирующий
органицизм
ордер «деливери»
ордер «заплечный»
ордер приходный кассовый
ордер расходный кассовый
ордерная книга
ориентация на потребителя
освидетельствованная ценная
бумага
освидетельствованные товары

892
893
894
895
896
897
898
899
900
901

«қайтарымы бар» опцион
«цилиндрлік» опцион
жабылмаған опцион
бас опцион
жүк опционы
қос опцион
еуропалық опцион
өтіп кеткен опцион
опцион колл
сатып алуға арналған опцион
сатуға арналған опцион
пайыздық мөлшерлемеге
арналған опцион
сақтандырылмаған опцион
жай опцион
паритеттік опцион
жабылған опцион
сатып алушы опционы
сатушы опционы
опцион пут
жабылған опцион
опциондық қарыз
опциондық сертификат
опцион-ұсыныс
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар
субсидиялаушы орган
органицизм
«деливери» ордері
«иықтағы» ордер
кассалық кіріс ордер
кассалық шығыс ордері
ордер кітабы
тұтынушыға бағдарлану
куәландырылған бағалы қағаз
куәландырылған тауарлар
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902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

освобождение от налогов
оседание вкладов
основная сумма долга
основная сумма облигаций
основной капитал
основные средства
особый счет
остаток вклада
остаток маржинальный
остаток свободный
остаток солоу
остаток средств на счете
осуществленные инвестиции
осуществленные расходы
отвес
отвлеченные средства
открытая монополия
открытая позиция
открытая продажа
открытый рынок
открытый счет
откуп
откупная система
отложенная акция
«отмывание денег»
относительная цена
относительное преимущество
относительные показатели
отношения имущественные
отношения корреспондентские
отношения международные
валютные
отношения расчетные
отношения собственности
отправная цена
отрицательная ставка процента

салықтардан босату
салымдардың шөгуі
борыштың негізгі сомасы
облигацияның негізгі сомасы
негізгі капитал
негізгі қорлар
ерекше шот
салым қалдығы
маржиналды қалдық
еркін қалдық
солоу қалдық
шоттағы қаражат қалдығы
жүзеге асырылған инвестициялар
жүзеге асырылған шығыстар
өлшенді
оқшауландырылған қаражат
ашық монополия
ашық жайғасым
ашық сату
ашық нарық
ашық шот
кері сатып алу
сатып алу жүйесі
кейінге қалдырылған акция
«ақшаның жылыстауы»
салыстырмалы баға
салыстырмалы басымдық
салыстырмалы көрсеткіштер
мүліктік қатынастар
корреспонденттік қатынастар
валюталық халықаралық
қатынастар
есеп айрысу қатынастары
меншіктік қатынастар
бастапқы баға
пайыздың теріс мөлшерлемесі
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937
938
939
940
941
942
943

отрицательный подоходный
налог
отрицательный спрос
отсроченная поставка
отсроченный платеж
отсрочка
отсрочка погашения ссуды
отсрочка уплаты штрафов

944
945
946
947
948

отступное
отсутствие спроса
отток капитала
отчет балансовый
отчетность консолидированная

949
950
951
952
953
954
955

отчисления
отчуждение безвозмездное
отчуждение возмездное
оферта свободная
оферта твердая
официальная учетная ставка
официальное финансирование
развития
официальные резервные
операции
официальный валютный курс
офсет
офсетная операция
оффшор
оффшорная компания
оффшорные центры
охрана прав потребителей

956
957
958
959
960
961
962
963

теріс табыс салығы
теріс сұраныс
кейінге қалдырылған жеткізу
кейінге қалдырылған төлем
кейінге қалдыру
несиені өтеудің мерзімін ұзарту
айыппұл төлеу мерзімін ұзарту,
айыппұл төлеу мәулеті
бас тарту
сұраныстың жоқтығы
капиталдың күрт әкетілуі
теңгерімдік есептеме
шоғырландырылған есеп-қисап,
топтастырылған есеп-қисап
аударым
өтеусіз иеліктен шығару
өтеулі түрде иеліктен шығару
еркін оферта
қатаң оферта
ресми есептік мөлшерлеме
дамуды ресми қаржыландыру
ресми резервтік операциялар
ресми валюта бағамы
офсет
офсеттік операция
оффшор
оффшорлық компания
оффшорлық орталықтар
тұтынушылар құқықтарын қорғау
П

964
965
966
967
968

пай
палата оценщиков
партнерство некоммерческое
пассивное управление активами
переоценка
475

жарнапұл, үлеспұл
бағалаушылар палатасы
бейкоммерциялық әріптестік
активтерді пассивтік басқару
қайта бағалау

969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982

перестрахование
пропорциональное
перестрахование факультативное
перформер
пигу эффект
планирование индикативное
пластиковая карточка
платеж лицензионный
платеж трансграничный
платеж эффективный
платежи безакцептные

983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

платежи рентные
платежи трансфертные
платежная ведомость
платежное сообщение
электронное
платежное указание
платежный оборот
подряд арендный
подряд коллективный
позиция закрытая
позиция лимитная
полезность предельная
полиполия
политика «дешевых» денег
политика внешнеторговая
политика внешнеэкономическая
политика девизная
политика дискреционная
политика доходов
политика инвестиционная
политика недискреционная
политика стабилизационная
политика фискальная

1001
1002

положение доминирующее
пользователь-бенефициар
476

үйлесімді қайта сақтандыру
факультативтік қайта сақтандыру
перформер
пигу нәтижесі
индикативтік жоспарлау
пластикалық карта
лицензиялық төлемақы
трансшекаралық төлем
тиімді төлем
акцептiсiз төлемдер, ризалықсыз
төлемдер
ренталық төлемдер
трансферттік төлемдер
төлем тізімдемесі
электрондық төлем хабары
төлем нұсқауы
төлем айналымы
жалгерлік мердігерлік
ұжымдық мердігерлік
жабық жайғасым
лимиттік жайғасым
шекті пайдалылық
полиполия
«арзан» ақша саясаты
сыртқы сауда саясаты
сыртқы экономикалық саясат
девиздiк саясат
дискреционды саясат
табыс саясаты, кіріс саясаты
инвестициялық саясат
дискреционды емес саясат
тұрақтандыру саясаты
қазыналық саясат, қазына
саясаты
үстем жағдай
пайдаланушы-бенефициар

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034

пользователь-инициатор
пользователь-посредник
портфель золотовалютных
активов
портфель Национального фонда
портфель сберегательный
портфель стабилизационный
портфельный риск
пособие государственное
посредники маркетинговые
посредники оптовые
потенциал экспортный
пошлина антидемпинговая
предварительная
пошлина компенсационная
пошлина компенсационная
предварительная
пошлина патентная
пошлина специальная
пошлина специальная
предварительная
пошлины вывозные
пошлины защитныe
пошлины импортные
пошлины фискальные
пошлины экспортные
правила аудиторские
правила биржевой торговли
«прайм-рейт»
предел бедности
предложение совокупнoe
предпринимательская
инициатива
предпринимательство венчурное
предпринимательство
государственное
предпринимательство совместное
предприятие арендное
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пайдаланушы-бастама жасаушы
пайдаланушы-делдал
алтын-валюта активтері портфелі
Ұлттық қордың портфелі
жинақтау портфелі
тұрақтандыру портфелі
қоржындық тәуекел
мемлекеттік жәрдемақы
маркетинг делдалдары
көтерме сауда делдалдары
экспорттық әлеует
алдын ала демпингке қарсы баж
өтемақылық баж
алдын ала өтемақы бажы
патент бажы
арнайы баж
алдын ала арнайы баж
әкетiлiм бажы
қорғаныш бажы
импорттық баж, әкелім бажы
қазыналық баж
экспорттық баж, әкетілім бажы
аудиторлық қағидалар
биржалық сауда қағидалары
«прайм-рейт»
кедейлік шегі
жиынтық ұсыныс
кәсіпкерлік ынтагерлік
венчурлік кәсіпкерлік
мемлекеттік кәсіпкерлік
бiрлескен кәсiпкерлiк
жалгерлік кәсіпорын

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

предприятие иностранное
предприятие коллективное
преимущества конкурентные
прибыль эмиссионная
прибыль балансовая
принципал
принципы налогообложения
принципы оценки
прификс
пробирный надзор

1045

1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

прогнозирование социальноэкономическое
программа маркетинга
продажа персональная
проект государственно-частного
партнерства
производители отечественные
производители региональные
прокат
промесса
протекционизм
процент накопленный
процентная политика
процентная ставка форвардная

1057
1058

процентный своп
пул

1059
1060
1061
1062
1063
1064

рабат
разовый сбор
«райтер»
рамбурс
рамбурсование
рассрочка уплаты штрафов

1065

растрата

1046
1047
1048

шетелдік кәсіпорын
ұжымдық кәсіпорын
бәсекелiк артықшылық
эмиссиялық пайда
теңгерімдік пайда
принципал
салық салу қағидаты
бағалау қағидаты
прификс
сынамалық қадағалау, сынауық
қадағалау
әлеуметтiк-экономикалық болжау
маркетинг бағдарламасы
дербес сату
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобасы
отандық өндiрушiлер
аймақтық өндiрушiлер
жалға беру, жал
промесса
протекционизм, қолдампаздық
қорланған пайыз
пайыздық саясат
форвардтық пайыздық
мөлшерлеме
пайыздық своп
пул
Р
рабат
бiр жолғы алым
«райтер»
рамбурс
рамбурстау
айыппұлды бөліп-бөліп төлеу,
айыппұлды бөліктеп төлеу
ысырап
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1066

расходы бюджета

1067

расходы на финансирование

1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

расходы непроизводственные
расходы потребительские
расходы производственные
расходы чрезвычайные
расчетное подразделение
расчеты актуарные
расчеты чеками
реализуемость
реверс
реверсия
регистрация цен
регрессант
регрессат
регулирование аудиторской
деятельности
регулирование экономики
редисконтирование
режим классической торговли
режим торговли
режим экономии
резервы обязательные
реинвестиция
реинвестиция дивидендов

1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099

рейтинг кредитный
рекамбио
реквирент
ректа-вексель
ремаркетинг
ремиз
ремиссия
ремитент
ремитирование
реновация

бюджет шығысы, бюджеттік
шығыс
қаржыландыруға арналған
шығыстар
өндірістік емес шығыстар
тұтыну шығысы
өндірістік шығыстар
төтенше шығыс
есеп айырысу бөлімшесі
актуарийлік есептер
чектер арқылы есеп айырысу
өткізімділік
реверс
реверсия
бағаларды тіркеу
кері талап қоюшы
кері талап қойылушы
аудиторлық қызметті реттеу
экономиканы реттеу
қайта дисконттау
классикалық сауда режимі
сауда режимі
үнем режімі
міндетті сақтық қорлар
қайта инвестициялау
үлеспайданы қайта
инвестициялау
кредиттік рейтинг
рекамбио
реквирент
ректа-вексель
ремаркетинг
ремиз
ремиссия
ремитент
ремиттеу
қайта жаңарту, қайта жаңартпа
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1100
1101
1102

рента дифференциальная
рента монопольная
рентабельность активов

1103

рентабельность капитала

1104
1105

репарация
республиканская бюджетная
программа
рестриктивные меры

1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

реструктуризация займа
ресурсосбережение
рефакция
рефинансирование
рефинансирование
государственного долга
рецессия
реэкспорт
римесса
риск инвестиционный
риск потери ликвидности
родительская страховая
организация
рынок мировой
рынок «медведей»
рынок биржевой
рынок внебиржевой
рынок внутренний
рынок денежный
рынок закрытый
рынок кредитный межбанковский
рынок межбанковский
рынок неорганизованный
рынок односторонний
рынок олигополистический
рынок покупателей
рынок потенциальный
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дифференциялық рента
монополиялық рента
активтердің пайдалылығы,
активтердің тиімділігі
капиталдың пайдалылығы,
капиталдың тиімділігі
репарация
республикалық бюджеттік
бағдарлама
рестриктивтік шаралар, шектеу
шаралары
қарызды қайта құрылымдау
ресурстарды үнемдеу
рефакция
қайта қаржыландыру
мемлекеттік борышты қайта
қаржыландыру
рецессия
кері экспорт
римесса
инвестициялық тәуекел
өтiмдiлiктi жоғалту тәуекелi
бас сақтандыру ұйымы
әлемдiк нарық
«аюлар» нарығы
биржа нарығы
биржадан тыс нарық
ішкі нарық
ақша нарығы
жабық нарық
банк аралық кредит нарығы
банкаралық нарық
ұйымдастырылмаған нарық
бiр жақты нарық
олигополиялық нарық
сатып алушылар нарығы
әлeуеттi нарық

1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

рынок потребительский
рынок пробный
рынок продавца
рынок региональный
рынок релевантный
рынок страховой
рынок третий
рынок фондовый
рынок форвардный

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156

рынок фьючерсный
рынок целевой
рынок ценных бумаг
рыночная информация
рыночная инфраструктура
рыночная кондиция
рыночная система
рыночная стоимость
рыночная теория
рыночное равновесие
рыночное саморегулирование
рыночные фонды
рыночный механизм
рыночный риск
рыночный спрос
рыночный экстремизм

тұтынушылар нарығы
сынама нарық
сатушы нарығы
аймақтық нарық
релеванттық нарық
сақтандыру нарығы
үшінші нарық
қор нарығы
форвардтық нарық, жетекші
нарық
фьючерстік нарық
мақсатты нарық
бағалы қағаздар нарығы
нарықтық ақпарат
нарықтық инфрақұрылым
нарық кондициясы
нарықтық жүйе
нарықтық құн
нарық теориясы
нарықтық тепе-теңдік
нарықтық өзін-өзі реттеу
нарықтық қорлар
нарық тетігі
нарықтық тәуекел
нарықтық сұраныс
нарықтық экстремизм
С

1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166

сальдо эмиссионное
самоокупаемость
самофинансирование
сбалансированность
сбор лицензионный
сбор патентный
сбор портовый
сбор регистрационный
сборы целевые
сбыт

эмиссиялық сальдо
өзін-өзі өтеушілік
өзін-өзі қаржыландыру
теңгерімділік
лицензиялық алым
патент алымы
порт алымы
тіркеу алымы
мақсатты алымдар
өткізім
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1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183

сверхприбыль
свидетельство опционное
свидетельство складское
своевременность
своп
своп качества
своп кредитно-дефолтный
свопцион
свот
сделка адресная
сделка арбитражная
сделка аутрайт
сделка внешнеторговая
сделка каф
сделка компенсационная
сделка обратная
сделка онкольная

1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

сделка опционная
сделка офсетная
сделка репортная
сделка сиф
сделка спот
сделка срочная
сделка фас
сделка фоб
сделка форвардная
сделка экспортная
себестоимость предельная
сертификат золотой
система маркетинга
система национальных счетов
система управления рисками
сиф
скидка сезонная
скидка функциональная
скидки временные

үстеме пайда
опциондық куәлік
қойма куәлігі
уақытылылық
своп
своп сапа
кредиттік-дефолттық своп
свопцион
свот
атаулы мәміле
төрелікті мәміле
аутрайт мәмілесі
cыртқы сауда мәмілесі
каф мәмілесі
өтемақылық мәміле
кері мәміле
талап етілмелі мәміле, онколдық
мәміле
опциондық мәміле
офсеттік мәміле
репорттық мәміле
сиф мәмілесі
спот мәмілесі
мерзімдік мәміле
фас мәмілесі
фоб мәмілесі
форвардтық мәміле
экспорттық мәміле
шекті өзіндік құн
алтын сертификаты
маркетинг жүйесі
ұлттық шоттар жүйесі
тәуекелдердi басқару жүйесi
сиф
маусымдық шегерім
атқарымдық шегерiм
уақытша шегерім
482

1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236

скидки закрытые
скидки сконто
скидки специальные
скэлпер
смарт-карта
смета
смета затрат
«снятие сливок»
собственность двойная
собственность общая
собственный капитал
соглашение картельное
соглашение клиринговое
соглашение опционное
соглашения компенсационные
соло-вексель
спекуляция биржевая
спот
спот-товар
спрос ажиотажный
спрос инвестиционный
спрос на деньги
спрос негативный
спрос независимый
спрос нерегулируемый
спрос полноценный
спрос потенциальный
спрос селективный
спрос совокупный
спрэд
средства внебиржевые
средства внебюджетные
средства заемные
средства оборотные

1237
1238

средства фондирования
ссуда персональная

жабық шегерім
сконто шегерімі
арнаулы шегерiм
скэлпер
смарт-карта
смета
шығын сметасы
«қаймағын қалқу»
қосарлы меншік
ортақ меншік
меншікті капитал
картельдік келісім
клирингілік келісім
опциондық келісім
өтемақылық келісім
соло-вексель
биржадағы алып-сатарлық
спот
спот-тауар
дүрлiкпе сұраным
инвестициялық сұраныс
ақшаға сұраныс
жайсыз сұраныc
тәуелсіз сұраныс
реттелмейтін сұраныс
толымды сұраныс
әлеуеттi сұраныс
талғамалы сұраныс
жиынтық сұраныс
спрэд
биржадан тыс қаражат
бюджеттен тыс қаражат
қарыз қаражаты
айналым қаражаты, айналымдағы
қаражат
қорландыру қаражаты
атаулы несие
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1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252

ставка базисная
ставка дисконтирования
ставка доходности
ставка отсечения
ставка процента
ставка процентная
ставка средневзвешенная
ставка тарифная
стагфляция
стандарт золотовалютный
стандарт золотодевизный
стандарт золотой
стандарт золотомонетный
стандарт золотослитковый

1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

стартап
статья затрат
стоимость балансовая
стоимость внутренняя
стоимость дисконтированная
стоимость залоговая
стоимость замещения
стоимость или ценность
инвестиционная
стоимость ипотечная
стоимость историческая
стоимость кадастровая
стоимость ликвидационная
стоимость налоговая
стоимость нарицательная
стоимость нормальная
стоимость первоначальная
стоимость потребительная
стоимость прибавочная
стоимость синергетическая
стоимость специальная
стоимость справедливая

1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273

базистiк мөлшерлеме
дисконттау мөлшерлемесі
кірістілік мөлшерлемесі
кесімді мөлшерлеме
пайыз мөлшерлемесі
пайыздық мөлшерлеме
орташа алынған мөлшерлеме
тарифтік мөлшерлеме
тұралау
алтын-валюта стандарты
алтын-девиз стандарты
алтын стандарты
алтын-мәнет стандарты
алтын-құйма стандарты, құйма
алтын стандарты
стартап
шығын бабы
теңгерімдік құн
ішкі құн
дисконтталған құн
кепіл құны
алмастыру құны
инвестициялық құн немесе
құндылық
ипотекалық құн
тарихи құн
кадастрлық құн
жойылу құны, таратылу құны
салық құны
көрсетулі құн
қалыпты құн
бастапқы құн
тұтыну құны
қосымша құн
синергетикалық құн
арнайы құн
әділ құн
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1274
1275
1276
1277
1278

стоимость страховая
стоимость таможенная
стоимость терминальная
(реверсионная)
стоимость утилизационная
стоимость фактурная

1279
1280
1281
1282
1283
1284

стоп-лист
стоп-приказ
страна назначения товара
страна отправления товара
страна происхождения товара
страхование двойное

1285
1286

1299

страхование налогов
страхование экологических
рисков
страхование экологическое
страховая деятельность
страховая комиссия
страховой ущерб
стресс-тестинг
стринг
стрэнгл
стрэп
субаренда
суббербоут-чартер
суброгация
субсидирование процентной
ставки
субсчета корреспондентские

1300
1301
1302
1303
1304
1305

субсчета текущие
субтайм-чартер
суточные деньги
счет депо
счет контокоррентный
счет лицевой

1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298

сақтандыру құны
кеден құны
терминалдық (реверсиялық) құн
кәдеге жарату құны
куәландырма құн, фактуралық
құн
тоқтатым-парақ
тоқтатым-бұйрық
тауардың межелі елі
тауарды жөнелту елі
тауардың шығарылған елі
қосарлы сақтандыру, қосанжар
сақтандыру
салықты сақтандыру
экологиялық тәуекелді
сақтандыру
экологиялық сақтандыру
сақтандыру қызметі
сақтандыру комиссиясы
сақтандыру зияны
стресс-тестинг
стринг
стрэнгл
стрэп
қосалқы жалгерлік
суббербоут-чартер
суброгация
пайыздық мөлшерлемені
субсидиялау
корреспонденттік қосалқы
шоттар
ағымдағы қосалқы шоттар
субтайм-чартер
тәуліктік ақша
депо шот
контокорренттік шот
дербес шот, бет есеп
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1306
1307

счет маржевой
счет онкольный

1308
1309

счет открытый
счет расчетный

1310
1311
1312
1313
1314
1315

счета бюджетные
счета внебалансовые
счета забалансовые
счета корреспондентские
счета пассивные
сюрвейер

маржалық шот
талап етілмелі шот, онколдық
шот
ашық шот
есеп айырысу шоты, есептесу
шоты
бюджеттік шоттар
теңгерімнен тыс шоттар
теңгерімнен тысқары шоттар
корреспонденттік шоттар
пассив шоттар
сюрвейер, сарапшы
Т

1316
1317
1318
1319

табель
таблица затрат и результатов
таблица обмена валют
таблица обменных курсов

1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338

таблица прибылей
тайминг
таймшит
тайна аудиторская
тайна предпринимательская
тайна финансовая
тайная уступка в цене
тайный сговор
такса
таксационный показатель
таксация
тактика экономическая
таллиман
таможенная «война»
таможенная бандероль
таможенная блокада
таможенная конвенция
таможенная пошлина вывозная
таможенный протекционизм

тізімдік, тәбіл
шығындар мен нәтижелер кестесі
валюта айырбастау кестесі
айырбастау бағамдарының
кестесi
пайда кестесі
тайминг
таймшит
аудиторлық құпия
кәсіпкерлік құпия
қаржылық құпия
бағаны құпия түсіру
құпия сөз байласу
бағалама
таксалық көрсеткіш
таксалау
экономикалық тактика
таллиман
кеден «соғысы»
кедендік бандероль
кедендік бұғаттау
кедендік конвенция
кедендік әкелу бажы
кеден протекционизмі
486

1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347

таможенный союз
таможенный тариф двойной
таргетирование
тариф автономный
тариф гибкий
тариф запретительный
тариф конвенционный
тариф льготный
тарифный барьер

1348
1349
1350
1351
1352

тезаврамия
тезаврация
тезаврирование
тель-кель
теневая экономика неформальная

1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370

теневая экономика скрытая
теневик
«терпеливые» деньги
технико-экономическое
обоснование
технический кредит
технократия
товар идеальный
товар контрабандный
товар повышенного спроса
товар уцененный
товарная биржа
товарная корзина
товарная политика
товарная экспертиза
товарно-денежные отношения
товарное обеспечение денег
товарно-материальные ценности
товарные арбитражные сделки

1371
1372

товарные запасы
товарный демпинг
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кеден одағы
қосарлы кеден тарифі
нысаналау, таргеттеу
дербес тариф
икемді трафик
тыйым салу тарифі
конвенциялық тариф
жеңілдікті тарифі
тарифтік тосқауыл, тарифтік
кедергі
тезаврамия
қазына жинау
тезаврамиялау
барымен базар
бейформалды көлеңкелі
экономика
жасырын көлеңкелі экономика
көлеңкешіл
«шыдамды» ақшалар
техника-экономикалық негіздеме
техникалық кредит
технократия
мінсіз тауар
контрабандылық тауар
жоғары сұранысқа ие тауар
арзандатылған тауар
тауар биржасы
тауар себеті
тауар саясаты
тауар сараптамасы
тауар-ақша қатынастары
ақшаны тауармен қамтамасыз ету
тауар-материалдық құндылықтар
тауарлық арбитраждық
мәмілелер
тауарлардың босалқы қорлары
тауар демпингі

1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

товарный рынок
товарный фетишизм
товарный фонд
товарный шлейф
товародвижение (товарное
движение)
товарооборот складской
товарооборот транзитный
товары повседневного спроса
товары потребительские
товары транзитные
торги гласные
торги закрытые
торги международные
торги негласные
торги открытые
торги публичные
торговая выручка
торговая надбавка
торговая наценка

1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

торговая сессия
торговая сеть
торговая скидка
торговля беспошлинная
торговля внешняя
торговля комиссионная
торговля коммерческая
торговля консигнационная
торговля кооперативная

тауар нарығы
тауар фетишизмі
тауар қоры
тауар толықтырмасы
тауар қозғалысы
қоймадағы тауар айналымы
транзиттік тауар айналымы
күнделікті сұраныс тауарлары
тұтыну тауарлары
транзиттік тауарлар
жария сауда-саттық
жабық сауда-саттық
халықаралық сауда-саттық
жасырын сауда-саттық
ашық сауда-саттық
жария сауда-саттық
саудадан түскен ақша
сауда үстемесі
саудадағы үстелме баға,
саудадағы баға үстелмесі
сауда-саттық сессиясы
сауда желiсi
сауда шегерімі
бажсыз сауда
сыртқы сауда
комиссиялық сауда
коммерциялық сауда
консигнациялық сауда
кооперативті сауда

МЕДИЦИНА САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
1401
1402
1403
1404

абазия
абдоминопластика
аберрация
аборт искусственный

абазия
абдоминопластика
аберрация
жасанды аборт
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1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441

аборт медицинский
аборт неполный
аборт полный
аборт самопроизвольный
аборт спонтанный
аборт трубный
абстинентный синдром
абстиненция
абсцесс малого таза
абсцесс метастатический
абсцесс паранефральный
абсцесс паратонзиллярный
абсцесс печени
абсцесс поддиафрагмальный
абсцесс подкожный
абсцесс подпеченочный
абсцесс почки
абсцесс холодный
абсцесс щеки
абсцессотомия
абсцессэктомия
авирулентность
авиационная травма
аутовакцина
аутогемотерапия
аутогемотрансфузия
аутоинфекция
автолаборатория
автоматизм сердца
автономная нервная система
автономный рост
агнозия акустическая
агнозия вкусовая
агнозия зрительная
агонадизм
агранулоцитоз
агранулоцитоз иммунный

медициналық аборт
жартылай аборт
толық аборт
өздігінен болған аборт
күтпеген аборт
түтіктік аборт
абстиненттік синдром
абстиненция
кіші жамбас абсцесі
метастаздық абсцесс
бүйрекмаңы абсцесі
бадамшабезмаңы абсцесі
бауыр абсцесі
көкетасты абсцесі
теріасты абсцесі
бауырасты абсцесі
бүйрек абсцесі
суық абсцесс
ұрт абсцесі
абсцессотомия
абсцессэктомия
авируленттілік
авиациялық жарақат
аутовакцина
аутогемотерапия
аутогемотрансфузия
аутоинфекция
автозертхана
жүрек автоматизмі
автономиялы нерв жүйесі
автономиялы өсу
акустикалық агнозия
дәм сезу агнозиясы
көру агнозиясы
агонадизм
агранулоцитоз
иммундық агранулоцитоз
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1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478

агранулоцитоз миелотоксический
агранулоцитоз симптоматический
агрегация клеток
адвентиция
аденовирус
аденогипофиз
аденоз железы молочной
аденоидит острый
аденома ворсинчатая
аденома гепатоцеллюлярная
аденома простаты
аденоматозный полип
аденопатия
аденотомия
аденофиброма
аденофлегмона
аденоциты
аденотом
адипонекроз
адипопексия
адреналовая система
адреналэктомия
адреномиметик
адренорецептор
асбестоз
азот остаточный
азотурия
акалькулия
акантоз
акантолиз
акапния
акатаматезия
акатафазия
акме
акнефобия
аккомодометр
акриловые стоматиты
490

миелотоксиндік агранулоцитоз
симптомдық агранулоцитоз
жасушалар агрегациясы
адвентиция
аденовирус
аденогипофиз
сүт безі аденозы, емшек аденозы
жіті аденоидит
бүрлі аденома
гепатоцеллюлялық аденома
простата аденомасы
аденоматозды полип
аденопатия
аденотомия
аденофиброма
аденофлегмона
аденоциттер
аденотом
адипонекроз
адипопексия
адреналдық жүйе
адреналэктомия
адреномиметик
адренорецептор
асбестоз
қалдық азот
азотурия
акалькулия
акантоз
акантолиз
акапния
акатаматезия
акатафазия
акме
акнефобия
аккомодометр
акрилдік стоматиттер

1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

акроанестезия
акрогидроз
акродерматит
акромегалия
акромион
акропарестезия
акрофобия
акроцефалия
акселерация
аксоплазматический ток
акт дефекации
акт половой
акт санитарного обследования
акт судебно-медицинской
экспертизы
активатор каналов калиевых
активированный уголь
активность физическая
активность препарата удельная
активность симпатомиметическая
внутренняя
активность фармакологическая
актиномикоз
акупунктура
акушер
акушер–гинеколог
акушерское исследование
алакримия
алкалоз
алкалоз газовый
алкалоз дыхательный
алкалоз метаболический
алкогольный психоз
аллантоис
аллергическая реакция
аллергический ринит
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акроанестезия
акрогидроз
акродерматит
акромегалия
акромион
акропарестезия
акрофобия
акроцефалия
акселерация
аксоплазмалық ағыс
дефекациялық әрекет
жыныстық қатынас
санитариялық тексеру актісі
сот-медициналық сараптама
актісі
калий каналдарының активаторы
белсендірілген көмір
физикалық белсенділік
препараттың меншікті
белсенділігі
симпатомиметикалық ішкі
белсенділік
фармакологиялық белсенділік
актиномикоз (боғмала)
акупунктура
акушер
акушер-гинеколог
акушерлік зерттеу
алакримия
алкалоз
газды алкалоз
тыныстық алкалоз
метаболизмдік алкалоз
алкогольдік психоз
аллантоис
аллергиялық реакция
аллергиялық ринит

1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546

аллергический конъюнктивит
аллергический синусит
аллергические дерматозы
аллергия
аллергоз
аллерголог
аллопластика
аллоритмия
аллотрансплантат
аллотрансплантация
алопеция гнездная
алопеция сифилитическая
алопеция тотальная
альбинизм
альбинос
альбумин
альбуминоз
альвеококк
альвеококкоз
альгодисменорея
альдостерома
альгофобия
амавроз
амблиопия
амбулатория
амебиаз
амелия
амелобластома
аменорея
аметропия
амилоидоз
аминацидурия
аминокислоты
аминокислоты заменимые

1547
1548

амиотония
амнионит

аллергиялық конъюнктивит
аллергиялық синусит
аллергиялық дерматоздар
аллергия
аллергоз
аллерголог
аллопластика
аллоритмия
аллотрансплантат
аллотрансплантация
ұяшықтанған алопеция, ұялы
мерездік алопеция
тұтас алопеция
альбинизм
альбинос
альбумин
альбуминоз
альвеококк
альвеококкоз
альгодисменорея
альдостерома
альгофобия
амавроз
амблиопия
амбулатория
амебиоз
амелия
амелобластома
аменорея
аметропия
амилоидоз
аминацидурия
амин қышқылдары
алмастырылатын амин
қышқылдары
амиотония
амнионит
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1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

амниотом
амниоцентез
ампула маточной трубы
ампула прямой кишки
ампутация круговая
анализ мочи
анализ микроскопический
анализ фармакогностически
анализ фармокопейный
анализ фитохимический
анализатор болевой
анализатор вкусовой
анализатор зрительный
анализатор обонятельный
анализатор слуховой
анализатор тактильный
анамнез
анамнез жизни
анастомозит
анатоксин столбнячный
анатомия
анафилаксия
анаэроб
ангидремия
ангидроз
ангина катаральная
ангиогепатография
ангиография
ангиография коронарная
ангиодисплазия
ангиодистрофия
ангиология
ангиоматоз
ангиопатия
ангиосклероз
ангиоскопия
ангиостомия

амниотом
амниоцентез
жатыр түтігінің ампуласы
тікішек ампуласы
шеңберлі ампутация
несеп талдамасы
микроскопиялық талдау
фармакогностикалық талдау
фармокопеялық талдау
фитохимиялық талдау
ауырсыну сезімінің анализаторы
дәм сезу анализаторы
көру анализаторы
иіс сезу анализаторы
есту анализаторы
тактильдік анализатор
анамнез
өмір анамнезі
анастомозит
сіреспе анатоксині
анатомия
анафилаксия
анаэроб
ангидремия
ангидроз
талаураған баспа
ангиогепатография
ангиография
коронарангиография
ангиодисплазия
ангиодистрофия
ангиология
ангиоматоз
ангиопатия
ангиосклероз
ангиоскопия
ангиостомия
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1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

ангиотрипсия
андрофобия
ангиотомия
ангиома
ангиопластика
ангиопластика коронарная
ангиопарез
ангиопульмонография
ангиосаркома
ангиоспазм
ангулит
аневризма артериовенозная
аневризма ложная
анемия апластическая
анемия пернициозная, анемия
злокачественная
анемия токсическая
анемия гемолитическая
анемия гиперхромная
анемия гипопластическая
анемия железодефицитная
анемия макроцитарная
анемия микроцитарная
анемия нормохромная
анемия постгеморрагическая
анемия серповидноклеточная
анергия
анестезия аппликационная
анестезия внутрикостная
анестезия инфильтрационная
анестезия охлаждением
анестезия поверхностная
анестезия спиномозговая
анестезия ингаляционная
анестезия неингаляционная
анестезия проводниковая
анестезия регионарная

ангиотрипсия
андрофобия
ангиотомия
ангиома
ангиопластика
корона ангиопластикасы
ангиопарез
ангиопульмонография
ангиосаркома
ангиоспазм
ангулит
артериавеналық аневризма
жалған аневризма
аплазиялы анемия
пернициозды анемия
уытты анемия
гемолиздік анемия
гиперхромиялы анемия
гипоплазиялы анемия
теміртапшылықты анемия
макроцитті анемия
микроцитті анемия
нормохромиялы анемия
постгеморрагиялық анемия
орақжасушалы анемия
анергия
аппликациялы анестезия
сүйекішілік анестезия
инфильтрациялы анестезия
мұздатып анестезиялау
беткейлік анестезия
жұлындық анестезия
ингаляциялық анестезия
бейингаляциялық анестезия
өткізгіштік анестезия
аумақтық анестезия
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1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658

