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АЛҒЫ СӨЗ

Қазіргі кезде елімізде құрылыс саласы экономиканың басты те-
тіктерінің бірі ретінде қарқынды дамуда. Мемлекетіміздің елор-
дасы Астана қаласынан бастап, барлық қалаларда тұрғын үй бағ-
дарламасына байланысты және басқа да мақсаттағы түрлі ғима-
раттар күн санап бой көтеруде. Сәулет өнері байырғы қазақтың
киіз үйінен басталады десек те қазіргі еуропалық және шығыс-
тық үлгідегі ғимараттар мен құрылыстардың, оларды тұрғызу-
да қолданылатын технологияның, қажетті материалдық жаб-
дықтардың күрделенуіне, құрылысты жобалаудан бастап салып
бітіруге дейінгі технологияның кешегі кеңестік дәуірдегі жүйе-
ден мүлдем өзгеше сипат алуына байланысты бұл саланың сөздік
қоры ұлғайып, терминдері мен терминдік сөз тіркестері көбейе
түсуде. Әрине мұндай терминдер мен ұғымдар басқа жұрттан,
шет тілдерден еніп жатқаны шындық. Сондықтан сәулет және
құрылыс саласының терминдерін қазақ тіліне аудару – экономи-
каның негізгі басым салаларының бірі құрылыс тілін қазақылан-
дырудың лингвистикалық және әлеуметтік-ғылыми маңызды
мәселелердің бірі. Алматы қаласы Тілдерді дамыту басқармасы-
ның тапсырысымен "Мемлекеттік тілді дамыту орталығы"
әзірлеген "Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық
сөздік (сәулет және құрылыс саласы)"  те осы мақсатты көздейді.

Сөздіктің ғылыми-практикалық маңызы аса жоғары. Еңбекті
жазу барысында Мемлекеттік терминология комиссиясы бекіт-
кен терминдер мен терминдік тіркестер қолданылып, бұрын-соң-
ды осы салаға қатысты жарық көрген сөздіктердегі материал-
дарға сүйенілді, тізілімдік қатар актив қолданылу жағына не-
гізделіп сұрыпталды, термин сөздердің анықтамалары ғылыми
стиль талаптарына сай редакцияланды. Сөздіктің тағы бір ұтым-
ды жағы – мұнда аталмыш салаға қатысты заңнамалық акті-
лердегі ұғымдар негізге алынды. Алынған терминдер мен атау-
лардың, сөз тіркестерінің орысша-қазақша түсіндірмесі әліпби
тәртібімен қатар берілді.

Сөздіктің негізгі мақсаты сәулет және құрылыс саласы қыз-
меткерлерінің, аудармашылары мен іс жүргізушілерінің сол са-
лаға қатысты терминдердің орысша-қазақша түсініктемесін мең-
герту болып табылады. Сонымен қатар бұл еңбекті мемлекеттік
тілді оқытушылар, оқу орындарының студенттері мен мектеп
оқушылары қосымша оқу құралы ретінде пайдалана алады.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время в стране интенсивно развивается один из
важнейших рычагов экономики – строительная сфера. Во всех горо-
дах страны, начиная со столицы – Астаны, каждый день возводят-
ся различные здания и жилые дома в соответствии с государствен-
ной жилищной программой. Однако как принято считать, что ар-
хитектурное искусство берет свое начало с казахской юрты, сегод-
ня здания и сооружения в европейском и восточном стилях стано-
вятся все многообразнее; и технологии, используемые при их стро-
ительстве отличаются многогранностью и конструкциями. Появ-
ляются все новые и новые материалы и оборудования, даже техно-
логический процесс от проектирования строительства до его за-
вершения совершенно отличается от той советской системы, и по-
этому, сегодня, словарный фонд этой сферы значительно расши-
рен, пополнен целым рядом новых терминов и терминологических
словосочетаний.  Безусловно, эти термины и понятия мы заимству-
ем из других языков в процессе взаимодействия.  Поэтому перевод
на казахский язык терминов в области архитектуры и строитель-
ства  является одним из важных лингвистических и социально-на-
учных проблем по обогащению и пополнению словарного запаса ка-
захского языка по одному из важнейших отраслей экономики - стро-
ительству. Разработанный "Центром развития государственного
языка" по заказу Управления по развитию языков города Алматы
"Русско-казахский терминологический словарь-справочник (архитек-
тура и строительство)" ставит перед собой аналогичные цели.

Словарь является очень значимым в научно-практическом отно-
шении. При составлении словаря были использованы термины и
терминологические словосочетания, утвержденные Государствен-
ной терминологической комиссией, с ссылкой на ранее изданные сло-
варные материалы, относящиеся к данной сфере, реестрный ряд
сформирован по признаку активного использования, толкование
значений терминов редактировался согласно нормам научного сти-
ля.  Особенностью словаря является и то, что  за основу взяты по-
нятия из законодательных актов, относящихся к  данной сфере.
Русско-казахские значения вошедших в словарь терминов, понятий
и словосочетаний даются параллельно, в алфавитном порядке.

Основной целью словаря является освоение русско-казахских
значений терминов этой сферы служащими, переводчиками и
делопроизводителями, работающими в области архитектуры и
строительства. А также словарь может быть использован в
качестве дополнительного учебного пособия преподавателями
государственного языка, студентами и учениками школ.
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А
АБАК, АБАКА – вверхняя
плита капители, квадратная
или прямоугольная. В коринф-
ском и сложном орденах обыч-
но имеет вогнутую в плане
форму и срезанные углы.
АБРАЗИВЫ – вещества, обла-
дающие высокой твердостью
(алмаз, корунд, наждак, карбид
кремния и др.). Используются
для механической обработки
(шлифования, полировки) по-
верхностей различных матери-
алов. Имеют разную твердость,
форму, размеры зерен и абра-
зивную способность.
АБРАЗИЯ – разрушения волна-
ми, прибоем и течениями бе-
регов морей, озер и крупных
водохранилищ. В результате
абразии могут образоваться
террасы абразионные.

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – рабо-
ты, производимые в населен-
ных пунктах, пострадавших в
результате стихийных бедствий
(наводнений, землетрясений,
оползней и др.) или военных
действий. Аварийно-востано-
вительные работы включают в
себя следующие направления:
ремонт и восстановление по-

АБАК, АБАКА – капительдің
жоғарғы жағының шаршылы
не тікбұрышты тақтасы. Ко-
ринфтік және күрделі орден-
дерде әдетте бұрыштары иілген
және қиылған болып келеді.
ТҮРПІТАСТАР – қаттылығы
жоғары заттектер (алмаз, ко-
рунд, зімпара, кремний карбиді
т.б.). Түрлі металдардың бетін
механикалық жолмен өңдеуде
қолданылады. Олардың қатты-
лығы, пішіні, түйіршіктерінің
көлемі мен түрпілігі әртүрлі бо-
лады.

ЖЕМІРІЛУ – теңіздердің,
көлдердің және ірі су қоймала-
ры жағалауларының толқын-
ның, ұрма толқынның және
ағыстың әсерінен бүлінуі. Же-
мірілу нәтижесінде абразиялық
терраса пайда болады.
АВАРИЯЛЫҚ-ҚАЛПЫНА
КЕЛТІРУ ЖҰМЫСТАРЫ –
дүлей зілзала (су тасқыны, жер
сілкінісі, сырғыма және т.б.) не-
месе соғыс әсерінің нәтижесін-
де күйзелген елді мекендерде
жүргізілетін жұмыстар. Авария-
лық-қалпына келтіру жұмыс-
тары мына бағыттарда
жүргізіледі: бүлінген жерлерді
жөндеу және қалпына келтіру,
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вреждений, востановление по-
врежденных зданий и сооруже-
ний для временного их исполь-
зования с последующим сно-
сом; расчистка территорий от
завалов, снос зданий и соору-
жений независимо от их техни-
ческого состояния в процессе
реконструкции, застройки;
строительство, реконструкция,
капитальный ремонт зданий и
сооружений для дальнейшего
использования.
АВ ТОБЕТОНОСМ ЕСИ-
ТЕЛЬ – служит для приготов-
ления бетона в процессе транс-
портирования. В сместитель
обычно загружают сухие со-
ставляющие. При движении
машины они перемещиваются.
АВТОГРАВЮРА – гравюра, в
которой печатную форму на
дереве, линолеуме или метал-
ле выполняет сам художник –
автор композиции.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (АСУС)
– совокупность административ-
ных, организационных, эконо-
мико-математических методов,
средств вычислительной техни-
ки и средств связи, взаимоувя-
занных в процессе своего функ-
ционирования, для принятия со-
ответствующих решений и про-
верки их исполнения.

кейіннен бұзуға кететін бүлін-
ген ғимараттар мен құрылыс-
тарды уақытша пайдалану үшін
қалпына келтіру; аумақты
үйінділерден тазарту, реконс-
трукциялау, тұрғызу процесінде
техникалық жай-күйіне қара-
мастан, ғимараттар мен құры-
лыстарды бұзу; құрылыс салу,
реконструкциялау, ғимараттар
мен құрылыстарды әрі қарай
пайдалану үшін күрделі жөндеу
жүргізу.
АВТОБЕТОН АРАЛАСТЫР-
ҒЫШ – тасымалдау процесін-
де бетон даярлау үшін қызмет
етеді. Араластырғышқа әдетте
құрғақ заттарды салады. Мәши-
не қозғалған кезде олар арала-
сады.
АВТОГРАВЮРА – ағаш, лино-
леум не металдың бетіне
түсірілетін баспа нысанын су-
ретшінің – композиция авторы-
ның өзі орындайтын гравюра.
ҚҰРЫЛЫСТЫ БАСҚАРУ-
ДЫҢ АВТОМАТТАНДЫ-
РЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ (ҚБАЖ) –
өзінің жұмыс істеуі процесінде
тиісті шешімдер қабылдауға
және олардың орындалғанын
тексеруге арналған әкімшілік,
ұйымдастырушылық, экономи-
ка-математикалық әдістердің
есептегіш техникасы мен бай-
ланыс құралдарының жиын-
тығы.
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А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й
ТРАНСПОРТ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ – основной вид
транспорта, широко применя-
емый для перевозки строитель-
ных грузов. Он является связу-
ющим звеном между строи-
тельными площадками и по-
ставщиками материалов, кон-
струкций, оборудования.
АВТОРАСТВОРОВОЗ – специ-
ализированное транспортное
средство, предназначенное для
перевозки, побуждения и порци-
онной выдачи строительных ра-
створов различной консистен-
ции от растворобетонных узлов
на строительные объекты. Пред-
ставляет собой цистерну, уста-
новленную на шасси грузового
автомобиля, с гидравлическим
лопастным побудителем для пе-
ремешивания раствора.
АВТОЦЕМЕНТОВОЗ – специ-
ализированное транспортное
средство; относится к специаль-
ным автопоездам и предназна-
чен для перевозки цемента в гер-
метичном резервуаре от базис-
ных складов и цементных заво-
дов по трубопроводу непосред-
ственно в склады потребителя.
АГЛОПОРИТ – искусствен-
ный пористый заполнитель
для легких бетонов – продукт
дробления шихты, изготовлен-
ной методом агломерации (спе-

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ АВТО-
МОБИЛЬ КӨЛІГІ – құрылыс
жүктерін тасымалдауда кең қол-
данатын негізгі көліктің түрі. Ол
құрылыс алаңшалары мен ма-
териалдар, конструкциялар,
жабдықтар жеткізіп берушілер
арасын байланыстырып тұра-
ды.

АВТОЕРІТІНДІ ТАСУШЫ –
құрылыс объектілеріне ерітінді-
бетон тораптарынан әртүрлі
консистенциялы құрылыс ері-
тінділерін тасымалдау, қозғау
және тиісті мөлшермен беруге
арналған арнайы көлік құралы.
Ерітінді араластыруға арналған
гидравликалық қалақты қозғау-
шысы бар жүк автомобилінің
шассиіне орнатылған цистерна-
сы болады.

АВТОЦЕМЕНТ ТАСУШЫ –
мамандандырылған көлік
құралы; арнайы автопойыздар-
ға жатады және базалық қой-
малар мен цемент зауыттары-
нан герметикалық резервуарда
цемент тасымалдауға арналған.

АГЛОПОРИТ – жеңіл бетон-
дарға арналған жасанды кеуекті
толықтырғыш зат – саз бал-
шықты жыныстардан немесе
өндіруші өнеркәсіптердің саз
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кания) из глинистых пород или
глиносодержащих отходов до-
бывающей промышленности.
Применяется для производства
аглопоритобетона.

АДМИНИСТРАТИВНО-ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР – те-
рритории, где расположены
наиболее значительные адми-
нистративные, зрелищные,
культурно-воспитательные,
торговые и др. здания и соору-
жения общегородского или
районного общественного об-
служивания.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ЗДАНИЯ – здания, предназна-
ченные для размещения госу-
дарственных учреждений и об-
щественных организаций.
АЙВАН – терраса, плоское пе-
рекрытие которой обычно под-
держивается колоннами.
АКАНТ, АКАНФ  (греч.
akanjov) – декоративная форма,
восходящая к рисунку листьев
травянистого растения акант;
этот мотив, возникший в ан-
тичном искусстве, лежит в ос-
нове орнамента или предопре-
деляет конфигурацию коринф-
ских и композитных капителей,
модульонов, акротериев; акан-
товый орнамент характерен
также для декора фризов и кар-
низов.

балшықты қалдықтарынан
агломерация (кесектендіру)
тәсілімен жасалынатын қоспа-
ның ұсақталған түрі. Аглопори-
тобетон өндірісінде қолданы-
лады.
ӘКІМШІЛІК-ҚОҒАМДЫҚ
ОРТАЛЫҚ – қаланың, аудан-
ның неғұрлым маңызы бар
әкімшілік, көпшілік, мәдени-
тәрбиелік, сауда және т.б.
қоғамдық қызмет көрсететін
ғимараттары мен құрылыстары
орналасқан аумақ.

ӘКІМШІЛІК ҒИМАРАТТАР
– мемлекеттік мекемелер мен
қоғамдық ұйымдарды орналас-
тыруға арналған ғимараттар.

АЙВАН – жалпақ келген жа-
бынын негізінен ұстандар
ұстап тұратын терасса.
АКАНТ, АКАНФ (грек тілінен
– akanjov) – акант шөп
өсімдігінің жапырағы пішіндес
ою-өрнектерден тұратын деко-
ративті нысан; антикалық
өнерге тән сарын, өрнектің
негізін құрайды немесе ко-
ринфтік және композициялық
капительдер, кемертіректер,
шоқтықтардың сырт пішінін
айқындайды; акантты ою фриз-
дер мен ернеулерді безендіруде
де жиі қолданылады.
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АКВЕДУК – сооружение в
виде моста (или эстакады),
обычно на арочных субструк-
циях, аркадах.
АККОРДНОЕ ЗАДАНИЕ –
форма планового задания бри-
гаде (звеньям, рабочим) на
объем работ в целом по объек-
ту, этапу, части, технологичес-
кому комплексу или виду работ,
выдаваемого на основе кальку-
ляций затрат труда и заработ-
ной платы, составляемых, как
правило, по укрупненным ком-
плексным нормам и расценкам
с учетом прогрессивной техно-
логии строительного произ-
водства.
АКРОПОЛЬ (греч. akropolis) –
возвышенная и укрепленная
часть древнегреческого города,
т.н. верхний город; крепость
(убежище на случай войны).

АКРОТЕРИЙ – скульптурные
украшения (в форме фигуры
или пальметты), расположен-
ные над углами фронтонов ан-
тичных храмов и других зда-
ний, сходных с ними по общей
схеме фасада.

АКТ О НЕСЧАСТНОМ СЛУ-
ЧАЕ – юридический документ,
составляемый в предусмотрен-
ном законом порядке, для офор-

АКВЕДУК – негізінен аркалы
құрылғылар мен аркадалар
үстіндегі көпір (немесе эстака-
да) түріндегі құрылыс.
АККОРДТЫҚ ТАПСЫРМА –
құрылыс өндірісінің прогрес-
сивті технологиясын есепке ала
отырып, әдетте ұлғайтылған
кешенді нормалар мен бағалар
бойынша жасалатын еңбек
шығындары мен жалақы каль-
куляциясы негізінде объект,
кезең, бөлім, технологиялық
кешен не жұмыс түрі бойынша
бүтіндей жұмыс көлеміне бри-
гадаға (звеноларға, жұмысшы-
ларға) берілетін жоспарлы тап-
сырманың нысаны.
АКРОПОЛЬ (грек тілінен –
akropolis) – көне грек қалалары-
ның жоғарғы қала деп аталатын
биіктетіліп салынған және
қамалмен бекітілген бөлігі;
қамал (соғыс кезінде паналай-
тын жер).
АКРОТЕРИЙ – антикалық
храмдар мен басқа да оларға
қасбетінің жалпы схемасы бо-
йынша ұқсас ғимараттардың
фронтондары бұрыштарының
үстінде орналасқан (бейнелер
не пальметтер нысанындағы)
мүсіндік өрнектер.
ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА ТУ-
РАЛЫ АКТ – жазатайым оқи-
ғаны рәсімдеу үшін заңда
көзделген тәртіппен жасалатын
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мления несчастного случая.
Является исходным материа-
лом для анализа причин про-
изводственного травматизма и
разработки мероприятий по их
устранению.
АКТИВНОСТЬ ЦЕМЕНТА –
фактическая прочность на сжа-
тие образцов из стандартного
цементного раствора, изготов-
ленных и испытанных в стан-
дартных условиях, установлен-
ных нормативным документом.
АЛЕБАСТР – продукт обжига
природного гипса при темпе-
ратуре 120-170

о
С. В строитель-

стве алебастр применяют в
виде порошка тонкого помола.
АЛУПЛАСТ – профиль для
легких перегородок, состоящий
из алюминия и пластика.
АЛЮЦИНК – сплав цинка и
алюминия (состав: алюминий –
55%, цинк – 43,5%, кремний –
1,5%). Впервые получен в 60-х
годах XX столетия. Зарекомен-
довал себя в качестве высоко
эффективной защиты от корро-
зии.
АМБРАЗУРА – 1) оконное от-
верстие в стене с расширени-
ем внутрь здания; 2) отверстие
в оборонительных сооружени-
ях, через которое ведется огонь
из орудий.
АМОРТИЗАТОР – устройство
для защиты от ударных нагру-

заңдық құжат. Ол өндірістік за-
қымның себептерін талдауға
және оларды жоюға іс қатысты
іс-шаралар әзірлеу үшін баста-
пқы материал болып табылады.