анестезия сакральная
анестезия эпидуральная
анетодермия
анизорефлексия
анизохромия
анизоцитоз
анкилоз
ановуляция
аноксемия
аноксия
аномалия развития
анонихия
анорхизм
анорхия
аноскоп
анофтальм
антагонизм веществ
антацид
антеверзия матки
антепозиция матки
антефлексия матки
антибиотикотерапия
антигенный детерминант
антидепрессанты
антикоагулянты
антипатия
антирабические прививки
антисептические препараты
антропогенетика
антропология
апирогенность
апостематозный нефрит
антиокислитель
антиоксидант
антипиретик
антисептика
антитела

сегізкөздік анестезия
эпидуралдық анестезия
анетодермия
анизорефлексия
анизохромия
анизоцитоз
шорбуын
ановуляция
аноксемия
аноксия
даму аномалиясы
анонихия
анорхизм
анорхия
аноскоп
анофтальм
заттектер антагонизмі
антацид
жатыр антеверзиясы
жатыр антепозициясы
жатыр антефлексиясы
антибиотикпен емдеу
антигендік детерминант
антидепрессанттар
антикоагулянттар
антипатия
құтырмаға қарсы екпелер
антисептик препараттар
антропогенетика
антропология
апирогенділік
апостематозды нефрит
антитотықтырғыш
антиоксидант
антипиретик
антисептика
антиденелер
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1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

антитоксин
антростомия
антротомия
антрумэктомия
анулопластика
анус
анэнцефалия
аортит
аортит сифилитический
аплазия
аплазия легкого
аплазия кожи
аплазия почки
апоневроз
апоплексия яичника
аппарат искусственного
кровообращения
аппарат опорно-двигательный
аппаратура медицинская
аппаратура наркозная
аппаратура рентгеновская
аппаратура
физиотерапевтическая
аптека дежурная
аптекарь
ареолит
арефлексия
аритмия сердца
аритмия синусовая
артериальная гипертензия
артериальный проток
артериит
артерио-венозный анастомоз
артериализация миокарда
артериопластика
артериосклероз
артериэктазия

антитоксин
антростомия
антротомия
антрумэктомия
анулопластика
анус, айналшық
анэнцефалия
аортит
мерездік аортит
аплазия
өкпе аплазиясы
тері аплазиясы
бүйрек аплазиясы
апоневроз
анабез апоплексиясы
жасанды қанайналым аппараты
тірек-қимыл аппараты
медициналық аппаратура
наркоздық аппаратура
рентгендік аппаратура
физиотерапиялық аппаратура
кезекші дәріхана
дәріханашы
ареолит
арефлексия
жүрек аритмиясы
синустық аритмия
артериялық гипертензия
артериялық түтік
артериит
артерия-веналық анастомоз
миокардтың артериялануы
артериопластика
артериосклероз
артериэктазия
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1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715

артерия бедренная
артериотомия
артикулятор
артроцентез
аспирация
аспления
ассенизация
астазия-абазия
астенический синдром
астереогноз
астигматизм
астматоидный синдром
астма сердечная
асфикция странгуляционная
атака ревматическая
атачмены
атерома
атероматоз
атеросклероз
атония желудка
атриовентрикулярная блокада
атриовентрикулярный узел

1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729

атриотомия
аудиограмма
аттикоантротомия
аутбридинг
аутоагрессия
аутоаллергия
аутоантиген
аутоантитело
аутовакцина
аутогемотрансфузия
аутоинтоксикация
аутоинфекция
аутокость
аутокровь

сан артериясы
артериотомия
артикулятор
артроцентез
аспирация
аспления
ассенизация
астазия-абазия
астениялық синдром
астереогноз
астигматизм
демікпе синдромы
жүрек демікпесі
странгуляциялық тұншығу
ревматизмдік өршу
атачмендер
атерома
атероматоз
атеросклероз
асқазан атониясы
атриовентрикулярлық блокада
атриовентрикулярлық
түйін
атриотомия
аудиограмма
аттикоантротомия
аутбридинг
аутоагрессия
аутоаллергия
аутоантиген
аутоантидене
аутовакцина
аутогеморансфузия
аутоинтоксикация
аутоинфекция
өз сүйегі
өз қаны
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1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750

аутопластика
аутотрансплантат
ауторепродукция
аутотопоагнозия
аутотрансплантация
аутотрансфузия
аутотренинг
ахалазия пищевода
ахалазия мочеточника
ахейлия
ахейрокинез
ахиллобурсит
ахлоргидрия
ахолия
ахромазия
ацидоз компенсированный
ацидофилия
аэрозоль
аэроотит
аэросинусит
аэротерапия

аутопластика
аутотрансплантат
ауторепродукция
аутотопоагнозия
аутотрансплантация
аутотрансфузия
аутотренинг
өңеш ахалазиясы
несепағар ахалазиясы
ахейлия
ахейрокинез
ахиллобурсит
ахлоргидрия
ахолия
ахромазия
теңгерілген ацидоз
ацидофилия
аэрозоль
аэроотит
аэросинусит
ауамен емдеу
Б

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

базальная дуга
базальная мембрана
базальные ядра
базилярная артерия
бактериальная культура
бактериальный фильтр
бактерид
бактериемия
бактериофобия
бактерия
бактерия анаэробная
бактерии капсульные
бактерии непатогенные
бактерии патогенные
бактерии условнопатогенные

негіздік доға
негіздік мембрана
негіздік ядролар
негіздік артерия
бактерия өсіріндісі
бактериялық сүзгі
бактерид
бактериемия
бактериофобия
бактерия
анаэроб бактерия
капсулалы бактериялар
бейпотогенді бактериялар
патогенді бактериялар
шартты патогенді бактериялар
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1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

бактериолиз
бактериолог
бактериология
бактерофаг
бальнеология
барабанная перепонка
барабанное кольцо
барагноз, барагнозия
барбитураты
барбитуратизм
баротерапия
бартолинова железа
барьер гематоэнцефалический
барьер гистогематический
батигиперестезия
баугиноспазм
бахромка гиппокампа
бахромки маточной трубы
бациллоноситель
бедренно-половой нерв
бедренное кольцо
бедренный канал
бедренный треугольник
бедро
билирубин непрямой

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798

билирубин прямой
билирубинемия
билирубинурия
бинокулярное зрение
бинт
биогенез
биогенные стимуляторы
биологические активные
вещества
биогеоценоз

1799

бактериолиз
бактериолог
бактериология
бактерофаг
бальнеология
дабыл жарғағы
дабыл сақинасы
барагноз, барагнозия
барбитураттар
барбитуратизм
баротерапия
бартолиний безі
гематоэнцефалдық тосқауыл
қан-тіндік тосқауыл
батигиперестезия
баугиноспазм
гиппокамп шашағы
жатыр түтігі шашақтары
бациллатасымалдаушы
сан-жыныстық нерв
сан сақинасы
сан каналы
сан үшбұрышы
сан
жанама (байланыспаған)
билирубин
тура (байланысқан) билирубин
билирубинемия
билирубинурия
бинокулярлы көру
дәкелі таңғыш
биогенез
биогенді стимуляторлар
биологиялық белсенді
заттектер
биогеоценоз
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1800

биомеханика нижней челюсти

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

биометрия
биомикроскопия
бионика
биополе
биопсия
биопсия пункционная
биоритм
биосинтез
биосфера
биотелеметрия
биотоки
биотонус
биотин
биоценоз
биофармация
биоэлектрический потенциал
биоэнергетика
бластогенез
бластодерма
бластопатия
бленнорея
блефаропластика
блефароплегия
блефароптоз
блефарорафия
блефароспазм
блефарофимоз
блефарохалазис
близнец, двойня
близнецы двухяйцевые
близорукость
близорукость ложная
блокада внутрижелудочковая
блокада внутрикостная
блокада внутрипредсердная

төменгі жақсүйектің
биомеханикасы
биометрия
биомикроскопия
бионика
биоөріс
биопсия
пункциялы биопсия
биоритм
биосинтез
биосфера
биотелеметрия
биотоктар
биотонус
биотин
биоценоз
биофармация
биоэлектрлік әлеует
биоэнергетика
бластогенез
бластодерма
бластопатия
бленнорея
блефаропластика
блефароплегия
блефароптоз, салқабақ
блефарорафия
блефароспазм
блефарофимоз
блефарохалазис
егіз
қосұрықтық егіздер
сығырлық
жалған сығырлық
қарыншаішілік блокада
сүйекішілік блокада
жүрекшеішілік блокада
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1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

боковая область лица
боковые лакуны
болевой синдром
болезнетворность
болезни алиментарные
болезни кожные
болезни сопутствующие
болезни хромосомные
болезнь адаптации
болезни хронические
болезнь бронхоэктатическая
болезни венерические
болезнь врожденная
болезнь гипертоническая
болезнь декомпрессионная
болезнь душевная
болезнь изнурительная
болезнь лучевая

беттің бір жақ аймағы
бүйірлік лакуналар
ауырсыну синдромы
ауру туындатқыш
алиментарлық аурулар
тері аурулары
қосарласқан аурулар
хромосомалық аурулар
бейімделу ауруы
созылмалы аурулар
бронхоэктаздық ауру
венерологиялық аурулар
туа біткен аурулар
гипертония ауруы
декомпрессиялық ауру
жан-жүйке ауруы
қалжыратпалы ауру
сәулесоқ ауру
Н

1854

нервные болезни

нерв аурулары

ӘРТҮРЛІ САЛАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
А
1855

аудитория

1856
1857

библиотека
больница

дәрісхана, аудитория
Б
кітапхана
аурухана
К

1858

казино

ойынхана, казино
Л

1859

лаборатория

зертхана
О

1860

общежитие

жатақхана
П

1861
1862

поликлиника
пекарня

емхана
наубайхана
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Р
1863

ресторан

мейрамхана, ресторан
С

1864

столовая

асхана
Т

1865
1866

туалет
типография

әжетхана, дәретхана
баспахана

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР
А
1867

амбициозный

өршіл, асқақ
Б

1868

боевик

содыр
В

1869
1870

взвешенный
воинствующий экстремизм

байыпты (саясат, көзқарас)
өштес экстремизм
Г

1871
1872
1873

гармонизация
горячая линия
горячая точка

үндестіру
қауырт желі
қақтығыс ошағы
Д

1874
1875
1876

детонатор
детонация
досье

тұтатқыш; пілте
жарылыс
дерекнама
З

1877
1878
1879

зрелость
законодательная инициатива
заморозка конфликта

кемелдік
заң шығару инициативасы
жанжалды тұмшалау
И

1880

истерика

есерлену, аласұру, долылық
К

1881
1882
1883
1884

корреспондировать
конфронтация
калибровка
корреляция

ұштастыру
текетірес
калибрлеу, дәлдеп-түзеу
корреляция, туралап-түзеу,
арасалмақ
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1885
1886

линия разлома
линия соприкосновения

1887
1888
1889
1890
1891

маргинал
месседж
международный посредник
мозговой центр
«мягкая сила»

1892
1893

насильственный экстремизм
нерациональное расходование
бюджетных средств

1894
1895
1896
1897
1898
1899

ориентировать
отправная точка
«облетная группа»
«передовая группа»
отписка
обострение

1900
1901
1902
1903
1904

приветственное слово
поздравительное слово
персона нон-грата
переплетение
правопреемник

1905
1906
1907
1908
1909

резонанс
риторика
размораживание конфликта
реакция
рецессия

1910
1911
1912

скептически
скептик
соображение

Л

М

Н

О

П

Р

С
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тайталас сызығы
тоғысу сызығы
маргинал
месседж; жолданым
халықаралық дәнекер
ойталқы орталығы
«жұмсақ күш»
зорлық-зомбылық экстремизмі
бюджет қаражатын тиімсіз
жұмсау
бағдар беру
бастапқы нүкте
байыптау тобы
алдыңғы топ
сырғытпа жауап
шиеленісу, асқыну
ілтипат сөз
құттықтау сөз
персона нон-гранта
астасу, ұштасу
біреудің құқығын ауыстырып
алушы, мирасқоры
резонанс, жаңғырық
1 риторика, 2 сөзуарлық
жанжалды қайта қозғау
реакция
рецессия
күмәнмен қарау
күмәншіл
ой-пайым

1913
1914

сторнирование
«сверка часов»
Т

1915
1916

турбулентность
«тихая дипломатия»

түзетім
«уақыт салыстыру»,
іс-қимылдарды үйлестіру
құйындама
«үнсіз дипломатия»

У
1917
1918
1919

умеренный
утечка информации
ультраправый

1920

эскалация

бірқалыпты
ақпараттың таралып кетуі
әсіреоңшыл
Э
ушығу

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2018 жылғы 6 сәуірдегі
№ 1 шешіміне
қосымша
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ
КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ ҰСЫНҒАН
ТЕРМИНДЕР
И
1

2
3

история посещений (страницы
сайта)

кіру деректері
К

Киберщит Казахстана
креативное общество

Қазақстанның киберқалқаны
креативті қоғам
Н

4

наполнение контента

контентті толықтыру
Ц

5
6
7

Цифровой Казахстан
цифровая экосистема
цифровые преобразования

Цифрлық Қазақстан
цифрлық экожүйе
цифрлық түрлендіру
504

8

цифровая грамотность

цифрлық сауаттылық
Э

9

электронный кошелек

электрондық әмиян

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ұсынған терминдер
А
10

аффилированное лицо

үлестес тұлға
В

11
12
13
14

валютный коридор
вероятность ущерба
взаимозачет
взаимовыгодная сделка

валюталық дәліз
шығынға ұшырау ықтималдығы
өзара есепке алу
өзара тиімді мәміле
Н

15

номинальное участие

номиналды қатысу
О

16

опцион

опцион
П

17

проспект эмиссии

эмиссия проспектісі
С

18

сжатие денежной массы

ақша массасының тарылуы

Депутаттық сауалда көтерілген терминдер
Б
19

баланс

баланс
Д

20

декриминализация

декриминалдау
К

21

космос

ғарыш
П

22

право

құқық
С

23
24
25

спутник
стаж
стажер

жерсерік
өтіл
тағылымдамашы
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі ұсынған терминдер
А
адекватные меры
барабар шаралар
актуализация
актуалдау
анонимное обращение
анонимді өтініш
апробация рабочего места
жұмыс орнын апробациялау
Б
базовая ставка
базалық мөлшерлеме
баланс рабочего времени
жұмыс уақытының балансы
безработица скрытая
анықталмаған жұмыссыздық
В
вакансия
бос жұмыс орны
вариант
вариант, нұсқа
внутренняя миграция
ішкі миграция
Г
годовая премия
жылдық сыйлықақы
гуманитарный
гуманитарлық
Д
делегирование полномочий
өкілеттікті беру
денежная компенсация
ақшалай өтемақы
динамика
динамика; серпін
дубликат документа
құжаттың телнұсқасы
И
изыскательские работы
ізденіс жұмыстары
инвентаризация имущества
мүлікті инвентарлау
иммигрант
иммигрант
иммиграция
иммиграция
интеграция
интеграциялау
К
классификатор занятий
кәсіптер классификаторы
классификация должностей
лауазымдар классификациясы
комментарий к Закону
Заңға түсініктеме
компонент
компонент; құрамбөлік
критерий
критерий, өлшемшарт
Л
легализация
легализациялау
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М
53
54
55

малоимущие
миграция
миграция внутренняя

табысы аз адамдар
миграция; көші-қон
ішкі миграция
Н

56
57
58

непогашенная (неснятая)
судимость
неформальная обстановка
неформальная занятость

өтелмеген (алынбаған)
сотталғандық
бейформал жағдай
бейформал жұмыспен қамту
О

59

обстоятельство

жағдаят
П

60
61
62
63
64
65
66
67
68

параметр
пассивное наблюдение
персонал
перспектива дальняя
приватизация
пристройка
процедура
позиция
профиль

параметр
енжар бақылау
персонал
алыс болашақ
жекешелендіру
жапсаржай
рәсім
позиция
профиль, бейін
Р

69
70
71
72

ревизионная комиссия
реестр
рекомендация
репатриант

ревизиялық комиссия
тізілім
ұсыным
репатриант
С

73
74
75
76
77
78

сбалансированность
специфика работы
специализированный профиль
срок обращения
ставка налога
статус беженца

теңгерімділік
жұмыс спецификасы
мамандандырылған бейін
өтініш беру мерзімі
салық мөлшерлемесі
босқын статусы
Т

79
80
81

тенденция
типовое положение
типовой договор

үрдіс
үлгілік ереже
үлгілік шарт
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Ф
82
83

формализм
формализация

формализм
формалдау
Э

84

экспертная группа

сараптау тобы
Ю

85
83

юрисконсульт
юридические реквизиты

заң кеңесшісі
заңдық деректемелер

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2018 жылғы 27 маусымдағы
№ 2 шешіміне
қосымша
АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИКА САЛАЛАРЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

аберрация
абиогенез
абсорбция
аврора
азимут
адиабата
адроны
аккреция
акустика
алголь
ампер
амплитуда
анастигмат
анафронт
ангстрем
анемометр

аберрация
абиогенез
абсорбция
аврора
азимут
адиабат
адрондар
аккреция
акустика
алголь
ампер
амплитуда
анастигмат
анафронт
ангстрем
анемометр
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

анизотро-пия
анион
аннигиляция
антициклон
апекс
апертура
апланат
апоастр
апогей
апсид
астенолит
астеносфера
астеризм
астероид
астробиология
астроблема
астроботаника
астрогнозия
астрограф
астродинамика
астроида
астролог
астрология
астролябия
астрометрия
астронавт
астронавтика
астроном
астрономия
астрофизик
астрофизика
астрофотометрия
атом
афелий
ахроматизм
аэролит
аэролог

анизотропия
анион
аннигиляция
антициклон
апекс
апертура
апланат
апоастр
апогей
апсид
астенолит
астеносфера
астеризм
астероид
астробиология
астроблема
астроботаника
астрогнозия
астрограф
астродинамика
астроида
астролог
астрология
астролябия
астрометрия
астронавт
астронавтика
астроном
астрономия
астрофизик
астрофизика
астрофотометрия
атом
афелий
ахроматизм
аэролит
аэролог
509

54
55
56
57

аэрология
аэронавт
аэронавтика
аэрономия

аэрология
аэронавт
аэронавтика
аэрономия
Б

58
59
60
61
62
63
64
65

бар
барионы
барицентр
барстер
блазары
бозон
болид
болометр

бар
бариондар
барицентр
барстер
блазарлар
бозон
болид
болометр
В

66
67
68

Венера
войд
восход солнца

69
70
71
72
73
74
75

галактика
гамма-излучение
гелиофизика
глобула
год
гороскоп
гравитация

Шолпан
войд
күннің шығуы
Г
галактика
гамма-сәулелендіру
гелиофизика
глобула
жыл
жұлдызнама
гравитация
Д

76
77
78

диссипация
диссоциация
дифракция

диссипация
диссоциация
дифракция
З

79
80
81
82
83

затмение
заход солнца
звезда-спутник
зенит
зодиак

тұтылу
күннің батуы
серік-жұлдыз
зенит
зодиак
И

84

инсоляция

инсоляция
510

85
86
87

интерферометр
интерферометрия
ионосфера

интерферометр
интерферометрия
ионосфера
К

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

календарь
Карлик
квадруполь
квазаг
квазар
кварк
кельвин
комета
конвекция
континуум
космогония
космология
кульминация

101
102
103
104
105
106

Ланиакея
либрация
лимб
линза
Луна
лямбда

күнтізбе
Карлик
квадруполь
квазаг
квазар
кварк
кельвин
комета, құйрықтыжұлдыз
конвекция
континуум
космогония
космология; ғарыштану
кульминация, шарықтау шегі
Л
Ланиакея
либрация
лимб
линза
Ай
лямбда
М

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

магнитар
магнитосфера
Марс
масса
мезоны
меридиан
месяц
метеор
метеорит
метеороид
микрон
Млечный Путь

магнитар
магнитосфера
Марс
масса
мезондар
меридиан
ай
метеор
метеорит
метеороид
микрон
Құс жолы
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Н
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

надир
нановатт
нейтралино
нейтрино
нейтрон
нейтронизация
Нептун
новолуние
нуклон
нутация

надир
нановатт
нейтралино
нейтрино
нейтрон
нейтрондалу
Нептун
жаңа айдың тууы
нуклон
нутация
О

129
130
131
132
133

объектив
окуляр
орбита
Орбита Земли
Орбита Солнца

объектив
окуляр
орбита
Жер орбитасы
Күн орбитасы
П

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

панспермия
параллакс
парсек
периастр
перигей
перигелий
плазма
Плутон
позитрон
полдень
поле
полнолуние
полутень
полюс
поляризация
Полярная звезда
прецессия
протозвезда
протон

панспермия
параллакс
парсек
периастр
перигей
перигелий
плазма
Плутон
позитрон
талтүс
өріс
толған ай
алакөлеңке
полюс
полярлану
Темірқазық
прецессия
протожұлдыз
протон
512

153

пульсар

пульсар
Р

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

равноденствие
радар
радиант
радиоастрономия
радиогалактика
радиолокация
рефлектор
рефлектор-телескоп
рефрактор
рефрактор-телескоп
рефракция

күн мен түннiң теңелуi
радар
радиант
радиоастрономия
радиогалактика
радиолокация
рефлектор
рефлектор-телескоп
рефрактор
рефрактор-телескоп
рефракция
С

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

сарос
Сатурн
селенография
сизигия
сингулярность
скопление
созвездие
Солнце
спектр
спикул
спин
стерадиан
стратосфера
суперсимметрия
сутка

сарос
Сатурн; Көкбозат
селенография
сизигия
сингулярлық
шоғыр
шоқжұлдыз
Күн
спектр
спикул
спин
стерадиан
стратосфера
суперсимметрия
тәулік
Т

180
181
182
183
184

телескоп
терминатор
термопара
тропосфера
туманность

телескоп
терминатор
термопара; терможұп
тропосфера
тұмандық
У

185

угол

бұрыш
513

186

Уран

Уран
Ф

187
188
189
190

фаза
флоккул
фотон
фотосфера

фаза
флоккул
фотон
фотосфера
Х

191

хромосфера

хромосфера
Ц

192
193

целостат
цефеиды

целостат
цефеидтер
Ш

194

широта

ендік
Э

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

эвекция
эвкрит
экватор
экзо
экзобиология
экзопланета
экзосфера
эклиптика
экстинкция
Эксцентри-ситет
электрон
Электрон-вольт
элонгация
энергия
эпакта
эпициклы
эфемерида

эвекция
эвкрит
экватор
экзо
экзобиология
экзопланета
экзосфера
эклиптика
экстинкция
Эксцентри-ситет
электрон
электронвольт
элонгация
энергия
эпакта
эпициклдер
эфемерида
Ю

212

Юпитер

Юпитер

Философия және саясаттану салаларының терминдері
А
213

аббат

аббат
514

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

абиогенез
абориген
абсентизм
абсолют
абсолютизирование
абсолютист
абсолютное время
абсолютное и относительное
абсолютное мировоззрение
абсолютное преимущество
абсолютнос-ть
абсолютный
абсолютный дух
абсолютный идеализм
абстрагирование
абстракт
абстрактное и конкретное
абстрактное мышление
абстрактность
абстрактный
абстракционизм
абстракция актуальной
бесконечности
абстракция отождествления
абстракция художественная
абсурд
авангард
авангардизм
авангардные партии
авантюризм
авантюризм политический
аварцы
авастан
авастхи
аватара
аверроизм
аверс

абиогенез
абориген
абсентизм
абсолют
абсолюттеу
абсолютшiл
абсолютті уақыт
абсолютті және салыстырмалы
абсолютті дүниетаным
абсолютті артықшылық
абсолюттілiк
абсолюттi
абсолютті рух
абсолютті идеализм
абстрактілеу
абстракт
абстрактілі және нақты
абстрактілі ойлау
абстрактілік
абстрактілі
абстракционизм
өзектi шексiздiк абстракциясы
теңестiру абстракциясы
көркем абстракция
абсурд
авангард
авангардшылдық
авангардтық партиялар
авантюризм
саяси авантюризм
аварлар
авастан
авастхи
аватара
аверроизм
аверс; өңбет
515

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

авеста
авиваж
ависта
Авраамические религии
австромарксизм
автаркическое хозяйство
автогенез
автокефалия
автократ
автократизм
автология
автономия
автономия культурная
автономия национальнокультурная
автономия национальнотерриториальная
автономная область
автономность
авторитарная власть
авторитарная личность
авторитарная религия
авторитет власти
автохтон
агапе
агасфер
агент влияния
агент дипломатический
агентства информационные
агентура
агенты социализации
агиография
агитатор
агитационный плакат
агитировать
агнец
агни

авеста
авиваж
ависта
Ыбырайымдық діндер
австромарксизм
томаға-тұйық шаруашылық
автогенез
автокефалия
автократ
автократизм
автология
автономия
мәдени автономия
ұлттық-мәдени автономия
аумақтық-ұлттық автономия
автономиялық облыс
автономдық, дербестiк
өктем билік
өктем тұлға
өктем дін
билік беделі
автохтон
агапе
агасфер
ықпал агентi
дипломатиялық агент
ақпарат агенттiктерi
агентура
әлеуметтендіру агентi
агиография
үгiтшi
үгіт плакаты
үгіттеу
құрбанқозы
агни
516

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

агни-йога
агнография
агонистика
агонистики
агорафобия
агрегат социальный
агрегирование интересов
агрегирование рынка
агреман
адаптация культурная
адепт
аджива
адживика
админстративная реформа
админстративное взыскание
админстративное задержание
админстративное подчинение
админстративнотерриториальное деление
админстративно-управленческий
персонал
админстративный директор
админстративный надзор
админстративный отдел
ажио
аид
академизм
акварель
акватипия
акида
аккламация
аккомпанемент
а-конто
акростих
акротерий
акрофония
аксельбант

агни-йога
агнография
агонистика
агонистиктер
агорафобия
әлеуметтiк агрегат
мүдделердi бiрлестiру
нарықты біріктіру
агреман
мәдени бейімделу
жақтаушы, қолдаушы
аджива
адживика
әкімшілік реформа
әкімшілік жаза
әкімшілік жолмен ұстау
әкімшілік бағыныс
әкімшілік-аумақтық бөлініс
әкімшілік-басқару қызметкерлері
әкімшілік директоры
әкімшілік қадағалау
әкімшілік бөлім
ажио
аид
академизм
акварель
акватипия
ақида
аккламация
сүйемелдеу
а-конто
акростих
акротерий
акрофония
аксельбант
517

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

аксиология
аксиома силлогизма
аксиоматика
акт агрессии
акт гражданского состояния
активность политическая
активность социальная
актуальная культура
акцептация
акцептирование
акциденция
акционизм
акция дипломатическая
алевиты
александрийская школа
алеоторика
алидада
аллегрето
аллегро
аллилуя
аллофон
аллюзия
алтабас
алхимик
алхимия
алчность
альбигойцы
алькасар
альма-матер
альсекко
альт
альтер
альтерглобализм
альтернат
альтернация
альфреско
амазонка

аксиология
силлогизм аксиомасы
аксиоматика
агрессия актісі
азаматтық хал актісі
саяси белсендiлiк
әлеуметтiк белсендiлiк
өзектi мәдениет
акцептация
акцепттеу, келісім беру
акциденция
акционизм
дипломатиялық акция
алевиттер
александрия мектебі
алеоторика
алидада
аллегрето
аллегро
аллилуя
аллофон
аллюзия
алтабас
алхимик
алхимия
ашкөздік, тойымсыздық
альбигойлықтар
алькасар
альма-матер
альсекко
альт
альтер
альтерглобализм
альтернат
альтернация
альфреско
амазонка
518

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

амальгамация
аматерасу
амбивалентность
американизм
американо-центризм
амфиктония
амфитеатр
анабаптисты
анаграмма
анализ мотивационный
анализ мотивный
анализ сегментационный
анализ ситуационный
аналитическая философия
аналитический метод
аналогия бытия
анархо-синдикализм
анафема
анахронизм
ангажированность
англиканская церковь
англокатолицизм
ангоб
андерграунд
андрогин
Андроновская культура
анимализм
анималистика
аниматизм
анимизм
анклав
аннексионист
анод
аномия социальная
антагонизм
антагонистическое противоречие
антанта

амальгамация
аматерасу
амбиваленттiлiк, қосарластық
америкашылық
америкашылдық
амфиктония
амфитеатр
анабаптистер
анаграмма
уәждемелік талдау
уәжді талдау
бөліктемелік талдау
жағдаяттық талдау
аналитикалық философия
талдау әдiсi
болмыс аналогиясы
анархо-синдикализм
анафема, аластау, қарғыс
анахронизм
икемділік
англикан шіркеуі
англокатолицизм
ангоб
андерграунд
андрогин
Андрон мәдениеті
анимализм
анималистика
аниматизм
анимизм
анклав
аннексияшы
анод
әлеуметтiк аномия
антагонизм
антагонистік қайшылық
антанта
519

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

антей
антиглобализация
антиглобализм
антиглобалист
антидемократизм
антидемократический
антикапитализм
антиквар
антиклерикализм
антикоммунизм
антикризисное управление
антилогизм
антиматериалистический
антимонопольный
антинародный
антинаучный
антиномия чистого разума
антиобщественный
антипатия
антипатриотический
антипация
анти-психологизм
антирелигиозный
антисемит
антисемитизм
антисоветизм
антисцентизм
антитезис
антитеррористический

423
424
425
426
427
428
429

антитринитарии
антиутопия
антифашизм
антихрист
антихудожественный
античная культура
античная логика

антей
антижаһанданушылық
антиглобализм
антижаһанданушылық
антидемократизм
антидемократиялық
антикапитализм
антиквар, көненің көзі
антиклерикализм
антикоммунизм
дағдарысқа қарсы басқару
антилогизм
материализмге қарсы
монополияға қарсы
халыққа жат
ғылымға қайшы
таза зерде антиномиясы
қоғамға жат
антипатия
антипатриот
антипация
анти-психология
дiнге қарсы
антисемит
антисемитизм
антисоветизм
антисцентизм
антитезис
антитеррорлық, лаңкестікке
қарсы
антитринитарийлер
антиутопия
антифашизм
антихрист
анти-көркемдiк
антикалық мәдениет
антикалық логика
520

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

античный философия
античный
анти-эдип
антропология
антропология историческая
антропология культурная
антропология философская
антропоморфизм
антропо-морфность
антропо-морфный
антропо-морфы
антропонимика
антропопаизм
антропософия
антропосоциология
антропофагия
антропоцентризм
антураж
анфас
аншлюс
апатриды
апейрон
апелла
апис
апломб
апогей
аподейктика
апокалипсис
апокатастасис
апокриф
аполитизм
аполитичный
аполлон
апологенита
апологеты
апология
апоретика

антикалық философия
антикалық
анти-эдип
антропология
тарихи антропология
мәдени антропология
философиялық антропология
антропоморфизм
адам пішінділік
адам пішінді
адам пішінділер
антропонимика
антропопатизм
антропософия
антропоәлеуметтану
антропофагия
антпроцентризм
антураж
анфас
күштеп қосып алу, аншлюс
апатридтер; азаматтығы жоқтар
апейрон
апелла
апис
апломб
апогей
талассыз дәлел
апокалипсис
апокатастасис
апокриф
бейсаясатшылдық
бейсаясатшыл
аполлон
апологенита
апологеттер
апология, мадақтау
апоретика
521

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

апория
апостериори
апостериорный
апофанзис
апофатическая теология
апофема
апофеоз
апперцепция
априори
ар брют
ар деко
арабеска
ареопаг
ареопагитики
арес
ариадна
арианство
аристократизм
аристократия
аркадия
армагеддон
ароморфоз
артхашастра
архаизация
архаика
архангелы
Архат
архиерей
архимандрит

апория
апостериори
апостериорлық
апофанзис
апофатикалық теология
апофема
апофеоз
апперцепция
априори
ар брют
ар деко
арабеска, арабы өрнек
ареопаг
ареопагитиктер
арес
ариадна
арианшылдық
ақсүйектік
ақсүйектік басқару
аркадия
армагеддон
ароморфоз
артхашастра
архаизация, көнелендіру
архаика, көнелік
архангелдер
Архат
архиерей
архимандрит

Бекітілген халықаралық терминдер
А
496
497
498
499
500

абсолют
абстракт
абстракция
абсурд
автономия

абсолют
абстракт
абстракция
абсурд
автономия
522

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

авторитарный
агентство
агностицизм
агрессия
адвокат
адекватность
адрес
академизм
аккуммулирование
акт
актив
актуальный
акционизм
акцент
альтернатива
аморализм
амортизация
аналог
анти
апелляция
апология
апробация
аргумент
ассигнация
ассортимент
атрибут
аттестация
аукцион
аут
аутентичность
аффект

авторитарлық
агенттік
агностицизм
агрессия
адвокат
адекваттылық
мекенжай
академизм
аккуммуляциялау
акт
актив
өзекті
акционизм
акцент
балама
аморализм
амортизация
аналог
анти
апелляция
апология
апробация
аргумент
ассигнация
ассортимент
атрибут
аттестаттау
аукцион
аут
теңтүпнұсқалық
аффект
Б

532
533
534
535
536

база
бизнес
банкрот
био
биржа

база
бизнес
банкрот
био
биржа
523

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

бюрократизм
банк
бартер
бланк
блок
бюллетень
буклет
буфер
батарея
бойлер
бригада
борт
банкет
балл
бонус
брокер
брошюра
бюро
брифинг
библиография
бестселлер
бланш
блогер
бренд

бюрократизм
банк
бартер
бланк
блок
бюллетень
буклет
буфер
батарея
бойлер
бригада
борт
банкет
балл
бонус
брокер
кітапша
бюро
брифинг
библиография
бестселлер
бланш
блогер
бренд
В

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

вариация
вакуум
вакансия
вирус
вербально
версия
виза
вице
виртуальный
валюта
вектор
волонтер

вариация
вакуум
вакансия, бос жұмыс орны
вирус
вербалды
версия
бұрыштама; виза
вице
виртуалды
валюта
вектор
волонтер
524

Г
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

гарантия
галактика
генезис
гендер
генетика
генеалогия
генофонд
геноцид
гипотеза
гид
гимназия
глобализация
гносеология
гонорар
гуманизация
графика
грамота
гриф
грант

кепіл
галактика
генезис
гендер
генетика
генеалогия
тектік қор
геноцид
гипотеза
гид
гимназия
жаһандану
гносеология
гонорар; қаламақы
ізгілендіру
графика
грамота
гриф
грант
Д

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

девальвация
деградация
декларация
декрет
детектив
дефект
делимитация
демобилизация
деморализация
депортация
департамент
депозит
демократизация
децентрализация
диалектика
дифферент

девальвация
деградация
декларация
декрет
детектив
дефект
делимитация
демобилизация
деморализация
депортация
департамент
депозит
демократияландыру
орталықсыздандыру
диалектика
дифферент
525

608
609
610
611
612
613
614

диверсификация
динамичность
дискуссия
директор
догматизм
доминирование
донор

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

идеализация
идеологизация
идея
иерархия
иммиграция
импорт
имидж
индексация
инновация
инстанция
инкубатор
интеллект
интеграция
интуиция
ипотека

әртараптандыру
серпінділік
пікірсайыс
директор
догматизм
үстемдік
донор
И
идеализация
идеологиялау
идея
иерархия
иммиграция; көшіп келу
импорт
имидж
индекстеу
инновация
инстанция; саты
инкубатор
интеллект
интеграция
түйсік
ипотека
К

630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642

касса
категория
класс
классицизм
классификация
когнитивизм
коллегия
компенсация
компонент
консолидация
конфигурация
координация
коррекция

касса
категория; санат
сынып; класс
классицизм
классификация; сыныптау
когнитивизм
алқа
өтемақы
компонент; құрамбөлік
консолидация топтастыру
конфигурация
үйлестіру
түзету
526

643
644
645
646

корпус
кодекс
креация
криминал

корпус
кодекс
креация
криминал
Л

647
648
649
650
651
652
653
654
655

лаконизм
лазер
ландшафт
либерализм
лицей
логика
локальность
лотерея
ломбард

лаконизм
лазер
ландшафт
либерализм
лицей
логика
локалды
лотерея
ломбард
М

656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677

максимализм
манипуляция
материализм
марка
мафия
магистраль
масштаб
маркетинг
мегабайт
меритократия
мессия
менталитет
механизм
метод
методология
миграция
монополизация
монография
монополия
модератор
мораль
модель

максимализм
манипуляция
материализм
таңба
мафия
магистраль
масштаб; ауқым
маркетинг
мегабайт
меритократия
мессия
діл; менталитет
механизм; тетік
әдіс
әдіснама
көші-қон; миграция
монополияландыру
монография
монополия
модератор
мораль
модель
527

678
679
680
681

модуль
монтаж
монумент
модернизация

модуль
монтаждау
монумент
жаңғырту; модернизация
Н

682
683
684
685

номинал
номенклатура
натурализм
норма

номинал
номенклатура
натурализм
норма
О

686
687
688
689
690

оппозиция
онлайн
облигация
ориентация
офис

оппозиция
онлайн
облигация
бағдар; ориентация
кеңсе; офис
П

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

пароль
паспорт
платформа
позитивизм
позиция
потенциал
прагматизм
преамбула
прерогатива
принцип
проблема
протекционизм

құпиясөз
паспорт; төлқұжат
платформа; тұғырнама
позитивизм
ұстаным
потенциал; әлеует
прагматизм
преамбула
прерогатив
принцип
проблема
протекционизм
Р

703

реализм

реализм
С

704
705
706
707
708
709

сакральный
санкция
саммит
сканер
семантика
серия

киелі
санкция
саммит
сканер
семантика
серия; топтама
528

710
711
712
713
714
715
716
717

секта
система
стиль
стереотип
смарт-карта
субстанция
субсидия
субъективизм

секта
жүйе; система
стиль
стереотип; таптаурын
смарт-карта
субстанция
субсидия
субъективизм
Т

718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

табель
таблица
тезис
театр
тест
терминал
тенденция
температура
теория
тоталитаризм
трансформация
транш

тәбіл
кесте
тезис
театр
тест
терминал
үрдіс; тенденция
температура
теория
тоталитаризм
трансформация
транш
У

730

унификация

біріздендіру; унификация
Ф

731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

фактор
факс
фармацевт
функция
феномен
фермер
фестиваль
филиал
фирма
фильм
формация
формула
фонограмма

фактор
факс
фармацевт
функция
феномен
фермер
фестиваль
филиал
фирма
фильм
формация
формула
фонограмма
529

744

фракция

фракция
Х

745
746

хроника
хаос

хроника
хаос
Ц

747
748
749

ценз
цикл
цивилизация

ценз
цикл
өркениет
Ш

750

шаблон

шаблон
Э

751
752
753
754
755
756

эволюция
экономика
эвакуация
эйфория
эмиграция
этика

757

юриспруденция

эволюция
экономика
эвакуация
эйфория
эмиграция
әдеп; этика
Ю
юриспруденция
Я

758

ядро

ядро

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2018 жылғы 5 қазан
№ 3 шешіміне
қосымша
АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИКА САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

1
2
3

А

адродинамика
аионит
аккомодация
530

адродинамика
аионит
аккомодация

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

аксептанс
аксион
акустооптика
аллотропия
альбедометр
альфа-дозиметр
альфа-излучатель
альфа-кластер
альфа-лучи
альфаметр
альфа-облучение
альфа-радиоактивность
альфа-спектр
альфа-спектрограф
альфа-спектрометр
альфа-спектрометрия
альфатрон
альфа-фаза
альфа-частица
ампер-весы
ампер-виток
ампер-вольт
ампервольтметр
амперметр
ампер-секунда
амфолит
анахромат
ангармонизм
анемометрия
анемоскоп
анероид
анизометр
анизотропность
антибарион
антигиперон
антигравитация
антикатод

аксептанс
аксион
акустикалық оптика
аллотропия
альбедометр
альфа-дозаметр
альфа-сәуле шығарғыш
альфа-кластер
альфа-сәулелер
альфаметр
альфа-сәулелену
альфа-радиоактивтілік
альфа-спектр
альфа-спектрограф
альфа-спектрометр
альфа-спектрометрия
альфатрон
альфа-фаза
альфа-бөлшек
ампер-таразы
ампер-орам
ампер-вольт
ампервольтметр
амперметр
ампер-секунд
амфолит
анахромат
ангармонизм
анемометрия
анемоскоп
анероид
анизометр
анизотроптылық
антибарион
антигиперон
антигравитация
антикатод
531

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

антикварк
анти-лямбда-гиперон
антиматерия
антимезон
антимюон
антинейтрон
антинуклон
антипротон
антисегнетоэлектрики
анти-сигма-минус гиперон
антиферромагнетизм
антиферромагнетик
апература
аподизация
апохромат
аппаратура
ареометр
ареометрия
арретир
асимметрия
астигмат
астроклимат
астрометеорология
астроспектрограф
астроспектроскопия
астрофотометр
аттрактор
ахромат
аэратор
аэрогель
аэромагнитометр
аэрометр
аэромеханика
аэрорадиометрия

антикварк
анти-лямбда-гиперон
антиматерия
антимезон
антимюон
антинейтрон
антинуклон
антипротон
антисегнетэлектриктер
анти-сигма-минус гиперон
антиферромагнетизм
антиферромагнетик
апература
аподизация
апохромат
аппаратура
ареометр
ареометрия
арретир
асимметрия
астигмат
астроклимат
астрометеорология
астроспектрограф
астроспектроскопия
астрофотометр
аттрактор
ахромат
аэратор
аэрогель
аэромагнитметр
аэрометр
аэромеханика
аэрорадиометрия
Б

барисфера
барограмма
532

барисфера
барограмма

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

барограф
бародиффузия
барокамера
барометр
бароскоп
батисфера
батитермограф
батометр
бета-аппликатор
бета-спектр
бета-спектрометр
бета-спектроскопия
бетатрон
бидистилляция
бикварц
биогеофизика
биолюминесценция
бипризма
бленда
бозе-газ
бозе-статистика
буссоль

99
100
101
102
103

вакуум-аппарат
вакуумметрия
вариометр
ватт
ваттметр

104
105
106
107
108
109
110
111

газопроницаемость
гало
гальванометр
гальваностегия
гамильтониан
гамма-квант
гамма-лучи
гамма-спектрометр

барограф
бародиффузия
барокамера
барометр
бароскоп
батисфера
батитермограф
батометр
бета-аппликатор
бета-спектр
бета-спектрометр
бета-спектроскопия
бетатрон
бидистилляция
бикварц
биогеофизика
биолюминесценция
бипризма
бленд
бозе-газ
бозе-статистика
буссоль
В

Г
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вакуум-аппарат
вакуумметрия
вариометр
ватт
ваттметр
газөтімділік
гало
гальванметр
гальванстегия
гамильтониан
гамма-квант
гамма-сәулелер
гамма-спектрметр

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

гамма-спектроскопия
гармоника
гелиобиология
гелиогеофизика
гелиограф
гелиоконцентратор
гелиометр
гелиотехника
гелиотроп
гелиотропизм
геофизик
геофизика
геоцентр
геоцентризм
гетеросфера
гиады
Гидальго
гидроакустика
гидрофизика
гиперон
гироскоп
гистерезис
глюон
годограф
голография
гомосфера
гониометр
гравиметр
гравитон
градус
гразер
графен

144
145
146
147

дебай
Деймос
дейтерий
дейтон

гамма-спектрскопия
гармоника
гелиобиология
гелиогеофизика
гелиограф
гелиоконцентратор
гелиометр
гелиотехника
гелиотроп
гелиотропизм
геофизик
геофизика
геоорталық
геоцентризм
гетеросфера
гиадтар
Гидальго
гидроакустика
гидрофизика
гиперон
гироскоп
гистерезис
глюон
годограф
голография
гомосфера
гониометр
гравиметр
гравитон
градус
гразер
графен
Д
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дебай
Деймос
дейтерий
дейтон

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

дейтрон
декатрон
деклинатор
декодер
декомпрессия
декремент
дендрит
денситометрия
деструкция
детандер
детектирование
детонатор
деферент
дефлектор
децибел
диакустика
диализ
диамагнетизм
диамагнетик
диапозитив
диапроектор
диафинометр
диафрагма
дивергенция
дилатометр
димер
дина
динамит
динамометр
диоптрия
дискриминатор
дисперсия
диссонанс
дисторсия
диффузия
диффузор
дихроизм

дейтрон
декатрон
деклинатор
декодер
декомпрессия
декремент
дендрит
денситометрия
деструкция
детандер
детектрлеу
детонатор
деферент
дефлектор
децибел
диакустика
диализ
диамагнетизм
диамагнетик
диапозитив
диапроектор
диафинметр
диафрагма
дивергенция
дилатметр
димер
дина
динамит
динамометр
диоптрия
дискриминатор
дисперсия
диссонанс
дисторсия
диффузия
диффузор
дихроизм
535

185
186
187
188

диэлектрик
дозиметрия
дроссель
дуанты

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

изомерия
изоспин
изотон
изотоп
изотопия
изотроп
изотропность
изофота
иконоскоп
иммерсия
импеданс
индикатриса
инклинатор
интегратор
интерференция
интонограф
интроскопия
ионизатор
ионит
ионопровод
ипсилон-мезоны
итерация

211
212
213
214
215
216
217
218
219

кавитация
Каллисто
калориметрия
кандела
Кассиопея
катион
катионит
катод
квазиимпульс

диэлектрик
дозаметрия
дроссель
дуанттар
И

К

536

изомерия
изоспин
изотон
изотоп
изотопия
изотроп
изотроптылық
изофот
иконскоп
иммерсия
импеданс
индикатрис
инклинатор
интегратор
интерференция
интонограф
интраскопия
иондағыш
ионит
ионөткізгіш
ипсилон-мезондар
итерация
кавитация
Каллисто
калориметрия
кандела
Кассиопея
катион
катионит
катод
квазиимпульс

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

квазиоптика
квазичастица
квант
квантование
кварконий
кенотрон
керма
к-захват
киловатт
кинематика
кинетика
к-линия
клистрон
коагулянт
коагулятор
коагуляция
когерентность
коллайдер
коллапс
коллиматор
коллимация
колориметр
колориметрия
коммутация
компаратор
компаунд
компаунд-машина
конденсор
кондукция
коноскопия
конформация
конформер
космография
кратер
криоген
криостат
криосфера

квазиоптика
квазибөлшек
квант
кванттау
кварконий
кенотрон
керма
к-қармау
киловатт
кинематика
кинетика
к-сызық
клистрон
коагулянт
коагулятор
коагуляция
когеренттiлік
коллайдер
коллапс
коллиматор
коллимация
колориметр
колориметрия
коммутация
компаратор
компаунд
компаунд-мәшине
конденсор
кондукция
коноскопия
конформация
конформер
космография
кратер
криоген
криостат
криосфера
537

257

кристаллизатор

кристалдандырғыш

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

кристаллизация
кристаллография
кристаллооптика
кристаллофизика
кристаллохимия
крон
кси-гипероны
кулон
кулонометрия
кумуляция
кюри

кристалдану
кристалграфия
кристалоптика
кристалфизика
кристалхимия
крон
кси-гиперондар
кулон
кулонметрия
кумуляция
кюри

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

магнетизм
магнетон
магнит
магнитобиология
магнитометр
магнитометрия
магнитосфера
магнитофон
магнон
метроном
микроампер
микрометр
микрометрия
миллибар

283

негатив

284
285
286

оптоэлектроника
оптрон
орбиталь

287
288

пикнометр
планетарий

М

Н
О

П
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магнетизм
магнетон
магнит
магнитбиология
магнитметр
магнитметрия
магнитосфера
магнитофон
магнон
метроном
микроампер
микрометр
микрометрия
миллибар
негатив
оптоэлектроника
оптрон
орбиталь
пикнометр
планетарий

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

радиация
радиогеология
радиогидрогеология
радиозонд
радиология
радиометр
радиотелеграф
радиотелескоп
радиотелефон
радиотехник
радиоэлектроника
радиус
резистор
рентген
рентгенограмма
рентгенология

305
306
307
308
309

сегнетоэлектрики
сейсмометр
сигма-минус гиперон
статоскоп
стереоскоп

310
311
312
313
314
315

термометр
термометрия
тиристор
транзистор
трибология
трибометрия

316
317
318
319
320
321

фазотрон
флуктуация
флуоресценция
фотометр
фотометрия
фотосфера

Р

С

Т

Ф

539

радиация
радиогеология
радиогидрогеология
радиозонд
радиология
радиометр
радиотелеграф
радиотелескоп
радиотелефон
радиотехник
радиоэлектроника
радиус
резистор
рентген
рентгенграмма
рентгенология
сегнетэлектриктер
сейсмометр
сигма-минус гиперон
статскоп
стереоскоп
термометр
термометрия
тиристор
транзистор
трибология
трибометрия
фазатрон
флуктуация
флуоресценция
фотометр
фотометрия
фотосфера

322
323

фототелеграф
фотоэлемент

324

хроматизм

325
326
327
328
329
330

фототелеграф
фотоэлемент
Х
Ц

циклотрон

Э

электрастатика
электрод
эпидиаскоп
эпитаксия
эрг

хроматизм
циклотрон
электрстатика
электрод
эпидиаскоп
эпитаксия
эрг

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

архитектоника
архонты
арш
аскет
ассигнация
атеист
ателлана
атлантизм
атман
Атон
аттестация должностная
аттицизм
атхарваведа
аутодафе
аутсорсинг
афродита
афроцентризм
аффектация

349
350
351

аффилиация
ахимса
ахират

А
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архитектоника
архонттар
аршы, тақ
тақуа, аскет
қаражаттандыру, қаржы бөлу
атеист
ателлана
атлантизм
атман
Атон
лауазымдық аттестаттау
аттицизм
атхарваведа
аутодафе
аутсорсинг
афродита
афроцентризм
аффектация, әсершілдік
аффектішілдік тәлімсіздігі
қосылу
ахимса
ақырет

352
353
354

ацентризм
ашариты
аятолла

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

бабизм
бабувизм
багауды
базилика
балбал
баллотировать
Балтийская ассамблея
баналитет
банджо
баптизм
барокко
барон
баррикада
барристер
бастонада
баталист
башня Вавилонская
беженцы политические
бернштейнианство
библейский критицизм
Библия
бикамерализм
билатерализм
билль
бинарная оппозиция
биологизм
биополитика
биоцикл
биоэтика
бипатриды
битник
бихевиоризм
блазон

бейцентризм
ашарилер
аятолла
Б
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бабизм
бабувизм
багаудтар
базилика
балбал
дауысқа түсу
Балтық ассамблеясы
баналитет
банджо
баптизм
барокко
барон
баррикада
барристер
бастонада
баталист
Бабыл мұнарасы
саяси босқындар
бернштейншілдiк
библиялық сынаушылық
Библия
парламенттiң екi палаталығы
екітараптылық
билль, заң жобасы
бинарлы оппозиция
биологизм
биосаясат
биоцикл
биоэтика
қосотаншылдық
битник
бихевиоризм
блазон, рәмізбаян

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

блок партий
блок политический
блокада экономическая
бог
богема
богобоязненность
богодуховенность
богоискатели
богоматерь
богомильство
богомолец
богомолье
богохульство
бомонд
бонапартизм
Бонза
Ботайская культура
брамин
брахма самадж
брахма сутра
брахманизм
брейн-дрейн
бронзовый век
брутализм
буккеро
бурбон
буржуазия
буржуазная мораль
буржуазная революция
бурлеск
бурхан
бурханизм
бутада
буффонада
бхава
быт
бытие общественное

партиялар блогы
саяси блок
экономикалық блокада
құдай
богема, дегдарлар
құдайдан қорқу
құдайшылдық
құдай жолындағылар
Құдайана
Құдайқолдаушылық
діндар, діншіл
табынғыштық
күпірлік
бомонд
бонапартизм
Бонза
Ботай мәдениеті
брамин
брахма самадж
брахма сутра
брахманизм
брейн-дрейн
қола ғасыры
брутализм
буккеро
бурбон
буржуазия
буржуазиялық мораль
буржуазиялық революция
бурлеск
бұрхан
бұрханшылдық
бутада
буффонада
бхава
тұрмыс
қоғамдық болмыс
542

425
426
427
428
429
430
431

бюллетень избирательный
бюргер
бюргерство
бюрократ
бессрочный депозит
бесконфликтность
богословие

432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

ва-банк
вайбхашика
вайшешика
вайшешика сутра
вайшнавы
вакуум духовный
вакф
вакх
вакханалия
валер
валоризация
вальденсы
ван
варуна
вассал
вассальное государство
Ватикан
вахдат аль-вуджуд
ваххабизм
вегетарианство
веданта
веданта-сутра
веджвуд
ведическая культура
ведическая религия
ведута
веды
вейсманизм
век золотой

сайлау бюллетенi
бюргер
бюргерлiк
төрешіл, бюрократ
мерзімсіз депозит
тартыссыздық
дін оқуы
В
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ва-банк, тәуекелге бару
вайбхашика
вайшешика
вайшешика сутра
вайшнавтар
рухани құрқуыс
уақф
Вакх, Бахус
вакханалия, жынойнақ
валер
валоризация
вальденстер
ван, басқарушы
варуна
вассал
вассалдық мемлекет
Ватикан
вахдат әл-вуджуд
уахабшылдық
вегетариандық
веданта
веданта-сутра
веджвуд
ведалық мәдениет
ведалық дiн
ведута
ведалар
вейсманизм
алтын ғасыр

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

век каменный
велес
великие державы
Венская конвенция
Венский конгресс
Венский кружок
вента
вера
вера религиозная
веризм
верификационизм
верификация
вернисаж
верование
вероисповедание
веротерпимость
вероучение
вероятностей теория
вертикальная интеграция
вертикальная мобильность
веста
вестерн
вестернизация
Вестфальский мир
ветви власти
Ветхий Завет
веха
веховство
вечная истина
вечность
видение
византизм
витализм
витраж
витялогия
власть
власть государственная

тас ғасыры
велес
ұлы державалар
Вена конвенциясы
Вена конгресі
Вена үйірмесі
вента
сенiм
діни сенім
веризм
верификационизм
верификация
вернисаж
наным
дін тұтыну, дiни наным
діни төзімділік
дiни iлiм
ықтималдықтар теориясы
сатылы жақындасу
вертикал ұтқырлық
веста
вестерн
батыстандыру
Вестфаль бітімі
билік тармақтары
Көне Өсиет
белес
вехашылдық
мәңгiлiк ақиқат
мәңгiлiк
пайым
византизм
витализм
зерәйнек
витялогия
билiк
мемлекеттiк билiк
544

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

власть политическая
влиятельное лицо
воззрение
вольнодумство
вольтерьянство
воля к власти
воспитание политическое
восприятие чувственное
восприятие экстрасенсорное
восприятие эстетическое
Воспроизводство культуры
востоковед
востоковедение
восточная цивилизация
вотум
вотум доверия
вотум недоверия
всевластие
вуду
вульгарность
вульгарный материализм
высокая культура
высшая власть
верификация
(установление истинности
или эмпирической
осмысленности
научных утверждений)

саяси билiк
ықпалды тұлға
ой-пiкiр
еркiн ойлылық
вольтершілдік
билікке ұмтылу
саяси тәрбие
сезiмдiк түйсiну
экстрасенсорлық түйсіну
эстетикалық түйсіну
мәдениеттi жаңғырту
шығыстанушы
шығыстану
шығыс өркениеті
вотум, кепiлдiк
сенiм кепiлдiгі
сенiмсiздiк бiлдiру
тежеусiз билiк
вуду
тұрпайылық, оданалық
тұрпайы материализм
биік мәдениет, өрелі мәдениет
жоғары билік
верификаттау (ғылыми
пайымның ақиқаттығын немесе
эмпирикалық тұрғыдағы ақылға
қонымдылығын анықтау)

522
523
524
525
526
527

встречное требование
верховенство права
вертикальное соглашение
вексель встречный
вычет затрат
внутреннее убеждение

қарсы талап
құқық үстемдігі
сатылас келісім
ыңғайласпалы вексель
шығындарды шегеру
ішкі сенім

528
529

габитус
гандизм

Г
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габитус, пошым
гандишiлдiк

530
531
532
533
534

гардарика
гегельянство
гелиоцентризм
генезис
генезис культуры

535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

генерализация
генетический метод
геополитика
гермес
герметизм
геронтократия
гетера
гетерогенность
гетерология
гетерономизм
гетерономная этика
гетеростерео тип
гетто
гилозоизм
Гименей
гиперборей
гиперреализм
гипноз
гипнотизм
гипостазирование
глокализация
гностицизм
голгофа
гомеоморфизм
гомеостаз
гомеостазис
гомилетика
гомогенность
готика
гохуа
граница этническая

гардарика
гегельшiлдiк
гелиоорталықтық
шығу тегi, генезис
мәдениеттiң шығу тегі, түптамыры
генерализация
генетикалық әдіс
геосаясат
гермес
герметизм
геронтократия
гетера
гетеротектiк
гетерология
гетерономизм
гетерономдық этика
гетеростерео тип
гетто
гилозоизм
Гименей
гиперборей
гиперреализм
гипноз, арбау
гипнотизм, арбаушылық
гипостаздау, гипостазиялау
глокализация, ыдырау
гностицизм, танымшылдық
голгофа
гомеоморфизм
гомеостаз
гомеостазис
гомилетика
гомотектiк
готика
гохуа
этностық шекара
546

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

границы государственные
граничное условие
граттаж
гратуар
графомания
граффити
грация
гризайль
гризетка
грифель
грифонаж
гробница
группа национальная
группа формальная
группа этническая
гражданский истец
гражданское состояние
гулат
гуманизация политики

585
586
587
588
589
590

гуманизм
гуманист
гуманистическая этика
гурий
гуру
гриф секретности

591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

дадаизм
дажбог
дайджест
дактиль
дамнификация
дао
даосизм
дарвинизм
дарвинизм социальный
даршана

мемлекеттiк шекаралар
шекті шарт
граттаж
гратуар
графомания
граффити
грация, сымбат
гризайль
гризетка
грифель, қаламөзек
грифонаж
мазар, сағана, қорым, қабір
ұлттық топ
ресми топ
этностық топ
азаматтық талапкер
азаматтық хал-жағдаят
гулат
саясатты гуманизациялау,
ізгілендіру
гуманизм
гуманист
гуманистік этика
гурий, Үр қызы
гуру
құпиялылық белгісі
Д
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дадаизм
дажбог
дайджест
дактиль
залал шегу
дао
даосизм
дарвинизм
әлеуметтiк дарвинизм
даршана

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

дацан
девиантность
девиация
дегенерат
дегуманизация
дедал
дедолларизация
дедукция
деизм
деист
дейсус
декалог
декламатор
деколлаж
договорно-правовая база
деятельное раскаяние
дезорганизация
деловая этика
деловые игры
дружественная страна
давность (юрид) (установленный
законом срок, истечение
которого влечет юридические
последствия – утрата права
на иск, исключение уголовной
ответственности и тд)

622
623
624
625

закладка
законопослушность
засекречивание
заявленное требование

626
627
628
629

индивидуальное постановление
индивидуальный правовой акт
индивидуальный акт
иждивенческое настроение

дацан
ауытқушылық
ауытқу
азғын
қатыгездену
дедал
долларсыздану
дедукция
деизм
деист
дейсус
декалог
декламатор, тақпақшы
деколлаж
шарттық-құқықтық база
шынайы өкiну
іріткі салу
іскерлік бедел
іскерлік ойындары
достас ел
заңды мерзім (заң) (өтіп кетуі –
талап қою құқығының жойылуы,
қылмыстық жауапкершіліктің
алынып тасталуы және тб осы
сияқты заңдық салдарға әкеп
соғатын, заңмен белгіленген
мерзім)
З

И
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бетбелгі
заңға мойынсұнушылық
құпияландыру
мәлімделген талап
жеке-дара қаулы
жеке-дара құқықтық акт
жеке-дара акт
масылдық пиғыл

630

исковая давность (законный срок
для защиты права поиску)

631
632
633
634
635
636
637
638

космогония
капиталовложение
киберщит
киберпреступность
казахстанское происхождение
комфортабельный
косвенный умысел
коррупциогенность

639
640

медиатор
меритократия (система, при
которой положение человека
в обществе определяется его
способностями и заслугами;
власть, правление людей,
обладающих выдающимися
способностями; социальная
прослойка, состоящая из таких
людей; строй, который согласно
теориям некоторых западных
социологов придет на смену
капитализму)

641
642
643
644
645
646

незыблемость
нововведение
ничтожная сделка
«нулевая терпимость»
низовая должность
неотложные затраты

талап қою мерзімі (талап қою
бойынша құқықты қорғауға
арналған заңи мерзім)
К

М

Н

549

ғаламнама
капитал жұмсалымы
киберқалқан
киберқылмыс
қазақстандық шығарылым
мамыражайлы
жанама пиғыл
сыбайлас жемқорлық
туғызушылық
бітімгер
меритократия (адамның
қоғамдағы жағдайы оның
қабілетімен және сіңірген
еңбегімен анықталатын
жүйе, аса жоғары қабілетті
иеленуші билік, адамдар
басқармасы; жоғарыда
аталған адамдардан тұратын
әлеуметтік топ; батыстың
кейбір әлеуметтанушыларының
теориясы бойынша
капитализмді ауысытыратын
құрылыс)
бұлжымас беріктік
жаңа енгізілім
мәніссіз мәміле
«мүлде төзбеушілік»
төменгі лауазым
шұғыл шығындар

647

нострификация (процедура
признания документов
иностранных государств
о высшем и послевузовском
профессиональном образовании,
т.е. согласие соответствующих
органов госвласти на наличие
законной силы этих документов
на терр осударства)

648
649
650
651
652
653
654

обычное уголовное право
обструкционизм
обтекатель (авиация, тех)
отлагательное условие
обособленное имущество
обращение с иском
отождествление

655
656
657
658
659

плюсовое насаждение
подоплека
причинная связь
пособник
публичное право (нормы,
закрепляющие порядок органов
государственной власти и
управления)

660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

публичный порядок
половинчатое решение
повод
последующий залог
постутилизация
принцип вины
провозная плата
плавающая ставка
притворные сделки
преступное сообщество
предшкольное образование
принцип срочности

нострификаттау (шет
мемлекеттердің жоғары
және жоғары оқу орнынан
кейінгі кәсіби білім туралы
құжаттарын тану рәсімі,
яғни мемлекеттік биліктің
тиісті органдарының осы
құжаттардың заңды күшінің
болуын мемлекет аумағында
тануы жөніндегі келісімі)
О

П

дағдылы қылмыстық құқық
даурықпа кедергілік
ағыстатқыш (авиация, тех)
кідірту талабы
оқшау мүлік
талап қоюмен жүгіну
теңдестіру
артықшылығы бар екпе
астарлама; құпия мәніс
байланыстылық себеп
жандайшап
жария құқық (мемлекеттік билік
және басқару органдарының
тәртібін бекітетін нормалар)
жария тәртіп құқық
жартыкеш шешім
желеу
кейінгі кепіл
кейіннен кәдеге жарату
кiнә қағидаты
кіре ақысы
құбылмалы мөлшерлеме
қулықпен жасалған мәмілелер
қылмыстық қоғамдастық
мектепалды білім беру
мерзiмдiлiк қағидаты
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672

патронаж (покровительство,
поддержка, особы
вид опеки и попечительства)

патронаж (қорғаушылық;
қолдаушылық; қорғаншылық
пен қамқоршылықтың айрықша
түрі)

673
674
675
676
677
678

питомник
подследственность
прямой и косвенный умысел
производный документ
право приращения
приговорная пробация
(деятельность и совокупность
мер по установлению и
осуществлению пробационного
контроля в отношении лиц,
осужденных к ограничению
свободы, а также осужденных
условно, и оказанию им
социально-правовой помощи)

тәлімбақ
тергеулік тиесілігі
тура және жанама пиғыл
туынды құжат
үстелу құқығы
үкімдік пробация (бас
бостандығын шектеуге
сотталған, сондай-ақ шартты
түрде сотталған адамдарға
қатысты пробациялық бақылау
белгілеу мен оны жүзеге асыру
және оларға әлеуметтікқұқықтық көмек көрсету
жөніндегі қызмет пен шаралар
жиынтығы)

679
680
681
682

принудительное изъятие
продвижение
прилегающая территория
поприще

ықтиярсыз алып қою
ілгерілету
іргелес аумақ
іс майданы

683
684
685

рассекречивание
ростовщик
расшифровка

686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

Р

С

селитебная территория
селективность
селективный спрос
совмещение должностей
социум
сооружение
сопряженные устройства
сопредельные страны
сопроводительная накладная
следственное действие
551

құпиясыздандыру
өсімқор
таратып көрсету
қоныстану аумағы
іріктемелілік
іріктемелі сұраныс
лауазымдарды қоса атқару
әлеумет; қауым
құрылысжай
ұштасқан құрылғылар
шектес елдер
ілеспе жүкқұжат
тергеу амалдары

696

стимул

697
698
699

уголовный проступок
уголовно-процессуальное право
уязвимое место

ынталандырма
У

700

флешмоб (заранее
спланированная массовая
акция, в которой большая
группа людей появляется в
общественном месте, выполняет
заранее оговоренные действия
(сценарий) и затем расходится,
сбор участников флешмоба
осуществляется посредством
связи (в основном это интернет)

701

хвостохранилище (спецсооруж)

702
703

черновой документ
«чуткий» рынок

704

Ф

Х

Ч

Э

экстенсивность
(противоположное
интенсивности, связанная с
количественным изменением,
увеличением, развитием)

қылмыстық теріс қылық
қылмыстық-процестік құқық
ұрымтал жер
флешмоб (алдын ала
жоспарланған бұқаралық акция,
бұған адамдардың үлкен тобы
жиналып, күнілгері ескертілген
іс-әрекеттерді (сценарийді)
орындайды да, артынша
тарап кетеді, флешмобқа
қатысушыларды жиыны
байланыс құралы (негізінен
интернет) арқылы жүзеге
асырылады)
қалдықтар қоймасы (арнайы
құрылғы)
ілкім құжат
«сезімтал» нарық
экстенсивтілік (интенсивтілікке
қарама-қарсы мағынадағы,
мөлшерлік өзгеріспен, ұлғаюмен,
дамумен байланысты ұғым)

Бұрын қазақ тіліне аударылған жалпыға бірдей танылған терминдер мен
ұғымдарды қайта қарау
705
706

анимация
аборт

707
708
709

бетон
бордюр
брошюра

А

Б
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анимация
аборт
бетон
бордюр
кітапша

710
711
712
713
714

нейтралитет

715
716

патология
пикторграмма

717

рапорт

718

синтез

719

К

каучук
коэффицент
коридор
коррозия

Н
П

Р
С
Т

тоннель

720

обсерватория

721

хелпер

722

эмаль

О
Х
Э

каучук
коэффицент
коридор
коррозия
бейтараптылық
патология
пиктограмма
баянат
синтез
тоннель
обсерватория
жәрдемші
эмаль

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2018 жылғы 29 қараша
№ 4 шешіміне
қосымша
АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИКА САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
1
2
3

аберрация оптической системы
аберрация света
абсолютная звездная величина

оптикалық жүйе аберрациясы
жарық аберрациясы
абсолюттік жұлдыздық шама
553

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

абсолютно белое тело
абсолютно черное тело
абсолютное время
абсолютное пространство
абсорбент
абсорбер
абсорбционная спектроскопия
абсорбционный спектр
абсорбция газов
автоионизация
автоматический потенциометр

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

адиабата
адиабатический инвариант
адиабатический процесс
адронизация
адсорбат
адсорбент
адсорбер
адсорбированный атом
адсорбтив
адсорбционная слой
азеотропная смесь
акустическая голография
акустический излучатель
акустический импеданс
акустический импульс
акустический резонанс
акустический спектр
акустический фонон
акцептор
амплитуда волны
амплитудная модуляция
амплитудно-частотная
характеристика
амплитудный дискриминатор
анемометрия

37
38

абсолют ақ дене
абсолют қара дене
абсолюттік уақыт
абсолюттік кеңістік
абсорбент
абсорбер
абсорбциялық спектрскопия
абсорбциялық спектр
газдар абсорбциясы
автоиондау
автоматтық потенциометр;
автоматты әлеуетөлшегіш
адиабат
адиабаттық инвариант
адиабаттық процесс
адрондану
адсорбат
адсорбент
адсорбер
адсорбталған атом
адсорбтив
адсорбциялық қабат
азеотроптық қоспа
акустикалық голография
акустикалық сәуле шығарғыш
акустикалық импеданс
акустикалық импульс
акустикалық резонанс
акустикалық спектр
акустикалық фонон
акцептор
толқын амплитудасы
амплитудалық модуляция
амплитудалық-жиіліктік
сипаттама
амплитудалық дискриминатор
анемометрия
554