ЦЕМЕНТТІҢ АКТИВТІЛІГІ
– нормативтік құжатта белгі-
ленген стандартты шарттарда
дайындалып, сыналған стан-
дартты цемент ерітіндісінен жа-
салған үлгілердің сығылуға
қарсы нақты беріктігі.
АЛЕБАСТР – табиғи гипсті
120-170оС температурада қыз-
дыру нәтижесінде алынады.
Құрылыста алебастр үгітілген
ұнтақ түрінде қолданылады.
АЛУПЛАСТ – алюминий мен
пластиктен тұратын жеңіл қал-
қаларға арналған пішін.
АЛЮЦИНК – мырыш пен
алюминийдің қорытпасы
(құрамында алюминий – 55%,
мырыш – 43,5%, кремний –
1,5%). Алғаш рет ХХ ғасырдың
60-жылдары алынған. Тоттану-
дан сақтау қасиеті өте жоғары
болып келеді.
АМБРАЗУРА – 1) ғимараттың
ішкі жағына қарай кеңейе бе-
ретін қабырғадағы терезе
ойығы; 2) қорғаныс құрылыста-
рындағы ұңғы тесік, ол арқылы
ату құралдарынан оқ атылады.
АМОРТИЗАТОР – мәшинелер
мен құрылыстардағы соққы



Архитектура и строительство

11

зок и сотрясений в машинах и
сооружениях. Располагается
между телом, передающим удар-
ную нагрузку, и защищаемым те-
лом. В конструкциях амортиза-
торов используются упругие
свойства твердых тел (рессоры,
торсионы, резиновые элемен-
ты), жидкостей (т.н. "гидравли-
ческие пружины") и газов ("пнев-
матические пружины").

АМПИР – стиль в архитектуре
и декоративном искусстве пер-
вых трех десятилетий XIX века,
завершивший развитие класси-
цизма.
АМФИТЕАТР – 1) древне-
римское монументальное со-
оружение для публичных зре-
лищ (гладиаторские бои, трав-
ля зверей) с ареной и с концен-
трически расположенными ря-
дами мест для зрителей, эллип-
тическое в плане; 2) располо-
жение мест повышающимися
рядами в современных театрах,
концертных залах и т.п.

АНГАР – закрытое сооруже-
ние, предназначенное для сто-
янки самолетов, их эксплуата-
ционного обслуживания, теку-
щего ремонта, хранения.
АНГОБ – декоративное кера-
мическое покрытие (тонкий

және шайқалыс күштерінен қор-
ғайтын құрылғы. Соққы бе-
ретін және соққыдан қорғала-
тын тетіктердің аралығына ор-
наластырылады. Амортизатор-
лар конструкциясында қатты
денелердің (рессорлар, торси-
ондар, резеңке бөлшектер),
сұйықтықтардың ("гидравли-
калық серіппе" деп аталатын)
және газдардың ("пневматика-
лық серіппе") серпімділік қасиет-
тері пайдаланылады.
АМПИР – XIX ғасырдың клас-
сицизм дамуы аяқталған алғаш-
қы үш он жылдығын қамтитын
сәулет және бейнелеу өне-
ріндегі стиль.
АМФИТЕАТР – 1) көпшілікке
арналған қойылымдар көрсету
үшін (гладиаторлар сайыстары,
аңдарды таластыру) элиптикалық
жоспардағы аренасы мен көрер-
мендер отыратын қаусырыла кел-
ген көп қатарлы орындары бар
ежелгі римдік монументті құры-
лыс; 2) қазіргі заманғы театрлар-
дағы, концерт залдарындағы
және т.б. бірінен-бірі жоғарылай
беретін орындықтар қатары.
АНГАР – ұшақтарды қоюға,
олардың пайдалануына қызмет
көрсетуге, жөндеу мен сақталға
арналған жабық құрылыс.

АНГОБ – қыштан жасалған
бұйымның бетіне жағылатын
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слой из глинистой суспензии),
наносимое на поверхность кера-
мического изделия и закрываю-
щее цвет или грубую структуру
его материала. Может быть бе-
лым или цветным. Применяет-
ся в производстве цветного кир-
пича и облицовочной плитки.
АНЕМОМЕТР – прибор для
определения силы, скорости, а
иногда и направления ветра.
АНКЕР (АНКЕРНЫЙ БОЛТ)
-крепежная деталь, предназна-
ченная для соединения различ-
ных строительных изделий и
конструкций, а также крепления
оборудования. Термин "анкер"
применяется также в смысле
"промежуточеная деталь" (ан-
керная связь, анкерная плита).
АНСАМБЛИ – группы изоли-
рованных или объединенных
памятников, строений и соору-
жений фортификационного,
дворцового, жилого, обще-
ственного, административно-
го, торгового, производствен-
ного, научного, учебного на-
значения, а также памятников
и сооружений религиозного
назначения, в том числе фраг-
менты исторических планиро-
вок и застроек поселений, ло-
кализуемые на исторически
сложившихся территориях.
АНТАБЛЕМЕНТ, АНТАБЛЕ-
МАН – верхняя горизонталь-

және заттың түсін немесе
тұрпайы материалын жасырып
тұратын сәндік жабынды. Ақ
түсті не түрлі түсті болып ке-
леді. Түрлі түсті кірпіш және
қаптама тақталар өндірісінде
қолданылады.

АНЕМОМЕТР – желдің күшін,
жылдамдығын, кейде бағытын
анықтауға арналған құрал.
АНКЕР (АНКЕРЛІК БОЛТ) –
түрлі құрылыстық өнімдер мен
құрылымдарды жалғастыруға,
сондай-ақ жабдықтарды бекіту-
ге арналған бекіткіш тетік. "Ан-
кер" термині сонымен қатар
"аралық тетік" мағынасында да
(анкерлік байланыс, анкерлік
тақта) қолданылады.
АНСАМБЛЬДЕР – оқшаулан-
дырылған немесе бiрiктiрiлген
ескерткiштердiң, фортифика-
ция, сарай, тұрғын үй, қоғам,
әкiмшiлiк, сауда, өндiрiс, ғылым,
оқу мақсатындағы құрылыстар
мен ғимараттардың, сондай-ақ
дiни мақсаттағы ескерткiштер
мен құрылыстардың топтары,
оның iшiнде тарихи қалыптас-
қан аумақтарда оқшауланған
қоныстардың тарихи жоспар-
лануы мен құрылысының
фрагменттерi.

АНТАБЛЕМЕНТ, АНТАБЛЕ-
МАН – сәулет ордерінің ұстан-
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ная, поддерживаемая колонна-
ми часть архитектурного орде-
ра, состоящая обычно из архи-
трава, фриза и карниза.
АНТЕФИКС – лобовая чере-
пица с порезкой на вертикаль-
ной части, располагавшаяся по
свесам кровли.
АНТИК – обычно всякого рода
предметы, носящие отпечаток
старины, редкости.
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  ЗАЩИ-
ТА – защита строительных кон-
струкций и технологического
оборудования от коррозии.
Коррозия металлов – разруше-
ние поверхности металлов под
влиянием химического или
электрохимического воздей-
ствия внешней среды. Для этой
цели должны применяться со-
ответсвующие лакокрасочные
материалы, стойкие к агрессив-
ным средам.
АНТИПИРЕНЫ – вещества,
предохраняющие древесину и
другие материалы органичес-
кого происхождения от воспла-
менения и самостоятельного
горения. Содержат замедлите-
ли горения (фосфаты аммония,
бура, хлористый аммоний), си-
пергисты (вещества, усилива-
ющие действие основного за-
медлителя) и стабилизаторы,
ограничивающие расход замед-
лителя.

дар көтеріп тұратын жоғарғы
көлденең бөлігі, ол әдетте архи-
травтан, фриз бен ернеуден
тұрады.
АНТЕФИКС – шатыр ернеуі-
нде орналастырылған, тік бөлігі
жонып жасалған маңдайлық
жабынқыш.
АНТИК – әдетте ескіліктің, си-
ректіктің белгісі болып табыла-
тын түрлі заттар.
ТОТТАНУҒА ҚАРСЫ ҚОР-
ҒАНЫС – құрылыс конструк-
циялары мен технологиялық
жабдықтарды тоттанудан
қорғау. Металдардың тоттану-
дан – сыртқы ортаның химия-
лық не электро-химиялық әсе-
рінен металл бетінің бүлінуі.
Осы мақсатта агрессивті орта-
ларға төзімді тиісті лак-бояу
материалдарын қолдану керек.

АНТИПИРЕНДЕР – ағаш
және басқа да органикалық ма-
териалдарды өздігінен өртену
мен тұтанып кетуден сақтай-
тын заттектер. Жануды бәсең-
детуші (аммоний фосфаттары,
бура, хлорлы аммоний), си-
пергистер (негізгі бәсең-
деткіштің іс-әрекетін арттыра-
тын заттар) және бәсең-
деткіштің шығынын шектейтін
тұрақтандырғыштардан тұра-
ды.
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АНТИСЕПТИКИ – вещества,
применяющиеся для предохра-
нения строительных материа-
лов органического происхож-
дения от биоповреждений
(воздействия бактерий, гри-
бов и др.)
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ – за-
щита древесины от биологи-
ческого разрушения под воз-
действием влажной среды.
АНТИФРИЗЫ – охлаждающая
жидкость для двигателей внут-
реннего сгорания. Представля-
ет собой смесь воды с этилен-
гликолем. В зависимости от
марки имеет температуру за-
мерзания -40

о
 или -65

о
С. Анти-

фризы различных марок отли-
чаются также по цвету.
АНТИЧНЫЕ ЛАКИ – разно-
видность ангобов. При обжиге
изделия отстой белой глины
позволяет получить белый
цвет, при наличии в глине
окислов железа – красный. При
восстановительном обжиге оба
состава дают черный цвет. Ис-
пользуются для вазовой живо-
писи. В античном мире широ-
ко применялись для росписи и
сплошного покрытия керами-
ческих изделий.
АНТРЕСОЛЬ – полуэтаж, рас-
положенный между двумя эта-
жами или встроенный в объем
основного этажа для увеличе-

АНТИСЕПТИКТЕР – органи-
калық құрылыс материалдарын
биологиялық зақымданулардан
(бактериялар, қаракүйе және
т.б.) қорғау үшін қолданылатын
заттектер.

АНТИСЕПТИРЛЕУ – ылғалды
ортаның әсерінен биологиялық
бұзылуынан ағашты қорғау.

АНТИФРИЗДЕР – іштен жана-
тын қозғалтқыштарға арналған
салқындатқыш сұйықтық. Су
мен этиленгликоль қоспасынан
тұрады. Маркасына қарай қату
температурасы -40

о
С не -65

о
С

болады. Түрлі маркалы анти-
фриздер түстері бойынша да
ажыратылады.
АНТИКАЛЫҚ ЛАКТАР – ан-
гобтардың бір түрі. Бұйымды
күйдіру кезінде ақ түсті саздың
тұнбасынан – ақ түс, ал саздың
құрамында темір тотығы бол-
ған жағдайда қызыл түс алына-
ды. Қалпына келтіру үшін
күйдіргенде екі құрам да қара
түс береді. Вазаларға сурет са-
луда пайдаланылады. Антика-
лық дәуірде қыш бұйымдарды
әшекейлеу және тұтастай бояу
үшін қолданылған.
АНТРЕСОЛЬ – екі қабаттың
аралығында немесе негізгі
қабаттағы үй-жайдың пайдалы
көлем мөлшерін кеңейту мақса-
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ния полезной площади поме-
щения.
АНФЕМИЙ – ленточный ор-
намент из пальметт, стилизо-
ванных цветов и т.п.

АНФИЛАДА – ряд залов, ком-
нат, дворов, соединенных друг
с другом дверями (входами),
расположенными по одной
оси.
АНФИЛАНДНАЯ ПЛАНИ-
РОВКА – когда помещения пос-
ледовательно соединяются друг
с другом входными проемами,
расположенными на одной оси.
АНТЫ (лат. antae) – выступы
продольных стен здания, ог-
раждающие вход. Наиболее ча-
сто встречаются в древнегре-
ческих храмах, тип которых
получил название "храм в ан-
тах".
АПАДАНА – многоколонный
парадный зал (Ахаменидский
Иран).
АППЛИКАЦИЯ – способ со-
здания орнаментов или иных
изображений путем наложения
на основной фон кусочков из
иного материала, например, на
мебельное изделие – выпилен-
ного орнамента из металла
(бронзы и др.).

АПСИДА, АБСИДА – 1) выс-
туп здания, обычно полукруг-

тындағы орнатылған жартылай
қабат.
АНФЕМИЙ – пальметтерден,
стильдендірілген гүлдерден
және т.б. жасалған таспалы
өрнек.
АНФИЛАДА – бір осьтің бо-
йында орналасып, бір-бірімен
есіктер арқылы байланысып
жататын залдардың, бөлме-
лердің, аулалардың қатары.
АНФИЛАНДЫҚ ЖОСПАР-
ЛАУ- үй-жайлардың бір-
бірімен бір осьте орналасқан
кіреберіс қуыстары арқылы
бірізді байланысуы.
АНТЫ (латын тілінен – antae)
– ғимараттың көлденең қабыр-
ғаларындағы есік ойығын қор-
шап тұратын шығыңқы жер.
Көне гректік храмдарда жиі кез-
деседі, бұл типтегі храмдар "ан-
талы храм" деп аталып кеткен.
АПАДАНА – көпұстанды сал-
танатты кіреберіс залы (Ахаме-
нид Ираны).
АППЛИКАЦИЯ – негізгі бей-
нелі көріністің үстіне басқа ма-
териалдар қиындыларын жап-
сыру жолымен өрнек салудың
немесе басқаша бейнелеудің
тәсілі, мысалы, ағаштан жасал-
ған бұйымдарды металдың
(қалайы және т.б.) үгінділерімен
әшекейлеу.
АПСИДА, АБСИДА – 1) ғима-
раттың әдетте жарты шеңберлі
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лый или многоугольный в пла-
не, перекрытый полукуполом
или сомкнутым полусводом; 2)
аналогичная по форме часть
внутреннего пространства хра-
ма, общественного здания и
т.п.; 3) внутреннее простран-
ство в православной церкви,
составляющее часть алтаря.

АРАБЕСКА – насыщенный и
сложный орнамент, основан-
ный на прихотливом перепле-
тении геометрических и стили-
зованных растительных моти-
вов, порой включающий и над-
пись. Получил развитие в пла-
стических искусствах арабских
стран, распространен в испан-
ско-мавританском искусстве. В
искусствоведении многих стран
Европы этот термин имеет и
более узкое значение: орнамент
лишь из стилизованных расти-
тельных мотивов (в противопо-
ложность т.н. мореске-орнамен-
ту из геометрических мотивов).
АРБОЛИТ – разновидность
легкого бетона, заполнителем в
котором являются разной круп-
ности частицы растительного
происхождения, а вяжущим –
цемент, строительный гипс и
т.д. По назначению подразде-
ляют на теплоизоляционный и
конструкционно-теплоизоля-
ционный.

не көпбұрышты болып келетін,
жарты күмбезбен немесе қабыс-
тырылған жарты тоғыспамен
жабылған шығыңқы тұсы; 2)
храмның, қоғамдық ғимарат-
тың және т.б. ішкі кеңістігінің
кескін жағынан сондай
пішіндес бөлігі; 3) православтық
шіркеудегі алтарьдың бөлігін
құрайтын ішкі кеңістік.
АРАБЕСКА – кейде жазулар
түрінде кездесетін геометрия-
лық және стильдендірілген
өсімдік мотивтерінің талғамдық
өрімдеріне негізделген қат-
қабатты күрделі өрнек. Араб
елдерінің пластикалық өне-
рінде көбірек ұшырасады, ис-
пан-араб-мавритан өнерінде
көбірек таралған. Еуропаның
көптеген елдерінің өнерта-
нуында бұл терминнің неғұрлым
тар мағынасы бар: өрнек тек
қана стильдендірілген өсімдік
мотивтерінен құралады (гео-
метриялық мотивтер өрнегі –
морескаға қарама-қарсы).
АРБОЛИТ – өсімдіктен алына-
тын көлемі түрліше бөлшектер-
мен толықтырылатын, цемент,
құрылыстық гипс және т.с.с.
жабыстырылатын жеңіл бетон-
ның бір түрі. Қолданыс аясына
қарай жылу оқшаулағыш және
құрылымдық-жылу оқшаула-
ғыш болып бөлінеді.
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АРКА – 1) перекрытие проле-
та из отдельных элементов
(камней), дающее боковой рас-
пор; 2) при современных кон-
струкциях любое криволиней-
ное перекрытие пролета.

АРКА, ДВУХЦЕНТРОВАЯ –
состоящая из двух дуг одного и
того же радиуса.
АРКА, КИЛЕВИДНАЯ – в
виде поперечного разреза оп-
рокинутого килевого судна.
АРКА, КЛИНЧАТАЯ – выло-
женная из камней клинчатой
формы или из прямо-угольных
камней, но клинообразными
швами.
АРКА, КОРОБОВАЯ – в виде
дуги, описанной из трех, пяти,
семи центров.
АРКА, ЛОЖНАЯ – выложен-
ная путем горизонтального на-
пуска камней и не дающая бо-
кового распора.
АРКА, ЛУЧКОВАЯ – пере-
крывающая пролет по дуге,
которая меньше полуокруж-
ности.

АРКА, МЕМОРИАЛЬНАЯ
ИЛИ ТРИУМФАЛЬНАЯ –
временное или постоянное со-
оружение в честь события или
лица. Отдельно стоящие воро-
та с одним, двумя или тремя
арочными пролетами; иногда с

АРКА – 1) бүйірді керіп тұра-
тын жекелеген элементтерден
(тастардан) тұратын аралық
жабыны; 2) қазіргі заманғы кон-
струкциялардағы аралықтың
кез келген қисық сызықты жа-
бындысы.
ЕКІ БЕЛДІКТІ АРКА –
бірдей радиусты екі доғадан
тұратын арка.
ДӨҢКИГЕН АРКА – төңкеріл-
ген кеме астының көлденең
кесіндісі түрінде келеді.
СЫНАЛЫ АРКА – сына ны-
санындағы тастардан не сына
бейнелі жіктері бар тікбұрышты
тастардан қаланған арка.

ҚОРАПТЫҚ АРКА – үш, бес,
жеті белдіктерге бөлінген доға
түріндегі арка.
ЖАЛҒАН АРКА – тастары
көлденеңінен күмпитіліп қала-
нып, бүйірді кермейтін арка.

САДАҚ БЕЙНЕЛІ АРКА –
ашық аралықты доғаланып
жауып тұратын арка, шең-
бердің жартысына жете қой-
майды.
МҰРАЖАЙЛЫҚ НЕМЕСЕ
САЛТАНАТТЫ АРКА –
белгілі бір оқиғаның немесе
тұлғаның құрметіне тұрғызыл-
ған уақытша не тұрақты құры-
лыс. Бір, екі немесе үш аркалық
аралық өтетін жолдары, кейде
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двумя взаимно перпендикуляр-
ными проездами (тетрапилон).

АРКА, МНОГОПЛАСТНАЯ
– состоящая из нескольких
меньших арочек.
АРКА, ПЕРСПЕКТИВНАЯ
(КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ) –
уходящая внутрь стены уступа-
ми уменьшающихся радиусов.
АРКА, ПОДВЕСНАЯ – состо-
ящая из двух дуг, точка пересе-
чения которых расположена
ниже вершины арки.
АРКА, ПОДКОВООБРАЗ-
НАЯ – имеющая очертание,
напоминающее подкову.
АРКА, ПОДПРУЖНАЯ – ук-
репляющая или поддерживаю-
щая свод в различных типах
сводчатых конструкций; разно-
видностями подпружных арок
являются например: 1) арки,
укрепляющие цилиндрический
свод, в виде утолщений свода,
расположенных под его внут-
ренней поверхностью; 2) арки
под опорным кольцом купола,
передающие вес купола, бара-
бана и парусов на опорные
столбы; 3) продольные и попе-
речные арки, выполняющие
аналогичную функцию в крес-
товом своде (расположенные
по сторонам прямоугольника
его плана).

перпендикуляр келетін екі ашық
жолы бар жеке тұрған қақпа
(тетрапилон).
КӨПҚАБАТТЫ АРКА –
бірнеше шағын аркалардан
тұратын арка.
ПЕРСПЕКТИВАЛЫ АРКА
(ҮҢГІЛЕНГЕН) – радиустары
біртіндеп тарыла түсіп, қабыр-
ғаның ішкі жағына қарай
үңгілене беретін арка.
АСПАЛЫ АРКА – екі доғадан
тұратын арка, олардың қиылы-
сатын нүктесі арканың төбесі-
нен төмен орналасады.
ТАҒА БЕЙНЕЛІ АРКА –
тағаға ұқсас бейнелі арка.
ТАРТПАЛЫ АРКА – түрлі
типтегі тоғыспалы конструкци-
яларда тоғыспаны бекітіп не
ұстап тұратын арка; тартпалы
аркалардың төмендегідей
түрлері кездеседі: 1) цилиндрлі
күмбезді оның ішкі бетінде ор-
наласқан қалыңдатулар түрінде
бекітіп тұратын арка; 2)
күмбездің тіректі сақинасы ас-
тындағы күмбездің, барабан
мен желкендердің салмағын
тіректі бағандарға түсіріп тұра-
тын аркалар; 3) айқыш (крест
түріндегі) тоғыспада осындай
қызмет атқарып тұратын бой-
лық және көлденең аркалар
(оның жоспарындағы тікбұ-
рыштың шеттеріне орналас-
қан).
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АРКА, ПОЛУЦИРКУЛЬНАЯ
– описанная по полукружнос-
ти.
АРКА, РАЗГРУЗОЧНАЯ – за-
деланная в стене и распределя-
ющая нагрузку от верхних час-
тей здания на опоры или, на-
оборот, от отдельных опор на
стенку фундамента.

АРКА, СТРЕЛЬЧАТАЯ – со-
стоящая из двух дуг, пересека-
ющих под углом, в Средней
Азии встречается арка стрель-
чатая четырехцентровая.
АРКАДЫ – покоящиеся на
столбах или колонных ряды
арок.
АРКАТУРА – аркатурный пояс,
аркатурный фриз – украшение
стены в виде ряда глухих аро-
чек, часто опирающихся на
консоли и кронштейны.

АРКБУТАН – упорная арка –
открытая полуарка, передаю-
щая распор свода на контрфорс.

АРКИГРАМ – архитектурное
объединение английских и
американских дизайнеров, ар-
хитекторов и исследователей
окружающей среды.
АРКОЛОГИЯ – архитектурная
концепция, разработанная

ЖАРТЫЛАЙ ШЕҢБЕРЛІ
АРКА – жартылай шеңберлі
суреттелетін арка.
ЖЕҢІЛДЕТКІШ АРКА –
қабырғаның ішін үңгілей қала-
нып, үйдің жоғарғы жағы
бөліктерінің ауырлығын тірек-
терге немесе, керісінше, жеке-
леген тіректерден іргетастың
қабырғаларына бөліп түсіріп
тұратын арка.
ЖЕБЕ БЕЙНЕЛІ АРКА –
бірін-бірі бұрыш арқылы кесіп
өтетін екі доғадан тұратын арка,
Орта Азияда төрт белдікті жебе
бейнелі арка кездеседі.
АРКАДАЛАР – бағандардың
немесе ұстандардың үстіне
бекемделген аркалар қатары.
АРКАТУРА – аркатуралық
белдік, аркатуралық фриз –
қабырғаларды қатарласқан
бітеу аркалар кескінінде безен-
діру, көбінесе консолдар мен
кронштейндерді тірек етіп тұра-
ды.
АРКБУТАН – тіреуіш арка – то-
ғыспаның керу күшін контрфорс-
қа беріп тұратын жартылай
ашық арка.
АРКИГРАМ – ағылшындық
және американдық дизайнер-
лер, сәулетшілер мен қоршаған
ортаны зерттеушілердің сәу-
леттік бірлестігі.
АРКОЛОГИЯ – П.Солери
қалыптастырған сәулет пен эко-
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П.Солери, представляет синтез
архитектуры и экологии. П.Со-
лери предложил решать урба-
нистические проблемы ХХ
века строительством верти-
кальных мегаструктур, способ-
ных вмещать до трех милли-
онов жителей.
АРКТИЛИТ – слоистый пла-
стик, представляющий собой
чередование слоев березового
шпона, ткани и металлической
сетки. Склеивание слоев осу-
ществляется с помощью фенол-
формальдегидной смолы. При-
меняется в судостроении.
АРМАТУРА, ВОДОПРОВОД-
НАЯ – устанавливается на
внутренних водопроводных
сетях. По назначению подраз-
деляют на водоразборную, за-
порную, регулировочную, пре-
дохранительную и специаль-
ную (медико-санитарную и ла-
бораторную).
АРМАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– неотъемлемая составная
часть (стальная стержневая или
проволочная) железобетонных
конструкций.
АРМАТУРА, КОСВЕННАЯ –
поперечная (спиральная, коль-
цевая) арматура железобетон-
ных конструкций, предназна-
ченная для повышения их не-
сущей способности.

логияның синтезі түріндегі сәу-
леттік концепция. П.Солери
ХХ ғасырдың урбанистикалық
мәселелерін үш миллионға
дейін тұрғындар сыйып кететін
тігінен тұрғызылған мегақұры-
лымдар салу арқылы шешуді
ұсынды.
АРКТИЛИТ – ақ қайың қабыр-
шағының, мата және металл
тордың қабаттарынан тұратын
қабатты пластик. Қабаттары
фенолформальдегидті шайыр-
мен (қарамаймен) өзара жабыс-
тырылады. Кеме құрылысында
қолданылады.
СУҚҰБЫРЛЫ АРМАТУРА –
ішкі су құбыр желілерінде орна-
тылады. Қолданылу мақсаты
бойынша су бөлгіш, бекіткіш,
реттегіш, сақтандырғыш және
арнайы (медицина-санитар-
лық және зертханалық) болып
бөлінеді.

ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУК-
ЦИЯЛАРДЫҢ АРМАТУРА-
СЫ – темірбетон конструкци-
ялардың ажыратылмайтын
құрамдас (болат шыбық не сым)
бөлігі.
ЖАНАМА АРМАТУРА – те-
мірбетон конструкциялардың
тіреуіштік қабілетін жоғарыла-
туға арналған арматура (шиыр-
шықты, сақиналы).
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АРМАТУРА, НЕСУЩАЯ –
арматура монолитных железо-
бетонных конструкций, спо-
собная воспринимать монтаж-
ные и транспортные нагрузки,
возникающие при производ-
стве работ, а также нагрузки от
собственного веса бетона и
опалубки.
АРМАТУРА, ТУРБОПРО-
ВОДНАЯ – устройства, позво-
ляющие регулировать и разпре-
делять жидкости и газы, транс-
портируемые по турбопрово-
дам и подразделяющиеся на
запорную арматуру (краны, зад-
вижки), предохранительную
(клапаны), регулирующую (вен-
тили, регуляторы давления),
отводную (воздухоотводчики,
конденсатоотводчики), ава-
рийную (сигнальные средства)
и др.
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ –
один из видов строительных ра-
бот, связанных с обработкой, за-
готовкой и монтажом арматур-
ных элементов, которые распо-
логаются в железнобетонных
конструкциях в зонах, подверга-
ющихся изгибу, растяжению, а
иногда и сжатию. Для армиро-
вания конструкций применяют
арматуру и арматурные элемен-
ты различных характеристик.
АРМОКАМЕННЫЕ КОН-
СТРУКЦИИ – части зданий

ТІРЕК АРМАТУРА – жұмыс
өндірісі процесінде туындай-
тын монтаждау және тасымал-
дау жүктемелерін, сондай-ақ
бетон және қалыптың өз сал-
мақ күштерін қабылдауға қабі-
летті монолитті темірбетон кон-
струкциялардың арматурасы.

ҚҰБЫР ӨТКІЗГІШ АРМА-
ТУРА – құбырлар арқылы та-
сымалданатын сұйық заттар
мен газдарды реттеуге және та-
ратуға мүмкіндік беретін, тиек
(шүмектер, ысырмалар), сақтық
(қақпақтар), реттегіш (вентиль-
дер, қысым реттегіш тетіктер),
бұрғыш (ауа бұрғыш, конденсат
бұрғыш), авариялық (дабыл
қосқыш құралдар) арматура
және т.б. болып бөлінетін
құрылғылар.

АРМАТУРА ЖҰМЫСТАРЫ
– темірбетон конструкциялардың
созылуға, ал кейде сығылуға да
ұшырайтын жерлерінде орна-
ласатын арматура элемент-
терін өңдеу, дайындау және
монтаждаумен байланысты
құрылыс жұмыстарының бір
түрі. Конструкцияларға армату-
ра орнату үшін сипаты әртүрлі
арматура мен арматура элемент-
тері қолданылады.
АРМОТАС КОНСТРУК-
ЦИЯЛАР – армировтық әдіс-
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или сооружений из каменной
армированной кладки (колон-
ны, столбы, простенки, пере-
крытия, стены и др.)
АРМОЦЕМЕНТ – мелкозер-
нистый бетон, в массе которо-
го равномерно распределены
проволочные стальные сетки.
Одновременно может присут-
ствовать и стержневая или про-
волочная арматура. Из армоце-
мента можно изготавливать
тонкостенные элементы (реч-
ные и морские суда, дебаркаде-
ры, резервуары, трубы).
АРМОЦЕМЕНТНЫЕ КОН-
СТРУКЦИИ – толстостенные
железобетонные конструкции
из мелкозернистого бетона с
арматурой из сварных сеток.

АРТЕСОНАДО (исп. arteso-
nado – кессонированный) – де-
ревянный наборный потолок с
кессонами, часто с резьбой и
росписью. Артесонадо были
заимствованы из мавританско-
го средневекового зодчества в
XV веке архитектурой Испа-
нии, а затем Латинской Амери-
ки и других стран.

АРХИВОЛЬТ (итал. archivolto,
от лат. arcus volutus – обрамля-
ющая дуга) – декоративное об-
рамление арочного проема.
Архивольт выделяет дугу арки

пен қаланған тас ғимараттар
мен құрылыстардың бір бөлігі
(ұстандар, бағандар, жабындар,
қабырғалар және т.б.).
АРМОЦЕМЕНТ – құрамында
болат сымнан жасалған торлар
біркелкі тартылған ұсақ
түйіршікті бетон. Сонымен
қатар шыбықты немесе сымды
темір арматура да болуы
мүмкін. Армоцементтен қабыр-
ғасы жұқа заттар (өзен және
теңіз кемелері, дебаркадерлер,
резервуарлар, құбырлар) жа-
сауға болады.
АРМОЦЕМЕНТТІ КОНСТ-
РУКЦИЯЛАР – ұсақ
түйіршікті бетоннан құйылып,
арматура дәнекерленіп торкөз-
делген қалың қабатты темірбе-
тон конструкциялар.
АРТЕСОНАДО (испан тілінен
– artesonado – кессонданған) –
кессонды әшекейлі ағаш төбе,
көбіне оймышталып және су-
реттермен безендіріледі. Арте-
сонадо XV ғасырда Испания
сәулет өнері орта ғасырлық
мавритандық сәулет өнерінен
қабылдап, кейін Латын Амери-
касына және басқа елдерге та-
ралған.
АРХИВОЛЬТ (итальян тілінен
– archivolto, латын тілінен – arcus
volutus – жиектегіш доға) – доға
пішіндес ойықтың безендірілген
жиектемесі. Архивольт арка до-
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из плоскости стены, становясь
иногда основным мотивом ее
обработки.
АРХИТЕКТОНИКА (от греч.
architektonike – строительное
искусство) – художественное
выражение структурных зако-
номерностей конструкции зда-
ния.
АРХИТЕКТУРА – здания и со-
оружения, а также их комплек-
сы, создающие материально
организованную среду, необхо-
димую людям для их жизни и
деятельности, искусство проек-
тировать и строить сооружения
и их комплексы в соответствии
с назначением, современными
техническими возможностями,
эстетическими воззрениями
общества. Как часть средств
производства (промышленные
здания) и как часть материаль-
ных средств существования
общества (жилые дома, обще-
ственные здания) архитектура
составляет область материаль-
ной культуры. В то же время как
вид искусства архитектура вхо-
дит в сферу духовной культуры,
эстетически формирует окру-
жение людей, выражает обще-
ственные идеи в художествен-
ных образах.

АРХИТЕКТУРА МАЛЫХ
ФОРМ – небольшие сооруже-

ғасын қабырға кеңістігінен ажы-
ратып тұрады және оны әрлеу-
дегі басты ерекшелік болады.
АРХИТЕКТОНИКА (грек
тілінен – architektonike – құры-
лыс өнері) – ғимарат құрылы-
сының құрылымдық заңды-
лықтарының көркем көрініс та-
буы.
СӘУЛЕТ ӨНЕРІ – адамдар-
дың өмірі мен қызметіне
қажетті, материалдық тұрғыдан
ұйымдасқан орта құрайтын
ғимараттар мен құрылыстар,
сондай-ақ олардың кешендері,
қазіргі заманғы техникалық
мүмкіндіктерге, қоғамның эсте-
тикалық көзқарастарына сәй-
кес құрылыстар мен олардың
кешендерін жобалау және салу
өнері. Өндірістік (өнеркәсіптік
ғимараттар) құралдардың бір
бөлігі ретінде және қоғамның
өмір сүруінің материалдық
құралдарының бір бөлігі ретін-
де (тұрғын үйлер, қоғамдық
ғимараттар) сәулет өнері мате-
риалдық мәдениет саласын
құрайды. Сонымен бірге сәулет
өнерінің белгілі бір түрі ретінде
рухани мәдениет аясына да сая-
ды, адамдар айналасын эстети-
калық тұрғыдан қалыптастыра-
ды, көркем бейнелерде қоғам-
дық идеяларды білдіреді.
ШАҒЫН НЫСАНДЫ СӘУ-
ЛЕТ ӨНЕРІ – олар ашық алаң-
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ния, используемые для органи-
зации открытых пространств и
дополняющие архитектурно-
градостроительную и садово-
парковую композицию. Имеют
функционально-декоративное
(фонтаны, лестницы, ограды)
или мемориальное (стелы, обе-
лиски) значение, а также слу-
жат элементом благоустройства
территории (фонари, киоски)
или носителями информации
(реклама и др.).

АРХИТЕКТУРА, ДЕРЕВЯН-
НАЯ – обширная область архи-
тектуры, обладающая особой
спецификой, определяемой ха-
рактером материала и строи-
тельными приемами. Дерево
является прекрасным строи-
тельным материалом благода-
ря своей прочности, легкости,
низкой теплопроводности,
удобству обработки.
АРХИТЕКТУРА, ЛАНД-
ШАФТНАЯ – строительство с
учетом пейзажных особеннос-
тей местности; проектирова-
ние садов, парков, рекреацион-
ных зон и т.п. Архитектура лан-
дшафтная стремится к достиже-
нию трех основных целей – ре-
ализация задач по функцио-
нально-пространственной
организации среды жизни че-

дарды жымдастыру үшін пай-
даланылады және қала құры-
лысы мен бақша-саябақтық
композицияны сәулеттік жағы-
нан толықтырады. Арнайы
сәндік безендіргіш (субұрқақтар,
баспалдақтар, қоршаулар) неме-
се мемориалдық (жебелер, ес-
керткіш белгілер) маңызы бар,
сондай-ақ айналаны көрік-
тендіру элементтері ретінде
(шамдар, дүңгіршіктер) немесе
ақпаратты (жарнамалар және
т.б.) тасымалдаушы қызметін
атқарады.
АҒАШ СӘУЛЕТ ӨНЕРІ – сәу-
лет өнерінің материал мен
құрылыстық әдістерге байла-
нысты өзіндік ерекшелігі бар
көлемді саласы. Ағаш өзінің
беріктігі, жеңілдігі, төмен жы-
луөткізгіштігі,  ұқсатылуы
тұрғысынан қолайлылығы ар-
қасында тамаша құрылыс мате-
риалы болып табылады.

ЛАНДШАФТЫЛЫҚ СӘУ-
ЛЕТ ӨНЕРІ – белгілі бір жердің
пейзаждық ерекшеліктерін ес-
кере отырып құрылыс тұрғызу;
бақтарды, саябақтарды, рекре-
ациялық аймақтарды және т.б.
жобалау. Бірінші жағдайда ланд-
шафты сәулет өнері негізгі үш
мақсатқа – адам өмір сүретін
ортаны қызметтік-кеңістіктік
ұйымдастыру, табиғаттың пей-
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ловека, преобразованию пей-
зажей при сохранении их при-
родных (экологических) осо-
бенностей, решению эстети-
ческих проблем.

АРХИТЕКТУРА, ОРГАНИ-
ЧЕСКАЯ – направление в за-
рубежной архитектуре начала
XX века, оказавшее влияние на
развитие современной архи-
тектуры. Характеризуется соот-
ветствием каждого сооружения
индивидуальным задачам и ус-
ловиям конкретного строитель-
ства, учетом местных бытовых
и строительных традиций,
"свободными пространства-
ми", не разделенными внутри
зданий на изолированные по-
мещения и по возможности
объединенными с окружаю-
щим внешним пространством.
АРХИТЕКТУРА, СОВРЕ-
МЕННАЯ – основное направ-
ление архитектуры XX века
(иногда используется название
"интернациональный стиль"),
получившее развитие в 20-60-
е годы и стремившееся выра-
ботать новые архитектурные
методы, отвечающие совре-
менным общественным по-
требностям, эстетическим зап-
росам, уровню промышленной
технологии. Главный лозунг
современной архитектуры –

заждық бейнесін оның ерекше-
ліктерін (экологиялық) сақтай
отырып жаңғырту, эстетикалық
проблемаларды шешу жөніндегі
міндеттерді іске асыруға қол
жеткізуге ұмтылады.
ОРГАНИКАЛЫҚ СӘУЛЕТ
ӨНЕРІ – XX ғасырдың басын-
дағы шетелдік сәулет өнеріндегі
бағыт, қазіргі сәулет өнерінің
дамуына ықпал жасады. Әрбір
құрылыстағы жекелей міндет-
тер мен нақты бір құрылыстың
шарттарына сәйкес келуімен,
жергілікті тұрмыстық және
құрылыстың шарттарына
сәйкес келуімен, "еркін кеңістік-
пен" сипатталады, ғимарат-
тың іші жеке-жеке бөлмелерге
бөлінбейді, мүмкіндігінше, ай-
наладағы сыртқы кеңістікпен
ыңғайластырылады.