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

анизотропное вещество
анизотропное рассеяние
аномальная дисперсия
апертурная диафрагма
аппроксимация
Архимедова сила
Архимедово закон
астигматическая линза
астронометрическая рефракция
астрономическая обсерватория
астрономические часы
астрономический год
астрофизика нейтринная
астрофизика релятивистская
атмосферная акустика
атмосферное электричество
атмосферный воздух
атомная единица массы
атомная масса
атомная рефракция
атомная спектроскопия
атомная физика
атомная энергия
атомное ядро
атомные часы
атомный радиус
атомный спектр
атомный фактор
аттенюатор
ахроматическая линза
ахроматическая призма

анизотропты зат
анизотропты шашырау
аномал дисперсия
апертуралық диафрагма
аппроксимация
Архимед күші
Архимед заңы
астигматтық линза
астронометрлiк рефракция
астрономиялық обсерватория
астрономиялық сағат
астрономиялық жыл
нейтриндік астрофизика
релятивтік астрофизика
атмосфералық акустика
атмосфералық электр
атмосфералық ауа
атомдық салмақ бiрлiгі
атомдық салмағы
атомдық рефракция
атомдық спектрскопия
атомдық физика
атомдық энергия
атом ядросы
атомдық сағат
атом радиусы, атомдық радиус
атомдық спектр
атомдық фактор
аттенюатор
ахроматтық линза
ахроматтық призма
Б

70
71
72
73
74

баллистика
баллистический гальванометр
баллистический маятник
баллонная астрономия
барионный заряд

баллистика
баллистикалық гальванметр
баллистикалық маятник
баллондық астрономия
бариондық заряд
555

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

барн
барометрическая формула
батарея солнечная
бегущая волна
безвихревое движение
беккерель
белая дыра
белый свет
бимомент
бинокулярная лупа

85
86
87
88
89

бинокулярное зрение
бипризма Френеля
бозе-жидкость
броуновское движение
бэр

барн
барометрлiк формула
күн батареясы
қума толқын
құйынсыз қозғалыс
беккерель
ақ құрдым
ақ жарық
бимомент
бинокльдік лупа, бинокулярлық
лупа
бинокльдік көру
Френельдің қоспризмасы
бозе-сұйықтық
броун қозғалысы
бэр
В

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

вакуумная спектроскопия
валентная зона
валентность
ватт-час
вековой параллакс
вектор скорости
вектор спина
вектор Умова-Пойтинга
векторная величина
векторная диаграмма
векторное мезонное облако
вектор-потенциал
верхние планеты
ветровой двигатель
взрывная волна
вихревая линия
вихревое движение
водородная связь
водородоподобный атом
воздушная яма

вакуумдық спектрскопия
валенттiк аймақ
валенттілік
ватт-сағат
ғасырлық параллакс
жылдамдық векторы
спин векторы
Умов-Пойтинг векторы
векторлық шама
векторлық диаграмма
векторлық мезондық бұлт
вектор-потенциал
жоғарғы ғаламшарлар
желдiк қозғалтқыш
жарылыс толқыны
құйындық сызық
құйынды қозғалыс
сутектік байланыс
сутектәрiздi атом
ауа шұңқыры
556

110
111
112

волновая зона
волновая оптика
высокочастотное поле

толқын аймағы
толқындық оптика
жоғарыжиiлiктi өрiс
Г

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

газовый аккумулятор
газовый двигатель
галактическая плоскость
галактические туманности
галактический год
гамма-камера
гамма-поле
гамма-томограф
гармоническое колебание
генри
геомагнитная ловушка
геометрическая акустика
геометрическая оптика
гиперболическая траектория
гиперзаряд
гиромагнитная частота
гиромагнитное отношение
гироскопическая сила
годовой параллакс
гравитационная постоянная
гравитационная сила
гравитационное поле
гравитационный парадокс
гравитационный радиус
грамм-атом
грамм-молекула
грамм-моль

газаккумулятор
газқозғалтқыш
галактикалық жазықтық
галактикалық тұмандықтар
галактикалық жыл
гамма-камера
гамма-өріс
гамма-томограф
гармоникалық тербелiс
генри
геомагниттi қармағыш
геометриялық акустика
геометриялық оптика
гиперболалық траектория
гиперзаряд
гиромагниттiк жиiлiк
гиромагниттiк қатынас
гироскоптық күш
жылдық параллакс
гравитациялық тұрақты
гравитациялық күш
гравитациялық өрiс
гравитациялық парадокс
гравитациялық радиус
грамм-атом
грамм-молекула
грамм-моль
Д

140
141
142
143
144

дебаевская длина
Дебая-Шеррера метод
десорбер
десорбция
джоуль

дебай ұзындығы
Дебай-Шеррер әдісі
десорбер
десорбция
жоуль
557

145
146
147
148

дисперсия волн
дисперсия света
дифракция волн
дифракция света

толқындар дисперсиясы
жарық дисперсиясы
толқындар дифракциясы
жарық дифракциясы
Е

149
150

единица физических величин
единство измерения

151
152

жидкие кристаллы
жидкий кислород

физикалық шамалар бiрлiгi
өлшеудің тұтастығы
Ж
сұйық кристалдар
сұйық оттек
З

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

закон радиоактивного распада
зарядовое сопряжение
звездная плотность
звездная система
звездная величина
звездный интерферометр
звездный поток
земная ось
земной индуктор
Земной шар
земной эллипсоид
зеркало Френеля

радийбелсенді ыдырау заңы
зарядтық түйіндестік
жұлдыздық тығыздық
жұлдыздар жүйесi
жұлдыздық шама
жұлдыздық интерферометр
жұлдыз ағыны
жер осi
жер индукторы
Жер шары
жер эллипсоиды
Френель айнасы
И

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

идеальный газ
изоморфизм
изоповерхность
изотермическая атмосфера
изотопический мультиплет
изотопический спин
изотопический эффект
изотропная среда
интенсификатор
ионизационная камера
ионная связь
ипсилон-частица
искровой промежуток

идеал газ
изоморфизм
изобет
изотермиялық атмосфера
изотоптық мультиплет
изотоптық спин
изотоптық әсер
изотропты орта
қарқындатқыш
иондаушы камера
иондық байланыс
ипсилон-бөлшек
ұшқындық аралық
558

178
179
180
181

искровой разряд
искусственная анизотропия
искусственная планета
искусственная радиоактивность

ұшқындық разряд
жасанды анизотропия
жасанды ғаламшар
жасанды радийбелсенділік
К

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

квадрупольная линза
квантовая оптика
квантовая теория поля
квантовая физика
кинетическая энергия
классическая теория поля
корпускула
космическая связь
космическая скорость
космический мазер
коэрцитивная сила
коэрцитивное поле

194
195
196
197

лазерная спектроскопия
ламинарное течение
ловушка
Лэмбовский сдвиг

квадрупольдық линза
кванттық оптика
кванттық өріс теориясы
кванттық физика
кинетикалық энергия
классикалық өрiс теориясы
корпускула
ғарыштық байланыс
ғарыштық жылдамдық
ғарыш мазері
коэрцитивтік күш
коэрцитивтiк өрiс
Л
лазерлiк спектрскопия
ламиналық ағыс
қармағыш
Лэмб жылжуы
М

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

магнитная анизотропия
магнитная аномалия
магнитная буря
магнитная вязкость
магнитная гидродинамика
магнитная карта
магнитная линза
магнитная ловушка
магнитная мина
магнитная релаксация
магнитное поле
магнитное сопротивление
магнитный азимут
магнитный меридиан

магниттiк анизотропия
магниттiк аномалия
магнит дауылы
магниттiк тұтқырлық
магниттiк гидродинамика
магнитті карта
магниттi линза
магниттi қармағыш
магнитті мина
магниттiк релаксация
магнит өрiсі
магниттiк кедергi
магниттi азимут
магнитті меридиан
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212
213
214
215
216
217
218
219

магнитті момент
магнит ағыны
магниттiк резонанс
магниттiк сепаратор
магниттiк күшейткіш
мазер
атомаралық өзара әрекеттесу
электр кедергiсінің өлшемі

220
221
222
223

магнитный момент
магнитный поток
магнитный резонанс
магнитный сепаратор
магнитный усилитель
мазер
межатомное взаимодействие
мера электрического
сопротивления
меридианный круг
мерцание звезд
метагалактика
микроманометр

224
225
226
227
228

мишень
мода
молекулярная орбиталь
молекулярная физика
молекулярная эпитаксия

нысана
мода
молекулалық орбиталь
молекулалық физика
молекулалық эпитаксия

меридиандық шеңбер
жұлдыздардың жыпылықтауы
метагалактика
микроманометр

Н
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

наноаппарат
небесная механика
небесные координаты
небесный меридиан
нейтронная звезда
нейтронная оптика
нейтронное облучение
нейтронный каротаж
нормализатор
нормализация
нулевой меридиан

наноаппарат
аспан механикасы
аспан координаттары
аспан меридианы
нейтрондық жұлдыз
нейтрондық оптика
нейтрондық сәулелену
нейтрондық каротаж
нормалағыш
нормаландыру, нормалау
нөлдiк меридиан
О

240
241
242
243
244
245

оптическая сила линзы
оптические фононы
орбитальный момент
относительная величина
относительная влажность
относительная вязкость

линзаның оптикалық күші
оптикалық фонондар
орбиталық момент
салыстырмалы шама
салыстырмалы ылғалдылық
салыстырмалы тұтқырлық
560

246
247
248

относительная скорость
относительная погрешность
относительное движение

салыстырмалы жылдамдық
салыстырмалы қателік
салыстырмалы қозғалыс
П

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

парадокс близнецов
парциальная ширина
парциальное давление
парциальный объем
поглащение света
поглощение волны
показатель поглощения
полярная ночь
полярная система координат
полярное расстояние
полярное сияние
полярность
полярные координаты

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

полярные круги
полярный день
потенциальная энергия
приведенная масса
приведенная температура
приведенный объем
продольное движение
пространство-время
псевдовектор
пьезоэлектрический эффект

егіздер парадоксы
парциалдық ен
парциалдық қысым
парциалдық көлем
жарықтың жұтылуы
толқынның жұтылуы
жұтылу көрсеткiшi
полюстік түн
полюстік координаттар жүйесi
полюстік арақашықтық
полюстік шұғыла
полюстілік
полюстік координаттар,
полярлық координаттар
полюстік шеңберлер
полюстік күн
потенциалдық энергия
келтiрiлген салмақ
келтірілген температура
келтірілген көлем
бойлық қозғалыс
кеңiстiк-уақыт
псевдовектор
пьезоэлектрлік әсер
Р

272
273
274
275
276
277
278
279

равновесное излучение
радиационная безопасность
радиационная защита
радиационная стойкость
радиационные пояса Земли
радиационный дефект
радиационный захват
радиационный пирометр

тепе-тең сәуле шығару
радиациялық қауiпсiздiк
радиациялық қорғаныс
радиациялық бекемдiк
Жердiң радиациялық белдеулерi
радиациялық дефект
радиациялық қармау
радиациялық пирометр
561

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

радиационный пояс
радиоавтография
радиоактивное вещество
радиоактивное облако
радиоактивный аэрозоль
радиоактивный элемент
радиус атома
размерность пространства
размерность физической
величины
ранг
рассеяние волн
ректификация
релаксация
релятивистская динамика
релятивистская ракета
релятивистская скорость
релятивистская частица
рентгеновская звезда
рентгеновская кристаллография
рентгеновская спектроскопия
рентгеновские лучи
рентгеновские пульсары
рентгеновские спектры
рентгеновский лазер
рентгеновское излучение
рефрактометр

радиациялық белдеу
радиоавтография
радиобелсенді зат
радиобелсенді бұлт
радиобелсенді аэротозаң
радиобелсенді элемент
атом радиусы
кеңiстiк өлшемдiлігi
физикалық шама өлшемдiлігi
ранг
толқындардың шашырауы
ректификация
бәсеңдеу, релаксация
релятивистік динамика
релятивистік зымыран
релятивистiк жылдамдық
релятивистiк бөлшек
рентгендік жұлдыз
рентгендiк кристалграфия
рентгендiк спектрскопия
рентгендiк сәулелер
рентген пульсарлары
рентген спектрлері
рентгендiк лазер
рентгендік сәулешығару
рефрактметр
С

306
307
308
309
310
311
312
313
314

самодиффузия
самоиндукция
световая волна
световая энергия
световой поток
светопровод
сила Ампера
сила света
сименс

өздiк диффузия
өздiк индукция
жарық толқыны
жарық энергиясы
жарық ағыны
жарықөткізгіш
Ампер күші
жарық күшi
сименс
562

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

скалярная величина
слой озона
собственная длина
собственное время
солидуса линия
солнечная радиация
солнечный спектр
солнечный цикл
спектр поглощения
спектральная плотность
мощности
спектральная серия
спектральные линии
спектральные цвета
статистическая физика
стокс
субгигант
субкарлик
суточное вращение Земли
суточный параллакс

скаляр шама
озон қабаты
меншікті ұзындық
меншікті уақыт
солидус сызығы
күн радиациясы
Күн спектрi
күндiк цикл
жұтылу спектрi
қуаттың спектрлiк тығыздығы
спектрлiк серия
спектрлiк сызықтар
спектрлiк түстер
статистикалық физика
стокс
субалып
субергежейлi
Жердің тәуліктік айналымы
тәуліктік параллакc

Философия және саясаттану саласының терминдері
Д
334
335
336
337
338

деконструкция
демарш
деметра
демиург
демифологизация

339
340
341
342
343
344
345
346

демографическая волна
демократ
демократизация
демократизм
демократический социализм
демократический строй
демократическое государство
демократическое движение

деконструкция
демарш
деметра
демиург, жаратушы
демифологизация, аңыздан
арылту
демографиялық толқын
демократ
демократияландыру
демократияшылдық
демократиялық социализм
демократиялық құрылыс
демократиялық мемлекет
демократиялық қозғалыс
563

347
348
349
350
351

демократическое общество
демон
демонизм
демонология
деморализация

352
353
354
355
356

демос
деонтология
департамент
депутат
депутатская неприкосновенность

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

дервиш
дерево мировое
дерегулирование
держава
десакрализация
дескрипция
десоциализация
деспотизм
деструкция
джива
джингоизм
джихад
джняна
джунта
дзен
дзэн-буддизм
диада
диакосмос
диалектика идеалистическая
диалектика материалистическая
диалектиктический материализм
диалектическая логика
диалог культур
диалог политический
дивергенция
564

демократиялық қоғам
демон, жын-пері, дүлей
демонизм
демонология
рухани қауқарсыздық, құлдырау,
сағы сыну
демос, халық
деонтология
департамент
депутат
депутаттың
қолсұғылмаушылығы, қорғалуы
дәруiш
әлемдiк ағаш
қайта реттеу
держава, ірі мемлекет
десакрализация
дескрипция
әлеуметсіздену
озбырлық, өктемдік
деструкция
джива
джингоизм
жихад
джняна
джунта
дзен
дзэн-буддизм
диада
диағарыш
идеалистік диалектика
материалистiк диалектика
диалектикалық материализм
диалектикалық логика
мәдениеттердің үнқатысуы
саяси үнқатысу
дивергенция, алшақтық

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

диереза
дизъюнкция
дике
диктатура пролетариата
дилетант
динамика культуры
динамика социальная
динамика социокультурная
дионис
дипломатика
дипломатическая миссия
директория
дискредитирование власти
дискретная система
дискретность
диссидент
дистинкция
дисфункция
дифирамб
диффузия культурная
дихотомия
довыборы
догма

диереза
дизъюнкция
дике
пролетариат диктатурасы
дилетант, дәлдүріш
мәдениет динамикасы
әлеуметтiк динамика
әлеуметтiк-мәдени динамика
дионис
дипломатика
дипломатиялық миссия
директория
биліктің беделін түсіру
үзікті жүйе
дискреттiлiк
диссидент, безгін
дистинкция
дисфункция‚ әрекетсiздiк
мадақ
мәдени диффузия
дихотомия
бос орындарға қосымша сайлау
догма, қасаң қағида

«Бұрын қазақ тіліне аударылған жалпыға бірдей танылған терминдер мен
ұғымдарды қайта қарау» 49 тарауы бойынша қайта қарауға және бекітуге
ұсынылатын терминдер
А
405

ассоциация

қауымдастық
Б

406
407

бульвар
бруцеллез

408
409
410
411

дискриминация
дифференциация
досье
диафрагма

желекжол
сарып (мед)
Д
кемсіту
саралау
деректеме
көкет
565

412
413
414

дискредитация
дебитор
деформация

беделін түсіру (банк ісі)
қарыздар (банк ісі)
пішінсіздену (хим)
К

415
416
417
418

катализ
кворум
компас
комплекс

өршу (хим)
жиналым
құбылнама
кешен (хим)
М

419
420

маркировка

таңбалау
О

олифа

сырмай (хим)

Р
421

рельеф

бедер (жер ғылымы)
С

422
423

скальпель
суспензия

қандауыр (мед)
жүзгін (хим)
Ф

424

фотосинтез

сәулеқұрау
Э

425
426

эмульсия
экстракт

майғын (хим)
шайғын (хим)

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2018 жылғы 30 қараша
№ 5 шешіміне
қосымша
ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ САЛАСЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ
В

1

восточная культура

2

городская культура

шығыс мәдениеті
Г
қалалық мәдениет
566

Д

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

догматик
доказательство апагогическое
дольмен
доминанта культурная
домысел
донатизм
донатор
дополнительности принцип
досократики
друзы
духоборы
духовная практика
духовная свобода
духовное возрождение
духовный кризис
духовный мир
духовный рост
дученто
душа
дхарма
дхвани
дьявол

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ева
Евразиатский союз
Европарламент
Екклезиаст
евангелие
евпатриды
египтология
единоверцы
епархия
епископ
ереси
ересь

догматик
апогогикалық дәлел
дольмен
мәдени доминанта
жорамал
донатизм
донатор
толықтырмалық қағидаты
сократқа дейiнгiлер
друздар, шиизмдегі секта
духоборлар, рухқа телінушілер
рухани практика
рухани еркіндік
рухани жаңару
рухани дағдарыс
рухани әлем
рухани өсу
дученто
жан
дхарма
дхвани
ібіліс
Е
Хауа
Еуразиялық одақ
Еуропарламент
Екклезиаст
iнжiл
евпатридтер
египтология
дiндестер
епархия
епископ
күпіршіліктер
күпiрлік, дiннен безгендiк,
сандырақ
567

37

еретик

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

жахилия
жертвоприношение
жизненные ценности
жизнеописание
жизнеощущение
жизнепонимание
жизнь политическая
жизнь социальная
жрец
жречество
жэнь

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

заговор политический
заимствование культурное
закон воздаяния
закон кармы
закон тождества
законы двойного отрицания
законы де моргана
законы диалектики
законы ману
законы мышления
законы природы
запаздывание культурное
заповеди
Заратуштра
здравого смысла философия
зейдиты
зерванизм
зиккурат
знак культуры
зомби
зооморфизм
зороастризм
зухд

дінбұзар, мүртет
Ж
жаһилдік, надандық
құрбан шалу, тасаттық, жан қию
өмір құндылықтары
ғұмырнама
өмiрсезiм
өмiртүсiнiк
саяси өмiр
әлеуметтiк өмiр
абыз
абыздық
жэнь
З
саяси қастандық
мәдени алмасу
ақырет заңы
карма заңы
тепе-теңдiк заңы
қос терiстеу заңдары
де морган заңдары
диалектика заңдары
ману заңдары
ойлау заңдары
табиғат заңдары
мәдени кешеулеу
өсиетнама
Заратуштра
дұрыс мағына философиясы
зейдшілдер
зерванизм
зиккурат
мәдениет таңбасы, нышаны
зомби
зооморфизм
зороастризм
зухд
568

И

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

иврит
игра политическая
игумен
ид
идеализм
идеалист
идеографизм
идеография
идеократия
идеолог
идеологизация
идеологический вакуум
идея абсолютная
идиллия
идиографический метод
идол
иезуиство
иезуит
иезуитизм
иерарх
иероглифов теория
изолирующая абстракция
икебана
икона
империализм
империализм культурный
империалист
империя
импликация
импликация каузальная
индийская философия
индийская эстетика
индоктринация
индуизм
индукция
индустриализация

иврит
саяси ойын
игумен
ид
идеализм
идеалист
идеографизм
идеография
идеократия
идеолог
идеологияландыру
идеологиялық вакуум
абсолюттiк идея
идиллия, пейіштеу
идеографиялық тәсіл
идол, пұт
иезуитшiлдiк
иезуит
иезуитизм, иезуитшiлдiк
иерарх
иероглифтер теориясы
оқшалаушы абстракция
икебана
икона
имперализм
мәдени империализм
империалист
империя
импликация
каузалдық импликация
үнді философиясы
үнді эстетикасы
индоктринация
индуизм
индукция
индустрияландыру
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108
109
110

индустриальное общество
индустрия культуры
инкультурация

111
112
113
114
115
116
117
118
119

инсайт
институт социальный
инструментализм
интеграция культурная
интеграция политическая
интеграция социальная
интеллектуализм
интеллектуальная культура
интеллигибельный

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

интенция
интересы политические
интересы социальные
интериоризация
интернализм
интернунций
интерпелляция
интресубъективность
интроекция
интуитивизм
интуиционизм
инфократия
иогачара
ионийская философия
иосифляне
ипостась
иррационализм
ирредентизм
исихазм
ислам
исламоведение
исламофобия
исмаилизм

индустриялық қоғам
мәдениет индустриясы
инкультурация, мәдениетті бойға
сіңіру
инсайт
әлеуметтiк институт
инструментализм
мәдени кірігу, ықпалдастық
саяси интеграция
әлеуметтiк интеграция
интеллектуализм
зияткерлік мәдениет
интеллигибельдi, түйсікпен
танылатын
интенция, діттем
саяси мүдделер
әлеуметтiк мүдделер
iшке ену, бойлау, кірігу
интернализм
интернунций
интерпелляция
интерсубъективтiк
интроекция
интуитивизм
интуиционизм
инфократия
иогачара
иониялық философия
иосифляндар
ипостась, мән, астар
иррационализм
ирредентизм
исихазм
ислам
исламтану
ислам фобиясы
исмаилизм
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143
144
145

исмаилиты
исследование социальное
истеблишмент

146
147
148
149
150
151

истинность
истинность тождественная
история философии
Иуда
иудаизм
ихтида

152
153

каббала
калокагатия

154
155
156

кальвинизм
каналы дипломатические
канонизация

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

капитализм
карма
картезианство
кассандра
каста
катарсис
категории диалектики
категоричность системы аксиом
катедер социализм
катехизис
католицизм
кафедральный собор
квантификация
квантор
квиетизм
квинтэссенция
кемализм
кентавр
кибердемократия

исмаилшылар
әлеуметтiк зерттеу
истеблишмент‚ қоғамдағы төбе
топ
ақиқаттылық
тепе-теңдiк ақиқат
философия тарихы
Иуда
иудаизм
хақ жолын табу
К
каббала
калокагатия, үйлесімділік,
жарасымдылық
кальвинизм
дипломатиялық арналар
канондау, пір тұту, әулиелікке
көтеру
капитализм
карма
картезианшылдық
кассандра
каста
катарсис, арылу, тазару
диалектика категориялары
аксиомалар жүйесiнiң кесiмдiлiгi
катедер социализм
катехизис
католицизм
кафедралық собор
квантификация
квантор
квиетизм
түйiн
кемализм
кентавр
кибердемократия
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176
177
178
179
180
181
182

китаизация
клептократия
клерикал
клерикализм
коалиционное правительство
код культуры
коллаж

қытайландыру
клептократия
клерикал
клерикализм
коалициялық үкімет
мәдениет коды
коллаж

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

колонизатор
колонизация
колоратура
комботанты
Коминтерн
коммуна
коммунизм
компаративист
компрадор
конвенционализм
конвенция консульская
конверсия
конгрегационализм
кондиционализм
конечное и бесконечное
конкретноcть истины
конкретное
конкретное и абстрактное
консерватизм

202
203
204

консерватизм культурный
консерватор
консервация

205
206
207
208
209
210

Конституционный совет
конструктивизм
конструктивная логика
конструкция
консульская фактура
консульские привилегии

колонизатор, отарлаушы
отарлау, отаршыл
колоратура, әуездеу
комботанттар
Коминтерн
коммуна
коммунизм
компаративист
делдал
конвенционализм
консулдық конвенция
конверсия
конгрегационализм
кондиционализм
шектiлiк және шексiздiк
ақиқаттың нақтылығы
нақты
нақтылық және абстрактылық
консерватизм, кертартпалық,
қалыптылықты құптау
мәдени консерватизм
консерватор, кертартпа
консервациялау, бұзылмайтын
ету, бұзылдырмау
Конституциялық кеңес
сындарлылық, конструктивизм
сындарлы, конструктивті логика
сындарлы, құрылым, құрылғы
консулдық фактура
консулдық артықшылықтар
572

224
225

консульский агент
контакты дипломатические
контекстуализм
контент анализ
контестация
континентализм
континентность
континуум
контрапозиция
контроверза
контроферта
конфессия
конфликт социальнополитический
конфликтогенный фактор
конформизм

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

конформист
конфронтация
конфронтация политическая
конфуцианство
концепт
концептуализация
концептуализм
концепция
концепция «я»
концепция политологическая
концессия международная
конъюнктура политическая
коронация
корпоратизм
корпус консульский
корреляция в социологии
кортеж
космогенез
космогония
космологический парадокс

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

консулдық агент
дипломатиялық байланыстар
контекстуализм
мазмұндық талдау
контестация
континентализм
континенттілік
континуум
контрапозиция, қарсы ұстаным
контроверза
контроферта, қарсы ұсыныс
конфессия
әлеуметтiк-саяси қақтығыс,
жанжал
тартысты фактор
конформизм,
көнгіштік,
келісімшілік, бойкүйездік
келiсiмпаз
егес, өштесу
саяси егес
конфуцийшiлдiк
концепт
тұжырымдамалау
тұжырымдамашылдық
тұжырымдама, өзектеме
«мен» тұжырымдамасы
саясаттанушылық тұжырымдама
халықаралық концессия
саяси конъюнктура
тәж кигізу жорасы
корпоратизм
консулдық корпус
әлеуметтанудағы корреляция
кортеж, салтанатты шеру
космогенез
космогония
космологиялық кереғарлық
573

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

космологический постулат
космология
космополит
космополитизм
креативное мышление
креационизм
кредо
кризис власти
кризис политический
кризис правительственный
кризис социально-политический
критическая оценка
критический рационализм
кришна
кришнаизм
кубизм
культ
культ личности
культ предков

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

культура автохтонная
культура адаптивная
культура античная
культура аполлоновская
культура архаическая
культура быта
культура дионисийская
культура древнегреческая
культура древнеегипетская
культура духовная
культура западная
культура информационная
культура исламская
культура классическая
культура кофигуративная
культура майя
культура маргинальная
574

космологиялық постулат, қағидат
космология, ғарыш ілімі
космополит
космополитизм
креативті ойлау
креационизм
кредо, төлсенім, ұстам, байлам
билік дағдарысы
саяси дағдарыс
үкімет дағдарысы
әлеуметтiк-саяси дағдарыс
сыни бағалау
сыни рационализм
кришна
кришнаизм
кубизм
табыну, бас ию, сыйыну
жеке басқа табыну
ата-баба рухына сыйыну, атабабаны ардақтау
автохтонды мәдениет
бейiмдi мәдениет
антикалық мәдениет
аполлондық мәдениет
архаикалық, көне мәдениет
тұрмыс мәдениетi
дионисийлiк мәдениет
ежелгi грек мәдениетi
ежелгi Египет мәдениетi
рухани мәдениет
батыс мәдениетi
ақпараттық мәдениет
ислам мәдениеті
классикалық мәдениет
кофигуративтi мәдениет
майя мәдениетi
маргиналдық мәдениет

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

культура массовая
культура материальная
культура мировая
культура мышления
культура народная
культура национальная
культура первобытная
культура поведения
культура повседневности
культура политическая
культура постфигуративная
культура предфигуративная
культура региональная
культура скифов
культура социальная
культура традиционная
культура фаустовская
культура храмовая
культура шумер
культура эзотерическая
культура элитарная

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

культура эллинская
культура эстетическая
культура этническая
культура языческая
культурная дипломатия
культурная политика
культурная система
культурные ценности
культурогенез
кумулятивизм
кшатрий
кэмп

315
316

лакшми
ламаизм

бұқаралық мәдениет
материалдық мәдениет
әлемдiк мәдениет
ойлау мәдениетi
халықтық мәдениет
ұлттық мәдениет
алғашқы қауымдық мәдениет
мінез-құлық мәдениетi
күнделікті тіршілік мәдениеті
саяси мәдениет
постфигуративтiк мәдениет
предфигуративтiк мәдениет
өңірлік мәдениет
скифтер мәдениетi
әлеуметтiк мәдениет
дәстүрлi мәдениет
фаустық мәдениет
храмдық мәдениет
шумер мәдениетi
эзотериялық мәдениет
элиталы мәдениет, дегдарлық
мәдениет
эллиндiк мәдениет
эстетикалық мәдениет
этностық мәдениет
мәжусилік мәдениет
мәдени дипломатия
мәдени саясат
мәдени жүйе
мәдени құндылықтар
мәденитек, культурогенез
кумулятивизм
кшатрий
кэмп
Л
лакшми, бақыт құдайы
ламаизм
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

ламаркизм
ламентация
ландшафт культурный
латентная политика
легизм
легитимность
лейборист
либерал
либерализм
либерализация
либеральная идеология
либеральный феминизм
лига
лига аграрно-социалистическая
Лига наций
лидер группы
лидер команды
ликей
лингвофилософия
литургия
лицо полномочное
лоббизм
логика вероятностная
логика диалектическая
логика древнегреческая
логика индийская
логика индуктивная
логика интуиционистская
логика развития
логика трансцендентальная
логика формальная
логицизм
логический фатализм
логос
логоцентризм
локаята

ламаркизм
шағым
мәдени ландшафт
жасырын саясат
легизм
заңға сәйкестілік
лейборист
либерал
либерализм
ырықтандыру
либералды идеология
либералдық феминизм
лига
аграрлық-социалистiк лига
Ұлттар лигасы
топ көшбасшысы
команда көшбасшысы
ликей
лингвофилософия
литургия
өкілетті тұлға
лоббизм
ықтималдық логика
диалектикалық логика
ежелгi грек логикасы
үндiлiк логика
индуктивтi логика
интуиционалдық логика
даму логикасы
трансценденталды логика
формальді логика
логицизм
логикалық фатализм
логос
логоцентризм
локаята
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М

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

маздеизм
макиавеллизм
манихеизм
манихейство
ману
маньеризм
мара
маргинальность
маргинальный слой
марксистский феминизм
масонство
материализм
материализм диалектический
материализм исторический
материя

маздеизм
макиавеллизм
манихеизм
манихейлік
ману
маньеризм
мара
маргиналдық
маргиналды қабат
марксшіл феминизм
масондық
материализм
диалектикалық материализм
тарихи материализм
материя

АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИКА САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
С

368
369
370
371

сферическая аберрация
сферическая волна
сферическая тригонометрия
сцинтилляция

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

таунсендовский разряд
твердое тело
телесный угол
тело вращения
темные туманности
температура воспламенения
температура Дебая
температурная шкала
температуропроводность
тензор напряжения
теоретическая астрономия
теоретическая физика
тепловая смерть Вселенной

сфералық аберрация
сфералық толқын
сфералық тригонометрия
сцинтилляция
Т
таунсендтiк разряд
қатты дене
денелiк бұрыш
айналу денесi
қара қоңыр тұмандықтар
тұтану температурасы
Дебай температурасы
температуралық шкала
температураөткізгіштік
кернеу тензоры
теориялық астрономия
теориялық физика
Әлемнің жылулық күйреуі
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385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

тепловая теорема Нернста
тепловое равновесие
тепловой обмен
тепловой поток
термическое сопротивление
термодинамическая величина
термодинамическая система
термодинамическая фаза
термоиндикатор
термометр газовый
термометр дилатометрический
термометр жидкостный
термометр сопротивления
термоэлектрический ток
термоядерный реактор
тесла
трение качения

Нернстың жылулық теоремасы
жылулық тепе-теңдiк
жылу алмасу
жылу ағыны
термиялық кедергi
термодинамикалық шама
термодинамикалық жүйе
термодинамикалық фаза
термоиндикатор
газдық термометр
дилатметриялық термометр
сұйықтық термометрі
кедергі термометрі
термоэлектрлік ток
термоядролық реактор
тесла
теңселу үйкелiсi, домалау
үйкелiсі
Андромеда тұмандығы
турбуленттiлiк
турбулизатор

402
403
404

туманность Андромеды
турбулентность
турбулизатор

405
406
407
408
409
410
411
412

удельная влажность
удельная теплоёмкость
удельное сопротивление
ультразвуковая кавитация
ультрафиолетовая спектроскопия
упругая деформация
упругая среда
ускоритель заряженных частиц

413
414
415
416
417
418

фазовая скорость
фазовая траектория
фазовое превращение
фазовое равновесие
физика атмосферы
физическая величина

У
меншiктi ылғалдық
меншiктi жылусыйымдылық
меншiктi кедергi
ультрадыбыстық кавитация
ультракүлгiн спектрскопия
серпiмдi деформация
серпiмдi орта
зарядталған бөлшектерді үдеткiш
Ф
фазалық жылдамдық
фазалық траектория
фазалық түрлену
фазалық тепе-теңдiк
атмосфера физикасы
физикалық шама
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419
420
421
422
423

физическая кинетика
физический маятник
физическое тело
фокальная плоскость
фокальная точка

424
425

Церера
Цефера

426
427

часовой угол
частота циклическая

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

экспериментальная физика
электрическая искра
электрическая корона
электрическая постоянная
электрический аккумулятор
электрический зонд
электрическое напряжение
электрическое сопротивление
электромагнитная волна
электромагнитная индукция
электромагнитная связь
электромагнитное поле
электронная оболочка атома

441
442
443
444
445
446

электронная пушка
электронное облако
электронные линзы
электронный пучок
электронный умножитель
эрстедметр