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ СӘУ-
ЛЕТ ӨНЕРІ – XX ғасырдағы
сәулет өнерінің 20-60-жылдары
дами түсіп, жаңа сәулеттік
әдістер ойлап табуға ұмтылған,
сондай-ақ қазіргі заманғы сұра-
ныстарға, эстетикалық талап-
тарға, өнеркәсіптік технология
деңгейіне жауап беретіндей
негізгі бағыты (кейде "халықа-
ралық стиль" атауы пайдаланы-
лады). Қазіргі заманғы сәулет
өнерінің басты ұстанымы – сәу-
леттік нысанның, конструкция-
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единство архитектурной фор-
мы, конструкции и простран-
ственной структуры.
АРХИТЕКТУРА, ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ – новейшее направ-
ление в архитектуре, районной
и городской планировке, стре-
мящееся максимально учесть
экологические и социально-эко-
логические потребности конк-
ретного человека от его рожде-
ния до глубокой старости.
АРХИТЕКТУРНАЯ АКУС-
ТИКА – изучает распростране-
ние звука в помещении, влия-
ние отражения и поглощения
звука ограждающими конструк-
циями на слышимость речи и
музыки.
АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ – деятельность
по созданию объектов архитек-
туры, включающая творческий
процесс создания внешнего и
внутреннего облика объекта,
пространственной, компози-
ционной, объемно-планиро-
вочной и функциональной
организации, зафиксирован-
ной в архитектурной части про-
ектной документации для стро-
ительства (реконструкции, ре-
ставрации), ведение авторско-
го надзора при реализации
проекта.
АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПО-
ЗИЦИЯ – построение архитек-

ның және кеңістіктік құры-
лымның бірлігі.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СӘУЛЕТ
ӨНЕРІ – сәулет өнеріндегі,
аудандық және қалалық жос-
парлаудағы нақты адамның ту-
ғанынан өмірінің ақырына
дейінгі әлеуметтік-экологиялық
мұқтаждарын барынша ескеріп
отыруға ұмтылған өте жаңа ба-
ғыт.
СӘУЛЕТ ӨНЕРІ АКУСТИ-
КАСЫ – үй-жайларда дыбыс-
тың тарылуын, қоршаулы кон-
струкциялардың сөз бен әуен-
нің естілуіне қарай дыбысты
жаңғыртуы мен жұту қабілетін
зерттейді.
СӘУЛЕТ ҚЫЗМЕТІ – объек-
тінің сыртқы және ішкі келбетін
жасаудың, құрылысқа арналған
(реконструкциялау, реставрация-
лау) жобалау құжаттамасының
сәулет бөлігінде кеңістікті, ком-
позициялық, көлемдік-жоспар-
лау және функционалдық
ұйымдастырудың шығармашы-
лық процесін, жобаны іске асы-
ру кезінде авторлық қадағалау
жүргізуді қамтитын сәулет
объектілерін жасау жөніндегі
қызмет.

СӘУЛЕТТІК КОМПОЗИ-
ЦИЯ – сәулеттік туынды тұрғы-
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турного произведения, соеди-
нение его отдельных частей и
элементов, обусловленное
идейно-образным содержани-
ем, характером и назначением
сооружения или ансамбля.

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕ-
НИЕ ЗДАНИЯ – авторский за-
мысел объекта с комплексным
решением функциональных,
конструктивных, и эстетичес-
ких требований к нему, а также
социальня-экономических,
санитарно-гигиенических, эко-
логических, инженерно-техни-
ческих аспектов, зафиксиро-
ванный в архитектурной части
документации для строитель-
ства (проекта) и реализуемый
при строительстве. Его главны-
ми разделами являются архи-
тектурно-художественное, ар-
хитектурно-планировочное и
конструктивное решения.

АРХИТЕКТУРНО-КОМПО-
ЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ЗДАНИЯ – построение компо-
зиции объемов всего здания,
фасадов, интерьеров при обра-
ботке объемно-пространствен-
ного решения посредством ар-
хитектоники объемных форм и
архитектурно-художественных
приемов.

зу, идеялық-бейнелік мазмұн-
мен, ерекшелігімен айқындала-
тын және құрылыс немесе ан-
самбльдің қай бағытқа арнал-
ғандығын білдіретін бөліктері
мен элементтерінің басын
біріктіру.
ҒИМАРАТТЫҢ СӘУЛЕТ-
ТІК ШЕШІМІ – автордың
құрылыс объектісіне қойыла-
тын функционалдық, конст-
рукциялық және эстетикалық
талаптарды, сонымен қатар
әлеуметтік-экономикалық, са-
нитарлық-гигиеналық, эколо-
гиялық, инженерлік-техника-
лық аспектілерді кешенді
түрде шешетін, құрылыс
құжаттамасының (жоба) сәу-
лет бөлімінде жазылып көрсе-
тілген және құрылыс бары-
сында іске асырылатын түпкі
ойы. Оның негізгі бөлімдері –
сәулет-көркемдік, сәулеттік-
жоспарлау және құрылымдық
шешімдер.
ҒИМАРАТТЫҢ СӘУЛЕТТІК-
К О М П О З И Ц И Я Л Ы Қ
ШЕШІМІ – көлемдік пішін-
дердің архитектоникасы мен
сәулет-көркемдік тәсілдерді қол-
дана отырып көлемдік-
кеңістіктік шешім қалыптасты-
ру барысында тұтастай ғима-
раттың, оның қасбеттерінің,
интерьерінің композициясын
құрастыру.
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНД-
ШАФТНАЯ СРЕДА – про-
странство с сочетанием при-
родных условий и архитектур-
ных форм, в котором человек
осуществляет хозяйственную
деятельность и другие функ-
ции. Как правило, это среда
населенных пунктов, которая
определяет условия жизни и
психофизическое состояние че-
ловека.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИ-
РОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ – ком-
плекс требований к назначе-
нию, основным параметрам и
размещению объекта на конк-
ретном земельном участке
(площадке, трассе), а также обя-
зательные требования, условия
и ограничения к проектирова-
нию и строительству, устанав-
ливаемые в соответствии с гра-
достроительными регламента-
ми для данного населенного
пункта. При этом установле-
ние требований по цветовому
решению и использованию ма-
териалов отделки фасадов зда-
ний (сооружений), объемно-
пространственному решению
не допускается.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИ-
РОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДА-
НИЯ – проектные материалы,
представляющие поэтажные
планы здания, проработанные

СӘУЛЕТТІК-ЛАНДШАФ-
ТЫЛЫҚ ОРТА – адам шаруа-
шылық қызметті және басқа да
функцияларды жүзеге асыра-
тын, табиғи жағдайлар мен сәу-
леттік нысандар ұштастырыл-
ған кеңістік. Әдетте, бұл – елді
мекендер ортасы, ол адамның
өмір сүру жағдайлары мен пси-
хикалық-физикалық жай-күйін
айқындайды.

СӘУЛЕТТІК-ЖОСПАРЛАУ
ТАПСЫРМАСЫ – объектінің
мақсатына, негізгі өлшемдеріне
және оны нақты жер учаскесі-
не (алаңға, трассаға) орналас-
тыруға қойылатын талаптар
кешені, сондай-ақ осы елді ме-
кен үшін қала құрылысының
регламенттеріне сәйкес белгіле-
нетін, жобалау мен құрылысқа
қойылатын міндетті талаптар,
шарттар мен шектеулер. Бұл
ретте, түсі жөніндегі шешім мен
ғимараттардың (құрылыстар-
дың) қасбеттерін әрлеу мате-
риалдарын пайдалану, кө-
лемдік-кеңістіктегі шешім бо-
йынша талаптар белгілеуге жол
берілмейді.

ҒИМАРАТТЫҢ СӘУ-
Л Е Т Т І К - Ж О С П А РЛ АУ
ШЕШІМІ – жоспарлау схема-
сын, функционалдық-жоспар-
лау және көлемдік-жоспарлау
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с учетом планировочной схе-
мы, функционально-планиро-
вочного и объемно-планиро-
вочного решений.
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗДА-
НИЯ (архитектурно-художе-
ственный образ, облик) – про-
ектные материалы, представ-
ляющие внешний вид и инте-
рьеры объекта, выполненные в
соответствии с концепцией,
выбранным архитектурным
стилем, посредством прора-
ботки объемно-пространствен-
ного, архитектурно-компози-
ционного решений и архитек-
турно-художественных при-
емов.
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ – ис-
пользуемые в зодчестве худо-
жественные приемы компози-
ции, сочетания материалов,
обработки поверхностей, осве-
щения и т.п.
АРХИТЕКТУРНЫЕ АКАДЕ-
МИИ – высшие научные и про-
ектные учреждения, объединя-
ющие крупнейших ученых, ма-
стеров и исследователей архи-
тектуры и смежных отраслей.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕК-
ТЫ – здание, сооружение, мо-
нумент, комплекс зданий и со-
оружений, их экстерьеры и

шешімдерін есепке ала отырып
жасалған, ғимараттың әр қаба-
тының сызбаларын қамтитын
жобалау материалдары.
ҒИМАРАТТЫҢ СӘУЛЕТ-
ТІК-КӨРКЕМДІК ШЕШІМІ
(сәулеттік-көркемдік бейнесі,
кескіні) – тұжырымдамаға, таң-
дап алынған сәулет стиліне
сәйкес және көлемдік-кеңіс-
тіктік, сәулеттік-композициялық
шешімдерді, сәулеттік-көркемдік
әдістерді жан-жақты қарастыра
отырып орындалған объектінің
сыртқы бет-бейнесі мен инте-
рьерлерін көрсететін жобалау
материалдары.

СӘУЛЕТТІК-КӨРКЕМДІК
ТӘСІЛДЕР – сәулет өнерінде
қолданылатын композицияға,
материалдардың өзара үйлесім-
ділігіне, беткі қабаттарды өңдеу,
жарық жүргізу және т.с.с. қаты-
сты көркем тәсілдер.
СӘУЛЕТ АКАДЕМИЯЛА-
РЫ -сәулет өнерінің және со-
ған ұқсас салалардың аса ірі
ғалымдары, шеберлері мен зерт-
теушілерінің басын біріктіретін
жоғары ғылыми және жобалау
мекемелері.
СӘУЛЕТ ОБЪЕКТІЛЕРІ –
әзірленуіне сәулетшінің қатысуы
қажет болатын, сәулет немесе
қала құрылысы жобаларының
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(или) интерьеры, элементы
благоустройства, ландшафтно-
го или садово-паркового искус-
ства, созданные на основе ар-
хитектурных или градострои-
тельных проектов, в разработ-
ке которых необходимо участие
архитектора.
АРХИТЕКТУРНЫЙ АН-
САМБЛЬ – согласованное
расположение группы зданий,
созданное на основе функцио-
нальных требований, практи-
ческой целесообразности, оп-
ределенного идейно-художе-
ственного замысла с учетом
архитектурного и природного
окружения, обеспечивающее
единство зрительного воспри-
ятия.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОРДЕР
(от лат. ordo – порядок) – сис-
тема архитектурных средств и
приемов композиции, осно-
ванная на определенных соче-
таниях и пластической обра-
ботке несущих (колонна с капи-
телью, база с пьедесталом) и
несомых (архитрав, фриз и кар-
низ, образующие антаблемент)
частей стоечно-балочной кон-
струкции. Различают ордера:
дорический, ионический, ко-
ринфский и их разновидности
(тосканский и композитный
или сложный).

негізінде салынған ғимарат,
құрылыс, монумент, ғимарат-
тар мен құрылыстар кешені,
олардың экстерьерлері және
(немесе) интерьерлері, абаттан-
дыру, ландшафт немесе бақша-
саябақ өнерінің элементтері.

СӘУЛЕТТІК АНСАМБЛЬ –
функционалдық талаптар, прак-
тикалық мақсаттылық, белгілі
бір идеялық-көркемдік ой-
пікірдің негізінде көзбен көрудің
бірыңғайлығын қамтамасыз ете
алатындай сәулет және табиғи
ортаны ескере отырып тұрғы-
зылатын ғимараттар тобының
келісілген орналасуы.

СӘУЛЕТ ОРДЕРІ (латын
тілінен – ordo – тәртіп) – сәулет
өнерінің композициялық құрал-
дары мен тәсілдерінің жүйесі,
тұрғызылған бағаналық конст-
рукция бөліктерінің салмақ
көтеретін (капительді ұстан-
дар, тұғырлы базалар) және
салмағы түсетін бөлік-
терінің (архитрав, фриз бен ер-
неу антаблементі) белгілі бір
бірлестігі мен пластикалық
өңдеуге негізделеді. Ордер до-
рийлік, иондық, коринфтік және
олардың түрлеріне қарай (тос-
кандық және композиттік неме-
се күрделі) болып бөлінеді.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ – самостоятельный про-
ект возведения сооружения
(монумента), в проектирова-
нии которого необходимо уча-
стие архитектора, или часть
проектной (проектно-сметной)
документации, включающую
архитектурно-художественные,
композиционные и объемно-
планировочные решения
объекта, учитывающую соци-
альные, экономические, функ-
циональные, технологические,
инженерно-технические, про-
тивопожарные, противо-
взрывные, санитарно-гигие-
нические, экологические и
иные требования и выполнен-
ную в объеме, необходимом для
разработки проекта строитель-
ства или иной документации на
строительство объекта.
АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗРЕЗ –
фронтальная проекция здания
или архитектурной детали, ус-
ловно рассеченая плоскостью.
Служит для условного изобра-
жения на чертеже конфигура-
ции архитектурных и строи-
тельных деталей, объемов или
внутренних пространств.

АРХИТРАВ (от греч. archi –
главный и лат. trabs – балка) –
в архитектурных ордерах – бал-
ка, нижняя из трех горизонталь-

СӘУЛЕТТІК ЖОБА – жоба-
лауға сәулетшінің қатысуы
қажет болатын құрылыс (мону-
мент) тұрғызудың жеке жоба-
сын не объектінің сәулет-
көркемдік, композициялық
және көлемдік-жоспарлау ше-
шімдерін қамтитын, әлеуметтік,
экономикалық, функционал-
дық, технологиялық, инже-
нерлік-техникалық, өртке
қарсы, жарылысқа қарсы, сани-
тарлық-гигиеналық, экология-
лық және өзге де талаптарды
ескеретін және құрылыс жоба-
сын не құрылыс объектісіне
арналған өзге де құжаттаманы
әзірлеу үшін қажетті көлемде
орындалған жобалау (жобалау-
смета) құжаттамасының бір
бөлігі.

СӘУЛЕТТІК КЕСІНДІ –
ғимараттың не сәулеттік бөлшек-
тердің жазықтықпен шартты
түрде екіге жарылып тұратын-
дай маңдайлық көрінісі. Сызба-
да сәулет және құрылыс бөлшек-
терінің, көлемдердің немесе ішкі
кеңістіктің конфигурациясын
шартты түрде бейнелеу үшін
қызмет етеді.
АРХИТРАВ (грек тілінен – archi
– басты және латын тілінен –
trabs – арқалық) – сәулет ордер-
лерінде әдетте ұстандардың
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ных частей антаблемента,
обычно лежащая на капителях
колонн.
АСБЕСТ – минералы класса
силикатов легко расщепляю-
щиеся на тонкие прочные во-
локна. Наибольшее промыш-
ленное значение имеет хризо-
тил-асбест. Используется при
производстве асбоцементных
листов, труб и других строи-
тельных материалов.

АСБОЗУРИТ – теплоизоляци-
онный материал, состоящий из
диатомита (70-85%) и асбесто-
вого волокна (15-30%).
АСБОТКАНЬ – ткань асбесто-
вая – полотно из переплетен-
ных асбестовых нитей, содер-
жащих от 5 до 18 % связующе-
го волокна (вискозы, хлопка,
лавсана). Применяется в каче-
стве теплоизоляционного ма-
териала в котельных, различ-
ном теплотехническом обору-
довании.
АСБОЦЕМЕНТ – искуствен-
ный композиционный камен-
ный строительный материал,
получаемый в результате зат-
вердевания смеси, состоящей
из цемента, асбеста и воды.
АСТЕНОСФЕРА – слой пони-
женной твердости, прочности
и вязкости в верхней мантии
Земли.

капительдерінде орналасатын
тірек, сәнмаңдайшаның үш
көлденең бөлігінің төменгісі.
АСБЕСТ – силикаттар тобына
жататын минералдар, жіңішке,
мықты талшықтарға оңай ажы-
ратылады. Олардың ішінде
хризотил-асбестің өнеркәсіптік
тұрғыдан маңызы жоғары. Ас-
боцементтік табақтар, құбыр-
лар және басқа да құрылыстық
материалдар өндіруде қолда-
нылады.
АСБОЗУРИТ – диатомит (70-
85%) пен асбест талшықтары-
нан (15-30%) тұратын жылу
оқшаулағыш материал.
АСБОМАТА – асбесті тоқыма
мата – құрамында 5-18%-ке
дейін байланыстыратын тал-
шықтар (вискоза, мақта, лавсан)
болатын өрілген асбесті жіптер-
ден жасалатын төсем. Қазан-
дықтарда, түрлі жылутехника-
лық жабдықтарда жылуоқшау-
лағыш материал ретінде қолда-
нылады.
АСБОЦЕМЕНТ – цемент, ас-
бест пен судан құралатын қос-
паның қатуы нәтижесінде алын-
ған жасанды композициялық
тасты құрылыс материалы.

АСТЕНОСФЕРА – Жердің жо-
ғарғы мантиясының қатты-
лығы, беріктігі және тұтқыр-
лығы төмен қабаты.
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АСТРАГАЛ – 1) деталь слож-
ного профиля в ордерной архи-
тектуре. Представляет собой
сочетание валика с полочкой;
астрагалом называется также
валик (иногда обработанный в
виде нитки бус), служащий со-
членением ствола колонны с
капителью или базой; 2)
(astragalus) род растений семей-
ства бобовых.
АСФАЛЬТ – искусственное
или природное органическое
вяжущее.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ – по-
крытия из асфальто-бетона или
асфальта по заранее подготов-
ленному основанию различ-
ных площадей (автомобиль-
ных дорог, полов, тротуаров,
открытых складских площадок,
взлетнопосадочных полос
и т.п.).
АСФАЛЬТОБЕТОН – строи-
тельный материал, получаемый
в результате затвердевания уп-
лотненной смеси минеральных
заполнителей (щебня, песка,
тонкоизмельченного минераль-
ного порошка) с органическим
вяжущим (битумом или дегтем).
Применяется главным образом
для строительства дорог, а так-
же для устройства полов в про-
мышленных зданиях.
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА –
продукт переработки старых

АСТРАГАЛ – 1) ордерлік сәу-
лет өнеріндегі күрделі пішіннің
бөлшегі. Білікше мен сөрешенің
өзара үйлестірілген түрі; сон-
дай-ақ астрагал деп капительді
ұстан діңгегінің бөлшегі неме-
се негізі ретінде қызмет атқара-
тын білікшені (кейде моншақтар
тізбесі түрінде өңделген) атай-
ды; 2) (ast ragalus) бұршақ
тұқымдас өсімдіктердің бір түрі.
АСФАЛЬТ – жасанды не та-
биғи органикалық тұтқыр зат.

АСФАЛЬТТАУ – әртүрлі алаң-
дарға (автомобиль жолдарына,
едендерге, тротуарларға, ашық
қойма алаңшаларына, ұшу-қону
жолдырына) алдын ала дайын-
далған негізге асфальтбетоннан
не асфальттан жабынды төсеу.