447

южный полюс мира

физикалық кинетика
физикалық маятник
физикалық дене
фокустық жазықтық
фокустық нүкте
Ц
Церера
Цефера
Ч
сағаттық бұрыш
циклдік жиілік
Э
эксперименттiк физика
электр ұшқыны
электрлiк тәж
электрлік тұрақты
электраккумулятор
электр зонды
электр кернеуi
электр кедергiсi
электрмагниттiк толқын
электрмагниттiк индукция
электрмагниттiк байланыс
электрмагниттiк өрiс
атомның электрондық
қабықшасы
электрондық зеңбірек
электрондық бұлт
электрондық линзалар
электрондық шоқ
электрондық көбейткiш
эрстедметр
Ю
оңтүстік әлем полюсі
Я

448
449

ядерная материя
ядерная физика

ядролық материя
ядролық физика
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450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

ядерная электроника
ядерная энергетика
ядерная энергия
ядерное время
ядерное излучение
ядерное оружие
ядерное топливо
ядерный взрыв
ядерный заряд
ядерный парамагнетизм
ядерный реактор

ядролық электроника
ядролық энергетика
ядролық энергия
ядролық уақыт
ядролық сәулешығару
ядролық қару
ядролық отын
ядролық жарылыс
ядролық заряд
ядролық парамагнетизм
ядролық реактор

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2018 жылғы 14 желтоқсан
№ 6 шешіміне
қосымша
ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ САЛАСЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ
М
1
2
3
4
5
6
7
8

мегаполис
медиакультура
медиапространство
медиум
межгосударственные отношения
международная безопасность
международная вежливость
международная интеграция

9
10
11

международная конкуренция
международная миграция
международная политика
580

мегаполис, ірі қала
медиамәдениет
медиакеңістік
медиум
мемлекетаралық қатынастар
халықаралық қауіпсіздік
халықаралық ізеттілік
халықаралық интеграция,
ықпалдастық
халықаралық бәсеке
халықаралық көші-қон
халықаралық саясат

12
13
14
15
16
17
18

международное общество
международные организации
международный конгресс
международный пакт
международный порядок
международный режим
международный терроризм

19

межправительстенные
организации
мезолит
ментальность
ментор
меньшевизм
меньшевик
меритократия
мессианизм
мессия
местная власть
место святое
метагалактика
метаистория
металогика
метапознания
метатеорема
метатеория
метаэтика
метод аксиоматический
метод биографический
метод гипотетический

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

халықаралық қоғам
халықаралық ұйымдар
халықаралық конгресс
халықаралық пакт
халықаралық тәртіп
халықаралық режім
халықаралық лаңкестік,
терроризм
үкіметаралық ұйымдар
мезолит
ментальділік, ділдік
ментор, тәлiмгер, ақылайтқыш
меньшевизм
меньшевик
меритократия
мессианизм
құтқарушы, қолдаушы, мәді
жергілікті билік
киелі жер
метагалактика
метатарих
металогика
метатаным
метатеорема
метатеория
метаэтика
аксиомалық әдiс
өмiрбаяндық әдiс
гипотезалық әдiс, болжамдық
әдіс
идиографиялық әдіс
индуктивтiк әдіс
бақылау әдісі
салыстыру әдісі
салыстырмалы-тарихи әдiс

метод идиографический
метод индуктивный
метод наблюдения
метод сравнения
метод сравнительноисторический
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

метод структурнофункциональный
метрополия
механицизм
мизантропия
милитаризация
милитаризировать
милитаризм
милитарист
миллет
милли
миманса
мимесис
мимикрия социальная
мирадж
мировая гегемония

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

мировая политика
мистик
мистификатор
мистификация
митрополит
мифологема
мифология
мифология древнеегипетская
михраб
мнемоника
многопартийность
модерн
модус
мокша
молва
молитва
монада
монарх
монархизм
монетарная политика

құрылымдық-қызметтiк әдіс
метрополия, отарлаушы ел
механицизм
мизантропия
милитарлану, қарулану саясаты
милитарландыру
милитаризм
милитарист
ұлт
ұлттық
миманса
мимесис
әлеуметтiк бетпердешілдік
миғраж
әлемдік гегемондық, билептөстеу
әлемдік саясат
мистик
мистификатор
тылсымдау
митрополит
мифологема
мифология
ежелгi Египет мифологиясы
михраб, мехрап
мнемоника
көппартиялық
модерн
модус
мокша
қауесет
дұға, мінәжат
монада
монарх
монархизм
монетарлық саясат
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

монизм
моногамия
моногенизм
монополизация
монополизировать
монополистический капитализм
монотеизм
моралист
моральная философия
моральные санкций
моральный кодекс
муни
мунизм
муниципалитет
муршид
мусагет
мутазилиты
мутакалимы
муфтий
мыслитель

монизм
моногамия
бірнәсілділік
монополияландыру
монополиялау
монополистік капитализм
монотеизм, бірқұдайлық
моралист, ақылгөй
мораль философиясы
моральдық санкциялар
моральдық кодекс
муни
мунизм
муниципалитет
муршид
мусагет
мутазилиттер
мутакалимдер
мүфти
ойшыл
Н

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

народная дипломатия
нативизм
натурфилософия
наука политическая
национальная идентичность
национальная элита
национальное сознание
национальный дух
национальный эгоизм
нация
неограмшизм
неоколониализм
неоламаркизм
неолит
неонацизм
неонационализм

халықтық дипломатия
нативизм
натурфилософия
саяси ғылым
ұлттық бірегейлік, біртектілік
ұлттық элита
ұлттық сана
ұлттық рух
ұлттық өзімшілдік
ұлт
неограмшизм
жаңарған отаршылдық
жаңаламаркшілдік
неолит
неонацизм
неонационализм
583

116
117
118
119

неоплатонизм
нетрадиционные религии
ноумен
нус

жаңаплатоншылдық
дәстүрлі емес діндер
ноумен
нус
О

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

общественная дипломатия
общественное бытие
общественное движение
общественное развитие
общественное сознание
общество доиндустриальное
общество индустриальное
общество постиндустриальное
обществоведение
община
объединение интеграционное
объективный идеализм
оккультизм
округ избирательный
ольдерман
онтология
операционализм
оппозиция
оппозиция бинарная
оппортунизм
оптимизм
оранта
орган исполнительный
организация политическая
ориентализм
ориентации ценностные
ортодокс
осанна
относительная автономия
охлократия
очередные выборы

қоғамдық дипломатия
қоғамдық болмыс
қоғамдық қозғалыс
қоғамдық даму
қоғамдық сана
индустриялылыққа дейiнгi қоғам
индустриялы қоғам
постиндустриялық қоғам
қоғамтану
қауым
интеграциялық бірлестік
объективтік идеализм
оккультизм
сайлау округі
ольдерман
онтология
операционализм
оппозиция
бинарлық оппозиция
оппортунизм
оптимизм, үмітшілдік
шоқыну
атқарушы орган
саяси ұйым
ориентализм
құндылықтық бағдарлар
ортодокс
осанна, артық мадақ
салыстырмалы автономия
охлократия
кезекті сайлау
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П
151
152
153
154

паганизм
пакт
панамериканизм
панацея

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

пангенезис
пангерманизм
пандит
пандора
панегерик
панисламизм
панихида
панлогизм
панно
панславянизм
пантеизм
пантеон
пантюркизм
парахронизм
парсизм
парсуна
партии коммунистические
партикуляризация
партикуляризм
партия аграрная
партия политическая
пассеизм
пассия
пасха
патент консульский
патернализм
патриархальное рабство
патриархальное хозяйство
патристика
патрология
пауперизм

паганизм, пұтқа құлдық ету
пакт, келiсiм
панамерикалық
панацея, сақтауыш, қорғауыш,
дауа
пангенезис
пангерманшылдық
пандит
пандора
панегерик, мадақнама
панисламизм
жаназа
панлогизм
панно
панславянизм
пантеизм
пантеон, сағана
пантүркизм
парахронизм
парсизм
парсуна
коммунистiк партиялар
саяси бейтараптану
саяси бейтараптық
аграрлық партия
саяси партия
пассеизм
пассия, ғашық
пасха
консулдық патент
патернализм, көкешілдік
патриархалды құлдық
патриархалды шаруашылық
патристика
патрология
пауперизм
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

пацифизм
педантизм
период застойный
перипатетизм
перипатетики
перипетия
пертурбация
перун
перфекционизм
перформенс
пессимизм
пиетизм
пирронизм
планетарная система
планетарное сознание
платонизм
плебей
плутократия
плутонизм
плюрализм культурный

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

поддержка государства
позитивизм
позитивизм логический
полемика
политеизм
политика
политика «большой дубинки»
политика «двойных стандартов»
политика «зеленая»
политика безопасности
политика внутренняя
политика военная
политика девизная
политика демографическая
политика социальная
политика учетная
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пацифизм
педантизм‚ мұқиятшылдық
тоқырау кезеңi
перипатетизм
перипатетиктер
тосын өзгеріс, күтпеген жағдай
ауыс-түйіс, ауытқу
перун
перфекционизм
перформенс
пессимизм, үмітсіздік
пиетизм
пирронизм
жаһандық жүйе
жаһандық сана
платонизм
плебей, қарахалық
плутократия
плутонизм
мәдени көпнегiздiлiк, мәдени
әралуандық
мемлекеттің қолдауы
позитивизм
логикалық позитивизм
пікірсайыс
көпқұдайшылдық, политеизм
саясат
«тоқпақтау» саясаты
«қос стандарт» саясаты
«жасылдандыру» саясаты
қауіпсіздік саясаты
iшкi саясат
әскери саясат
ұраншыл саясат
демографиялық саясат
әлеуметтiк саясат
есепті саясаты

222
223
224

политика экологическая
политикан
политиканство

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

политинформация
политическая активность
политическая власть
политическая интеграция
политическая история
политическая коммуникация
политическая конкуренция
политическая ответственность
политическая проблема
политическая психология
политическая реформа
политическая свобода
политическая система
политическая ситуация
политическая социализация
политическая структура
политическая сфера
политическая технология
политическая трансформация

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

политическая утопия
политическая экономия
политические игры
политические институты
политические переговоры
политический дискурс
политический компромисс
политический плюрализм
политический реализм
политический субъект
политическое влияние
политическое лидерство
политическое поведение

экологиялық саясат
саясатшыл, саясатқұмар
әсіресаясатшылдық, саяси айлашарғы
саяси хабарлама
саяси белсенділік
саяси билік
саяси интеграция
саяси тарих
саяси коммуникация
саяси бәсеке
саяси жауапкершілік
саяси мәселе
саяси психология
саяси реформа
саяси еркіндік
саяси жүйе
саяси жағдай, ахуал
саяси әлеуметтену
саяси құрылым
саяси сала, саясат өрісі
саяси технология
саяси трансформация, өзгеру,
айналу, ауысу
саяси утопия
саяси экономия
саяси ойындар
саяси институттар
саяси келіссөздер
саяси дискурс
саяси ымыра, мәміле, келісім
саяси плюрализм
саяси реализм
саяси субъект
саяси ықпал
саяси көшбасшылық
саяси мінез-құлық
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257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

политическое равновесие
политическое управление
полития
политкорректность
политология
политотдел
политрук
полицентризм
посол
посольское право
посольство
посольство чрезвычайное
поссибилизм
постимпрессионизм
посткоммунизм
постмодернизм
постмодернистский феминизм
постпозитивизм
постструктурализм
поток сознания
почетный консул
почта дипломатическая
почтительность
правила процедуры
правительство
правление президентское
правящая партия
прагматизм
прагматик
прагматика
прадхана
пракрити
праксиология
практицизм
пракультура
прамонотеизм
прана

саяси тепе-теңдік
саяси басқару
полития
саяси ұстамдылық, әдептілік
саясаттану
саяси бөлім
саяси жетекші
полицентризм
елшi
елші құқығы
елшiлiк
төтенше елшiлiк
поссибилизм
постимпрессионизм
посткоммунизм
постмодернизм
постмодернистік феминизм
постпозитивизм
постструктурализм
сана ағыны
құрметті консул
дипломатиялық пошта
құрметтеушілік
ресім ережелерi
үкiмет
президенттiк басқару
билеуші партия
прагматизм
прагматик
прагматика
прадхана
пракрити
праксиология
практицизм, іс жүзіне жүгіну
арғымәдениет
прамонотеизм
прана, нұр
588

294
295
296

предрассудок
президент
презумпция

297
298
299

презумпция невиновности
преформизм
приемы дипломатические

300
301
302
303
304

прикладная логика
прикладная наука
примитивизм
примордиализм
принцип антропологический

соқыр сенiм
президент
презумпция, ықтималдық
жорамал
кінәлі еместік презумпциясы
преформизм
дипломатиялық қабылдаулар,
әдіс-тәсілдер
қолданбалы логика
қолданбалы ғылым
қарабайырлық, қарадүрсіндік
примордиализм
антропологиялық қағидат

ҰЛТТЫҚ БАНК терминдері
А
305

арбитражирование

арбитраж жасау
Д

306
307

депозитарная расписка
депонент

депозитарлық қолхат
депонент
К

308
309

корреляция
кредитное сжатие

корреляция, өзара байланыс
кредит беруді азайту
М

310

миноритарный акционер
(инвестор)

311

обращение капитала

312

таргетирование

О

миноритарлық акционер
(инвестор)
капитал айналысы

Т
таргеттеу

АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИКА САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
313
314
315
316
317

абдукция
абсорбциометр
авиаль
авиаэлектроника
авогадро число

абдукция
абсорбцияметр
авиаль
авиаэлектроника
авогадро саны
589

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

авометр
автогамма-радиометр
автогезия
автоген
автогенератор
автодин
автожир
автоионизация
автокатод
автокоагуляция
автоколебания
автоколлиматор
автоколлимация
автокомпенсатор
автоконвекция
автокорреляция
автолиз
автоматика
автопневматолиз
авторадиограмма
авторадиография
авторегуляция
авторотация
автотипия
автотрансфоматор
автофазировка
автоэлектронная эмиссия
агградация
агометр
агрегатные состояния вещества
агрофизика
адаптометр
адатом
адвекция
адгезив
аддивность
адмиттанс

авометр
автогамма-радийметр
автогезия
автоген
автогенератор
автодин
автожир
автоиондану
автокатод
автокоагуляция
автотербелістер
автоколлиматор
автоколлимация
автокомпенсатор
автоконвекция
автотүзету
автолиз
автоматика
автопневматолиз
авторадиограмма
авторадиография
автореттеу
авторотация
автотипия
автотрансфоматор
автофазалау
автоэлектронды эмиссия
агградация
агометр
заттың агрегаттық күйі
агрофизика
адаптометр
адатом
адвекция
адгезив
аддивтілік
адмиттанс
590

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

азотирование
аквадаг
акселерограф
аксиоматика
аксиометр
аксоида
аксонометр
аксонометрия
актинограф
актинолит
актинометр
актинометрия
актинон
актиноуран
актиноэлектричество
актограф
акустикон
алидада
ализарин
алитирование
аллотропия
аллохроматизм
алнико
алсифер
альтазимут
альтернатор
альтиметр
альтиэлектрограф
альфа-распад
альфометр
алюминотермия
амальгама
амальгамация
аметропия
аморфное тело
ампераж
амперометрия

азоттау
аквадаг
акселерограф
аксиоматика
аксиометр
аксоида
аксонметр
аксонометрия
актинграф
актинолит
актинометр
актинометрия
актинон
актиноуран
актиноэлектр
актограф
акустикон
алидада
ализарин
алиттеу
аллотропия
аллохроматизм
алнико
алсифер
альтазимут
альтернатор
альтиметр
альтиэлектрограф
альфа ыдырау
альфометр
алюминотермия
амальгама
амальгамация
аметропия
аморф дене
ампераж
амперметрия
591

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

анаморфоз
анаморфот
анастигматизм
анемограф
анемоинтегратор
анеморумбограф
анеморумбометр
анемотахометр
анизейкония
анионит
аномалоскоп
антиатом
антибриз
антиградиент
антидетонатор
антиизоморфизм
антикогерер
антикоммутатор
антилогарифм
антиматерия
антимир
антинейтрино
антипассат
антисегнетоэлектричество
антициклогенез
антрациен
апертометр
апостильб
ареа-функция
ареометр
ареопикнометр
аэродинамика
аэростатика

анаморфоз
анаморфот
анастигматизм
анемограф
анемоинтегратор
анеморумбограф
анеморумбометр
анемотахометр
анизейкония
анионит
аномалоскоп
антиатом
антибриз
антиградиент
антидетонатор
антиизоморфизм
антикогерер
антикоммутатор
антилогарифм
антиматерия
антидүние
антинейтрино
антипассат
антисегнетэлектр
антициклогенез
антрациен
апертометр
апостильб
ареа-функция
ареометр
ареопикнометр
аэродинамика
аэростатика
Б

425
426
427

Бернулли уравнение
Больцмана постоянная
Бора постулаты

Бернулли теңдеуі
Больцман тұрақтысы
Бор постулаттары
592

В
428
429
430
431

вебер
вихревые токи
внутренняя конверсия
волна геоида

вебер
құйынды токтар
ішкі конверсия
геоид толқыны
Г

432
433
434
435

газовая динамика
газовая постоянная
геоид
гидростатика

газ динамикасы
газ тұрақтысы
геоид
гидростатика
И

436
437

изотермический процесс
изотропия

изотермиялық процесс
изотропия
К

438
439
440

квантовые числа
Керра явление
кинетическая теория газов

441
442

колебательный контур
комбинационное рассяние света

443

кристализация

кванттық сандар
Керр құбылысы
газдардың кинетикалық
теориясы
тербелмелі контур
жарықтың комбинациялық
шашырауы
кристалдану
Л

444
445

ламберт
Ламберта закон

ламберт
Ламберт заңы
М

446
447

магнитная проницаемость
монохроматический свет

магниттік өтімділік
монохромат жарық
П

448
449

парообразование
пироэлектричество

бу түзілу
пироэлектр
Р

450
451

резерфорд
рефрактометрия

резерфорд
рефрактметрия
С

452
453

скин-эффект
смачивание

скин-эффект
сулау
593

Т
454
455

туннельный эффект
турбулентное течение

туннельдік эффект
турбулент ағыс
У

456

угловое ускорение

бұрыштық үдеу
Ф

457
458

фазовые переходы
фронт волны

фазалық ауысулар
толқын шебі
Э

459

эквипотенциальная поверхность

эквипотенциал бет

ПЫСЫҚТАУҒА БЕРІЛГЕН ТЕРМИНДЕР
Д
460
461
462

дросселирование
дросселирование газа
двухполюсник

дроссельдеу
газдың дроссельденуі
екiполюстік
И

463

истина двойственная

қосарлас ақиқат, екіжар ақиқат
П

464

потенциальная яма

потенциал шұңқыр
Ц

465
466
467

центр давления
центр масс
центральная сила

қысым орталығы
массалар орталығы
орталық күш

«БҰРЫН ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРЫЛҒАН ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ
ТАНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЙТА ҚАРАУ» ҮШІН
ҰСЫНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
А
468
469
470

авизо
ампула
аморфность

хабарлама (банк ісі)
шынақ (хим)
бейтұрпаттық (хим)
Г

471

гипс

ғаныш (хим)
Д

472
473

дезодарант
деформация

иіссіздендергі (хим)
пішінсіздену (хим)
594

474

дрейф
К

475
476

катализ
катакомбы
Т

477

тезаврация

ығу ( көлік және жол
қатынастары)
өршу (хим)
құлдилама (көлік және қатынас
жолдары)
алтын қорын жасау (банк ісі)

Ф
478

фронт -офис

майдан – кеңсе (банк ісі)

ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫ БОЙЫНША ТЕРМИНДЕР
А
479

аэрация

аэрациялау
Б

480
481
482

бинарный
болт
бункер

бинарлы
болт
бункер
В

483
484
485
486
487

вибратор
вибрация
винт
выключатель
выпрямленный ток

вибратор
вибрация
винт
ажыратқыш
түзетілген ток
Г

488
489
490
491
492
493

газоход
гайка
гидропескоструй ная перфорация
гирлянда
глухарь
грозовое перенапряжение

494

громоотвод

газарна, газ өткізгіш
гайка
гидроқұмды перфорациялау
гирлянда
глухарь
найзағайдан болатын асқын
кернеу
найзағайтартқыш
Д

495
496
497
498

датчик
декарбонизатор
детонация
диапазон

датчик
декарбонизатор
детонация
диапазон
595

499
500
501

дренаж
дрель
душирующее устройство

дренаж
дрель
ауа тазартқыш қондырғы
Ж

502

жалюзи

жалюзи
З

503
504

заклепка
залежь

тойтарма шеге
кенжатын
И

505
506
507
508
509

изолятор
индикация
инерция
Инжекционная горелка
инфильтрация

изолятор
индикациялау
инерция
инжекциялық оттық
инфильтрациялау
К

510
511
512
513
514
515
516
517
518

кабель
капилляр
компонент
компенсация
компенсатор
коррозия
корреляция
корродирующие компоненты
крюк

кабель
капилляр
компонент
компенсация
компенсатор
коррозия
корреляция
коррозия компоненттері
ілмек
Л

519
520

лабиринт
люк

лабиринт
люк
Н

521

нагнетательная скважина

қысыммен айдау ұңғымасы
О

522
523
524
525
526

обводнение
обсадная колонна
оснастка
отбойная тумба
оттяжка

суландыру
шегендеу бағаны
жарақтандыру
ұрғыш тумбалар
тартқыш
П

527

пеноматериал

пеноматериал
596

528
529
530
531

перфорация
подшипник
преобразователь
пылегазоулавливатель

түрлендіргіш
подшипник
перфорация
шаңгазтұтқыш
Р

532
533
534
535
536

разъединитель
ранжировать
расконсервация
расконсервация
реновация

айырғыш
саралау
консервациядан шығару
консервациядан шығару
реновациялау
С

537
538

свабирование
сепаратор

сұңғылау
сепаратор
Т

539
540

тепловизор
термический

тепловизор
термиялық
Ф

541
542
543

фестон
фланец
форсунка

фестон
фланец
форсунка
Ш

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553

шайба
шкала
шлак
шлам
шламохранилище
шламовый фильтр
шпонка
шплинт
шуруп
шуруповерт

шайба
шкала
шлак
шлам
шлам қоймасы
шламсүзгі
шпонка
шплинт
шуруп
шуруповерт
Э

554

электропроводка

электр сымы

ҒАРЫШ САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
555

абсолютная высота

абсолюттік биіктік
597

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

абразивное воздействие
автоматизированный
адаптивная оптика
азимут
аккреция
акустический шум
антропный принцип
армиллярная сфера
астеризм
астероид
астродинамика
астрология
астролябия
астрономическая единица
астрономическая навигация
астрофизика
астрофотометрия
атмосфера, взрывоопасная
атмосферная диффузия
атмосферная влага
атмосферное излучение
атмосферный прилив
аэрозоли
аэрология
аэрономия

абразивтік әсер ету
автоматтандырылған
бейімдік оптика
азимут
аккреция
акустикалық шуыл
антропты қағида
армиллярлық сфера
астеризм
астероид
астродинамика
астрология
астролябия
астрономиялық бірлік
астрономиялық навигация
астрофизика
астрофотометрия
жарылу қаупі бар атмосфера
атмосфералық диффузия
атмосфералық ылғал
атмосфералық сәулелену
атмосфералық ағын
аэрозольдер
аэрология
аэрономия
Б

581
582
583
584
585
586
587

базовый аэропорт
баллистический центр
баллистическая ракета
барицентр
биосфера
блок питания
болиды

негізгі әуежай
баллистика орталығы
баллистикалық зымыран
бариорталық
биосфера
қуат блогы
болидтер
В

588
589

взрывная декомпрессия
вибропрочность

жаратын декомпрессия
дірілге төзімділік (дірілдеуге
беріктік)
598

590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602

вибрационная машина
вибрационная нагрузка
вихревое движение
внешние (верхние) планеты
внутренние (нижние) планеты
воздух
воздушное судно
воздушная масса
воспламенения температура
высота по плотности
вынужденные колебания
вынужденная конвекция
высокое разрешение
Г

603
604
605
606
607
608
609
610
611

галактика
геоинформационные системы
геомагнитная активность
геопотенциал
геопространственная
информация
гермокабина
геофизическая ракета
геоцентрическая широта
глобальная навигационная
спутниковая система

тербелісті мәшине
тербелісті жүктеме
құйынды қозғалыс
сыртқы (жоғары) планеталар
ішкі (төменгі) планеталар
ауа
әуе кемесі
ауа массасы
тұтану температурасы
тығыздық бойынша биіктік
мәжбүрлі тербеліс
лажсыз конвекция
ажырату (айыру) қабілеті
жоғары
галактика
геоақпараттық жүйелер
геомагниттік белсенділік
геоәлеует
геокеңістікті ақпарат
гермокабина
геофизикалық зымыран
геоорталықты ендік
жаһандық навигациялық
спутниктік жүйе;
жаһандық навигациялық
жерсеріктік жүйе

Д
612
613
614
615
616
617
618

дезактивация
динамическая вязкость
динамическая нагрузка
динамическая характеристика
диссипация
дистанционное управление
дифракция звука

619

естественное освещение

қатерсіздендіру
динамикалық тұтқырлық
динамикалық жүктеме
динамикалық сипаттама
диссипация
қашықтықтан басқару
дыбыс дифракциясы
Е
табиғи жарықтандыру
599

З
620
621
622
623
624

запальная свеча
затухание звука
звездная динамика
звуковое давление
земная атмосфера

тұтандырғыш білте
дыбыстың басылуы
жұлдызды динамика
дыбыс қысымы
жер атмосферасы
И

625

инфраструктура
пространственных данных

кеңістікті деректер
инфрақұрылымы;
кеңістіктік деректер
инфрақұрылымы

626
627
628

ионизация атмосферы
искусственное освещение
испытательная установка

атмосфераны иондау
жасанды жарықтандыру
сынау қондырғысы
К

629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

комета
комплектующие
кора Земли
космология
космонавт-испытатель
космическая деятельность
космическое излучение
космический объект
космическое пространство
космический полет
космическая среда
космический аппарат
космическая система
концентрация частиц
конечная температура
коррозионная стойкость
коэффициент корреляции
климатическое воздействие

комета
жиынтықтауыштар
жер қыртысы
ғарыштану
сынаушы ғарышкер
ғарыш қызметі
ғарыштық сәуле әсері
ғарыш объектісі
ғарыш кеңістігі
ғарыштық ұшу
ғарыштық орта
ғарыш аппараты
ғарыш жүйесі
бөлшектердің шоғырлануы
соңғы температура
тоттануға беріктік
корреляция коэффициенті
климаттық әсер
Л

647
648
649

лабораторные испытания
летательный аппарат
летчик-космонавт

зертханалық сынаулар
ұшу аппараты
ұшқыш-ғарышкер
600

650
651
652
653

летный состав
летные ограничения
летные испытания
логическая микросхема

ұшқыштар құрамы
ұшу шектеулері
ұшу сынаулары
логикалық микросұлба
М

654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

магнитометр
малогабаритный
малошумящий усилитель
маневрирование
мелкомасштабная турбулент
ность
метеорологическая ракета
метагалактика
метеорит
модель атмосферы
модифицированный спутник

магнитометр
шағынгабаритті
бәсеңшулы күшейткіш
маневр жасау
шағынмасштабты турбуленттілік

Н
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

навигационная аппаратура
потребителей
навигационные сигналы
стандартной точности
навигационный космический
аппарат
наземная космическая
инфраструктура
наземное испытательное
оборудование
наземный комплекс управления
космических аппаратов
наземный целевой комплекс
наземный центр управления
национальная геодезическая сеть
начальная температура
небесная механика
негерметизированный отсек
нерабочее состояние

601

метереологиялық зымыран
метагалактика
метеорит
атмосфера үлгісі
түрлендірілген спутник;
жетілдірілген спутник
тұтынушылардың навигациялық
аппаратурасы
стандарттық дәлдіктегі
навигациялық сигналдар
навигациялық ғарыш аппараты
жерүсті ғарыш инфрақұрылымы
жерүсті сынау жабдығы
ғарыш аппараттарын жерүсті
басқару кешені
жерүсті нысаналы кешені
жерүсті басқару орталығы
ұлттық геодезиялық желі
бастапқы температура
аспан механикасы
герметикаланбаған бөлік
жұмысқа жарамсыз жай-күй,
жұмысқа жарамсыз жағдай

677
678
679

нижняя атмосфера
низкоорбитальный
номинальный ударный импульс

680

нормальная температура

төменгі атмосфера
төменгі орбиталық
номинал соқпалы импульс,
номиналды соқпа импульсі
қалыпты температура,
қалыпты (нормадағы)
температура
О

681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

область воспламенения
облачный покров
образование озона в атмосфере
обтекаемость
обтекатель
объекты навигационной
деятельности
огнестойкий материал
огнестойкость
огнеупорный материал
однородная атмосфера

691
692

оперативные каналы связи
орбитальная группировка

693

основной отражатель

694

отсек оборудования

тұтану аумағы, тұтану саласы
бұлт жабындысы
озонның атмосферада түзілуі
орала аққыштық
ағыстатқыш
навигациялық қызмет
объектілері
отқа берік материал
отқа беріктік, отқа беріктілік
отқа төзімді материал
біртекті атмосфера, бірқалыпты
атмосфера
жедел байланыс арналары
орбиталық топтама, орбиталық
топ
негізгі шағылдырғыш, негізгі
шағылтқыш
жабдықтар бөлігі
П

695
696

параметры вращения Земли
пиковое значение величины

697
698

пилотный проект
плавучий космодром

699

плотность звуковой энергии

700

плотность перфорации

701
702

повышенная температура
поддиапазон частот

Жердің айналу параметрлері
шаманың шекті мәні, мөлшердің
шарықтау шегі
қанатқақты жоба, ілкі жоба
қалқыма ғарыш айлағы, жүзбелі
ғарыш айлағы
дыбыс энергиясының
тығыздығы
перфорациялау тығыздығы,
перфорациялар тығыздығы
жоғары температура
жиіліктің кіші диапазоны
602

703
704
705
706
707

пожароопасный отсек
полезный груз
посадка
посадочная площадка
постепенное изменение
температуры

отқауіпті бөлік
пайдалы жүк
қону
қону алаңшасы, қону алаңқайы
температураның біртіндеп
өзгеруі, температураның
біртіндеп көтерілуі
радиобайланыстың жоғалуы,
радиобайланыстың үзілуі
спутниктік навигациялық
қызметтерді тұтынушы;
жерсеріктік навигациялық
қызметтерді тұтынушы

708

потеря радиосвязи

709

потребитель спутниковых
навигационных услуг

710
711
712
713
714

поясное время
правовое положение космонавта
предполетный отдых
прерывистый шум
приемник канала передачи
данных

715
716

противо-обледенительная
система циклического действия
псевдошум

717
718

пуск/запуск
пускатель

719
720
721

пусковая установка
пусковое сопротивление
пуско-наладочные работы

белдеулік уақыт
ғарышкердің құқықтық жағдайы
ұшу алдындағы демалыс
үзік шуыл
ақпарат беру арнасының
қабылдағышы, ақпарат беру
арнасының қабылдауышы
мұздануға қарсы циклдік әрекет
жүйесі
лақапшу, жалған шуыл,
псевдошуыл
іске қосу/ұшыру
іске қосқыш, жүргізгіш,
босатқыш
іске қосу қондырғысы
іске қосу кедергісі
іске қосу-баптау жұмыстары
Р

722

работоспособность оборудования

723
724

радиолокационные данные
радиорелейная станция

725
726
727

радиотелеметрические данные
радиоэлектронные средства
разгонный блок
603

жабдықтың жұмысқа
қабілеттілігі
радиолокациялық деректер
радиорелелік станса,
радиорелелік станция
радиотелеметриялық деректер
радиоэлектрондық құралдар
екпіндеткіш блок

728

ракетно-космическая техника

729
730

ракетный комплекс
ракето-носитель
С

731
732

зымырандық-ғарыштық техника,
зымыран-ғарыш техникасы
зымыран кешені
зымыран тасымалдағыш,
тасымалдағыш зымыран

сборка космического аппарата
сборочно-испытательный
комплекс
сгонно-нагонные явления
система высокоточной
спутниковой навигации

ғарыш аппаратын құрастыру
құрастыру-сынау кешені

735
736
737

система измерений
система отсчета
система связи в стандарте GSM
по технологии GPRS

738

системы спутниковой
радионавигации

өлшем жүйесі
есептеу жүйесі
GPRS технологиясы бойынша
GSM стандартындағы байланыс
жүйесі
спутниктік радионавигация
жүйелері;
жерсеріктік радионавигация
жүйелері

739
740
741
742
743

скорость вращения
слоистость атмосферы
содержание влаги
содержание озона
солнечное излучение

744
745

сопровождение космических
аппаратов
сопротивление истиранию

746

состав атмосферы

747
748
749

состав воздуха
спектр звука
спектр звукового давления

750

спектр поглощения

733
734

айдау-желқума құбылыстары
дәлдігі жоғары спутниктік
навигация жүйесі;
дәлдігі жоғары жерсеріктік
навигация жүйесі

айналу жылдамдығы
атмосфераның қабаттылығы
ылғал мөлшері
озон мөлшері
күн сәулеленуі; күннің сәуле
шығаруы
ғарыш аппараттарын сүйемелдеу
тозуға кедергі; ұнтақтауға
кедергі
атмосфераның құрамы;
атмосфера құрамы
ауа құрамы
дыбыс спектрі
дыбыс қысымының спектрі;
дыбыстық қысым спектрі
сіңіру спектрі
604

751
752
753
754
755

спектральная плотность
специальное средство
охлаждения
сплошная среда
спускаемые капсулы
спутниковая навигационная
информация

756
757
758

стабилизация температуры
стандартная атмосфера
станция интегрального контроля

759
760
761
762
763

стартовый комплекс
ступени ракеты
ступени средств выведения
стыковка
сырой снимок
Т

764

таблица стандартной атмосферы

765
766
767
768
769

телеметрическая информация
телеметрия и управление
телепорт космической связи
температурная инверсия
тепловые характеристики

770

термоэмиссионный реакторпреобразователь
технико-экономическое
обоснование
техническое задание
технологическое оборудование
технология виртуальной базовой
станции