АСФАЛЬТ-БЕТОН – мине-
ралдық толықтырғыштардың
(қиыршықтас, құм, ұсақ
үгітілген минералды ұнтақ)
органикалық тұтқыр заттармен
(битум немесе қарамай) бірге
тығыздалған қоспасының
қатаюы нәтижесінде пайда бо-
латын құрылыс материалы.
Негізінен жол салуда, сондай-ақ
өнеркәсіптік ғимараттардың
еденіне төсеуге қолданылады.
АСФАЛЬТ ТҮЙІРЛЕРІ – ескі
асфальт төсемдерін қайта өңдеу
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асфальтовых покрытий, пред-
ставляет из себя крошку с би-
тумными остатками. Применя-
ется в дорожном строитель-
стве.
АСФАЛЬТОВЫЕ ПОРОДЫ –
пористые горные породы (из-
вестняки, доломиты, песчани-
ки, глины, пески), пропитан-
ные битумом.
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК –
самоходная специальная маши-
на на колесном или гусеничном
ходу, презназначенная для уст-
ройства дорожных покрытий
из асфальтобетонных и биту-
моминеральных смесей, рас-
пределяющая и выглаживаю-
щая укладываемый материал.
АТЛАНТ – несущая колонна в
виде мощной мужской фигуры
на мебельных изделиях или
зданиях (от мифологического
Атласа, поддерживающего не-
бесный свод).
АТРИУМ, АТРИЙ (лат. аtrium)
– закрытый внутренний двор в
средней части древнеиталийс-
кого и древнеримского жили-
ща, куда выходили остальные
помещения. В центре атриума
был бассейн (имплювий), над
которым оставлялось отвер-
стие (комплювий) для стока
дождевой воды.

негізінде алынатын өнім, құра-
мында битум қалдықтары бар
үгінді болып табылады. Жол
құрылысында қолданылады.

АСФАЛЬТТІК ЖЫНЫСТАР –
битум сіңірілген кеуек тау жы-
ныстары (әктас, доломит,
құмтас, балшық, құм).

АСФАЛЬТ ТӨСЕУІШ – ас-
фальтбетоннан және битумми-
нералды қоспалардан жасалған
жол жабындыларын төсеуге
арналған доңғалақты не шын-
жыр табанды өзі жүретін ар-
найы мәшине, төселетін мате-
риалды таратады және тегістеп
жаяды.
АТЛАНТ – ағаштан жасалған
жиһаз бұйымдардағы немесе
ғимараттардағы алып ер адам
бейнесіндегі тірек ұстан (аспан
күмбезін тіреп тұрған мифоло-
гиялық Атластан шыққан).
АТРИУМ, АТРИЙ (латын
тілінен – аtrium) – ежелгі ита-
льяндық және ежелгі римдік
тұрғын үй-жайдың ортасын-
да орналасқан жабық ішкі аула,
үйдің басқа бөліктерінің есік-
тері осы аулаға шығады. Атриум-
нің ортасында хауыз (имп-
лювий) болады, оның үстінде
жаңбыр суы құйылатын ашық
тесік (комплювий) қалдыры-
лады.
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АТТИКА – свободно стоящая
низкая стена над главным кар-
низом здания, которая макси-
мально закрывает крышу с це-
лью ее маскировки.
АЦЭИД, АЦЕИД – асбестоце-
ментные дугостойкие доски
(листы) электротехнические.
Предназначены для изготовле-
ния искрогасительных перего-
родок, устройства электрорасп-
ределительных щитов, основа-
ний электрических машин и
аппаратов, облицовки индук-
ционных и тигельных печей.
Используется как строительный
материал (перекрытия, подо-
конники). Отличаются чрезвы-
чайно высокой прочностью, ус-
тойчивы против загнивания,
термостойки, долговечны,
стойки к агрессивным средам.

АТТИКА – үйдің бас ернеуі
үстіндегі бос тұратын жатаған
қабырға, ол төбені көлегейлеу
мақсатында барынша жауып
тұрады.
АЦЭИД, АЦЕИД – асбестоце-
ментті иілмейтін электротехни-
калық тақтайлар (табақтар).
Ұшқынды сөндіретін қалқалар
жасауға, электр қуатын тарат-
қыш қалқандар, электр мәшине-
лері мен аппарттарының не-
гіздерін орналастыруға, индук-
циялық және тигельді пештерді
қаптауға арналған. Құрылыс
материалы (жабындар, терезе-
алды) ретінде қолданылады.
Өте берік, шіруге қарсы тұруы
жоғары, ыстыққа төзімді, ұзақ
мерзімге жарамды, зиянды
әсерлерге төзімді.

Б
БАЗА (греч. basis – подставка,
основание) – основание, под-
ножие колонны или столба.
Базы различаются по высоте и
профилю. Особенно разнооб-
разны готические базы, отли-
чающиеся сложностью рисун-
ка.
БАЗАЛЬТ – темная вулкани-
ческая горная порода, состоя-
щая из плотной или очень мел-
козернистой массы, но может

БАЗА (грек тілінен – basis –
тірек, табан, негіз) – ұстанның
немесе бағанның табаны, ірге-
тасы. Базалар биіктігіне және
пішініне қарай бөлінеді. Әсіре-
се суреттері күрделі болып ке-
летін готикалық базалар
түрліше болып келеді.
БАЗАЛЬТ – тығыз не өте ұсақ
түйіршікті массадан тұратын
қара түсті жанартаулық тау жы-
нысы, бірақ құрамында пор-
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содержать порфировые выде-
ления. Хорошо полируется.
Используется в качестве буто-
вого камня, наполнителя для
бетонов, для мощения улиц,
при производстве литых ка-
менных изделий.
БАЗИЛИКА – 1) в своей наи-
более типичной и законченной
форме – здание, разделенное
продольными рядами колонн
или столбов на несколько час-
тей (нефов, наосов), средняя из
которых обычно шире и выше
боковых и освещается через
окна над боковыми частями; 2)
у древних римлян – здание,
предназначенное для суда, тор-
говых и биржевых операций и
т.д.; 3) раннехристианская цер-
ковь; 4) на Востоке встречались
базилики зального типа.

БАЗИЛИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
– поперечный разрез здания,
разделенного на продольные
нефы, из которых средний
выше боковых и освещается
рядом окон в верхней его час-
ти. Аналогичный разрез может
иметь место и в круглом по пла-
ну здании.

БАЙПАС – обводной трубо-
провод с запорной арматурой
для отведения транспортируе-

фирлі заттар да болуы мүмкін.
Беті жақсы жылтыратылады.
Кесектас, бетондардың толтыр-
ғышы, көше төсемдері ретінде,
құйма тас бұйымдары
өндірісінде пайдаланылады.

БАЗИЛИКА – 1) өзінің не-
ғұрлым типтік және аяқталған
түрінде бағандардың немесе
бірнеше бөліктен тұратын ұс-
тандардың (нефтердің, наостар-
дың) аралық қатарларымен
бөлінген ғимарат, олардың орта-
сындағысы әдетте қабырғалық-
тарынан гөрі енді әрі биік келеді
және қабырғалық бөліктері
үстіндегі терезе арқылы жарық
түсіріледі; 2) ертедегі римдіктер-
де – сотқа, сауда, биржа және т.б.
операцияларға арналған ғима-
рат; 3) ерте христиандық шіркеу;
4) Шығыста залдық типтегі ба-
зиликтер кездеседі.
БАЗИЛИКАЛЫҚ КЕСІНДІ –
нефтер бойымен бөлінген ғима-
раттың көлденең кесіндісі,
олардың ортасындағысы қабыр-
ғалықтарынан гөрі биік, оның
жоғары бөлігінде орналасқан
терезелерден жарық түсіріледі.
Жоспары жағынан шеңберлі
үйде де осындай кесінді болуы
мүмін.
БАЙПАС – тасымалданатын
затты (сұйықты, газды) негізгі
құбырөткізгіштен бұруға және
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мой среды (жидкости, газа) из
основного трубопровода и по-
дачи ее в этот же трубопровод.
БАКАН – после установления
кереге, при помощи бакана (на-
зывается "бас бакан"), изготов-
ленного специально для этой
цели из сосновой или березо-
вой древесин, поднимается
вверх шанырак, держит его по-
добранный из числа молодых
людей жигит, а девушки и не-
весты хором устанавливает
уык. Размер шанырака зависит
от размера юрты, у большой
юрты – большой шанырак, что
порою поднимается при помо-
щи заранее подготовленного
всадника-силача.
БАЛАНС ГРУНТА – соотноше-
ние объемов земляных масс в
выемках и насыпях в пределах
одной стройплощадки или уча-
стка земляного полотна. Баланс
грунта определяется расчетным
путем на основании проекта и
применяется при производстве
работ по вертикальной плани-
ровке территорий.
БАЛКА – конструктивный эле-
мент в виде бруса, работающий
главным образом на изгиб. Бал-
ки бывают железобетонные,
металлические и деревянные.

БАЛКА, КОНЬКОВАЯ – бал-
ка, идущая вдоль верхнего го-

оны осы құбырөткізгішке беру-
ге арналған тиек арматуралы
айналмалы құбырөткізгіш.
БАҚАН – киіз үйдің керегелері
тұрғызылып болғаннан кейін
шаңырақ көтеріледі. Оны ұзын
келген қарағай, қайың ағашы-
нан жасалған бақанмен ("бас
бақан" деп аталады) жігіттің әле-
уеттісі жоғары көтеріп ұстап
тұрады да, қыз-келіншектер
бірлікте уықтарды қадай бас-
тайды. Шаңырақтың көлемі
киіз үйдің қанаттарына байла-
нысты болғандықтан, көпқа-
натты үйдің шаңырағы да үлкен
болып келеді. Мұндай шаңы-
рақты қарулы жігіт бас бақан-
мен ат үстінен көтеріп тұрады.
ТОПЫРАҚ БАЛАНСЫ – бір
құрылыс алаңы не жер алқабы
учаскесінің шектеріндегі ойма-
лар мен үйінділердің жер мас-
сасы мөлшерінің арақатынасы.
Топырақ балансы жоба не-
гізінде есептеу жолымен анық-
талады және аумақта, тік тегіс-
теу жұмыстарын жүргізгенде
қолданылады.
АРҚАЛЫҚ – жұмыр білеу
түріндегі конструкциялық эле-
мент, негізінен, иілетін тұстар-
да қолданылады. Арқалықтар
темірбетонды, металдан және
ағаштан жасалған болып келеді.
ШАТЫРЖАЛДЫ АРҚА-
ЛЫҚ – шатырдың екі еңісінен
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ризонтального ребра, образуе-
мого двумя скатами крыши.

БАЛКОН – выступающая пло-
щадка на фасаде здания, ограж-
денная перилами, как правило,
сообщающаяся с внутренними
помещениями.
БАЛЮСТРАДА (франц.
balustrade) – ограждение (обыч-
но невысокое) лестниц, террас,
балконов и т.д., состоящее из
ряда фигурных столбиков (ба-
лясин), соединенных сверху
горизонтальной балкой или
перилами.

БАЛЯСИНА – невысокие фи-
гурные столбики, поддержива-
ющие перила лестниц, балко-
нов и т.п.
БАНКЕТ – 1) земляной вал, ус-
траиваемый с нагорной сторо-
ны дорожной выемки для защи-
ты ее от стока поверхностной
воды; 2) отсыпанная из камня
призма в верховой и низовой
частях плотины, сооружаемой
из грунтовых материалов.
БАРАБАН – венчающая часть
здания, несущая купол или
многогранный сомкнутый
свод и имеющая цилиндричес-
кую или многогранную форму;
световой барабан имеет окон-
ные проемы.

құралатын жоғарғы көлденең
қырының бойымен жүргізілген
арқалық.
БАЛКОН – әдетте ішкі үй-жай-
лармен байланыстырып тұра-
тын, ғимарат қасбетінің шар-
бақпен қоршалған шығыңқы
шағын алаңы.
БАЛЮСТРАДА (тізбек қор-
шау) (француз тілінен –
balustrade) – жоғары жағынан
көлденең арқалықпен не тая-
нышпен жалғастырылған ай-
шықты шағын бағандар (баля-
синдер) қатарынан тұратын
баспалдақ, терраса, балкондар-
дың қоршауы (әдетте биік бол-
майды).
БАЛЯСИНА – баспалдақтар-
дың, балкондардың және т.б.
шарбақтардың тіреп тұратын
аласа бейнелі бағандар.
БАНКЕТ – 1) жол оймасын
жербеті суының құйылуынан
қорғау үшін оның өр жағынан
орналастырылатын жер үймегі;
2) топырақ материалдарынан
тұрғызылған бөгеттің үстіңгі
және астыңғы бөліктерінде тас-
тан үйілген призма.
БАРАБАН – ғимараттың ци-
линдрлі немесе көпқабатты бо-
лып келетін жоғары жағының
көрінісі, тірек күмбезі не тоғыс-
палы шаңырақ кейіпті сәулелі
барабанның терезе ойықтары
болады.
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БАРОККО – название стиля,
происходящее от характерного
мотива раковины.
БАСКУР – широкая тканая по-
лоска, стягивающая скреплен-
ные с уыками кереге снаружи,
в верхней части, обычно име-
ла декоративный орнамент.
БАШМАК – стальной нако-
нечник, закрепляемый на зао-
стренный конец сваи.
БАШНЯ – свободно стоящее
высотное сооружение, устой-
чивость которого обеспечива-
ется его основной конструкци-
ей (без оттяжек).
БЕГАЗЫ-ДАНДЫБАЙСКАЯ
КУЛЬТУРА – расцвет казахс-
кой национальной культуры и
искусства во времена бронзо-
вой эпохи (IX-VIII веков до на-
шей эры), архитектурные па-
мятники этой культуры сохра-
нились до нынешнего времени
на территори Центрального
Казахстана.
БЕГУНЕЦ – форма орнамен-
тальной кирпичной кладки в
виде пояса, образующего на
поверхности стены ряд треу-
гольных углублений, обращен-
ных вершинами последователь-
но вверх и вниз.
БЕЛЬВЕДЕР – надстройка
над зданием (обычно круглая в
плане); павильон, беседка на
возвышенном месте; название

БАРОККО – кестеленген, ұлу-
тастарға байланысты мотивтер-
ден бастау алатын стильдің аты.
БАСҚҰР – керегені уықтармен
буып байланыстырып, сыртқы
жағынан жүргізілетін енді,
мәнерлеп тоқылған құр.

ТАБАН – қаданың сүйір түбіне
бекітулі болат ұштық.

МҰНАРА – орнықтылығын
өзінің негізгі конструкциясы
(тартқыштарсыз) қамтамасыз
ететін, сүйенілмей тұратын
биік құрылыс.
БЕҒАЗЫ-ДӘНДІБАЙ МӘ-
ДЕНИЕТІ – қазақтың ұлттық
мәдениеті мен өнерінің қола
дәуіріндегі (біздің дәуірімізге
дейінгі IX-VIII ғасырлар)
көріністері, осынау мәдениеттің
сәулет ескерткіштері Орталық
Қазақстан аумағында әлі күнге
дейін сақталып келеді.

БЕЛДЕУЛІК – кірпішті белдеу-
леп қалаудың өрнектік түрі,
қабырғалық тегістікте бірізді
жоғары не төмен қарай өрілетін
ұңғыланған үшбұрыштық
қатарлар.

БЕЛЬВЕДЕР – ғимарат үстіне
салынған құрылыс (әдетте
дөңгеленіп келеді); көрнекті
жерде тұрғызылған павильон,
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некоторых дворцов, располо-
женных в живописном при-
родном окружении (в Ватика-
не, Вене, Праге, Варшаве).

БЕЛЬТИНГ – тяжелая, очень
плотная и прочная техническая
ткань, получаемая из крученой
хлопчатобумажной пряжи,
иногда с применением хими-
ческих волокон. Используется
для изготовления конвейерных
лент и приводных ремней.
БЕЛЬЭТАЖ (от франц. bel –
прекрасный и etage – этаж) – 1)
второй снизу этаж дома, глав-
ным образом дворца, особня-
ка. В бельэтаже размещаются
парадные залы и комнаты, от-
личающиеся от помещений
других этажей большей высо-
той, качеством отделки. В со-
временной архитектуре жилых
домов термин "бельэтаж" по-
чти не применяется; 2) в теат-
ральных зданиях – 1-й ярус
зрительного зала над бенуаром
и амфитеатром.

БЕТОН – строительный мате-
риал, представляющий собой
искусственный камень, состо-
ящий из затвердевшей смеси
вяжущих веществ (цемент, би-
тум и т.д.), воды, заполнителей
(песок, гравий, щебень, шлак) и
различных добавок. По назна-

отыратын күрке; айналасы та-
биғи тұрғыдан көрікті орында
орналасқан кейбір сарайлар-
дың (Ватиканда, Венада, Пра-
гада, Варшавада) аты.
БЕЛЬТИНГ – кейде химиялық
талшықтарды да пайдалана
отырып, иірілген мақта-мата
жіптерден жасалатын ауыр, өте
тығыз және берік техникалық
мата. Конвейер таспалары мен
қозғалысқа келтіру белдіктерін
жасауда қолданылады.
БЕЛЬҚАБАТ (француз тілінен
– bel – әсем және etage – қабат)
– 1) үйдің, негізінен сарай,
жеке үйдің төменнен санаған-
дағы екінші қабаты. Бельқабат-
та басқа қабаттардағы үй-жай-
ларға қарағанда биіктігімен,
әрлілігімен ерекшеленетін сал-
танатты залдар мен бөлмелер
орналасады. Қазіргі заманғы
тұрғын үй сәулет өнерінде "бе-
льқабат" термині өте аз қолда-
нылады; 2) театр ғимаратта-
рында – бенуар мен амфитеа-
трдың үстіндегі көрермендер
залының 1- ярусы.
БЕТОН – тұтқыр заттектер (це-
мент, битум және т.б.), су, то-
лықтырғыштар (құм, малтатас,
қиыршықтас, қож) және түрлі
қосымшалардың қатырылған
қоспасынан тұратын жасанды
тас болып табылатын құрылыс
материалы. Қолданыс аясына
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чению бетоны подразделяют-
ся на конструкционные и спе-
циальные.
БЕТОН, КОНСТРУКЦИОН-
НЫЙ – применяется в несущих
и ограждающих конструкциях
зданий и сооружений. К ним
относятся тяжелые бетоны (ср.
пл. 2200-2500 кг/см

3
), легкие

(1200-2000) и ячеистые (600-
1000).
БЕТОН, МОНОЛИТНЫЙ –
конструкции, выполняемые
непосредственно на стройке в
виде единого целого, путем
отливки в разборной форме
(опалубке).
БЕТОН, ЯЧЕИСТЫЙ – ис-
кусственный пористый мате-
риал на основе минерального
вяжущего и кремнеземистого
компонента, содержащий рав-
номерно распределенные
поры.
БЕТОНИРОВАНИЕ МОНО-
ЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– бетонирование в нестацио-
нарных условиях: на открытом
воздухе, непосредственно на
проектных отметках и в местах
расположения конструкций на
возводимом здании или соору-
жении (в отличии от изготов-
ления сборных бетонных и же-
лезобетонных изделий). Эти
особенности предопределяют
и особые требования к техно-

қарай бетондар құрылымдық
және арнайы болып бөлінеді.

КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ БЕ-
ТОН – ғимараттар мен құры-
лыстардың тірек және қоршау
конструкцияларында қолданы-
лады. Оларға – ауыр (орташа
тығыздығы 2200-2500 кг/см

3
),

жеңіл (1200-2000) және кеуекті
(600-1000) бетондар жатады.
МОНОЛИТТІ БЕТОН – тіке-
лей құрылыс басында құрасты-
рылған пішінге (қалыпқа) құю
жолымен бірыңғай тұтас
түрінде орындалатын конст-
рукциялар.
КЕУЕК БЕТОН – біркелкі та-
ралған кеуектерден тұратын
минералды тұтқыр зат пен
кремнеземдік құрам негізіндегі
жасанды кеуек материал.

МОНОЛИТТІ КОНСТРУК-
ЦИЯЛАРДЫ БЕТОНДАУ –
станционарлық емес жағдай-
ларда бетондау: ашық ауада,
тікелей жобалық белгілерде
және тұрғызатын ғимараттар-
да не құрылыстарда құрылым-
дар орналасқан жерлерде
(құрама бетон және темірбетон
бұйымдарын дайындаудан айыр-
машылығы). Осы ерекшелік-
тер жұмыс технологиясына да
өзгеше талаптарды алдын ала
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логии работ, в том числе: тща-
тельный инженерный и лабо-
раторный контроль на всех ста-
диях бетонирования, защиту
бетонной смеси и бетона от
воздействий окружающей сре-
ды (в зимних условиях и при
сухом жарком климате).
БЕТОННАЯ СМЕСЬ – смесь
вяжущих, заполнителей, затво-
рителей и при необходимости,
добавок до ее укладки.

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫЕ РАБОТЫ – работы
по возведению строительных
конструкций из бетона и желе-
зобетона. Строительство зда-
ний и сооружений из монолит-
ного бетона и железобетона
является высокоиндустриаль-
ным комплексномеханизиро-
ванным процессом с использо-
ванием эффективных средств
механизации, автоматизации и
компонентов заводского изго-
товления.
БЕТОНОНАСОСЫ – пред-
назначен для подачи по трубам
свежеприготовленной бетон-
ной смеси.
БЕТОНОРАЗДАТЧИК – само-
ходный бункер, способный пе-
ремещать и выдавать бетонную
смесь порциями.
БЕТОНОСМЕСТИТЕЛЬ –
машина для приготовления бе-

белгілейді, оның ішінде: бетон-
даудың барлық сатыларында
инженерлік және зертханалық
мұқият бақылау, қоршаған орта-
ның әсерінен бетон қоспасын
және бетонды (қысқы жағдай-
ларда және құрғақ ыстық ауа
райында) қорғау.
БЕТОН ҚОСПАСЫ – тұтқыр
заттардың, толтырғыштардың,
жапқыштардың және қажет
болғанда, қоспаны төсенгенге
дейін қосылатын қоспа.
БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
ЖҰМЫСТАРЫ – бетон және
темірбетоннан жасалған құры-
лыс конструкцияларын тұрғызу
бойынша жұмыстар. Монолитті
бетон мен темірбетоннан жасал-
ған ғимараттар мен құрылыс-
тарды механикаландырудың, ав-
томаттандырудың тиімді құрал-
дарын және зауыттық дайындау
компоненттерін пайдаланумен
жоғары индустриалды кешенді
механикаландырылған процесс
болып табылады.
БЕТОНСОРҒЫЛАР – жаңа
дайын болған бетон қоспасын
құбыр арқылы беруге арналған.

БЕТОНТАРАТҚЫШ – бетон
қоспасын араластырып, үлес-
пен беретін өзі жүретін бункер.

БЕТОНАРАЛАСТЫРҒЫШ –
материалдарды ауыстыру ар-
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тонной смеси путем перемеши-
вания материалов. Бетоносме-
стители бывает передвижные
и стационарные.
БЕТОНОУКЛАДЧИК – бун-
кер с питателем для равномер-
ной подачи бетонной смеси в
форму слоем требуемой толщи-
ны, может иметь дополнитель-
ное разравнивающее, заглажи-
вающее и уплотняющее обору-
дования.
БЕТОНЫ, НАПРЯГАЮЩИЕ
– специальные бетоны на осно-
ве напрягающего цемента, рас-
ширяющиеся при твердении и
предназначенные для создания
предварительного напряжения
(самонапряжения) и конструк-
ции при его твердении.
БЕТОНЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ
-теплоизоляционные, жаро-
стойкие, химически стойкие,
радиационно-защитные, деко-
ративные и др. Используются
в конструкциях, работающих в
особых условиях.
БИТУМЫ – природные или
искусственные твердые или
жидкие водорастворимые
органические вещества, состо-
ящие из смеси высокомолеку-
лярных углеводородов и их
производных, содержащих кис-
лород, серу, азот и комплекс-
ные соединения металлов.
Применяются в дорожном и

қылы бетон қоспасын дайын-
дауға арналған мәшине. Бетон-
араластырғыш жылжымалы
және стационарлы болады.
БЕТОНТӨСЕГІШ – бетон
қоспасын қабаттың қажетті
қалыңдықта жеткізіліп тұратын
құрылғысы бар бункер, қосым-
ша тегістегіш, тығыздағыш,
түзеткіш жабдығы болу мүмкін.

ТЫҒЫЗДАҒЫШ БЕТОН –
қатқан кезде көлемі ұлғая
түсетін тығыздағыш цемент
негізінде жасалған арнайы бе-
тон, құрылымның қатаюы ба-
рысында оны тығыздай түсуге
(өздігінен тығыздалуға) арнал-
ған.
АРНАЙЫ БЕТОНДАР – жылу
оқшаулағыш, ыстыққа төзімді,
химиялық әсерлерге төзімді,
радиациядан қорғайтын, сәндік
және т.с.с. Ерекше жағдайлар-
да тұрғызылатын конструкция-
ларда пайдаланылады.
БИТУМДАР – жоғарымолеку-
лярлы көмірсутек пен құра-
мында оттек, күкірт, азот және
металдардың кешенді қосын-
дылары болатын, олардан жа-
салатын заттектердің қоспасы-
нан тұратын табиғи не жасан-
ды қатты немесе сұйық суда
еритін органикалық заттар. Жол
және тұрғын үй құрылысында,
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жилищном строительстве, ла-
кокрасочной и химической про-
мышленности.
БИТ-ХИЛАНИ – вытянутое
вширь здание с портиками из
1-3 колонн по длинной сторо-
не, зажатым между двумя пря-
моугольными выступами или
отрезками стены.
БЛАГОУСТРОЙСТВО – со-
вокупность работ (по инженер-
ной подготовке территории,
устройству дорог, развитию
коммуникационных сетей и
сооружений водоснабжения,
канализации, энергоснабже-
ния и др.) и мероприятий (по
разчистке, осушению и озеле-
нению территории, улучше-
нию микроклимата, охране от
загрязнения воздушного бас-
сейна, открытых водоемов и
почвы, санитарной очистке,
снижению уровня шума и др.),
осуществляемых в целях про-
ведения той или иной терри-
тории в состояние, пригодное
для строительства и нормаль-
ного пользования по назначе-
нию, создания здоровых, удоб-
ных и культурных условий жиз-
ни населения.
БЛОК – камень больших раз-
меров, чаще всего призмати-
ческой формы, изготовленной
из природных или искусствен-

лак-бояу және химия өнеркәсі-
бінде қолданылады.

БИТ-ХИЛАНИ – қабырғаның
екі тікбұрышты шығып тұратын
жақтары немесе кесінділері ара-
сында ұзындығы тұсынан 1-3
ұстанның портигі бар енділеу
келетін ғимарат.
КӨРІКТЕНДІРУ – белгілі жер
көлемін құрылыс үшін және
қолданылу мақсатында бойын-
ша қалыпты пайдалануға,
халық тұрмысына таза, жайлы
және мәдени жағдайлар жасау
үшін жарамды күйге келтіру
мақсатымен жүзеге асырыла-
тын жұмыстар (аумақты инже-
нерлік дайындау, жол салу, ком-
муникациялық желілерді және
сумен жабдықтау, кәріз, электр-
мен жабдықтау құрылыста-
рын және т.б. дамыту бойын-
ша) мен іс-шаралардың (аумақ-
ты тазалау, құрғату және көгал-
дандыру, микроклиматты жақ-
сарту, әуе алабын, ашық суай-
дындарын және жер қыртысын
ластанудан қорғау, санитарлық
тазарту, шу деңгейін төмендету
және т.б. бойынша) жиынтығы.

БЛОК – көлемі үлкен, көбіне
призма тәрізді пішінде болып
келетін, табиғи не жасанды
құрылыс материалдарынан
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ных строительных материалов
(известняка, бетона, шлакобе-
тона и т.п.).
БЛОК, БЕТОННЫЙ – изде-
лие из бетона массой от десят-
ков килограммов до нескольких
тонн. Изготавливаются из тя-
желых, облегченных и легких
бетонов. По назначению под-
разделяются на фундаментные,
цокольные и стеновые. Для
снижения массы и теплопро-
водности часто выпускаются
пустотными или дырчатыми.
Наиболее часто пустоты име-
ют форму щелей, которые рас-
положены вдоль или поперек
блока.
БЛОК, ОБЪЕМНЫЙ – пред-
варительно изготавливаемая
часть объема строящегося зда-
ния жилого, общественного
или производственного назна-
чения (санитарно-техническая
кабина, комната, квартира, бы-
товое помещение, трансформа-
торная подстанция и др.).
БЛОК, СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – вза-
имосвязанные элементы мон-
тируемых строительных конст-
рукций и оборудования, пред-
варительно объединенные на
предприятии или строитель-
ной площадке в единую неиз-
меняемую объемно-простран-
ственную систему.

(әктас, бетон, қождыбетон
және т.б.) жасалған тас.

БЕТОН БЛОГЫ – салмағы он
шақты килограмнан бірнеше
тоннаға дейінгі бетоннан жасал-
ған бұйым. Ауыр, жеңілдетіл-
ген және жеңіл бетондардан
жасалады. Қолданыс аясына
қарай іргетастық, іргелік
 және қабырғалық болып бө-
лінеді. Салмағын жеңілдету
және жылуөткізгіштігін арттыру
мақсатында қуысты немесе
тесікті етіп жасалады. Қуыстары
көбіне блоктың ұзына бойымен
не көлденеңінен орналасқан са-
ңылаулар түрінде болып келеді.
КӨЛЕМДІК БЛОК – тұрғын,
қоғамдық не өндірістік мақсат-
та салынатын ғимарат көлемі-
нің алдын ала жасалатын бөлігі
(санитарлық-техникалық каби-
на, бөлме, пәтер, тұрмыстық
үй-жайлар, трансформаторлық
шағын станса және т.б.).

ҚҰРЫЛЫС-ТЕХНОЛОГИЯ-
ЛЫҚ БЛОК – құрастырыла-
тын құрылыс конструкциялары
мен жабдықтарының өзара бай-
ланысқан, алдын ала кәсіпо-
рында немесе құрылыс ала-
ңында бірыңғай өзгермейтін
көлемдік-кеңестіктік жүйеге
біріктірілген элементтері.
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БЛОКИ, КЕРАМИЧЕСКИЕ
– штучные пустотелые керами-
ческие изделия плотностью
1100-1300 кг/м

3
. Объем пустот

составляет 15-40%, водопогло-
щение 6-14%, морозостойкость
не менее 25 циклов. Выпуска-
ются различных типоразмеров:
для кладки стен, перегородок,
перекрытий, ограждений и т. д.
Основные размеры
250х120х140, 250х220х250 и
320х100х140.
БЛОК-СЕКЦИОННЫЙ МЕ-
ТОД – метод современного ин-
дустриального домостроение,
при котором детали комплекту-
ются не на целый дом, а на его
часть – блок-секции, т.е. не-
сколько квартир, объединен-
ных лестнично-лифтовым уз-
лом. Сочетание различных
блок-секции позволяет возво-
дить дома сложной конфигура-
ции, переменной этажности,
которые хорошо вписываются
в конкретные условия участка
и обладают большей архитек-
турной выразительностью, чем
типовые дома-пластины.
БОЛЬЦ – стальной крепеж-
ный элемент, соединяющий
ступени лестницы между со-
бой. Лестница на больцах не
имеет каркаса. Его роль выпол-
няют ступени и больцы.

ҚЫШ БЛОКТАР – тығыз-
дығы 1100 – 1300 кг/м

3
 бола-

тын қыштан жасалған қуыс де-
нелі бірліктер. Қуыстарының
көлемі 15-40%, су сіңіргіштігі 6-
14%, аязға төзімділігі кемінде 25
циклді құрайды. Түрлі үлгі-
өлшемде шығарылады: қабыр-
ғалар, қалқалар, жабындар, қор-
шаулар және т.б. жасауға арнал-
ған. Негізгі өлшемдері
250х120х140, 250х220х250
және 320х100х140.
БЛОК-СЕКЦИЯЛЫҚ ӘДІС
– қазіргі заманғы индустриалды
үй тұрғызу әдісі, оның бары-
сында бөлшектер тұтас үйге
емес, оның бөліктері – блок-сек-
циялар бойынша, яғни баспал-
дақты-лифтік тораппен бірік-
тірілген бірнеше пәтер бойын-
ша жинақталады. Түрлі блок-
секциялардың ұштасуы қабат-
тары өзгеріп отыратын күрделі
бейнелі үйлер тұрғызуға
мүмкіндік береді, олар учас-
кенің нақты жағдайына жақсы
жарасып, типтік пластин-
үйлерге қарағанда сәулеттік
мәнерлігімен көзге түседі.
БОЛЬЦ – баспалдақ сатыла-
рын өзара жалғастыратын бо-
латтан жасалған бекіткіш эле-
мент. Больцты баспалдақтар-
дың қаңқасы болмайды. Қан-
қаның қызметін басқыштар мен
больцтер атқарады.
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БОРДЮР – 1) полоса, обрам-
ляющая края чего-либо; кайма,
кромка; 2) низкие и узкие по-
лосы посаженных растений,
обрамляющие отдельные учас-
тки в садах и парках.
БРАНДМАУЭР – противопо-
жарная стена, предназначенная
для разобщения смежных по-
мещений здания или смежных
зданий с целью воспрепятство-
вать распространению пожара.
БРЕВНО – часть ствола дере-
ва заданной длины, получен-
ная его поперечным делением.
БРОВКИ – декоративное уб-
ранство стены над окном в
виде выступающего (иногда
профилированного, как архи-
вольт арки) валика.
БРУС – тело, размеры попереч-
ного сечения которого малы по
сравнению с длиной. В дерево-
обработке – пиленный или те-
саный с двух, трех или четырех
сторон лесоматериал толщиной
и шириной более 100 мм. Брус
с двумя противоположными
обработанными пластями назы-
вается двухкатным; брус, имею-
щий три продольные обрабо-
танные поверхности – трехкант-
ным, четыре – четырехкантным.
Используется как строительный
материал или для последующей
распиловки на обрезные пило-
материалы.

ЖИЕКТЕМЕ – 1) қандай да
бір нәрсені көмкеретін жолақ; 2)
бақтар мен саябақтарда жекеле-
ген алаңдарды көмкере отыр-
ғызылған өсімдіктердің аласа
әрі жіңішке келетін жолақтары.
БРАНДМАУЭР – ғимарат үй-
жайларын немесе жапсарлас
ғимараттарды өрттің тарылуы-
на тосқауыл ретінде бөліп
тұруға арналған өртке қарсы
қойылатын қабырға.
БӨРЕНЕ – белгілі бір ұзын-
дықта көлденеңінен кесілген
ағаш діңінің бөлігі.
ҚАБАҚТЫҚ – терезенің
үстінен шығып тұратын өрнекті
тұсы қабырғаның (кейде арка-
ның профилдік архивольті
секілді).
БІЛЕУ – көлдеңен қимасының
өлшемі ұзындығынан кем бола-
тын дене. Ағаш өңдеуде – екі,
үш немесе төрт жағынан кесіл-
ген не жонылған қалыңдығы
мен ені 100 мм асатын ағаш
материал. Қарама-қарсы екі
өңделген беті бар білеу қосжиек-
ті; ұзыннан үш өңделген беті
бар білеу – үшжиекті, төрт беті
бар білеу – төртжиекті деп ата-
лады. Құрылыс матералы ретін-
де немесе ары қарай кесілген
кесілмелі материалдар дайын-
дау үшін пайдаланылады.
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БРУСЧАТКА – дорожно-
строительный материал из
прочных горных пород (гра-
нит, базальт, диабаз и пр.), в
виде брусков, имеющих форму,
близкую к параллелепипеду.
Применяется для устройства
покрытий на отдельных участ-
ках автомобильных дорог и го-
родских улиц и площадей.
БРУТАЛИЗМ (необрутализм)
(от англ. brutal – грубый) – на-
правление в архитектуре с
1950-х гг., стремящееся к мак-
симальному выявлению архи-
тектоники построек с помощью
грубой ощутимости, подчерк-
нутой весомости архитектур-
ных форм; использует есте-
ственную фактуру материалов,
обнаженные конструкции и
системы инженерного обору-
дования зданий (архитекторы
А. и П.Смитсон в Великобри-
тании, П.Рудольф в США).

БУГЕЛЬ – стальное кольцо, на-
деваемое на ствол дерева для
предохранения от раскалывания.
БУНКЕРА – емкости для хране-
ния рыхлых и сыпучих матери-
алов, бетонный квадратный или
прямоугольной в плане ящик с
днищем пирамидальной формы.
БУТ – крупный строительный
камень (главным образом для
фундаментов).

ТАС ТӨСЕМ – мықты тау жы-
ныстарынан (гранит, базальт,
диабаз және т.б.) параллелепипед
пішіндес болып келген білеуше-
лерден жасалған жол-құрылыс
материалдары. Автомобиль
жолдарының жекелеген бө-
ліктеріне және қала көшелері
мен алаңдарына төсеуге қолда-
нылады.
БРУТАЛИЗМ (необрутализм)
(ағылшын тілінен – brutal –
тұрпайы) -сәулеттік пішіндердің
тұрпайы сезінілуі, айрықша сал-
мақты етіп көрсетілуі арқылы
құрылыстардың архитектони-
касын барынша аша түсуге
ұмтылатын 1950-жылдардағы
сәулет өнеріндегі бағыт; мате-
риалдардың табиғи фактура-
сын, ғимараттың құрылымда-
рын және инженерлік жүйе-
лерді ашық күйінде пайдалана-
ды (сәулетшілер – А. және
П.Смитсон – Ұлыбританияда,
П.Рудольф – АҚШ-та).
БУГЕЛЬ – ағаштың дініне
киіліп, жарылудан қорғайтын
болат сақина.
БУНКЕРЛЕР – борпылдақ
және сусымалы материалдарды
сақтауға арналған ыдыс, түбі
пирамида түріндегі төртбұрыш-
ты жәшік.
КЕСЕКТАС – ірі құрылыс тасы
(негізінен іргетасқа арналады).
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БУТИЛКАУЧУК – синтети-
ческий каучук, продукт сополи-
меризации изобутилена и не-
большого количества (до 5%)
изопрена. Не растворяется в
спиртах, эфирах, дихлорэтане,
анилине, нитробензоле. Стоек
к действию воды. Отличается
низкой газопроницаемостью.
Важнейшая область примене-
ния – производство шин и ре-
зиновых изделий, стойких к
действию высоких температур
и агрессивных сред.
БУТОБЕТОН – бетон, в кото-
ром в качестве наполнителя
используется бутовый камень.
Большей частью применяется
при сооружении фундаментов.
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ – кус-
ки горных пород размером 150-
500 мм, получаемые при дроб-
лении гранита, песчаника, из-
вестняка и т.д.