771
772
773
774

605

спектрлік тығыздық
арнайы салқындату құралы;
арнаулы салқындату құралы
тұтас орта
қонатын капсулалар
спутниктік навигациялық
ақпарат; жерсеріктік
навигациялық ақпарат
температураны тұрақтандыру
стандартты атмосфера
интегралдық бақылау станциясы;
интегралдық бақылау стансасы
старт кешені
зымыранның сатылары
шығару құралдарының сатылары
түйісу
өңделмеген түсірілім, түсірім,
сурет
стандартты атмосфераның
кестесі; стандартты атмосфера
кестесі
телеметрлік ақпарат
телеметрия және басқару
ғарыштық байланыс телепорты
температуралық инверсия
жылу сипаттамалары; жылулық
сипаттамалары
термоэмиссиялық түрлендіргіш
реактор
техникалық-экономикалық
негіздеме
техникалық тапсырма
технологиялық жабдық
виртуалды базалық станцияның
технологиясы; виртуалды
базалық станса технологиясы

775

точка стояния для космических
аппаратов

ғарыш аппараттары үшін
тоқтап тұру нүктесі; ғарыш
аппараттарына арналған тұру
нүктесі

776

трудносгораемый материал

777

турбулентность при ясном небе

отқа төзімді материал; тұтануы
қиын материал
ашық аспан кезіндегі
турбуленттік

У
778

угловая скорость вращения Земли

779
780
781
782
783

ударная прочность
универсальное координированное
время
уровень звукового давления
уровень звуковой мощности
уровень интенсивности звука

784
785

усиленный летный экипаж
ускоренные испытания

786

установившиеся колебания

Жердің айналуының бұрыштық
жылдамдығы
соққыға беріктік
әмбебап координаттық уақыт
дыбыс қысымының деңгейі
дыбыс қуатының деңгейі
дыбыс қарқындылығының
деңгейі
күшейтілген ұшу экипажы
үдетілген сынаулар;
жеделдетілген сынақтар
орныққан тербелістер
Ф

787

фиксированная связь

788

финансово-экономическое
обоснование
форсунка
функционально-грузовой блок

789
790

белгіленген байланыс; тіркелген
байланыс
қаржылық-экономикалық
негіздеме
форсунка, бүріккіш
функционалдық жүк блогы
Х

791

хвостовой переходный отсек

792

хемосфера

құйырлы ауыспалы (өтпелі)
бөлік; артқы өтпелі бөлік
хемосфера
Ц

793
794
795

целевая аппаратура
центр постановки задач и
обработки изображения
центр сбора информации

нысаналы аппаратура
міндет қою және бейне өңдеу
орталығы
ақпарат жинау орталығы
606

796

центр слежения и связи

797
798
799

центр управления полетом
центральная зона
циклическое воздействие
температуры
циклическое изменение
температуры
цифровая навигационная карта
цифровизация

800
801
802

байқау және байланыс орталығы;
қадағалау және байланыс
орталығы
ұшуды басқару орталығы
орталық аймақ
температураның циклді әсері
температураның циклді өзгеруі
цифрлық навигациялық карта
цифрландыру
Ч

803

частотная характеристика

804

частотно временная поправка

жиілік сипаттамасы; жиіліктік
сипаттама
жиілік уақыттық түзету;
жиіліктік уақыттық түзету

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2019 жылғы 5 сәуір
№ 1 шешіміне
қосымша
АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИКА САЛАЛАРЫНЫҢ
ТЕРМИНДЕРІ
1
2
3

авометр
автоген
альтиметр

4

гониометр

5
6

индикаторная диаграмма
интенсиметр

А

Г
И

607

авометр
автоген
альтиметр
гониометр
индикатор диаграммасы
интенсиметр

7
8
9
10
11

логометр

12
13

малакометрия
мареограф

14

нефелометр

15
16

оксидиметрия
ориентир-буссоль

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

К

консистометр
коррелометр
коэрцитиметр
ксилометр

Л
М

Н
О

П

палеомагнетизм
пантометр
пантограф
пантоскоп
пантохром
памперо
парагелий
парадейтерий
параллелоэдр
пенетрация
пенетрометр
пенетрометрия
пентагрид
пентагрид-преобразователь
пентопризма
пептизатор
пептизация
пергелиометр
перископ
пермеаметр
перминдюр
608

консистометр
коррелометр
коэрцитметр
ксилометр
логометр
малакометрия
мареограф
нефелометр
оксидметрия
ориентир-буссоль
палеомагнетизм
пантометр
пантограф
пантоскоп
пантохром
памперо
парагелий
парадейтерий
параллелоэдр
пенетрация
пенетрометр
пенетрометрия
пентагрид
пентагрид-түрлендіруші
пентопризма
пептизатор
пептизация
пергелиометр
перископ
пермеаметр
перминдюр

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

персептрон
персистор
персистрон
пикнометрия
пикокюри
пиролиз
пиромагнетизм
пиростат
пироэлектрик
планетоид
планиметр
планисфера
планотрон
платинит
платинотипия
платинотрон
плунжер
плутонат
плювиометр
плювиограф
пневматика
пневмограмма
пневмограф
пневмография
полиспаст
полистирол
полихроматизм
полиэлектролит
полодия
полоида
полоний
полярископ
полярограф
прометий
профилограф
профилометр
псевдопотенциал

персептрон
персистор
персистрон
пикнометрия
пикокюри
пиролиз
пиромагнетизм
пиростат
пироэлектрик
планетоид
планиметр
планисфера
планотрон
платинит
платинотипия
платинотрон
плунжер
плутонат
плювиометр
плювиограф
пневматика
пневмограмма
пневмограф
пневмография
полиспаст
полистирол
полихроматизм
полиэлектролит
полодия
полоида
полоний
полярископ
полярораф
прометий
профилграф
профилметр
жалған әлеует
609

75
76
77
78
79
80
81
82

псевдотензор
психоакустика
психофизика
психрометр
психрометрия
псофометр
пылемер
пьезометрия

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

радикал
радио-альтиметр
радиогониометр
радиокомпаратор
радиометрический вакууметр
реверберометр
реджистика
резонатор-фильтр
резонон
резорбция
рейстрек
рекордер
рекуператор
рекуперация
реограф
реология
репер
ромбоэдр
ро-мезон
ротаметр
ротон

104
105
106
107
108
109

сателлит
сатуратор
сатурация
светосила
светостойкость
сегрегация

жалған тензор
психоакустика
психофизика
психрометр
психрометрия
псофометр
шаңөлшегіш
пьезометрия
Р

С

610

радикал
радио-альтиметр
радиогониометр
радиокомпаратор
радиометрлік вакуумметр
реверберметр
реджистика
резонатор-сүзгі
резонон
резорбция
рейстрек
рекордер
рекуператор
рекуперация
реограф
реология
репер
ромбоэдр
ро-мезон
ротаметр
ротон
сателлит
сатуратор
сатурация
жарық күші
жарыққа беріктік
сегрегация

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

седиментация
седиментометрия
секклюзия
секста
селектрон
сенсибилизация
сенситограмма
сенситометр
сенситометрия
сигма-мезон
сигма-орбиталь
сигма-связь
сигма-фаза
сигма-функция
сигма-частица
сидерит
силомер
синерама
синерезис
синклиноль
синоптика
синхроноскоп
скаленоэдр
скаляр
скандий
скептрон
скиатрон
склерометр
склерометрия
слаг
сольват
сольватация
сольволиз
спектрогелиограф
спектрогелиоскоп
спектрогониометр
спектросенситометр

седиментация
седиментометрия
секклюзия
секста
селектрон
сенсибилизация
сенситграмма
сенситметр
сенситметрия
сигма-мезон
сигма-орбиталь
сигма-байланыс
сигма-фаза
сигма-функция
сигма-бөлшек
сидерит
күшөлшегіш
синерама
синерезис
синклиноль
синоптика
синхронскоп
скаленоэдр
скаляр
скандий
скептрон
скиатрон
склерометр
склерометрия
слаг
сольват
сольватация
сольволиз
спектргелиограф
спектргелиоскоп
спектргониометр
спектрсенситметр
611

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

спидометр
спинтарископ
спирограф
спирометр
статограмма
стеарин
стелларатор
стереоизомерия
стереокомпаратор
стереометрия
стереомикроскоп
стилометр
стилоскоп
стратиграфия
стратификация
стробирование
стробоимпульс
субатом
субгармоник
сублимат
субстратосфера
сферометр
сфигмограф
сфигмоманометр
сэбин

спидометр
спинтарископ
спирограф
спирометр
статограмма
стеарин
стелларатор
стереоизомерия
стереокомпаратор
стереометрия
стереомикроскоп
стилометр
стилскоп
стратиграфия
стратификация
стробтау
стробимпульс
субатом
субгармоник
сублимат
субстратсфера
сфераметр
сфигмограф
сфигмоманометр
сэбин
Т

тайпотрон
тактоид
талий
тангаж
тангенс-буссоль
тангенс-гальванометр
тау-мезон
тауметр
таутозональность
таутомерия
таутохрона
612

тайпотрон
тактоид
талий
тангаж
тангенс-буссоль
тангенс-гальванометр
тау-мезон
тауметр
таутозоналдық
таутомерия
таутохрон

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

таутохронизм
таутохронность
тахеометр
тахеометрия
тахогенератор
тахограф
таходинамо
тахометр
текнетрон
текстолит
телефотометр
теллурид
тензиметрия
тензометр
тензорезистор
теплоизлучатель
теплоизолятор
тепломер
теплонепроницаемость
теплотехника
теплоупорность
теплофизика
теплоэлектрогенератор
теплоэлектростанция
теплоэнергетика
тера
тераджоуль
тербий
терм
термализация
термаллой
термика
термион
термия
термоамперметр
термоанемометр
термобарокамера

таутохронизм
таутохрондылық
тахеометр
тахеометрия
тахогенератор
тахограф
таходинамо
тахометр
текнетрон
текстолит
телефотометр
теллурид
тензиметрия
тензометр
тензорезистор
жылушығарғыш
жылуоқшаулағыш
жылуөлшегіш
жылуөткізбеушілік
жылу техникасы
жылуға төзімділік
жылу физикасы
жылу электр генераторы
жылу электр стансасы
жылу энергетикасы
тера
теражоул
тербий
терм
термалдау
термаллой
термика
термион
термия
термоамперметр
термоанемометр
термобарокамера
613

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

термобарометр
термобатарея
термобатиграф
термогальванометр
термогигрограф
термограмма
термограф
термодвигатель
термодетектор
термоион
термокалориметр
термокинетика
термолюминесценция
термомагнетизм
термомагнит
термопреобразователь
термопсихрометр
термореле
термосинтез
термосифон
термосопротивление
термоспай
термостойкость
термостолбик
термострикция
термоток
термоупругость
термофизика
термофон
термочувствительность
термоэлектрогенератор
термоэлектрон
термоэффект
терция
тестер
тетрагональ
тетрацикл

термобарометр
термобатарея
термобатиграф
термогальванметр
термогигрограф
термограмма
термограф
термоқозғалтқыш
термодетектор
термоион
термокалориметр
термокинетика
термолюминесценция
термомагнетизм
термомагнит
термотүрлендіргіш
термопсихрометр
термореле
термосинтез
термосифон
термокедергі
термоспай
термоберіктік
термобаған
термострикция
термоток
термосерпімділік
термофизика
термофон
термосезгіштік
термоэлектргенератор
термоэлектрон
термоэффект
терция
тестер
тетрагональ
тетрацикл
614

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

тетраэдр
технеций
тиккер
тиконал
тиконд
тиксотропия
тимаг
тиндалеметрия
тиндализация
тиратрон
титанат
торбернит
торианит
торий
торирование
тормограф
тороид
торон
торос
торсиметр
торсиограмма
торсиограф
тотальрефрактометр
тотиент
транзитрон
трансвертер
трансизомерия
трансмутация
транспортир
трансфигурация
трансфлюксор
треножник
трибометр
трибоэлектр
тригатрон
тригон
триммер

тетраэдр
технеций
тиккер
тиконал
тиконд
тиксотропия
тимаг
тиндалеметрия
тиндализация
тиратрон
титанат
торбернит
торианит
торий
торийлеу
тормограф
тороид
торон
торос
торсиметр
торсиограмма
торсиограф
тотальрефрактметр
тотиент
транзитрон
трансвертер
трансизомерия
трансмутация
транспортир
трансфигурация
трансфлюксор
үшаяқ
трибометр
трибоэлектр
тригатрон
тригон
триммер
615

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

триморфизм
триогональность
триод-гексод
триплекс
тритон
триэдр
трохоида
трохотрон
тубус
тубус-фотометр
тулий
турбидиметрия
турбоальтернатор
турбогенератор
турбодетандер
турбокомпрессор
турбопауза
турмалин
тэта-функция

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

увеличитель
ультрааудион
ультраконденсатор
ультраконденсор
ультрафракционирование
ультрацентрифуга
уменьшитель
умформер
унивариант
унисон
унифиляр
унтертон
уранид
уранография
ураноспинит
ураноталит
уранофан

триморфизм
триогоналды
триод-гексод
триплекс
тритон
триэдр
трохоида
трохотрон
тубус
тубус-фотометр
тулий
турбидиметрия
турбоальтернатор
турбогенератор
турбодетандер
турбокомпрессор
турбопауза
турмалин
тэта-функция
У

616

ұлғайтқыш
ультрааудион
ультраконденсатор
ультраконденсор
ультрафракциондау
ультрацентрифуга
кішірейткіш
умформер
унивариант
унисон
унифиляр
унтертон
уранид
уранграфия
уранспинит
уранталит
уранфан

330

ураноцирцит

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

фазограф
фазоинверсия
фазоиндикатор
фазокомпенсатор
фазоуказатель
фантастрон
фантом
фарадметр
фасция
фемтограмм
фён
ферма-консоль
ферми
фианит
фибрин
фитинг
фитоактинометр
фитол
флуорометр
флуороскоп
флуороскопия
флюксметр
флюоресценция
флюорограф
флюорография
фоноаутограф
фонометр
фонометрия
фосфоресценция
фотогелиограф
фотогониометр
фотограмма
фотограмметрия
фотодейтрон
фотодинатрон

уранцирцит
Ф

617

фазаграф
фазаинверсия
фазаиндикатор
фазакомпенсатор
фазакөрсеткіш
фантастрон
фантом
фарадметр
фасция
фемтограмм
фён
ферма-консоль
ферми
фианит
фибрин
фитинг
фитоактинометр
фитол
флуорметр
флуорскоп
флуорскопия
флюксметр
флюоресценция
флюорограф
флюорография
фоноаутограф
фонометр
фонометрия
фосфоресценция
фотогелиограф
фотогониометр
фотограмма
фотограмметрия
фотодейтрон
фотодинатрон

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

фотодиссоциация
фотодозиметр
фотоизображение
фотоимпульс
фотоионизация
фотопирометр
фотопроводник
фоторегистратор
фоторегистрация
фотосинхронизация
фототаксис
фототеодолит
фототок
фототранзистор
фототриод
фототропизм
фототропия
фотоумножитель
фотоупругость
фотоусилитель
фотофлуоресценция
фотофлуорография
фотофон
фотохронограф
фоточастица
фоточувствительность
фотоэкспонометр
фотоэлемент
фотоэмиссия
франклин
фрейалит
фреон
фригория
фронтолиз

фотодиссоциация
фотодозиметр
фотобейне
фотоимпульс
фотоиондау
фотопирометр
фотоөткізгіш
фототіркеуіш
фототіркеу
фотосинхрондау
фототаксис
фототеодолит
фототок
фототранзистор
фототриод
фототропизм
фототропия
фотокөбейткіш
фотосерпімділік
фотокүшейткіш
фотофлуоресценция
фотофлуорография
фотофон
фотохронограф
фотобөлшек
фотосезімталдық
фотоэкспонометр
фотоэлемент
фотоэмиссия
франклин
фрейалит
фреон
фригория
фронтолиз
Х

халцедон
характерограф
618

халцедон
характерограф

402
403
404
405
406
407
408

хондра
хроматограмма
хромоген
хромометрия
хронаксия
хронотрон
хронофотография

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

цвиттер-ион
цейтлупа
центроида
циклогенез
циклограмма
циклограф
циклолиз
циклометр
циклон
циклоскоп
циртолит
цистеин

421
422
423
424

шединг-генератор
шестигранник
шибер
шиммирование

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

хондра
хроматограмма
хромоген
хромометрия
хронаксия
хронотрон
хронофотография
Ц

Ш

Э

эбонит
эбулиометр
эбулиометрия
эбулиоскоп
эвапоратор
эвапорография
эвапорометр
эвдиометр
эвдиометрия
эвердур
эвклаз
619

цвиттер-ион
цейтлупа
центроида
циклогенез
циклграмма
циклграф
циклолиз
циклметр
циклон
циклскоп
циртолит
цистеин
шединг-генератор
алтықыр
шибер
шиммирлеу
эбонит
эбулиометр
эбулиометрия
эбулиоскоп
эвапоратор
эвапорография
эвапорометр
эвдиометр
эвдиометрия
эвердур
эвклаз

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

эвколлоид
эвксенит
эвольвента
эвольвентомер
эволюта
эвстатика
эвтектоид
эзофагоскоп
эйдофор
эйконал
эйнштейний
эквидистатность
эквипотенциал
экзарация
экзотермия
эккер
эклогит
экса
эксгаутер
экспозиметр
экспонента
экспонометр
экстензометр
экстремум
экструзия
эксцентрик
эксцесс
электродинамометр
электрокалориметр
электрокардиограф
электролюминесценция
электромагнетизм
электромагнит
электромегафон
электрометр
электропсихрометр
элерон

эвколлоид
эвксенит
эвольвент
эвольвентөлшегіш
эволюта
эвстатика
эвтектоид
эзофагоскоп
эйдофор
эйконал
эйнштейний
эквидистаттық
эквипотенциал
экзарация
экзотермия
эккер
эклогит
экса
эксгаутер
экспозиметр
экспонент
экспонометр
экстензометр
экстремум
экструзия
эксцентрик
эксцесс
электрдинамометр
электркалориметр
электркардиограф
электрлюминесценция
электрмагнетизм
электрмагнит
электрмегафон
электрметр
электрпсихрометр
элерон
620

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

элиасит
элинвар
эллипсограф
элотрон
эмаграмма
эманатор
эмерсия
эмиссия
энантиоморфизм
энантиостропия
эндовибратор
эндотермия
энзим
энкаустика
энометр
энтракометр
эпейрогенез
эпидерма
эпипроекция
эпископ
эпифиз
эпициклоида
эпюра
эрбий
эргограф
эстезиометр
этвеш
эфлюент
эффузнометр
эхоизмеритель
эхоимпульс
эхорезонатор
эшеллет

506
507
508

юкон
юстир
юферс

элиасит
элинвар
эллипсграф
элотрон
эмаграмма
эманатор
эмерсия
эмиссия
энантиоморфизм
энантиостропия
эндодірілдеткіш
эндотермия
энзим
энкаустика
энометр
энтракометр
эпейрогенез
эпидерма
эпипроекция
эпископ
эпифиз
эпициклоид
эпюра
эрбий
эргограф
эстезиометр
этвеш
эфлюент
эффузнометр
жаңғырықөлшеуіш
жаңғырықимпульс
жаңғырықрезонатор
эшеллет
Ю
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юкон
юстир
юферс

509

Я

якобиан

якобиан

Философия және саясаттану салаларының терминдері
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541

П

принцип верифицируемости
принцип взаимозаменимости
принцип замещения
принцип развития
принцип справедливости
принцип элеатический
принципы диалектики
приобретение гражданства
природа человека
природное право
причащение
причина
проблемы глобальные
провиденциализм
провидец
провокация
прогресс
прогресс культурный
проксения
пролиферация
промульгация
промышленная демократия
промышленная политика
пропедевтика
пророк
пророчество
пространство культурное
пространство политическое
просфора
протестантизм
противоречия
проторенессанс
622

верификациялану қағидаты
өзара алмасу қағидаты
алмасу қағидаты
даму қағидаты
әдiлдiк қағидаты
элеаттық қағидаты
диалектика қағидаттары
азаматтық алу
адам болмысы, табиғаты
табиғи құқық
арылту, аластау
себеп
жаһандық проблемалар
провиденциализм
көріпкел
арандату
прогресс
мәдени прогресс
проксения
тарату
промульгация
өнеркәсіптік демократия
өнеркәсіптік саясат
пропедевтика
пайғамбар
пайғамбарлық, сәуегейлік
мәдени кеңістiк
саяси кеңiстiк
просфора
протестантизм
қайшылықтар
проторенессанс

542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

процесс политический
прудонизм
прямая агрессия
прямые выборы
псалтырь
психология национальная
психология этническая
пуританизм
путч
пуэрилизм

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

раб
Рабат
рабовладельческое общество
рабовладельчество
рабство
равенство возможностей
рагаиб
раджаб
раджас
радикал
радикализм
развитие политическое
разгосударствление
разделение власти
рай
ракят
рамадан
рамакришна
Рамаяна
рационализм
реальность социальная
реваншизм
ревизионизм
революция
революция культурная
революция неолитическая

саяси процесс
прудонизм
тікелей агрессия
төте сайлау
псалтырь, дұғалар
ұлттық психология
этностық психология
пуритандық
путч‚ бүлік
пуэрилизм
Р
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құл
Рабат
құл иеленуші қоғам
құл иеленушілік
құлдық
мүмкіндіктер теңдігі
рағайып
ережеп
раджас
радикал
радикализм
саяси даму
мемлекет иелiгiнен алу
билiктiң бөлiнуi
жұмақ, пейіш
рәкат
рамазан
рамакришна
Рамаяна
рационализм
әлеуметтiк шындық
реваншизм
ревизионизм
революция
мәдени революция
неолиттiк революция

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

революция политическая
революция социалистическая
революция социальная
регенерация
региональная политика
регресс культурный
редукционизм
реинкарнация
рейхсканцлер
реквием
религиоведение
религия
реликвия
релятивизм культурный
ремифологизация
ренегат
ренессанс
репрезентативность
репрезентация
репрессалия
респонсорий
республика
республика автономная
республика парламентская
реторсия
реформа
реформа социальная
реформатор
реформация
реформизм
риба
ригоризм
ризома
риксдаг
римский клуб
риторская школа
рознь

саяси революция
социалистік революция
әлеуметтiк революция
регенерация
өңірлік саясат
мәдени регресс
редукционизм
реинкарнация
рейхсканцлер
реквием
дiнтану
дiн
реликвия, қастерзат
мәдени релятивизм
мифтен арылту, мифсіздендіру
ренегат
қайта өрлеу, ренессанс
тиісті өкілеттілік
репрезентация
репрессалия
респонсорий
республика
автономиялық республика
парламенттiк республика
реторсия
реформа
әлеуметтiк реформа
реформатор
реформация
реформизм
риба
ригоризм
ризома
риксдаг
Рим клубы
шешендік мектеп
алауыздық
624

615
616
617

роль социальная
романтическая школа
романтический национализм

618
619

роялизм
руководство политическое

620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649

сабеизм
сакрализация
самокритика
санкхья
сансара
санскары
сатва
сатисфакция
сатура
свастика
светское государство
свобода выбора
свобода слова
свобода трансцендентальная
святой
святость
священнослужитель
секуляризация
сенат
сенсимонизм
сенсуализм
сентенция
сентиментальность
сепаратизм
сервитуты международные
сеттльмент
сецессион
силлогизм
силлогизм гипотетический
силлогизм категорический

әлеуметтiк рөл
романтикалық мектеп
романтикалық ұлтшылдық,
ұлтжандылық
роялизм
саяси басшылық
С
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сабеизм
сакралдану
өзін-өзі сынау
санкхья
сансара
санскарлар
сатва
сатисфакция
сатура
свастика
зайырлы мемлекет
таңдау еркіндігі
сөз бостандығы
трансцендентті еркiндiк
әулие, киелі
әулиелiк, киелілік
діни қызметкер
секуляризация
сенат
сенсимоншылдық
сенсуализм
сентенция
әсіресезімшілдік
сепаратизм
халықаралық сервитуттар
сеттльмент
сецессион
силлогизм
гипотетикалық силлогизм
кесiмдi силлогизм

650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

сильсила
симаргл
симмахия
симулякр
синагога
сингуляризм
синдикализм
синекура
синергетика
синергия
синоикйзм
синология
синопсис
синтоизм
сионизм
сионизм международный
сират
сирин
система мажоритарная
ситула
сказание
скансен
скепсис
скептицизм
скиф
славистика
славянофильство
слой культурный
слоуфокс
смысл бытия
сознание
сознание мифологическое
сонг
соотечественник
софизм
софистика
социал-дарвинизм

сильсила
симаргл
симмахия
симулякр
синагога
сингуляризм
синдикализм
синекура
синергетика
синергия
синоикйзм
синология
синопсис
синтоизм
сионизм
халықаралық сионизм
1) қылкөпір, 2) сират көпірі
сирин
мажоритарлық жүйе
ситула
аңыз
скансен
скепсис, күмәншілдік
скептицизм
скиф
славистика
славяншылдық
мәдени қабат
слоуфокс
болмыс мәнісі
сана
мифологиялық сана
сонг
отандас
софизм
софистика
социал-дарвинизм
626

687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

социал-демократия
социализация
социализм
социал-пацифизм
социал-шовинизм
социальная безопасность
социальная модернизация
социальная сфера
социальная трасформация
социальное единство
социальное пространство
социальные коммуникации
социальные науки
социальные факторы
социальный интерес
социальный контроль
социальный конформизм
социальный кризис
социальный механизм
социальный опыт
социальный процесс
социальный смысл
социальный субъект
социобиология
социокультурный подход
социологизм
социология
социология генетическая
социология западная
социология знания
социология индустриальная
социология культуры
социология молодежи
социология отраслевая
социология политики
социология права
социология религии

социал-демократия
әлеуметтену
социализм
социал-пацифизм
социал-шовинизм
әлеуметтік қауіпсіздік
әлеуметтік жаңғыру
әлеуметтік сфера, сала
әлеуметтік трансформация
әлеуметтік біртұтастық
әлеуметтік кеңістік
әлеуметтік коммуникациялар
әлеуметтік ғылымдар
әлеуметтік факторлар
әлеуметтік мүдде
әлеуметтік бақылау
әлеуметтік конформизм
әлеуметтік дағдарыс
әлеуметтік тетік
әлеуметтік тәжірибе
әлеуметтік процесс
әлеуметтік мағына
әлеуметтік субъект
социобиология
әлеуметтік-мәдени тұрғы
социологизм
социология, әлеуметтану
генетикалық әлеуметтану
батыс әлеуметтануы
бiлiм әлеуметтануы
индустриялық әлеуметтану
мәдениет әлеуметтануы
жастар әлеуметтануы
салалық әлеуметтану
саясат әлеуметтануы
құқық әлеуметтануы
дiн әлеуметтануы
627

724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

социология семьи
социометрия
социосемиотика
союз
спекулятивная философия
специальный комитет
спиритуализм
сравнительная политология
среда социальная
средневековая философия
стабильность социальная
стаккато
статика социальная
стереотип социальный
стоицизм
стохастика
страноведение
строй политический
структура социальная
субкультура
субрепция
субсистенция
субстрат
субсумция
субъективная логика
суверенитет государства
суждение аподиктическое
суждение ассерторическое
суждение аффирмативное
сунна
суннизм
суньятсенизм
супернатурализм

757
758
759

суперпозиция
суфизм
сфинкс

отбасы әлеуметтануы
социометрия
социосемиотика
одақ
спекулятивтік философия
арнайы комитет
спиритуализм
салыстырмалы саясаттану
әлеуметтiк орта
ортағасырлық философия
әлеуметтiк тұрақтылық
стаккато
әлеуметтiк статика
әлеуметтiк таптаурын
стоицизм
стохастика
елтану
саяси құрылыс
әлеуметтiк құрылым
субмәдениет
субрепция
субсистенция
субстрат
субсумция
субъективтік логика
мемлекет егемендiгi
аподиктикациялық пайым
ассерториялық пайым
аффирматиялық пайым
сүнне
сүннешілік
суньятсенизм
супернатурализм,
астамтабиғилық
суперұстаным
суфизм, сопылық,
сфинкс
628

760
761

схоластика
сциентизм

схоластика
сциентизм

762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

талмудизм
танатология
тантризм
теза
тейлоризм
телеология
телепатия
теогония
теодицея
теократия
теософия
тетрархия
техногенное общество
технократизм
технократия
технологии политические
тимократия
типология культуры
тоизм
толерантность политическая
толерантность религиозная
томизм
тоталитарные секты
тотем
тотемизм
традиционализм
традиционное общество
традиционные религии
трайбализм
транснационализм
трансцендентализм
трансцендентальная философия
трансцендентальность
трансцензус
629

Т

талмудшылдық
танатология
тантризм
теза
тейлоризм
телеология
телепатия
теогония
теодицея
теократия
теософия
тетрархия
техногенді қоғам
технократизм
технократия
саяси технологиялар
тимократия, бедел билігі
мәдениет типологиясы
тоизм
саяси толеранттық
діни толеранттық
томизм
тоталитарлық секталар
тотем
тотемизм
дәстүршiлдiк
дәстүрлi қоғам
дәстүрлі діндер
трайбализм
трансұлтшылдық
трансцендентализм
трансцендентті философия
трансценденталды
трансцензус

796
797
798

триба
тривиум
трюизм

799
800
801
802
803
804
805

узурпация власти
унилатерализм
уния
уровень жизни
утопизм
утопия
учение тайное

806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

фабианский социализм
фаворитизм
фаджр
фальсификационизм
фанатизм
фараон
фатимиды
фашизм
федерализация
федерализм
федерация
феллах
феминизм
феникс
феномен власти
феномен культуры
феноменализм
феноменология
феодализм
фециалы
физикализм
физиократы
физиологический идеализм
фикционализм
филантропизм

триба
тривиум
трюизм
У

Ф
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билікті иеленіп кету
унилатерализм
уния
тұрмыс деңгейi
утопизм
утопия
құпия iлiм
фабийлік социализм
фаворитизм, медетшілік
таң намазы
бұрмалағыштық
фанатизм
перғауын
Фатима әулеті
фашизм
федералдану
федерализм
федерация
феллах
феминизм
феникс
билік феномені
мәдениет феномені
феноменализм
феноменология
феодализм
фециалдар
физикализм
физиократтар
физиологиялық идеализм
фикционализм
филантропизм

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

филистерство
философема
философия
философия античная
философия арабская
философия византийская
философия города
философия древнегреческая
философия западная
философия искусства
философия испанская
философия истории
философия итальянская
философия китайская
философия лингвистическая
философия морали
философия науки
философия образования
философия политики
философия права
философия природы
философия религии
философия социальная
философия техники
философия тождества
философия чувства
философия экономики
философия японская
финитизм
фискальная политика
фоллибилизм
форма дипломатическая
формула замкнутая
фрактура
франкизм
франкфуртская школа
французская философия

филистерлік
философема
философия
антикалық философия
араб философиясы
византиялық философия
қала философиясы
ежелгi грек философиясы
батыс философиясы
өнер философиясы
испан философиясы
тарих философиясы
итальяндық философия
қытай философиясы
лингвистикалық философия
мораль философиясы
ғылым философиясы
білім философиясы
саясат философиясы
құқық философиясы
табиғат философиясы
дiн философиясы
әлеуметтiк философия
техника философиясы
тепе-теңдiк философиясы
сезiм философиясы
экономика философиясы
жапон философиясы
финитизм
фискалды саясат
фоллибилизм
дипломатиялық форма
тұйық формула
фрактура
франкизм
франкфурт мектебі
француз философиясы
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868
869
870
871
872
873
874
875
876

французский материализм
фундаментализм
фундаментальная онтология
фундаментальные знания
фундаментальные науки
функционализм
фурия
фурьеризм
футурология

877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

харакири
характер национальный
харизматическая власть
харизматическая личность
харизматический лидер
хасидизм
хельсинкский процесс
хиазм
хиджра
хилиазм
химера
хинаяна
хиромантия
хирономика
хитон
хобби
холизм
храм
христианская антропология
христианская философия
христология
хронополитика
хронотоп
хурал

901
902

француз материализмі
фундаментализм
іргелі онтология
іргелі білімдер
іргелі ғылымдар
функционализм
фурия
фурьершiлдiк
футурология
Х

Ц

цвинглианство
целла
632

харакири
ұлттық сипат
харизмалық билік
харизмалық тұлға
харизмалық көшбасшы
хасидизм
Хельсинки процесі
хиазм
хижра
хилиазм
химера
хинаяна
хиромантия
хирономика
хитон
хобби
холизм
храм
христиандық антропология
христиан философиясы
христология
хроносаясат
хронотоп
хурал
цвинглишiлдiк
целла

903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

целомудрие
ценз оседлости
ценностей теория
ценности политические
ценностная ориентация
централизм
централизм демократический
центризм
церковь
церковь православная
циклоп
цинизм

915
916
917

чакра
чарвака
четвертая власть

918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

жан тазалығы
отырықшылық цензі
құндылықтар теориясы
саяси құндылықтар
құндылықтық бағдар
централизм
демократиялық централизм
центризм
шiркеу
православие шіркеуі
циклоп
цинизм, тас жүректік
Ч

Ш

шаманизм
шамбала
шамбху
шива
шизоанализ
шизотомия
шиизм
штрейкбрехер

Э

эвгемеризм
эвдемонизм
эвдемония
эвиденция
эволюционизм
эволюционная эпистемология
эволюция культурная
эврика
эвсебия
эгалитаризм
эдем
633

чакра
чарвака
төртінші билік
шаманизм
шамбала
шамбху
шива
шизоталдау
шизотомия
шиитшілдік
штрейкбрехер
эвгемеризм
эвдемонизм
эвдемония
эвиденция
эволюцияшылдық
эволюциялық эпистемология
мәдени эволюция
эврика
эвсебия
эгалитаризм
жәннәт, эдем

937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973

эдип
эзотеризм
эйдетизм
эйдетика
эйдос
эквилибризм
эквипотенциальность
экзистенция
экзогамия
экивок
экклесия
эклектика
экологическая культура
экология политическая
экология социальная
экспектации
экуменизм
элеаты
электронная демократия
электронное государство
элизиум
элитология
эллада
эллинизм
эманация
эмбарго
эмерджентная эволюция
эмигрант политический
эминенция
эмпиризм
эмпириокритицизм
эмпириомонизм
эндогамия
энкомьенда
энтелехия
энциклика
эон