БУТИЛКАУЧУК – синтети-
калық каучук, изобутилен мен
изопреннің аздаған мөлшерінің
(5%-ке дейін) бірге полимерле-
нуінің нәтижесінде пайда бола-
ды. Спирт, эфир, дихлорэтан,
анилин, нитробензолда ері-
мейді. Судың әсеріне төзімді.
Газөткізгіштігі төмен. Қолданы-
латын ең негізгі салалары –
шина және жоғары температу-
раға, агрессивті әсерлерге
төзімді резеңке бұйымдары
өндірісі.
 БУТТЫ БЕТОН – толтырғыш
ретінде бутты тас қолданыла-
тын бетон. Көбінесе құрылыс-
тың іргетасына қолданылады.

БУТТЫ ТАС – көлемі 150-500
мм тау жыныстарының кесек-
тері, әктасты, құмтасты, гра-
нитті және т.б. ұсақтау жолы-
мен алынады.

В
ВАГРАНКА – шахтная пла-
вильная печь непрерывного
действия, теплообмен в кото-
рой происходит по принципу
противотока.
ВАЛ (в мелкомасштабных про-
филях – валик) – криволиней-
ный облом, имеющий в попе-
речном разрезе вид полукруга.

ШОЙЫН БАЛҚЫТҚЫШ –
жылу алмасу токтың қарсы бе-
рілуі арқылы пайда болатын
үздіксіз әрекеттегі шахталық бал-
қыту пеші.
БІЛІК (кішірек көлемдегі
пішіндер үшін – білікше) – көлде-
нең кесіндісі жарты дөңгелек
болып келетін қисық сызықты
бүйірқиынды.
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ВАЛИК – в малярном деле –
инструмент для нанесения и
равномерного распределения
лакокрасочных материалов
по окрашиваемой поверхно-
сти. Корпуса валиков, как
правило, изготавливаются из
полиэтилена высокой плот-
ности или алюминиевых
сплавов (допускается ис-
пользовать картон с пропит-
кой в эпоксидной смоле или
бакелитовом лаке); подшип-
ники – из полиэтилена (или
иных ударопрочных пласт-
масс), стали или алюминие-
вых сплавов.
ВАЛЬМА – скат шатровой
крыши, имеющий треугольную
форму и расположенный с тор-
цовой стороны здания.
ВАЛЬМОВАЯ ИЛИ ШАТРО-
ВАЯ КРЫША – крыша прямо-
угольного здания, имеющая че-
тыре ската, два из которых –
трапециевидные (по длинным
скатам), два – треугольные (по
коротким скатам).
ВАНТЫ – гибкие элементы
(растяжки), обычно стальные
тросы для крепления висячих
конструкций (большепролет-
ных покрытий, мостов, мачт и
др.).

ВАСА – жерди, расколотые по-
полам и уложенные (круглой

БІЛІКШЕ – сырлау жұмыста-
рында – бояу жағылатын бетке
лак-бояу материалдарын бір-
тегіс жайып, жағуға арналған
құрал. Білікшенің корпусы әдет-
те тығыздығы жоғары поли-
этиленнен немесе алюминий
қорытпаларынан (эпоксидті
шайыр (қарамай) не бакелитті
лак сіңірілген картонды пайда-
лануға да болады); мойынтірек-
тері – полиэтиленнен (немесе
басқа да соққыға төзімді пласт-
массалардан), болаттан не алю-
миний қорытпаларынан жаса-
лады.

ВАЛЬМА – ғимараттың бүйір
жағында орналасқан үшбұ-
рышты шатырлы төбенің еңісі.

ВАЛЬМАЛЫ НЕМЕСЕ ША-
ТЫРЛЫ ТӨБЕ – төртбұрыш-
ты ғимараттың төрт еңісті
төбесі, екеуі – трапеция пішінді
(ұзын еңістерінің бойымен),
екеуі – үшбұрышты (қысқа еңіс-
терінің бойымен).
ВАНТТАР – аспалы конструк-
цияларды (үлкен-үлкен аралық
жабындыларды, көпірлерді,
мачтарды және т.б.) бекітуге
арналған иілгіш элементтер
(кергіштер), әдетте болаттан
жасалған тростар.
ВАСА – ортасынан қақ бөлініп,
жабынның ағаш арқалықтары-
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стороной вниз) по деревянным
балкам перекрытия.

ВАТА, БАЗАЛЬТОВАЯ – теп-
лоизоляционный материал,
состоящий из тонкого базальто-
вого волокна. Волокна получа-
ют в результате расплавления
вулканической породы при
1500

о
С с последующим разду-

вом расплава и добавлением в
неё связующих компонентов и
водоотталкивающих веществ.
ВАТА, МИНЕРАЛЬНАЯ –
теплоизоляционный материал
в виде слабо уплотненной мас-
сы стекловидных волокон. По-
лучают из силикатных распла-
вов на основе доменных шла-
ков, а также из смесей осадоч-
ных (мергель, доломит, извес-
тняк) и изверженных (диабаз,
базальт, порфирит и т.д.) гор-
ных пород.
ВАТА, СТЕКЛЯННАЯ – рых-
лый материал, состоящий из пе-
реплетенных между собой тон-
ких стеклянных волокон. Сырь-
ем для получения служат квар-
цевый песок, известняк, кальци-
нированная сода. Используется
для изготовления теплоизоляци-
онных материалов.
ВАТА, ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ
(ЭКОВАТА) – древесный во-
локнистый материал. Изготов-
ляется из макулатуры. 80%

на жатқызыла қойылған
(дөңгелек жағы төмен қараты-
лып) сырғауыл.
БАЗАЛЬТТІ МАҚТА –
жіңішке базальтті талшықтар-
дан тұратын жылуоқшаулағыш
материал. Талшықтар жанартау
жыныстарын 1500оС темпера-
турада балқыту, одан соң бал-
қыманы үрлеп, оған біріктіргіш
компоненттер мен су өткіз-
бейтін заттектер қосу нәтиже-
сінде алынады.
МИНЕРАЛДЫ МАҚТА –
шыны тектес талшықтардың
аздап нығыздалған массасы
түріндегі жылуоқшаулағыш ма-
териал. Домналық қождың,
сондай-ақ шөгінді (мергель, до-
ломит, әктас) және жанартаулық
(диабаз, базальт, порфирит
және т.б.) тау жыныстары қос-
пасы негізінде силикатты бал-
қымалардан алынады.
ШЫНЫ МАҚТА – өзара
өріліп тоқылған жіңішке шыны
талшықтарынан тұратын жұм-
сақ материал. Кварцты құм,
әктас, кальцийлендірілген сода
сияқты шикізаттардан өңдірі-
леді. Жылуоқшаулағыш мате-
риалдар шығаруда пайдаланыла-
ды.
ЦЕЛЛЮЛОЗДЫ МАҚТА
(ЭКОМАҚТА) – ағаштан жа-
салған талшықты материал.
Макулатурадан жасалады. Эко-
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эковаты состоит из газетной бу-
маги, а 20% эковаты составля-
ют нелетучие добавки, служа-
щие антисептиками и антипи-
ренами.
ВЕНЕЦ – в деревянном строи-
тельстве бревна или брусья,
составляющие один горизон-
тальный ряд сруба. В углах сру-
ба бревна связываются путем
врубки – с выступающими кон-
цами ("в обло") или без них ("в
лапу", "в шип"). От количества
венцов зависит высота сруба,
а его площадь определяет дли-
на бревен.

ВЕНТИЛЯЦИЯ – регулируе-
мый воздухообмен в помещени-
ях; система мероприятий для
осуществления воздухообмена.
ВЕРАНДА – открытое или за-
стекленное помещение, при-
строенное к зданию.
ВЕРСТАК – специальный
стол для столярных, слесарных
и иных работ. Различаются по
назначению (слесарные, сто-
лярные), по материалу (метал-
лические, деревянные), по ко-
личеству тумб (одно-, двух-,
трехтумбовые), по числу рабо-
чих мест (одноместные, двух-
местные). Обычно стационар-
ный верстак оборудуют пере-
дними и задними тисками, а

мақтаның 80%-і газет қағазы-
нан, ал 20%-і антисептик және
антипирен ретіндегі ұшпайтын
қосымшалардан тұрады.

ТӘЖ – ағаштан салынатын
құрылыста – қиманың бір
көлденең қатарын құрайтын
бөренелер немесе білеулер.
Қиманың бұрыштарында
бөренелер кертіп орнату арқы-
лы байланысады – шеттері шы-
ғып тұрады ("оймалы") немесе
шықпайды ("табантүйіс",
"тиек"). Қиманың биіктігі
тәждер санына, ал аумағы
бөренелердің ұзындығына бай-
ланысты.
ЖЕЛДЕТУ – үй-жайдағы рет-
телген ауа алмасуы; ауаның ал-
масуын жүзеге асыруға арнал-
ған іс-шаралар жүйесі.
ВЕРАНДА – ғимаратқа жапсы-
рыла салынған ашық не әйнек-
телген үй-жай.
ШЕБЕР ҮСТЕЛІ – ағаш, темір
және басқа да ұсталық жұмыс-
тарға арналған арнайы үстел.
Қандай жұмыста қолданыла-
тынына (темір, ағаш ұсталығы),
жасалған материалына (темір-
ден, ағаштан), тумбаларының
санына (бір-, екі-, үштумбалы),
жұмыс орнының санына (бір
орынды, екі орынды) қарай
ажыратылады. Әдетте стацио-
нарлы шебер үстелі алдыңғы
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его верстачную доску – приспо-
соблениями для фиксации за-
готовок.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИ-
РОВКА ГОРОДСКИХ ТЕР-
РИТОРИЙ – изменение есте-
ственного рельефа земли путем
срезки, подсыпки, смягчения
уклонов и приспособления его
целей строительства.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТ-
СТОЙНИК – круглый или
квадратный в плане резервуар
с конусным дном, имеющим
уклон к центру резервуара.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СМЕСИ-
ТЕЛЬ – резервуар цилиндир-
ческой формы с конусным дном
или резервуар в виде параллеле-
пипеда с пирамидальным
дном.
ВЕСТИБЮЛЬ – помещение
между входом и внутренним
пространством. Использовался
еще в древнеримской архитек-
туре (например, в зданиях
бань). Но особую важность
приобрел в странах с холодным
климатом, для защиты от теп-
лопотерь. В России примени-
тельно к частным домам чаще
употреблялись названия "при-
хожая" или "крытые сени", а
слово "вестибюль" использова-
лось для общественных зданий.

және артқы қысқыштармен, ал
оның үстіндегі тақтайы дайын-
далған бөлшектерді бекітіп
ұстайтын тетіктермен жабдық-
талады.
ҚАЛА АУМАҒЫН ТІГІНЕН
ЖОСПАРЛАУ – жердің та-
биғи бедерін қазу, көтеру, кедір-
бұдырларды тегістеп, оны
құрылыс мақсаты үшін ыңғай-
лап өзгерту.

ТІК ТҰНДЫРҒЫШ – резер-
вуар орталығына қарай көлбеу
түбі конус тәрізді дөңгелек не-
месе шаршы резервуар.

ТІК АРАЛАСТЫРҒЫШ  –
түбі конус тәрізді цилиндр ны-
санды резервуар немесе түбі
пирамида тәрізді параллелепи-
пед түріндегі резервуар.

ВЕСТИБЮЛЬ – кіреберіс пен
ішкі кеңістіктің арасындағы үй-
жай. Ежелгі римдік сәулет өне-
рінде пайдаланылған (мысалы,
монша ғимараттарында).
Әсіресе ауа райы суық болып
келетін елдерде жылуды сақтау
мақсатында кеңінен қолданыл-
ған. Ресейде жекеменшік
үйлерге қатысты көбіне "кіре-
беріс" не "жабық ауыз үй" деп
қолданылған, ал "вестибюль"
сөзі қоғамдық ғимараттарға
қатысты қолданылған.
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ВЕЩЕСТВО (СМЕСЬ), ОГ-
НЕЗАЩИТНОЕ – вещество
(смесь), обеспечивающее огне-
защиту.
ВЕЩЕСТВО, ОГНЕТУША-
ЩЕЕ – вещество, обладающее
физико-химическими свойства-
ми, позволяющими создать ус-
ловия для прекращения горе-
ния.
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ – ра-
боты, связанные с использова-
нием энергии взрыва. Взрыв-
ные работы применяются при
рыхлении скальных пород с
последующей их разработкой
землеройными и скалоубороч-
ными механизмами. С помо-
щью взрывов возводят земля-
ные насыпи (на выброс), вы-
емки для каналов, дорог, дро-
бят мерзлые грунты, валят де-
ревья, корчуют пни.

ВИАДУК – сооружение мосто-
вого типа, предназначенное для
преодоления неводных преград
– ущелий, оврагов, дорог, желез-
нодорожных путей и т.п.
ВИБРАТОР – любая система,
служащая для возбуждения ме-
ханических, электромагнитных
или иных колебаний. В радио-
технике – участок проводника,
излучающий электромагнит-
ные волны, вследствие про-

ОТТАН ҚОРҒАҒЫШ ЗАТ-
ТЕК (ҚОСПА) – оттан қорғау-
ды қамтамасыз ететін заттек
(қоспа).
ОТ СӨНДІРГІШ ЗАТТЕК –
жануды тоқтату үшін қолайлы
жағдай туғызуға болатын физи-
ка-химиялық қасиетке ие зат-
тек.

ЖАРУ ЖҰМЫСТАРЫ – жа-
рылыс энергиясын пайдалану-
мен байланысты жұмыстар.
Жару жұмыстары тасты жыныс-
тарды қопсытқанда қолданы-
лады, соңынан олар жер қаза-
тын және тас жинаушы меха-
низмдермен өңделеді. Жару ар-
қылы топырақ үйінділері мен
бөгеттер салынады, арналар,
жолдар үшін ойықтар (лақтыру-
мен) жасалынады, қатқан жер
қыртысын қопарады, ағаштар-
ды құлатады, түбірлерді тамы-
рымен жұлады.
ВИАДУК – судан бөлек кедер-
гілерден – сайлар, жыралар,
жолдар, теміржолдар және т.б.
өтуге арналған көпір тәріздес
құрылыс.
ДІРІЛДЕТКІШ – механика-
лық, электромагниттік немесе
басқа да тербелістер тудыратын
кез келген жүйе. Радиотехника-
да – бойынан айнымалы ток
өту кезінде электромагнитті тол-
қындар шығаратын өткізгіштің
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хождения по нему переменно-
го тока. В строительных техно-
логиях – устройство для полу-
чения механических колеба-
ний, используемое самостоя-
тельно или как узел вибраци-
онных машин и оборудования.
Важнейшая область примене-
ния – уплотнение бетонных
смесей при проведении бе-
тонных работ или изготовле-
нии бетонных и железобетон-
ных изделий. Кроме того, виб-
раторы используются для ме-
ханизации выгрузки материа-
лов из емкостей, уплотнения
грунтов и дорожных покры-
тий, в виброконвейерах, виб-
ростендах для испытания кон-
струкций.
ВИБРОПРЕССОВАНИЕ –
способ уплотнения бетонной
смеси путем приложения к ней
вибрационных нагрузок и ста-
тического давления.
ВИЛЛА (лат. villa – усадьба, по-
местье) – загородный дом с са-
дом или парком. В древнем
Риме "виллой" называли заго-
родное поместье, предназна-
ченное для развлечений и от-
дыха.

ВИМПЕРГ – резной фронтон
над окном или дверным про-
емом (готическая архитектура).

бір бөлігі. Құрылыс технология-
сында – жеке өз алдына неме-
се дірілдеткіш мәшинелер мен
құралдардың бір торабы ретін-
де қолданылатын механикалық
тербелістер беретін құрылғы.
Ең негізгі қолданыс аясы – бе-
тонмен жұмыс жасау немесе
бетон және темірбетон бұйым-
дарын жасау кезінде бетон қос-
паларын тығыздау. Сонымен
қатар материалдарды ыдыстар-
дан төгу, топырақты және жол
төсеніштерін нығыздау кезінде,
құрылымдарды сынақтан
өткізу үшін дірілдеткіш конвейр-
лер мен дірілдеткіш стендтерде
қолданылады.

ДІРІЛДЕТІП СЫҒЫМДАУ –
бетон қоспасын дірілдеткіш күш
пен статикалық қысымды қол-
дана отырып нығыздау тәсілі.

ВИЛЛА (латын тілінен – villa –
үй-жай, жер иелігі) – бақшасы
немесе саябағы бар қала сыр-
тындағы үй. Ежелгі Римде
көңіл көтеру және демалуға
арналған қала сыртындағы үй-
жайы бар жер иелігін "вилла"
деп атаған.
ВИМПЕРГ – терезе не есік ойы-
ғының үстіндегі жонылып ор-
натылған фронтон (готикалық
сәулет өнері).
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ВИНИПЛАСТ – термоплас-
тичный непрозрачный матери-
ал – пластическая масса на ос-
нове поливинилхлорида
(ПВХ), содержащая стабилиза-
торы, смазывающие вещества,
красители (для получения
цветных изделий), наполните-
ли и модификаторы (снижают
стоимость, улучшают физико-
механические свойства). Впер-
вые производство винипласта
было организовано в Германии
в 30-х гг. XX века. Винипласт
не горит, не имеет запаха, хо-
рошо поддается различным
видам механической обработ-
ки на обычных станках, легко
сваривается с помощью сва-
рочного прутка, хорошо склеи-
вается, является хорошим диэ-
лектриком, устойчив к дей-
ствию кислот.
ВИТРАЖ – застекление окон
или дверей с тематическими
или орнаментальными живо-
писными рисунками, состав-
ленными из кусков разноцвет-
ного стекла или другого про-
свечивающего материала. По-
лучили распространение в ро-
манской и особенно в готичес-
кой архитектуре.
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ – спо-
собность строительных мате-
риалов долговременно сопро-
тивляться разрущающему дей-

ВИНИПЛАСТ – термопласти-
калық мөлдір емес материал –
құрамында тұрақтандырғыш,
жағатын заттектер, бояғыш
(түрлі-түсті бұйымдар үшін),
толықтырғыш пен модифика-
тор (құнын арзандатады, физи-
ко-механикалық қасиеттерін
жақсартады) бар поливинилх-
лорид (ПВХ) негізіндегі пластик
зат. Винипласт өндірісі алғаш
рет ХХ ғасырдың 30-жылда-
рында Германияда қолға алын-
ды. Винипласт отқа жанбайды,
иіссіз, қарапайым станоктарда
әртүрлі механикалық өндеулер
жүргізуге болады, дәнекерлеу
шыбығымен жеңіл дәнекерле-
неді, жақсы желімделеді, жақсы
диэлектрик болып келеді, қыш-
қылдардың әрекетіне төзімді.

ВИТРАЖ – терезелерді не есі-
ктерді түрлі-түсті шыны неме-
се басқа жылтыраған материал
сынықтарынан құрастырылған
өрнекті кескіндемелік суреттер-
мен әйнектеу. Роман, әсіресе,
готикалық сәулет өнерінде кең
таралған.