данагөй
эзотерияшылдық
эйдетизм
эйдетика
эйдос
эквилибризм
әлеует теңдiгi
экзистенция
экзогамия
екiұштылық
экклесия
эклектика
экологиялық мәдениет
саяси экология
әлеуметтiк экология
экспектациялар
экуменизм
элеаттар
электрондық демократия
электрондық мемлекет
элизиум
элитология
эллада
эллинизм
эманация
эмбарго
эмерджентті эволюция
саяси эмигрант
эминенция, діни артықшылық
эмпиризм
эмпириокритицизм
эмпириомонизм
эндогамия
энкомьенда
энтелехия
энциклика
эон
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974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994

эос
эпарх
эпатаж
эпигон
эпикуреизм
эпистемология
эпифеномен
эристика
эрос
эрудит
эстетизм
эсхатология
этатизм
этика политическая
этика социальная
этнизация
этнократия
этнополитика
этнополитология
этноцид
этос

995
996

янсенизм
янус

эос
эпарх
эпатаж
эпигон, қайталаушы
эпикуреизм
эпистемология
эпифеномен
эристика
эрос
эрудит, білімдар
эстетизм
эсхатология
этатизм
саяси этика
әлеуметтiк этика
этностану
этнократия
этносаясат
этносаясаттану
этноцид
этос
Я

янсенизм
янус

Ғарыш саласының терминдері
997
998
999
1000
1001
1002
1003

А

авиационные
авиационный ракетнокосмический комплекс
автономный полет
автоматизированная система
проектирования
амортизатор
амортизирующая система
амортизируемое оборудование

635

авиациялық
авиациялық зымыран-ғарыш
кешені
автономдық ұшу
автоматтандырылған жобалау
жүйесі
амортизатор
амортизаторлау жүйесі
амортизацияланушы жабдық;
амортизацияланатын жабдық

1004

амортизирующая система

1005
1006
1007

атмосфера, загрязненная
атмосферные условия
атмосферная циркуляция

1008
1009
1010
1011

атмосферное излучение
атмосферное поглощение
атмосферные условия
аэростатное зондирование

амортизациялаушы жүйе;
бәсеңдеткіш жүйе
ластанған атмосфера
атмосфералық жағдайлар
атмосфералық циркуляция;
атмосфералық айналу
атмосфералық сәулелену
атмосфералық сіңіру
атмосфералық жағдайлар
аэростаттық зондтау
Б

1012
1013
1014
1015

болтанка
большой взрыв
бортовой комплекс управления
бортовое запоминающее
устройство

1016
1017

вертикальный сдвиг ветра
Всемирная космическая
обсерватория – Ультрафиолет
высокоорбитальный космический
объект

1018

Г

1019
1020

геодезические сети сгущения
геостационарная орбита

1021
1022
1023

геостационарный искусственный
спутник
герметизированный отсек
глобальное покрытие

1024

гравитационное поле Земли

1025

двигатель с большим тяговым
усилием
динамическое воздействие пыли

1026

В

636

Д

шайқалу
үлкен жарылыс
борттық басқару кешені
борттық жадтаушы құрылғы;
борттық жадыда сақтау
құрылғысы
желдің тік қозғалысы
Ультракүлгін – дүниежүзілік
ғарыш обсерваториясы
жоғарыорбиталық ғарыш
объектісі
геодезиялық қоюлану желілері
геостационарлық орбита;
геотұрақты орбита
геостационарлық жасанды
спутник
герметиктелген бөлік;
жаһандық жабынды; жаһандық
жабу
Жердің гравитациялық өрісі;
Жердің нақышталған өрісі
тартушы күші жоғары
қозғалтқыш
тозаңның динамикалық әсері

1027

инвалид

1028

Ультурафиолет всемирное
космическое обcерватория

И
У

мүгедек
Ультуракүлгін-дүниежүзілік
ғарыш обсерваториясы

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2019 жылғы 28 маусым
№ 2 шешіміне
қосымша
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

а бокко кьюза
а воче пиена
а воче соло
а дуэ корде
а капелла
а мецце воче
а прима виста
а секко
а темпо
а темпо либеро
аб иницио
аббандонаменто
аббассаменто
аббелендо
абболиционизм
абсурдизм
аванложа
авансцена
аванти поко
аввивандо

а бокко кьюза
а воче пиена
а воче соло
а дуэ корде
а капелла
а мецце воче
а прима виста
а секко
а темпо
а темпо либеро
аб иницио
аббандонаменто
аббассаменто
аббелендо
абболиционизм
абсурдизм
аванложа
авансцена, алғысахна
аванти поко
аввивандо
637

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

авлос
автогравюра
автография
автолитография
автопортрет
авторская заявка
авторская концепция
авторская поправка
авторский коллектив
агенство новостей
агитация наглядная
агитбригада
агиткультбригада
агогика
ад ун тратто
адажио
адажио ассай
адажио ма нон троппо
адажиссимо
аддолорандо
аджитато
адирато
адлибитум
адорнандо
адхикарика
акварелист
акколада
аккомпаниатор
аккомпонемент
аккордандо
аккордаре
аккордеон
аккордика
акробатика
акробатический этюд
актер-профессионал
актерское творчество

авлос
автогравюра; төлнақыш
автография; төлжазба
автолитография
автопортрет
авторлық өтінім
авторлық тұжырымдама
авторлық түзету
авторлар ұжымы
жаңалықтар агенттігі
көрнекі үгіт
үгiт бригадасы
мәдени үгiт бригадасы
агогика
ад ун тратто
адажио
адажио ассай
адажио ма нон троппо
адажиссимо
аддолорандо
аджитато
адирато
адлибитум
адорнандо
адхикарика
акварельші
акколада
аккомпаниатор, сүйемелдеуші
аккомпонемент
аккордандо
аккордаре
аккордеон
аккордика
акробатика
акробатикалық этюд
кәсiпқой актер
актерлік шығармашылық
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

актеры бродячие
актеры-любители
актер-эксцентрик
акуто
алеаторика
алла менте
алла прима
Алла пульчинелла
алла стретто
алла тесто
алларгандо
аллегретто
аллегро аппассионато
аллегро ассай
аллегро брилльянте
аллегро виваче
аллегро им бетуозо
аллегро кон брио
аллегро кон мото
аллегро кон фуоко
аллегро ма нон троппо
аллегро сонатное
аллеманда
алогизм
аль антика
аль фреско, а фреско
альба
альт скрипка
альтерация
альтерация ладовая
альтист
амбушюр
ампир
амплуа
амулет
анаморфоза
анахорет

кезбе актерлер
әуесқой актерлер
актер-эксцентрик
акуто
алеаторика
алла менте
алла прима
Алла пульчинелла
алла стретто
алла тесто
алларгандо
аллегретто
аллегро аппассионато
аллегро ассай
аллегро брилльянте
аллегро виваче
аллегро им бетуозо
аллегро кон брио
аллегро кон мото
аллегро кон фуоко
аллегро ма нон троппо
сонаталық аллегро
аллеманда
алогизм
аль антика
аль фреско, а фреско
альба
альт скрипка
альтерация
саздық альтерация
альтшы
амбушюр
ампир
амплуа
амулет; бойтұмар
анаморфоза
анахорет
639

95
96
97
98
99
100
101
102
103

ангажемент
англез
ангошозаменте
анданте
андантино
анимато
ансамбль
ансамбль актерский
ансамбль вокальноинструментальный
104 ансамбль вокальный

ангажемент
англез
ангошозаменте
анданте
андантино
анимато
ансамбль
актерлiк ансамбль
вокалды-аспапты ансамбль

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

әншiлiк ансамбль; вокалды
ансамбль
антагонист
антифон
антиэссенциализм
антраша
антре
антреприза
апарт
аперто
аппассионато
аппликатура
апподжандо
ар нуво
арабеск
әрлеу
әрлеуші
цирк аренасы
ариетта
ариозо
ария
арлекин
арлекинада
арпеджио
арт брют
арт информель
арт-деко

антагонист
антифон
антиэссенциализм
антраша
антре
антреприза
апарт
аперто
аппассионато
аппликатура
апподжандо
ар нуво
арабеск
аранжировка
аранжировщик
арена цирковая
ариетта
ариозо
ария
арлекин
арлекинада
арпеджио
арт брют
арт информель
арт-деко
640

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

арт-директор
арте повера
архаист
архаистика
архимим
аскетизм
ассамбляж
ассистент
астеизм
атрибуция
аттитюд
аттракцион
ауфтакт
аччелерандо
аэд
аэрография

арт-директор
арте повера
архаист
архаистика
архимим
тақуалық; аскеттік; аскетизм
ассамбляж
ассистент
астеизм
атрибуция
аттитюд
аттракцион
ауфтакт
аччелерандо
аэд
аэрография
Б

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

багатель
бадинаж
бадрап
балабан
балафо
балбал
балет
балетовед
балетоведение
балетоман
балетомания
балет-пантомима
балет-феерия
балладная опера
баллетто
балло
баллябиль
балмаскарад
банджо
бандура

багатель
бадинаж
бадрап
балабан
балафо
балбал
балет
балеттанушы
балеттану
балетқұмар
балетомания
балет-пантомима
сиқырлы балет
балладалық опера
баллетто
балло
баллябиль
балмаскарад, бетперделі кеш
банджо
бандура
641

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

бандурист
бансри
бансури
банцзы
баньгу
баоцзюань
бард
бардиты
барел-хауз
барельеф
бариолаж
баркарола
бас
бас кларнет
басданс
басоля
бассетгорн
бассо континуо
бассо остинато
бастарда
батлейка
батман

бандурашы
бансри
бансури
банцзы
баньгу
баоцзюань
бард
бардиттер
барел-хауз
барельеф, бедербейне
бариолаж
баркарола
бас
бас кларнет
басданс
басоля
бассетгорн
бассо континуо
бассо остинато
бастарда (көне ішекті аспап)
батлейка
батман

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

баттута
баута
баядерка
баянист
бекар
бексан
бельведер
бельканто
бельтрамм
бемоль
бенедиктус
бенефис
бергамаска
бержеретта
берика

баттута
баута
баядерка
баяншы
бекар
бексан
бельведер
бельканто
бельтрамм
бемоль
бенедиктус
бенефис
бергамаска
бержеретта
берика
642

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

берикаоба
бива
биг бэнд
биг-бит
бидермайер
блокбастер
блокфлёте  
блэк-аут
блюз
богема
болеро
бомбарда  
бомолох
бонанг
бонго
бранль
бригелла
бриндизи
буддизм
буккон
булюлю
бунракудза
бурдон
буриме
бурлеск
бурлетта
бурракатха
бурре
бутада
бутафор
бутафория
буфф
буффонада
бхана
бхаона
бхарат натьям
бьиннале

берикаоба
бива
биг бэнд
биг-бит
бидермайер
блокбастер
блокфлёте  
блэк-аут
блюз
богема
болеро
бомбарда  
бомолох
бонанг
бонго
бранль
бригелла
бриндизи
буддизм
буккон
булюлю
бунракудза
бурдон
буриме
бурлеск
бурлетта
бурракатха
бурре
бутада
бутафор
бутафория
буфф
буффонада, әзiл-оспақ
бхана
бхаона
бхарат натьям
бьиннале
643

240 бэкграунд
241 бюгельгорн

бэкграунд
бюгельгорн
В

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

ваганты
вакасюгата
вакасю-кабуки
вакасюоннагата
ваки
вакханалия
валиха
валторна
вальс
вамби
варган
вардзак
варьете
ваянг
ведута
ведхинатакам
вензель
вербатим
вербункош
вёрджинел
веризм
веркбунд
вернисаж
вертеп
вестерн
вестибул
виваче
виво
видео-арт
видушака
виланелла
вилотта
вильянсико
виола

ваганттар
вакасюгата
вакасю-кабуки
вакасюоннагата
ваки
вакханалия
валиха
валторна
вальс
вамби
варган
вардзак
варьете
ваянг
ведута
ведхинатакам
вензель, өрімәріп
вербатим
вербункош
вёрджинел
веризм
веркбунд
вернисаж
вертеп
вестерн
вестибул
виваче
виво
бейне-арт
видушака
виланелла
вилотта
вильянсико
виола
644

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

виола-бастарда
виолетта
виолончелист
виолончель
виолы
виоль д’амур
вис
витхи
виуэла
вишакхадатта
водевилист
вокализ
вокалист
вольта
вольтиж
вольтфас
вопленица
вортицизм
вохберггутюн
вэньжэньхуа

виола-бастарда
виолетта
виолончельші
виолончель
виолалар
виоль д’амур
вис
витхи
виуэла
вишакхадатта
водевилист
вокализ
вокалшы
вольта
вольтиж
вольтфас
жоқтау айтушы әйел
вортицизм
вохберггутюн
вэньжэньхуа

Спорт саласының терминдері
А
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

абриколь
абслейнг
авальман
авиамоделист
авиационный спорт
авиомодельный спорт
аврал
автогол
автодром
автокросс
автомотодром
автомотоклуб
автомотоспорт
автослалом

жанама соққы
абслейнг
авальман
авиамодельшi
авиация спорты
авиомодельді спорт
аврал
автогол
автодром
автокросс
автомотоайлақ
автомотоклуб
автомотоспорт
автослалом
645

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

автострада
автотрек
автохронометраж
агитпоход
адреналин
азартные игры
айкидо
айс-фифи
академическая гребля
аквабайк
акваланг
акваплан
акватлон
акробат
акробатика
акробатика лыжная
акробатика спортивная
акробатика цирковая
акселерация
аксель
акцентированный удар
альпеншток
альпиниада
альпинизм
альпинист
альтиметр
амбидекстрия
американский футбол
анаболизм
анаэробные упражнения
анемометр
анорак
антагонисты
антиоксиданты
анти-слайдер
античная гимнастика
антропометр

автодаңғыл
автотрек
автоуақытөлшегіш
үгiтжорық
адреналин
құмар ойындар
айкидо
таяныш
академиялық есу
аквабайк
акваланг
акваплан
акватлон
акробатшы
акробатика
шаңғы акробатикасы
спорттық акробатика
цирктік акробатика
акселерация
аксель
діттеген соққы
альпеншток
альпиниада
альпинизм
алпинист
альтиметр
амбидекстрия
америка футболы
анаболизм
анаэробты жаттығу
анемометр
анорак
антагонистер
антиоксиданттар
қарсы-слайдер
антикалық гимнастика
антропометр
646

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

апекс
апноя
апперкот
апперцепция
апре-ски
апсель
арабеск
арена спортивная
армрестлинг
армспорт
арнис
арчак; ленчик
арчерн-биатлон
ассимметричные упражнения
ассо
атлет
атлетизм
атлетика легкая
аттитюд
аттракцион
аут
аутогемотрансфузия
аутригер
аутсайдер
аутфилд
ахтерпик
ахтерштаг
ахтерштевень
ациклические движения
аэробика
аэробные реакции
аэробные упражнения
аэроклуб

апекс
апноя
апперкот
жаңаға тәуелдік
апре-ски
апсель
арабеск
спорт аренасы
қолкүрес
армспорт, қолкүрес спорт
арнис
ернегіз
арчерн-биатлон
ассимметриялық жаттығулар
ассо
атлет
атлетизм
жеңiл атлетика
аттитюд
аттракцион
аут
аутогемотрансфузия
аутригер
аутсайдер
аутфилд
ахтерпик
ахтерштаг
ахтерштевен
қайталанбайтын қимылдар
аэробика
аэробты реакциялар
аэробты жаттығулар
аэроклуб
Б

380 бадминтон
381 байдарка
382 бакштаг

бадминтон
байдарка
желбағыт
647

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

балет
баллер
баллистика
баллистика внешняя
баллистика внутренняя
бандаж
банджи джампинг
бандо
барк
баркентина
барограф
барокамера
барометр
баротравмы
барьерные скачки
барьерный бег
баскетбол
баскетболист
баскетбольная площадка
баскская пелота
бассейн плавательный
батман
батоксы
баттерфляй
батут
бахилы туристские
башмак металлический
беговая дорожка
беговой круг
беговые упражнения
бегун
безразличное равновесие
бейдевинд
бейсбол
бейсджампинг
бейсмен
белая ладья

балет
баллер
баллистика
сыртқы баллистика
iшкi баллистика
бандаж, белтартпа
банджи джампинг
бандо
барк
баркентина
барограф
барокамера
барометр
барожарақаттар
кедергілі атжарыс
кедергілі жүгіріс
баскетбол
баскетболшы
баскетбол алаңы
баск пелотасы
жүзу бассейні
батман
батокс
баттерфляй
кермесерiппе
турист аяққабы
металл башмақ
жүгіру жолы
жүгіріс айналымы
жүгіріс жаттығулары
жүгіруші
самарқау тепе-теңдік
желкеназайту
бейсбол
бейсджампинг
бейсмен
ақкеме
648

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

белая олимпиада
белая тропа
бензель
бенчрест
бергшрунд
берейтор
биатлон
бивак
биг эйр
бич-воллей
бизань
бизань-мачта
бильман
бильярд
бильярд американский
бильярд русский
бимс
биологические часы
биологический возраст
биометрия
биомеханика
биомеханика движений
биомеханика спорта
биопсия
биоритм
биоритмология
биоэнергетика
бита
бицепс
блесна
ближний бой
ближняя штанга
блиц шахматы
блицспринт
блицтурнир
блокшот
блю флейм

ақ олимпиада
қансонар
бензель
бенчрест
бергшрунд
атбегі
биатлон
бивак
биг эйр
бич-воллей
желкенбасы
желкен қайықарты
бильман
бильярд
америка бильярды
орыс бильярды
бимс
биологиялық сағат
биологиялық жас
биометрия
биомеханика
қимыл-қозғалыс биомеханикасы
спорт биомеханикасы
биопсия
биоырғақ
биоырғақтану
биоэнергетика
соққытаяқ
бицепс
жалтырауық
жақын ұрыс
жақын баған
шапшаң шахмат
шапшаң спринт
шапшаң турнир
қолмен тосқауыл
блю флейм
649

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

блюз
бобслей
бобслеист
бодибилдинг
бой вольный
бой встречный
бой кулачный
бой оборонительный
бой пассивный
бой рукопашный
бой условный
бокс
бокс профессиональный
боксер
боксерки
боксерские перчатки
боксерский бинт
боксерский мешок
бокфлинт
болевой анализатор
болевой прием
болельщик
большой спорт
бордер кросс
борец
бортовой шар
борцовки
борьба
борьба лежа
борьба в партере
борьба вольная
борьба греко-римская
борьба гюлеш
борьба дзю-до
борьба классическая
борьба кох
борьба кэтч-гольд

блюз, мұздағы би
бобслей
бобслейші
бодибилдинг
еркiн сайыс
қарсы сайыс
жұдырықтасу сайысы
қорғаныс сайысы
сылбыр сайыс
қоян-қолтық сайыс
шартты сайыс
бокс
кәсiпқой бокс
боксшы
боксшы аяқкиімі
боксшы қолғабы
боксшы орамы
бокс қабы
қосауыз
ауырсыну талдағышы
ауырту тәсілі
жанкүйер
үлкен спорт
бордер кросс
палуан
жиекшар
күрес аяқ киімі
күрес
жатып күресу
төрттағандап күресу
еркiн күрес
грек-рим күресi
гюлеш күресi
дзю-до күресі
классикалық күрес
кох күресi
кэтч-гольд күресi
650

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

борьба панкратион
борьба самбо
борьба сумо
борьба хапсагай
борьба чидаоба
ботинки лыжные
боулдеринг
боулинг
бочче
бракаж
брасс
брейк
брейк-поинт
брештук
бриг
бригантина
бридж спортивный
брусья
брюканец
брюшной пресс
будзинкан
будо
буер
буерист
буерный спорт
буй
буйреп
буксировка лыжника
булинь
буллит
бумеранг
бусидо
буст
бутсы
бухта троса
бушприт
бэг

панкратион күресi
самбо күресі
сумо күресi
хапсагай күресi
чидаоба күресi
шаңғы бәтеңкесi
боулдеринг
боулинг
бочче
шаңғы бұрылысы
брасс
брейк
брейк-поинт
брештук
бриг
бригантина
спорттық бридж
қоссырық
қайық қаптамасы
іш тығыршығы
будзинкан
будо
желкенсырғы
желкенсырғышы
желкенсырғы спорты
қалқыма
кемеқұрал
шаңғышыны сүйрету
желкенқайық сайманы
хоккей айыпсоққысы
бумеранг
бусидо
буст
футболшы аяқкиімі, бутс
сымарқан орамы
желкенбекітпе
бэг
651

531 бэк
532 бэк-кантри
533 бэкхенд

бэк
бэк-кантри
бэкхенд
В

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

валек весла
валелогия
вальс
вальсет
вальтрап
ванна
вант-путенс
ванты
вариатор
ватервейс
ватерлиния
ватерполист
ватерполо
вводная гимнастика
ведельн
вейкбординг
велоаэробика
велобол
велогонка
велогонка мира
велогонщик
велодром
велокросс
веломобиль
велополо
велосипед гоночный
велосипед дорожный
велосипед трековый
велосипедная аптечка
велоспорт
велотриал
велотур
велоэргометр

ескек сабы
валелогия
вальс
екпінді секіріс
сулық
ванна
вант-путенс
діңгектік темірарқан
вариатор
кеметөсенім белбеуі
кеме деңгейсызығы
судопшы
судобы
кіріспе гимнастика
шаңғыдағы ирелеңдер
сушаңғы түрі
велоаэробика
велобол
велобәйге
әлемдiк велобәйге
велошабандоз
велодром
велокросс
веломобиль
велодоп
жарыс велосипедi
жол велосипедi
трек велосипедi
велосипед дәріқобдишасы
велосипед спорты
велотриал
велокезең
велоэргометр
652

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

велоэргометрия
венозность
веревка альпинистская
веретено мышечное
вертолетный спорт
верховая езда
вершина; пик
вес боевой
вес легкий
вес тела; тяжесть тела
весло загребное
вестибулярный аппарат
ветер боковой
взнуздывание
взятие ворот
вибрам
виброгаситель
видиограмма
виндсерфер
виндсерфинг
винтовка спортивная
вираж; поворот
вирек
виртуозность
вис
вис лежа
вис на правой (левой)
вис присев
вис прогнувшись
вис простой
вис сзади
вис смешанный
вис согнувшись
вис стоя
вис стоя сзади
воднолыжный спорт
водномоторный спорт

велоэргометрия
веноздылық
альпинистер жіпарқаны
бұлшықет ұршығы
тікұшақ спорты
салт міну
шың
сайыскерлік салмақ
жеңiл салмақ
дене салмағы
бас ескек
тепе-теңдік аппараты
бүйірден соққан жел
ауыздықтау
қақпаға түсіру
альпинист аяқкиімі
дірілтоқтатқыш
видиограмма
виндсерфер
виндсерфинг
спорттық мылтық
бұрылыс
вирек
қасшеберлік
іліну
жатып іліну
оң жаққа іліну
отырып іліну
бүгіле іліну
жай іліну
арттан іліну
аралас іліну
бүгiле іліну
тұрып іліну
арттан тұрып іліну
сушаңғы спорты
сумоторлы спорт
653

604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

водные игры
водные лыжи
водный велосипед
водный мотоцикл
вожжи
воздухоплавательный спорт
воздушная подушка
волейбол
волейбол пляжный
волейболист
ворота
выездка

су ойындары
су шаңғысы
су велосипеді
су мотоциклі
божы
әуедеқалықтау спорты
әуе жастығы
волейбол
жағажай волейболы
волейболшы
қақпа
сәндiк жүрiс
Г

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

галоп
галс
галс-оттяжка
гамбит
гандбол
гандикап
гантель
гардаман
гармоническое развитие
гафель
гафель-гардель
гейм
геймбол
гейнеры
гельмпорт
генотип
гетр
гидроаэробика
гидрокостюм
гик
гимнаст
гимнастика
гимнастика атлетическая
гимнастика вводная

шоқырақтау
желкенқайық бағыты
қайық бағытын түзету
гамбит
гандбол
гандикап
гантель
қайыс қолғап
үйлесімді даму
гафель
гафель-гардель
гейм
геймбол
гейнерлер
гельмпорт
генотип
гетр
суаэробикасы
сукостюмі
желкенілгіш
гимнасшы
гимнастика
атлетті гимнастика
кiрiспе гимнастика
654

640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

гимнастика корректирующая
гимнастика лечебная
гимнастика основная
гимнастика спортивная
гимнастика утренняя
гимнастика художественная
гимнастика шведская
гимнастика школьная
гимнастическая палка
гимнастическая скамейка
гимнастические брусья
гимнастические снаряды
гимнастический бег
гимнастический городок
гимнастический зал
гимнастический ковер
гимнастический мост
гимнастический мостик
гимнастический трамплин
гимнастическое бревно; бум
гимнастическое выступление
гипергликемия
гипермодернизм
гипертония
гипертрофия
гипнотерапия
гиподинамия
гипокинезия
гипоксемия
гипоксия
гипотония
гичка; глиссер
гладкие скачки
гладкий бег
глазомер
гликоген
гликолиз

түзеу гимнастикасы
емдiк гимнастика
негiзгi гимнастика
спорттық гимнастика
таңертеңгiлiк гимнастика
көркем гимнастика
швед гимнастикасы
мектеп гимнастикасы
гимнастикалық таяқ
гимнастикалық орындық
гимнастикалық қоссырық
гимнастика снарядтары
гимнастикалық жүгіріс
гимнастикалық қалашық
гимнастика залы
гимнастикалық кілем
гимнастикалық көпір
гимнастикалық көпірше
гимнастикалық тұғыр
гимнастикалық бөрене
гимнастикалық көрсетілім
гипергликемия
гипермодернизм
гипертония
гипертрофия
гипнотерапия
гиподинамия
гипокинезия
гипоксемия
гипоксия
гипотония
жүрдек қайық
жайшабыс
біркелкі жүгіріс
көзмөлшер
гликоген
гликолиз
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677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713

гликонеогенез
глиссирование
годиль
гол
голбол
голкипер
головка ракетки
гольф
гомологация
гонг
гониометрия
гонка
гонки автомобильные
гонки велосипедные
гонки лыжные
гонки парусные
гонки трековые
гонщик
гореш
горнолыжный спорт
горовосходитель
городок гимнастический
гравитационные ботинки
гравитационный шок
граундэффект
график соревнований
гребец
гребец-академист
гребной канал
гребной слалом
гребок
грегари
гриф штанги
грогги
гроссмейстер
гроссмейстер международный
грот

гликонеогенез
тепе-теңдестіру
годиль
гол
голбол
голкипер; қақпашы
ракетка басы
гольф
гомологтау
гонг
гониометрия
жарыс
автомобиль жарысы
велосипед жарысы
шаңғы көлікжарысы
желкендi жарыс
тректегi жарыс
шабандоз жүргізуші
түрікмен күресі
таушаңғы спорты
тауға өрмелеушi
гимнастика қалашығы
гравитациялық бәтеңкелер
гравитациялық естентану
граундәсер
жарыстар кестесi
ескекшi
академиялық ескекші
есу арнасы
слалом есу
есу
грегари
зілтемір белтемiрi
боксшының есеңгіреуі
гроссмейстер
халықаралық гроссмейстер
көлбеу желкен
656

714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

грот-мачта
грудная клетка
грудная машина
грудная обвязка
грудь
груша боксерская
груша насыпная
груша пневматическая
грэб
гунтер
гуштингири
гып
гэдан
гэльский футбол

діңгекті желкенқайық
кеуде қаңқасы
кеуделік машине
кеуде тартпасы
кеуде
бокс тұлыбы
құмтұлып
ауатұлып
грэб
гунтер
тәжік күресі
гып
гэдан
гэль футболы
Д

728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

дайвер
дайвинг
дамка
дан
дартс
даунхилл
двоеборье
двоеборье лыжное
двойной блок
двойной прыжок
двойные удары
дворец спорта
двусторонняя игра
двухходовка
дебют
дебют Берда
дебют Ван-Круиса
дебют двух коней
дебют закрытый
дебют Нимцовича
дебют орангутанга
дебют открытый

дайвер
дайвинг
би
дан
дартс
даунхилл
қоссайыс
шаңғы қоссайысы
қос тосқауыл
екі рет секіру
қосарланған соққылар
спорт сарайы
екіге бөлініп ойнау
қосжүрiс
ойынбасы
Берд ойынбасы
Ван-Круис ойынбасы
екi атты ойынбасы
жабық ойынбасы
Нимцович ойынбасы
орангутанг ойынбасы
ашық ойынбасы
657

750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

дебют полуоткрытый
дебют Понциани
дебют Рети
дебют слона
дебют центральный
дебют четырех коней
девиз олимпийский
девон
дегаже
дейдвуд
декатлон
дельтаплан
дельтапланеризм
дельтапланерный спорт
денник
дерби
дерт
десинхроноз
детские игры
джайв
джампинг
джиббинг
джигитовка
джимхана
джиу-джитсу
джоггинг
джэб
дзадзен
дзедан
дзюдо
дзюдоги
дзюдоист
динги
дирик-фал
дисквалификация спортсмена
диск-гольф
дискобол

жартылай ойынбасы
Понциани ойынбасы
Рети ойынбасы
пiл ойынбасы
орталық ойынбасы
төрт атты ойынбасы
олимпиялық ұран
девон
дегаже
дейдвуд
декатлон
дельтаплан
дельтапланер iсi
дельтапландық спорт
күндік атқора
дерби, атжарыс
дерт
десинхроноз
балалар ойыны
джайв
джампинг
джиббинг
шабандоздық; ат құлағында ойнау
джимхана
джиу-джитсу
джоггинг
джэб
дзадзен
дзедан
дзюдо
дзюдошы киімі
дзюдошы
динги
дирик-фал
спортшыны шеттету
табақша-гольф
диск лақтырушы
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787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

додзе
дожим
домино
допинг
допинг-контроль
дороги канатные
доска шахматная
доска шашечная
драгрейсинг
драйволлей
дрейф
дренажная сеть

додзе
жаныштау
домино
допинг
допинг-тексеру
аспалы жолдар
шахмат тақтасы
дойбы тақтасы
драгрейсинг
драйволлей
ығу
құрғату жүйесі

Әлеуметтік-еңбек саласының терминдері
А
799 аноним

аноним, жасырын
В

800 виза
801 виза на документы
К
802 классификация
должностей

виза, рұқсат қағаз, рұқсатнама
құжаттағы бұрыштама, құжаттағы
виза
лауазымдар сыныптамасы

М

803 малоимущие граждане
804 малообеспеченные граждане

тұрмысы төмен азаматтар
аз қамтылған азаматтар
Н

805 неформальный

формальды емес, бейресми

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметкерлерінің күнделікті
жұмыста қолданатын сөздер мен сөз тіркестері
А
806 адаптивность
807 аппроксимация

бейімділік
аппроксимация
В

808 венчурная операция
809 всплеск инфляции

венчурлық операция
инфляцияның өршуі
Г
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810 государство-реципиент

реципиент мемлекет, алушы
мемлекет
градация

811 градация
Д
812 драйвер

драйвер, қозғаушы күш,
итермелеуші
демпинг, бағаны түсіру

813 демпинг
Ж
814 жилищное сбережение

тұрғын үй жинақ ақшасы
К

815 ковариация

ковариация
М

816 модерация

модерация
Н

817 неторгуемый сектор
818 ненефтяные доходы

сауда жүргізбейтін сектор
мұнайға қатысты емес кірістер
П

819 процикличность регулирования

реттеудің циклдығы
С

820 страховое возмещение
821 сегрегация

сақтандыру өтемақысы
сегрегациялау, бөлу, алалау
Т

822 трансфер
823 торговые преференции

трансфер, аударым
саудадағы артықшылық

Ақпарат және коммуникациялар саласының терминдері
Б
824 беспроводной интернет
В
825 вебинар
826 валютная выручка
827 выемка документов

сымсыз ғаламтор
вебинар
валюталық түсім

З
828 здания и сооружения
829 земная станция
И
830 инфографика

құжаттарды алу
ғимараттар мен құрылыстар;
ғимараттар мен құрылысжайлар
жердегі станция
инфографика
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К
831 композитная услуга
832 код идентификации
Н
833 не материальный
834 наземная станция
835 натура
О
836 определение кадастровой
(оценочной) стоимости земельного
участка

композиттік қызмет
сәйкестендіру коды; бірдейлендіру
коды; идентификаттау коды
материалдық емес
жерүсті станциясы
натура
жер учаскесінің кадастрлық
(бағалау) құнын айқындау

П
837 проактивный формат
838 программное обеспечение

839
840
841
842
843

прокрутка (слайда)
приставка
полоса отвода
подзона
помещение
Р

844 рекогносцировка территории
845 реконструкция
С
846 содержание
847 сверхширокополосная связь
Т
848 техническое обследование
У
849 утечка данных
Ф
850 фидерная линия

проактивті формат
бағдарламалық жасақтама,
бағдарлама қамтым,
бағдарламалық қамту
айналдыру
приставка
бөлу жолағы
кіші аймақ
үй-жай
аумақты тексеру, барлап көру
реконструкция
ұстау, қызмет көрсету, ғимаратты
күтіп ұстау, мазмұн, мөлшер, құрам
жоғары кең жолақты байланыс
техникалық тексеру,
техникалық зерттеу
мәліметтердің тарап кетуі
фидерлік желі
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Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2019 жылғы 30 қазан
№ 3 шешіміне
қосымша
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
Б
851

Бриллиант

Бриллиант
Г

852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877

габа, габардин
габийский камень
габион
габль, габель
Габриэль стиль
Гавайская гитара
гавал
Гаваон
гавит
гавот
Гавриил
гадань
гадес
гадулка
гаер
гаерничать
газахы
газелла
газель
газета
голосовые связки
гайда
гайдамак
Гайон замок
гала-концерт
галактотрофуса

габа, габардин
габион тасы
габион
габль, габель
Габриэль стилі
Гавай гитарасы
гавал
Гаваон
гавит
гавот
Жәбірейіл
гадань
гадес
гадулка
гаер
қуақылану
газах
ғазал
ғазал
газет
дауыс желбезегі
гайда
гайдамак
Гайон замогі
гала-концерт
галактотрофуса
662

878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913

галалит
галантность
галантный стиль
гала-спектакль
галатея
галаты
галенит
галентур
галера
галерейная гробница
галерея Аполлона
галерея Бюргезе
галерея Венецианской академии
галерея картинная
галерея королей
галерея Медичи
галерея современного искусства
в Венеции
галерея Уффици
Галикарнас
галилея
галипота
галисия
галия
галл, галлунус, галлус
галлон
Галлы
галлы Плацидии мавзолей
галмей
Галоп
галун
гальб
гальванокаустика
гальванопластика
гальштатт
гальярда
«галле» стекло
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галалит
сырбаздық
сырбаздық стилі
гала-спектакль
галатея
галаттар
галенит
галентур
галера
галерейлік мазар
Аполлон галереясы
Бюргезе галереясы
Венециялық академия галереясы
сурет галереясы
корольдер галереясы
Медичи галереясы
Венециядағы заманауи өнер
галереясы
Уффици галереясы
Галикарнас
галилея
галипот
галисия
галия
галл, галлунус, галлус
галлон
Галлдар
Галла Плацидия кесенесі
галмей
Галоп
галун
гальб
гальванокаустика
гальванопластика
гальштатт
гальярда
«галле» шынысы

914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

«галльский дух»
гамадриады
гамаюн
гамба
гамбанг
гамбист
гамбринус
гамбсова мебель
Гамбург
Гамбургский музей искусства и
художественных ремесел
гамелан
гамма
Гамма
гамма Венгерская
гамма диатоническая
гамма мажорная
гамма минорная
гамма хроматическая
гамма целатонная
гаммадион
гамматический крест
Ганапати
Ганг
Гангарилья
гангетикон, ганглий, ганлион
ганджур
Гандикап
гандхара
гандарва
Гандхарвый
ганеша
ганимед
ганимеда
Ганновер
ганосис
гансвурст

галл рухы
гамадриадтар
Гамаюн, Құмайқұс
гамба
гамбанг
гамбашы
гамбринус
гамбстық жиһаз
Гамбург
Гамбург өнер және (көркем)
қолөнер мұражайы
гамелан
гамма
Гамма
Мажар гаммасы
диатоникалық гамма
мажорлық гамма
минорлық гамма
хроматикалық гамма
целатондық гамма
гаммадион
гамматикалық айқыш
Ганапати
Ганг
Гангарилья
гангетикон, ганглий, ганлион
ганджур
Гандикап
гандхара
гандарва
Гандархв
ганеша
ганимед
ганимеда
Ганновер
ганосис
гансвурст
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950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964

галалит
ганьцзюй
гаоцян
гапит
Гарама
гарамантикус
гарамон
гарба
гарбха
гаргуйль
Гарда
Гарда озеро
гарделло
гардения
гардероб фильма, телепередачи

965
966
967
968
969
970
971
972

гардина
гарднера фарфор
гарем
гаризенда
гармоника губная
гармониум
гармоническая школа
гармоническая функция

973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984

гармонические призвуки
гармонический
гармонический звукоряд
гармонический интервал
гармонический мажор
гармонический резонанс
гармонический ритм
гармонический ряд
гармонический слух
гармония гласных
гармонь
гарнача

галалит
ганьцзюй
гаоцян
гапит
Гарама
гарамантикус
гарамон
гарба
гарбха
гаргуйль
Гарда
Гарда көлі
гарделло
гардения
фильм, телебағдарлама киімкешегі
ілгіш, гардина
гарднера фарфоры
гарем
гаризенда
ерiн сырнайы
гармониум
үйлесімділік мектеп (мектебі)
үйлесімді қызмет
үйлесімді функция
үйлесімді дыбыстар
үйлесімді
дыбыстардың үйлесімді қатары
үйлесімді аралық
үйлесімді мажор
үйлесімді резонанс
үйлесімді ырғақ
үйлесімді қатар
үйлесімді есту
дауыстылар үндестігі
гармонь, сырнай
гарнача
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985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

гарни
гарнировка
гарнитур
гарнитура шрифта
гарпиус
гастербайтер
гастролер
гастрольная пауза
гаттамелата
гаудеамус
гаучо-театр
Гауди стиль
гафний
Гвельфский крест
Гвельфов сокровища
гвозди декоративные
гебановый
Гебальский стиль
гегемонизм
гедонизм
геенна огненная
гезамткунстверг

1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

Гейдельбергская школа
гейша
гекатонхейры
геккельфон
гексаграмма
гексамерон (шестоднев)
гексаптерон

1014
1015
1016
1017
1018

гексастильный периптер
гексастильный храм
гексахорд
геликон
гелиогравюра

гарни
әспеттеу
гарнитур
қаріп белгісі
шайыр
гастербайтер
гастрольші
гастрольдік кідіріс
гаттамелата
гаудеамус
гаучо-театр
Гауди стилі
гафний
Гвельф кресі
Гвельфтер қазынасы
сәндік шегелер
гебандық
Гебаль стилі
гегемонизм
гедонизм
тозақ оты, жәһаннам
гезамткунстверг, біртұтас өнер
туындысы
Гейдельберг мектебі
гейша
гекатонхейрлер
геккельфон
гексаграмма
гексамерон (алты күндік)
гексаптерон, алты қанатты
періште
гексастильді периптер
гексастильді шіркеу
гексахорд
геликон
гелиогравюра
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1019

«гелиопольская эннеада» богов

1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

гелиолит
гелиополь
гематрия
Гемиола
Гемма
Генданг
генеология
генерал-бас
генеральная пауза
генеральная репетиция
генеральная совокупность
гениальность
гений
гентский алтарь
Генуи звезда
генуэзская школа
генуэзский бархат
география искусства
геомантия
геометризация
геометрические искажения
геометрический орнамент
геометрический стиль
Георгианский стиль
гептахорд
Геракловы столбы
геральдические изображения

1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053

гераномахия
геркулес
герметическое искусство
герой
герой телепередачи
герой фильма
героизм

«гелиопольдық тоғыздық»
құдайлары
гелиолит
күнқала
гематрия
гемиола
гемма
Генданг
генеология, тектану
генерал-бас
ұзақ кідіріс
қорытынды репетиция
басжиынтық, басты жиынтық
данышпандық
данышпан
гент алтарі
Генуя жұлдызы
генуя мектебі
генуя барқыты
өнер географиясы
геомантия
геометриялау
геометриялық ауытқу
геометриялық ою-өрнек
геометриялық стиль
Георгиандық стиль
гептахорд
Геракл ұстындары
елтаңбалық (геральдикалық)
бейнелер
гераномахия
геркулес
герметизм өнері
қаһарман, ер
телебағдарлама кейіпкері
фильм кейіпкері
қаһармандық
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1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073

гетеросексуальность в искусстве
гетерофония
гжельская керамика
гибридная сеть
гигиена голоса
гиджак
гидравлос
гильдия
гимнастика воздушная
гимнасты воздушные
гипербола
главная партия
главная тональность
гладиатор
глаз и камера
глашатай
глобализация мира
глобальное потепление
глобальное телевидение
глокеншпиль

1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

глория
глубина кадра
глубокая печать
глубокая философия материала
глубокий смысл фильма
глубокое понимание зрителем
глум
гнутье
гобелен
гобой
говорить взволнованно
говорливость
говорной
гокет
горлица
гипо-лады
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өнердегі кәдуілгі жеңсікшілдік
гетерофония
гжель керамикасы
гибридті желі
дауыс күтiмi
ғижжақ
гидравлос, су органы
гильдия
әуе гимнастикасы
әуе гимнастары
гипербола/әсірелеу
басты партия
негізгі тоналдік негізгі үндестік
гладиатор
көз камерасы
жар салушы
әлемдік жаһандану
жаһандық жылыну
жаһандық телевидение
глокеншпиль,
қоңыраулы аспап
глория
кадр тереңдігі
ойма қалып, интальо
материалдың терең философиясы
фильмнің терең мағынасы
көрерменнің терең түсінуі
келемеждеу, келеке ету
ию, бүгу, майыстыру
гобелен
гобой
қобалжып сөйлеу
сөзшеңдік
ауызекі тіл, ауызекі сөйлеу
гокет
горлица
төменгі дыбыс

1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

голос
голос второй
голос закадровый
голос певческий
голосовой аппарат
голосовые средства
голосовые упражнения
головной регистр
голубая роза
голые факты
гомофония
гонг
гончар
гончарня
гончарные изделия
гопак
гордость
горе
горельеф
горн

дауыс
екiншi дауыс
кадр сыртындағы дауыс
әншілік дауыс
дауыс аппараты
дауыстық құралдар
дауыстық жаттығу
бас регистр
көгілдір раушан
жалаң факті
көп дауыстылық
гонг
көзешi
көзехана
көзе бұйымдар
гопак
мақтаныш
қайғы
биiк бедер, горельеф
керней

Педиатрия саласының терминдері
А
1110

актин-связывающие белки

1111
1112
1113
1114

альфа-фетопротеин (АФП)
аномалии
ангиогенез
аутокринный механизм

1115
1116
1117

аутосома
аутофагия
АФП α-фетопротеин
Б

1118
1119

бластоциста
бронхиальная астма у детей

актин-байланыстырушы
нәруыздар;
альфа-фетопротеин (АФП)
аномалиялар
ангиогенез
аутокриндік механизм;
аутокриндік әсер ету
аутосома
аутофагия
АФП α-фетопротеин, ұрық
гликопротенді
бластоциста
балалар бронх демікпесі
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В
1120
1121

выраженность генетического
кода
внутриутробная гипотрофия

генетикалық кодтың айқындығы
құрсақішілік гипотрафия
Г

1122
1123
1124

гемизиготный
ген регуляторный
ген-модификатор

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

генетическая карта
генетический код
геномика
генетическая гетерогенность
генетический скрининг
гетероморфизм
гетероплазия

гемизиготалы
реттеуші ген
түрлендіргіш ген; модификаторген
генетикалық карта
генетикалық код
геномика
генетикалық гетерогендік
генетикалық скрининг
гетероморфизм
гетероплазия
Д

1132
1133

дисморфия
дисрупция

дисморфия
дисрупция
З

1134

затяжные пневмонии

созылыңқы пневмониялар
И

1135
1136

изохромосома
инактивация Х-хромосомы

1137
1138

интерлейкины
инструментальная диагностика

изохромосома
Х-хромосоманың инактивтенуі,
Х-хромосоманың активсізденуі
интерлейкиндер
құрал-жабдықтық диагностика,
аспаптық диагностика; құралдық
диагностика
К

1139
1140
1141
1142

клетка стволовая эмбриональная
кодирующая нить
кодоминирование
кордоцентез

эмбриондық бағаналы жасуша
кодтайтын жіпше
кодоминанттау
кордоцентез
Л

1143

лигирование

лигирлеу
М

1144

митоз стимулирующий

қуаттандырушы митоз
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1145
1146
1147
1148
1149
1150

митохондриальное наследование
мозаик
моносомия
мультиплексные заболевания
мутация с новой функцией
молниеносная форма

митохондриялық тұқым қуалау
мозаик
моносомия
мультиплексті аурулар;
жаңа функциялы мутация
аса жедел түрі
Н

1151
1152
1153

наследование комплексное
неспецифический язвенный
колит
некротический энтероколит

1154
1155

нервно-артритический диатез
новообразование
О

1156
1157

облегченная диффузия
обструктивный бронхит

1158
1159

оплодотворение in vitro
острый облитерирующий
бронхит
очагово-сливные пневмонии

1160

кешенді тұқым қуалауы
өзіндік ерекшеліксіз ойық
жаралы колит
некроздық энтероколит;
некротикалық (өлі еттелген)
энтероколит
жүйке-артрит диатезі
жаңа өскіндер, жаңа ісіктер,
жаңа өспелер
жеңілдетілген диффузия
обструкциялық бронхит, бітелген
бронхит
in vitro ұрықтану
жіті облитерлеуші бронхит
ошақты-қосылған пневмониялар

П
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172

палиндром
пероксисомы
плазмиды
плейотропия
плюрипотентный
полимеразная цепная реакция
(ПЦР)
потеря гетерозиготности
праймер
пробанд
простая диффузия
протоонкоген
протеом

палиндром
пероксисомалар
плазмидтер
плейотропия
плюрипотентті
полимеразды тізбектік реакция
(ПТР)
гетерозиготалықты жоғалту
праймер
пробанд
жай диффузия
протоонкоген
протеом
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Р
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179

расхождение хромосом
репликация
репликативная вилка
рибосома
РНК (рибонуклеиновая кислота)
риск эмпирический
рецидивирующий бронхит

1180

рецидивирующий
обструктивный бронхит

1181
1182
1183
1184

синдром Дрейфуса
синдром внезапной смерти
скрининг неонатальный
сывороточный
стенозирующий бронхит

1185

спазм

С

хромосомалардың ажырауы
репликация
репликациялық айырша
рибосома
РНҚ (рибонуклеин қышқылы)
эмпирикалық қауіп
қайталамалы бронхит, қайталама
бронхит
қайталамалы обструктивті
бронхит
Дрейфус синдромы
кенеттен өлу синдромы
неонаталдық сарысулық скриниг
тарылтушы бронхит;
стеноздаушы бронхит
спазм; тарылу, түйілу

Т
1186

тельце Барра

Барр денешігі
Ф

1187

фебрильные судороги

фебрильді құрысу
Ц

1188
1189
1190
1191
1192

центромера
центросома
цис-положение
цитокинез
цитоскелет клетки

центромера
центросома
цис қалпы
цитокинез
жасуша цитоқаңқасы
Щ

1193

щелевые контакты (нексусы)

нексустар
Э

1194
1195

экзон
экспрессивность (дефекта)

1196
1197
1198

экзоцитоз
эндоцитоз
энхансер

экзон
экспрессивтілік (бейнелене
алуы)
экзоцитоз
эндоцитоз
энхансер
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1199
1200
1201

эпигенетический
эухроматин
экссудативно-катаральный диатез

эпигенетикалық
эухроматин
экссудативті-катаральды диатез

Ұлттық экономика министрлігі ұсынған терминдер
Б

1202

бенотариальные сделки

1203

бонитирование

нотариаттықтан тыс мәмілелер,
нотариаттық емес мәмілелер
бонитеттеу
Г

1204

генерировать

жандандыру, серпіліс беру
И

1205

искушенность покупателей

сатып алушылардың кәнігілігі
К

1206

классификатор товаров

1207

координационный штаб
внедрения

1208

1209
1210

тауарлар сыныптауышы,
жіктеуіші
енгізуді үйлестіру штабы
Л

лесоустроительные работы
(лесоустройство)

орман баптау жұмыстары
М

математическое округление
монетизировать

математикалық дөңгелектеу
монеталау
Н

1211
1212

непосредственная закупка
нивелировать

тікелей сатып алу
болдырмау, жою
П

1213
1214
1215
1216
1217

перспективный
поле
приборизация
принцип исчерпания
исключительного права
протекционистский

перспективалық
шеткі жол, жиекжол
аспаптармен жабдықтау
айрықша құқықтың аяқталуы,
тоқтатылуы қағидаты
протекционистік, қолдампаздық
Р

1218

размытие доли акционеров

акционерлер үлесінің шайылуы
С

1219
1220

слепой метод аукциона
субсуверенные риски

соқыр әдісті аукцион
қосалқы, кіші егемен тәуекелдер
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметкерлері күнделікті
жұмыста қолданатын сөздер мен сөз тіркестері
В
1221 всплеск инфляции
инфляцияның өршуі
Г
1222 государство-реципиент
реципиент мемлекет, алушы
мемлекет
Ж
1223 жилищное сбережение
тұрғын үй жинақ ақшасы
К
1224 ковариация
ковариация
П
1225 процикличность регулирования
реттеудің кезеңділігі, реттеудің
циклдығы
С
1226 сегрегация
сегрегациялау, бөлу

Қазақстан республикасы әділет министрлігі ұсынған терминдер
А
1227

1228

административная
ответственность

И

интерфейс

әкімшілік жауаптылық,
әкімшілік жауапкершілік
интерфейс

К
1229

квазигосударственнный

квази-мемлекеттік
С

1230

стандарт

стандарт

Әлеуметтік-еңбек саласында қолданылатын терминдер
А
1231
1232
1233

авария производственная
анкета
аноним

өндірістегі авария
анкета
аноним
Б

1234

батальный жанр

батальды жанр
И

1235

инвентаризация

инвентаризациялау
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М
1236
1237

малообеспеченные граждане
мигрант

күнкөрісі төмен азаматтар
мигрант
Н

1238

неформальный

бейресми
С

1239

спортивная машина

спорттық машина

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің жанындағы
Республикалық терминология
комиссиясының
2019 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 4 шешіміне
қосымша
СПОРТ САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
Д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

двигательная активность
двигательная память
двигательное действие
движение пловца
движение постепенное
движение поступательное
движение разноименное
движение ритмичное
движение спортивное
движение тела
движение умеренное
движение физкультурное
движение художественное
движения качательные
движения метательные
двоеборье горнолыжное
двоеборье зимнее
двойная опора
двойной захват
«двурукий боксер»

қимыл белсенділігі
қимыл жады
қимыл әрекеті
жүзуші қимылы
біртіндей қозғалыс
үдемелi қозғалыс
әртектi қозғалыс
ырғақты қозғалыс
спорттық қозғалыс
дене қимылы
біркелкі қозғалыс
дене шынықтыру қозғалысы
мәнерлі қимыл
тербелмелi қозғалыстар
лақтыру қимылдары
таушаңғысы қоссайысы
қысқы қоссайыс
қостірек
қос қармау
«оң-солды боксшы»
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

двуручная хватка
двустволка
двухфазная тренировка
двухшереножный строй
действие тактическое
действие ударов
дельфолина
дерево расчета
держание игрока
держание клюшки
десятиборец
детеорация высокогорная
дефлимпийские игры
диск
диск алюминиевый
диск гантели
диск деревянный
диск нормальный
диск облегченный
диск резиновый
диск штанги
дистанциометр
дистанция
дистанция бега
дистанция боевая
дистанция в спорте
дистанция короткая
дистанция олимпийская
дистанция плавания
дистанция полета
дистанция сверхдлинная
дистанция сложная
дистанция спринтерская
дистанция средняя
дистанция ударная
дистресс
дисциплина боя

қосқолдап ұстау
қосауыз
қоссатылы жаттығу
қосқатарлы сап
тактикалық әрекет
соққы әсерi
дельфолина
шахматтық есептеу
ойыншыны ұстап тұру
сырғытпа таяқты қармау
онсайысшы
биіктаулы детеорация
дефлимпиялық ойындар
диск; табақша
алюминий табақша
батпантас табақшасы
ағаш табақша
қалыпты табақша
жеңiлдетiлген табақша
резіңке табақша
зілтемір табақшасы
қашықтық өлшеуіш
арақашықтық
жүгiру қашықтығы
ұрыс арақашықтығы
спорттағы қашықтық
қысқа қашықтық
олимпиялық арақашықтық
жүзу арақашықтығы
ұшу арақашықтығы
аса ұзақ арақашықтық
күрделi арақашықтық
спринтші арақашықтығы
орта арақашықтық
соққы арақашықтығы
қоскүйзеліс
шайқас тәртiбi
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

дисциплина игровая
дисциплина спортивная
дневник спортсмена
дневник тренировки
дневник туристический
добивание
довесок
догоняющий
дожим
доза
дозаявка
доигрывание
доигрывание партии
доктрина фехтовальщика
документация судейская
доплыть
дополнительная игровая
площадка
дорожка
дорожка беговая
дорожка гаревая
дорожка круговая; объезд
дорожка легкоатлетическая
дорожка ледяная
дорожка наклонная
дорожка нейтральная
дорожка обкладная
дорожка плавательная
дорожка разгона
дорожка скаковая
дорожка шагов
доска подкидная
доска стоклеточная
доска шашечная
досрочная победа
достижение преимущества
достижение спортивное

ойын тәртiбi
спорттық тәртіп
спортшы күнделiгi
жаттығу күнделiгi
туристiк күнделiк
аяғына дейін соққылау
үстеме салмақ
қуып жетушi
жаныштау
мөлшер
қосымша өтiнiм
аяғына дейін ойнау
партияны аяғына дейін ойнау
семсерлесуші доктринасы
төрешi құжаттамасы
жүзiп жету
қосалқы ойын алаңы
кіші жол
жүгiру жолы
таптама жол
айналма жол
жеңiл атлетикалық жол
мұз жолы
еңiс жол
бейтарап жол
төсеме жол
жүзу жолы
қарқын алу жолы
атжарыс жолы
адымдау жолы
серiппелi тақтай
жүз шаршылы тақта
дойбы тақтасы
мерзімнен бұрын жеңу
басымдыққа жету
спорттық жетiстік
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94
95
96
97
98
99
100
101

дострел
дрейфовать
дробь
дублет
дублирующий состав
дуга
дыхательный коэффициент
дыхательный объем

қосымша атыс
ығыстыру
бытыра
қатарлап ату
қосалқы құрам
доға
тыныс алу коэффициенті
тыныс алу көлемі
Е

102
103
104
105
106
107

езда верховая
езда манежная
езда на велосипеде
езда; ходьба
ездовой спорт
естественная техника двоеборца

108
109
110

естественное качение
естественное препятствие
естественный шаг

салт атпен жүру
манеждiк жүрiс
велосипед тебу
жүру
көліктік спорт
қоссайысшының табиғи
техникасы
табиғи тербеліс
табиғи кедергі
табиғи адым
Ж

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

жгут резиновый
жеребьевка
жеребьевка в двоеборье
жертва коня
жертва пешки
жертва позиционная
жертва слона
жертва ферзья
жесткий интервал
жесты судей
жилет балластный
жим
жим двумя руками
жим одной рукой
жим снаряда
жимовой хват
жмурки (игра)

резіңке жгут
жеребе тарту
қоссайыстағы жеребе салу
атты құрбан ету
пешкіні құрбан ету
позициялық құрбандық
пілді құрбан ету
ферзіні құрбан ету
қатаң аралық
төрешілер ишараты
қыртысты көкірекше
сығымдау
қос қолмен сығымдау
бiр қолмен сығымдау
снарядты сығымдау
сығымдай ұстау
соқыртеке (ойын)
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128
129

жокей
жребий

жокей, атсейіс
жеребе
З

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

забег
забитый гол
зависание лопасти весла
завладеть
завладеть инициативой
завоевание
завязанье ноги
задача соревнований
задача спортсмена
задача четырех ходов
задержка дыхания
задержка мяча
задирание лопасти весла
заднее крепление
задний толчок
задняя зона
задняя линия
заезд лошадей
заезды предварительные
закаленный организм
закончить бой
закрывание противника
закрытая позиция
зал батутный
замах метателя
замах с подседом
замах теннисиста
замена летучая
замок штанги
запасной игрок
запирание фигур
запирание шашек
запись партии
запись-протокол

жүгіріс
соғылған гол
ескек қалағының ілініп қалуы
қолға түсiру
бастамаға ие болу
жеңіп алу
аяқ байлау
жарыс міндеті
спортшы міндеті
төрт жүрiстiң есебi
дем алу кідірісі
допты кiдiрту
ескек қалағын көтеру
артқы бекітпе
артқы түрткі
артқы аймақ
артқы сызық
аттар шабысы
алдын ала жарыс
шыныққан ағза
ұрысты аяқтау
қарсыласты жабу
жабық орынды иелену
кермесеріппе залы
лақтырушының сермеуі
отырып сермеу
теннисшінің сермеуі
ойын үстінде алмасу
зілтемір құлпысы
қосалқы ойыншы
ойын тастарын қамау
дойбы тастарын қамау
партияның жазбасы
жазба-хаттама
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

заплыв марафонский
засека; наметка; разметка
заслон
Заслуженный мастер спорта
(ЗМС)
заступ за ковер
затягивание игры
захват ключом
захват пространства
зацеливание
защитник задний
защитник крайний
звуколидер
звуколидирование
зеркальная пара
зеркальный показ
зигзагообразный прием
зимнее многоборье
знамя спортобщества
значки олимпийские
значок судейский
зона оборонительная
зоны педалирования
зрелище спортивное
зрелый зубцовый прыжок
зубцовые прыжки
зубцовый прыжок назад
зубцы конька

марафондық жүзу
белгі салу, белгi қою
жапқыш
Еңбек сіңірген спорт шебер
(ЕССШ)
кiлемнен шығып кету
ойынды созу
айқастыра қапсыру
кеңістікті басып алу
нысанаға алу
артқы шептегі қорғаушы
шеткі қорғаушы
дыбысбелгі
дыбысты озу
айналық жұптасу
айналы көрсету
бұралаңдаған тәсіл
қысқы көпсайыс
спорт қоғамының жалауы
олимпиялық төсбелгілер
төрешi төсбелгiсi
қорғаныс аймағы
тебу аймағы
спорттық ойын-сауық
толысқан азулы секіріс
тісшелермен секіріс
азулы кері секіріс
сырғы тісшелері
И

191
192
193
194
195
196
197
198

игра аттракционная
игра бессистемная
игра малоподвижная
игра массовая
игра молниеносная
игра на внимание
игра на местности
игровая зона

аттракциондық ойын
жүйесіз ойын
азқимылды ойын
бұқаралық ойын
шапшаң ойын
зейіндік ойын
жергілікті ойындар
ойын аймағы
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199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

игровая ситуация
игровой метод тренировки
игровой подход
игры доброй воли
игры зимние
игры конно-спортивные
игры конные
игры на воде
извлечение короля
изгиб лопасти весла
изменение тактики игры
изменение фронта скольжения
именной борец
имитационные упражнения
импровизация игровая
инструкция гоночная
интеллект тренера
интенсивное упражнение
интервал отдыха
интервал строя
интервальность
интервальный метод
интуиция игровая
ипподром
истощение
исходное положение
итерполятор

ойын жағдаяты
жаттығудың ойын әдісі
ойын амалы
iзгi ниет ойындары
қысқы ойындар
ат-спорты ойындары
ат ойындары
судағы ойындар
корольді түсіру
ескек қалағының бүгілісі
ойын тактикасының өзгеруі
сырғанау беталысының өзгеруі
нар балуан
имитациялық жаттығулар
ойындық тапқырлық
жарыс нұсқаулығы
жаттықтырушы зияты
қарқынды жаттығу
тынығу аралығы
сап аралығы
бөлікті аралықтық
аралық әдіс
ойын түйсігі
ипподром
қалжырау
бастапқы күй, бастапқы қалып
итерполятор
К

226
227
228
229
230
231
232
233
234

каскад прыжков
кислородное голодание
кислородный запрос
кистевой упор
козел гимнастический
козырек безопасности
колодец (городки)
колодки стартовые
колокол судейский

дүркін-дүркін секіру
оттектік тапшылық
оттектік сұраныс
білезікпен тіреу
гимнастикалық төрттаған
қауіпсіздік күнқағары
құдық (спорттық ойын)
сөретірек
төреші қоңырауы
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235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

кольцевые гонки
комбинированное движение
комбинированный метод
конституция тела
конструкция лыжи, палок
контрзахват
контролер трассы
концевая линия
координация движений
кор-а-кор
копьеметатель
круг двумя с поворотами
крутой удар
крутящий момент
крученный удар
крытая арена
крытый стадион
крюка затыльника
кувырок боком
кувырок вперед
кувырок с разбега
кувырок согнувшись
кулачный бой
купольная акробатика
курс начальной лыжной
подготовки
курс полный
кучность попадания

айналмалы жарыс
құрамдас қимыл
құрамдас әдіс
дене бiтiмi
шаңғының, таяқтың құрылымы
қарсықапсыру
күрежол бақылаушысы
ақырғы сызық
қимыл-қозғалысты үйлестіру
кор-а-кор
найза лақтырушы
қос аяқты бұра айналдыру
тегеурінді соққы
айналу сәті
жанай соғу
жабық арена
жабық стадион
ілмек ұстауыш
бүйірге аунап түсу
алға аунап түсу
екпiндеп аунап түсу
алға аунап түсу
жұдырықтасу
күмбезді акробатика
бастапқы шаңғы дайындығының
бағыты
толық курс
тигізу тоғысы
Л

262
263
264
265
266
267
268
269

лабильность
лавина снежная
лавинное снаряжение
лавировать; увильнуть
лавировка
лагерь походный
ладони внутрь
ладони к верху

тұрақсыздық
қар көшкіні
көшкін жабдықтары
жалтару
бұраңдау
жорық лагері
алақанды ішке
алақан жоғары
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270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

ладони к низу
ладони наружу
ладьи атакованные
ладья против легкой фигуры
лазание в два приема
лазание в три приема
лазание на канате
лазание на шесте
лазание по горам
лазание по дереву
лазание по скалам
лазание по столбу
лазание по тумбе
лапа боксерская
левша в боксе
левый край поля
левый фигурист
лестница веревочная
лестница гимнастическая
лестница деревянная
лестница наклонная
лестница решетчатая
летательные аппараты
лечебная гимнастика
лечебный массаж
линия плавания
линия площади ворот
линия площадки вратаря
линия полузащиты
линия предупреждения
линия прицеливания
линия середины поля

алақан төмен
алақан сыртқа
шабуылданған ладьялар
жеңiл тасқа қарсы ладья
екі тәсілмен өрмелеу
үш тәсілмен өрмелеу
арқанмен өрмелеу
сырыққа өрмелеу
тауға өрмелеу
ағашқа өрмелеу
жартасқа өрмелеу
бағанға өрмелеу
төмпешiкке өрмелеу
боксшы алақаншасы
бокстағы солақайлық
алаңның сол қапталы
сол жақ мәнерлеп сырғанаушы
арқансаты
гимнастикалық саты
ағаш саты
көлбеу саты
керегетор саты
ұшу аппараттары
емдік гимнастика
емдік массаж
жүзу сызығы
қақпа алаңының сызығы
қақпашы алаңының сызығы
жартылай қорғаныс шебi
ескерту сызығы
нысанаға алу сызығы
алаңның орта сызығы
О

302

отстранение

шеттету
У

303

уздечка

жүген
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Туризм саласының терминдері
А
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

абсолютная сила
автомототуризм
агентские договоры
акватория
активный туризм
аламан байга
альпинистский клуб
альпинистский лагерь
американский план
английский завтрак
аннуляция
аннуляционные сроки
аннуляционные штрафы
аннуляция заказа
апарт - отель
апартаменты
апгрейд

абсолюттік күш
автомототуризм
агенттік шарттар
су аумақ, акватория
белсенді туризм
аламан бәйгі
алпинистер клубы
альпинистік лагерь
американдық жоспар
ағылшындық таңғы ас
аннуляция
аннуляциялық мерзімдер
аннуляциялық айыппұлдар
тапсырыс аннуляциясы
апарт – отель
апартаменттер
апгрейд
Б

321
322
323
324
325
326

багажная квитанция
база туристическая
базовый лагерь
байдарка парусная
байдарка туристская
байдарка - одиночка

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

басбой
бассейн
безпошлинный ввоз
беллмэн
береговое обслуживание
бизнес тур
блок-чартер
бодрость
ботель
бранч

жүк квитанциясы
туристік база
базалық лагерь
желкенді қылқайық, байдарка
туристік байдарка, қылқайық
жалғыз кісілік байдарка
(қылқайық)
басбой
хауыз, бассейн
бажсыз әкелу
беллмэн
жағалау қызметі
бизнес тур
блок-чартер
сергектік
ботель
бранч
684

337
338
339
340
341

бронирование
бунгало
бутик-отели
бухта
бюро обслуживания

брондау
бунгало
бутик-отелдер
айлақ
қызмет көрсету бюросы
В

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

велопробег
велопутешествие
верховые лошади
взрослая группа
вилла
внутренний туризм
воднолыжная группа
водный туризм
возвратное квота
все включено (all inclusive)
встречи и проводы
высота абсолютная
высотная болезнь
высокий сезон
вышка стартовая

веложорық
велосаяхат
мініс аттары
ересек топ
вилла
ішкі туризм
су шаңғышылар тобы
су туризмі
қайтарылмалы квота
бәрі қамтылған (all inclusive)
қарсы алу-шығарып салу
абсолюттік биіктік
биіктік ауруы
жоғары маусым
сөре мұнарасы
Г

357
358
359
360
361
362
363
364
365

газон
гид
гонка яхт
горный туризм
городки
группа туристическая
группа туристов
групповой инклюзивный тур
групповой туризм

газон, көгал
гид
яхталар жарысы
тау туризмі
городки
туристік топ
туристер тобы
топтық инклюзивтік тур
ұжымдық туризм
Д

366
367
368
369

дальний заплыв
дата снятии брони
день заезда
дьюти –фри (duty free)

қашыққа жүзу
бронды алып тастау күні
келу күні
дьюти-фри (duty free)
685

З
370
371

загар
заказчик туристского продукта

372
373
374
375

закаливание
закаленный
заплыв
здоровье

күнге күю
туристік өнімге тапсырыс
берушілер
шынығу
шыныққан
жүзу
денсаулық
И

376
377
378
379
380
381
382
383
384

игры на природе
инвентарь туриста
индивидуальный тур
индивидуальный туризм
инструктор туризма
интер-райл
интенсив туризм
информационный чек
инфраструктура туризма

табиғат аясындағы ойындар
туристік құрал-саймандар
жеке тур
дара туризм
туризм нұсқаушысы
интер-райл
қарқынды туризм
ақпараттық чек
туризм инфрақұрылымы
К

385
386
387
388

кайт
кайт серфинг
круиз
курорт

кайт, батпырауық
кайт серфинг
круиз
курорт
Л

389
390
391
392
393
394

лавина
лавинное снаряжение
лагерь
лазание
лыжный туризм
лыжня

көшкін
көшкін жабдықтары
лагерь
өрмелеу
шаңғы туризмі
шаңғы жол
М

395

мешок спальный

жатын қапшық
О

396
397
398
399

оздоровительный туризм
организационный туризм
ориентирование на местности
отдых

сауықтыру туризмі
ұйымдастырылған туризм
жергілікті жерді бағдарлау
тынығу
686

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

пансион
паром
перевес багажа
пешеходный туризм
пещерный туризм
пик сезона
план -карта
плот туристский
полный пансион
полупансион
порт захода
портовый сбор
посадочный талон
посетитель
путевка туриста

Р

расчетный час
регистрационная карточка
ротель
руководитель путешествия
рюкзак

420
421
422

сафари
слет туристский
спасательный жилет

423
424
425

туризм
туроператор
турпакет

426

хостел

427

чартер

428

шенгенская виза

429

П

С

Т

Х
Ч
Ш
Я

яхт–клуб
687

пансион
паром
жүк салмағының артуы
жаяу туризм
үңгір туризмі
маусымның қызған шағы
жоспар-карта
туристер салы
толық пансион
жартылай пансион
кіру порты
порт алымы
отырғызу талоны
келуші
туристік жолдама
есептесу сағаты
тіркеу карточкесі
ротель
саяхат басшысы
рюкзак
сафари
туристер слеті
құтқару күртешесі
туризм
туроператор
турпакет
хостел
чартер
шенген визасы
яхт клубы
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