ЫЛҒАЛҒА ТӨЗІМДІЛІК –
құрылыс материалдарының
кезең-кезең дымқылданғанда
және кепкенде ылғалдың
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ствию влаги при периодичес-
ких увлажнениях и высыхани-
ях материала.
ВЛАЖНОСТЬ – величина,
показывающая относительное
(реже абсолютное) содержание
влаги в материале, определен-
ное по отношению к массе су-
хого материала и выраженная
в процентах.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗА-
ЦИЯ – система трубопроводов
и устройств в объеме, ограни-
ченном наружными поверхно-
стями ограждающих конструк-
ций и выпусками до первого
смотрового колодца, обеспечи-
вающая отведение сточных вод
от санитарно-технических
приборов и технологического
оборудования и при необходи-
мости локальными очистными
сооружениями, а также дожде-
вых и талых вод в сеть канали-
зации соответствующего на-
значения населенного пункта
или промышленного предпри-
ятия.
ВОДНАЯ СТАНЦИЯ – комп-
лексное спортивное сооруже-
ние на берегу водоема для учеб-
ных занятий, тренировок и со-
ревнований по плаванию,
прыжкам в воду и гребле.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В
СТОИТЕЛЬСТВЕ – наиболее

бүлдіргіш әрекетіне ұзақ уақыт
қарсы тұру қабілеті.

ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ – құрғақ ма-
териал массасымен салысты-
рып анықталатын және про-
центпен көрсетілетін материал-
дың құрамындағы ылғалдың
салыстырмалы (кейде абсо-
лютті) мөлшерінің көрсеткіші.
ІШКІ КӘРІЗ – елді мекен не-
месе өнеркәсіптік кәсіпорын-
ның тиісті мақсатта қолданыла-
тын кәріз желісіне санитарлық-
техникалық жабдықтардан
және қажет болғанда жергілікті
тазартқыш құрылыстармен сар-
қынды суды, сонымен қатар
жаңбыр мен еріген суларды
бұруды қамтамасыз ететін қор-
шау конструкцияларының сырт-
қы беттерімен және шығыңқы
жерлерімен бірінші байқау
құдығына дейін шектелген
көлемдегі құбырлар мен құрыл-
ғылардың жүйесі.

СУ СТАНСАСЫ – суға жүзу,
суға секіру және ескек есу
жөніндегі оқу сабақтарына, жат-
тығулар мен жарыстарға арна-
лып суайдындары жағасында
салынған кешенді спорттық
құрылыс.
ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ СУ
КӨЛІГІ – су жолдарынан тіке-
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дешевый вид транспорта широ-
ко применяемый на стройках,
находящихся в непосредственной
близости от водных путей. Эф-
фективность водного транспор-
та повышается при перевозке
массовых строительных грузов;
песка, камня, гравия, щебня, леса.
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУ-
ЖЕНИЯ (ВОДОЗАБОРЫ,
ВОДОПРИЕМНИКИ) – гид-
ротехнические сооружения,
осуществляющие забор воды из
водотока или водоема для ир-
ригации, водоснабжения, гид-
роэлектростанций и т.д.
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
– сооружение в системе водо-
снабжения (водопровода), слу-
жащие для регулирования рас-
хода и напора воды в водопро-
водной сети, создания ее запа-
са и уравнивания работы на-
сосных станций.
В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е -
МОСТЬ – способность мате-
риала не пропускать воду до
достижения односторонним
гидростатическим давлением
определенной величины.
ВОДООТВЕДЕНИЕ – исполь-
зование комплекса инженер-
ных сооружений и оборудова-
ния с целью удаления сточных,
ливневых и талых вод из насе-
ленных пунктов и промышлен-
ных объектов.

лей жақын орналасқан құры-
лыстарда кең қолданылатын
көліктің ең арзан түрі.  Су
көлігінің тиімділігі жаппай
құрылыс жүктерін: құм, тас,
гравий, қиыршықтас, ағаш та-
сымалдағанда артады.

СУ ЖИНАҒЫШ ҚҰРЫЛЫС-
ТАР (СУ ЖИНАҒЫШТАР, СУ
ҚАБЫЛДАҒЫШТАР) – ирри-
гация, сумен жабдықтау, гидро-
стансалар және т.б. үшін ағын
судан немесе суайдынынан су
жинауды жүзеге асыратын гид-
ротехникалық құрылыстар.
СУҚЫСЫМДЫ МҰНАРА –
сумен жабдықтау (су құбыры)
жүйесіндегі су құбыры тора-
бындағы су шығыны мен
қысымын реттеуге және оның
қорын жасау мен сорғы станса-
ларының жұмысын теңдесті-
руге қызмет ететін құрылыс.
СУ ӨТКІЗБЕУШІЛІК – ма-
териалдың біржақты гидроста-
тикалық қысымды белгілі бір
мөлшерге жеткізгенге дейін су
өткізбеу қасиеті.

СУДЫ БҰРУ – ағын су, жауын
және еріген қар суын елді ме-
кендерден және өнеркәсіп
объектілерінен шеткері әкету
мақсатында инженерлік құры-
лыстар мен жабдықтар кешенін
пайдалану.



Архитектура и строительство

59

ВОДООТЛИВ – комплекс ме-
роприятий по отводу и удале-
нию подземных или поверхно-
стных вод. В горном деле – из
шахт (рудников), карьеров; в
строительстве – из котлованов
и траншей. Производится, как
с подъемом воды, так и само-
теком. Системы водоотвода
состоят из дренажных канав,
трубчатых коллекторов, водо-
сборников, камер с насосами,
нагнетательных трубопрово-
дов и т.д.

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ –
физическая характеристика.
Измеряется коэффициентом
фильтрации, т.е. количеством
воды (в м куб.) прошедшим в
течение 1 часа через объем рав-
ный 1 м

3
 при разности давле-

ний, установленной стандар-
том для данного материала.
ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
– отопительная система, при
которой помещения отаплива-
ются подающимся в них горя-
чим воздухом.
ВОЙЛОК, СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ – рулонный теплоизоля-
ционный материал, изготавли-
вающийся из низкосортной
шерсти, растительных волокон
и клея. Используется для теп-

СУ ТӨГУ – жерасты немесе
жербеті суларын ағызып жібе-
руге және суалтуға бағыттал-
ған іс-шаралар кешені. Тау-кен
ісінде – шахталардан (кеніш-
терден), карьерлерден; құры-
лыста – қазаншұңқырлар мен
траншеялардан су айдау. Суды
тартып шығару және өздігінен
ағызу жолдарымен жүргі-
зіледі. Суды төгу жүйелері
дренажды арықтардан, түтікті
коллекторлардан, су жинақтау-
шылардан, су сорғыш каме-
ралардан, суды қысыммен ай-
дайтын құбырлардан және т.б.
тұрады.
СУӨТКІЗГІШТІК – физика-
лық қасиет. Сүзу коэффициен-
тімен өлшенеді, яғни осы мате-
риал үшін стандартпен белгі-
ленген қысым айырмашылық-
тарымен 1 сағат ішінде 1 м

3

көлем арқылы өткізілген судың
мөлшері.

АУАМЕН ЖЫЛЫТУ – жылу
жүйесі, оның барысында үй-
жайлар оларға берілетін ыстық
ауамен жылытылады.

ҚҰРЫЛЫС КИІЗІ – төмен
сұрыпты жүннен, өсімдік тал-
шықтарынан және желімнен
жасалатын орамалы жылуоқ-
шаулағыш материал. Түрлі жаб-
дықтар, суқұбырлары және
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лоизоляции различного обору-
дования, трубопроводов и т.п.
ВОЙЛОЧНЫЙ ПОКРОВ
ЮРТЫ – войлочный покров
юрты изготовляется из выде-
ланной овечьей шерсти и со-
стоит из: 1.) узик; 2.) туырлык;
3.) тундик.
ВОЛЮТА – скульптурное укра-
шение из двух спиралевидных
завитков на капители ионичес-
кой колонны; основанная фор-
ма украшения заимствована из
природы. Один из основных
мотивов орнаментики бронзо-
вого века, позднее использовав-
шийся во всех стилях.
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ – мате-
риалы и изделия, которые пос-
ле полного первоначального
использования (износа) могут
применяться повторно в про-
изводстве как исходное сырье.

ВУЛКАНИТ – штучный тепло-
изоляционный материал, со-
стоящий из асбеста, диатоми-
та и извести.
ВЫКЛЕЙКА – узор (рисунок)
из другого материала, наклеи-
ваемый на что-либо. В поли-
графии – приклеивание отде-
лочной бумаги на основу фор-
заца из белой бумаги с ткане-
вым фальцем.
ВЫКРУЖКА – криволиней-
ный вогнутый облом, профиль

т.с.с. үшін жылуоқшаулағыш
ретінде пайдаланылады.
КИІЗ ҮЙДІҢ КИІЗ ЖАБЫН-
ДЫЛАРЫ – 1) үзік; 2) туыр-
лық; 3) түндік. Бұлар түтілген
қой жүнімен басылады.

ВОЛЮТА – иондық ұстанның
капителі бетіндегі екі бұрандал-
ған өрнек түріндегі мүсіндік
әшекей; әшекейлеудің негізгі
нысаны табиғаттың өзінен
алынған. Қола ғасыры өрнек-
темесінің кейінірек барлық
стильдерде пайдаланылған
негізгі мотивтерінің бірі.
ЕКІНШІ РЕТ ҚОЛДАНЫ-
ЛАТЫН ШИКІЗАТ – мате-
риалдар мен бұйымдар, олар бас-
тапқы толық қолданылғаннан
кейін өндірісте бастапқы шикі-
зат ретінде қайтадан қолданы-
луы мүмкін.
ВУЛКАНИТ – асбест, диато-
мит және әктастан тұратын же-
келенген жылуоқшаулағыш ма-
териал.
ЖАПСЫРМА – бір нәрсеге
жапсырылатын бөлек мате-
риалдан жасалған өрнек (сурет).
Полиграфияда – маталы фальці
бар ақ қағаздан жасалған фор-
зац негізіне әрлеу қағазын жап-
сыру.
ӨРНЕКЕРНЕУ (ойынды) –
қисық сызықты қайқы бөлшек,
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архитектурно-пластической
детали, по очертанию – чет-
верть окружности.
ВЫПУСКИ – в деревянном
зодчестве концы бревен, выпу-
щенные из сруба. Помочки под-
держивают свесы кровель, га-
лереи, площадки висячих ко-
лец.

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА –
вещества, выполняющие фун-
кцию цементирующего компо-
нента. По происхождению мо-
гут быть как органическими,
так и неорганическими.
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
– цемент, глина, известь и т.п.
Применяются в строительстве
для изготовления бетонов и
растворов, а также для скреп-
ления отдельных элементов
строительных конструкций.

ВЯЖУЩИЕ, ВОЗДУШНЫЕ
– группа вяжущих веществ (из-
весть воздушная гашеная, из-
весть молотая негашеная, гип-
совые вяжущие, магнезиаль-
ные, растворимое стекло), ко-
торые способны твердеть, на-
бирать прочность и сохранять
ее только на воздухе.
ВЯЖУЩИЕ, ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКИЕ -самая многочис-
ленная группа вяжущих. Спо-
собны твердеть и сохранять

сәулет-пластикалық детальдің
пішіні, сипаты бойынша –
дөңгелектің төрттен бірі.
ЖЕҢСЫРЫҚТАР – ағаш сәу-
лет өнерінде бөренелердің
қимадан шығып тұратын ұшта-
ры. Жеңсырықтар төбе жабы-
нының, галереялардың асыл-
маларын, аспалы шеңберлердің
алаңқайларын ұстап тұрады.
ТҰТҚЫР ЗАТТЕКТЕР – це-
менттейтін компоненттердің
қызметін атқаратын заттектер.
Органикалық та, органикалық
емес те түрлері болады.

ТҰТҚЫР МАТЕРИАЛДАР –
цемент, саз балшық, әктас және
т.б. Құрылыста бетондар мен
ерітінділер дайындауда, сондай-
ақ құрылыс құрылымдарының
жекелеген элементтерін бір-
біріне бекіту үшін де пайдала-
нылады.
АУАДА ҚАТАТЫН ТҰТҚЫР
ЗАТТАР – тек ауада қатаятын,
мықты бола түсетін және қасие-
ті сақталатын тұтқыр заттектер
тобы (ауалы сөндірілген әк, ұса-
тылған сөндірілмеген әк, гипсті,
магнезиалы тұтқыр заттар,
ерігіш шыны).

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ТҰТ-
ҚЫР ЗАТТАР – тұтқыр заттар-
дың мол түрі. Ауада және суда
қатаяды және қаттылығын сақ-
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твердость на воздухе и в воде.
К ним относятся известь гид-
равлическая, романцемент,
портландцемент и некоторые
другие материалы.

тай алады. Бұларға гидравли-
калық әктас, романцемент, порт-
ландцемент және басқа да ма-
териалдар жатады.

Г
ГАБАРИТ – предельное очер-
тание предмета. Применитель-
но к транспортным машинам и
движущимся частям стацио-
нарных машин определяется с
учетом их безопасного переме-
щения среди других машин и
сооружений. В архитектуре –
обобщенный предельный кон-
тур архитектурного сооружения
или его части.

ГАББРО – высокопрочный
стойкий к выветриванию
строительный материал – маг-
матическая горная порода
черного или темно-зеленого
цвета (встречается пятнистая
окраска). Габбро в виде поли-
рованных плит используется
для облицовки фасадов зда-
ний.
ГАВИТ – усыпальница и зал
собраний, пристраеваемые
обычно к западной стене ар-
мянских храмов. Система арок
и сводов перекрытия поддер-
живается четырьмя столбами

ГАБАРИТ – заттың сыртқы
сұлбасының шегі. Көлік мәши-
нелері мен стационарлық
мәшинелердің жылжымалы
бөліктеріне қатысты қолдан-
ғанда олардың басқа мәшине-
лер мен құрылымдардың ара-
сында қауіпсіз қозғалысын ес-
кере отырып анықталады. Сәу-
лет өнерінде – сәулет құрылы-
сының не оның бір бөлігінің
жалпылай алынған шеткі кон-
туры.
ГАББРО – желдің зиянды әсе-
ріне тұрақты болып келетін өте
берік құрылыс материалы – қара
немесе қою жасыл түсті (теңбіл
түстісі де кездеседі) магмалық
тау жынысы. Габбро жылтыра-
тылған тақталар түрінде ғима-
рат қасбеттерін қаптау үшін
пайдаланылады.

ГАВИТ – армян храмдарының
әдетте шығыс жағындағы
қабырғасына жабыстырыла са-
лынатын сағана және жиналыс
залы. Жабынының аркалар мен
тоғыспалар жүйесі өзара
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или двумя парами взаимо пе-
рекрещивающихся арок.

ГАЗОБЕТОН – разновидность
ячеистого бетона, получаемая
из смеси вяжущего, песка и
воды с газообразующими до-
бавками. В качестве вяжущего
применяют портландцемент.
Газообразователем, как прави-
ло, служит алюминиевая пуд-
ра. При введении ее в смесь
происходит реакция с известью
или щелочью, в результате ко-
торой выделяется водород.
ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ –
вид отопления, при котором
специально приспособленные
для сжигания газа нагреватель-
ные приборы размещаются не-
посредственно в отапливае-
мом помещении.
ГАЗОСИЛИКАТ – ячеистый
теплоизоляционный бетон,
получаемый из смеси извести
с молотым кварцевым песком
путем вспучивания предвари-
тельно приготовленного шла-
ма (теста) с помощью газообра-
зователя и затвердевания в раз-
личных условиях (автоклавная
обработка или пропаривание).
ГАЛЕРЕЯ – в жилых и обще-
ственных зданиях длинное
крытое светлое помещение, в
котором обычно одну из про-
дольных стен заменяют колон-

қиылысып келетін аркалардың
төрт немесе екі жұп бағанмен
ұсталынып тұрады.
ГАЗДЫ БЕТОН – тұтқыр заттар-
дың, су мен құмның газ түзетін
қосындылармен қоспасынан
алынатын кеуекті бетонның бір
түрі. Тұтқыр зат ретінде порт-
ландцемент қолданылады. Газ
түзетін зат ретінде, әдетте, алю-
миний ұнтағы алынады. Оны
қоспаға салғанда әкпен не
сілтімен әрекетке түседі, нәти-
жесінде сутек бөлінеді.

ГАЗБЕН ЖЫЛЫТУ – жылы-
тудың бір түрі, оның барысын-
да газды жандыруға арналып
лайықталған қыздырғыш ас-
паптар тікелей жылытылатын
үй-жайларда орнатылады.

ГАЗДЫ СИЛИКАТ – әк пен ұса-
тылған кварц құмының қоспа-
сынан жасалатын кеуекті жы-
луоқшаулағыш бетон, алдын
ала дайындалған қойыртпақты
(шлам) газ түзетін заттың көме-
гімен көпіртеді және түрлі жағ-
дайларда (автоклавта өңдеу
немесе булау) кептіреді.

ГАЛЕРЕЯ – тұрғын және
қоғамдық ғимараттардағы
ұзынша келетін жабық жарық
бөлме, әдетте оның ұзына
бойғы қабырғаларының бірін
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ны или столбы, а иногда еще и
баллюстрада. Галерея объеди-
няет ряд смежных входов, свя-
зывает между собой основные
помещения или части здания.

ГАЛЕРЕЯ, ВИСЯЧАЯ – гале-
рея, поддерживаемая консоль-
ными выпусками из здания.
ГАНЧ – вяжущий материал,
применяемый в штукатурных
растворах. Получается путем
обжига природной смеси гип-
са с глиной.
ГАРАЖ – здание (или комплекс
зданий и сооружений) для хра-
нения, технического обслужи-
вания и текущего ремонта ав-
томобильного транспорта.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – вре-
мя, на протяжении которого за-
стройщик гарантирует сохране-
ние качества показателей объек-
та строительства, указанных в
проектно-сметной документа-
ции, и возможность эксплуата-
ции объекта строительства (жи-
лого здания) в соответствии с
договором о долевом участии в
жилищном строительстве.
ГВИРГВИНИ – бревенчатое
или балочное шатровое пере-
крытие грузинского народного
жилища (дарбазы), ярусами су-
жающееся кверху, с отверстием
для выхода дыма.

ұстандар немесе бағандар ал-
мастырады. Галерея бірқатар
жапсарлас кіреберістерді
біріктіреді, негізгі үй-жайларды
не ғимараттың бір бөлігін өзара
байланыстырады.
АСПАЛЫ ГАЛЕРЕЯ – ғима-
раттан түсірілген шығыңқы ас-
палы галерея.
ҒАНЫШ – сылаққа арналған
ерітінділерде қолданылатын
тұтқыр материал. Гипс пен бал-
шықтың табиғи қоспасын
күйдіру арқылы алынады.
ГАРАЖ – автомобиль көлігін
сақтауға, оларға техникалық
қызмет көрсету мен жөндеуге
арналған ғимарат (немесе ғима-
раттар мен құрылыстар кешені).
КЕПIЛДIКТI МЕРЗIМ  –
құрылыс салушы тұрғын үй
құрылысына үлестiк қатысу ту-
ралы шартқа сәйкес жобалау-
сметалық құжаттамада көрсе-
тiлген құрылыс объектiсi
көрсеткiштерiнiң сапасын сақ-
тауға және құрылыс объектiсiн
(тұрғын жайды) пайдалану
мүмкiндiгiне кепiлдiк беретiн
уақыт.
ГВИРГВИНДЕР – грузин хал-
қының тұрғын жайының (дар-
базалар) бөрене немесе арқа-
лықты шатыр жабыны, яруста-
ры жоғарыға қарай тарыла бе-
реді, түтін шығатын тесіктері
болады.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА-
СЕЛЕННОГО ПУНКТА – гра-
достроительный проект комп-
лексного планирования разви-
тия и застройки города, посел-
ка, аула (села) либо другого по-
селения, устанавливающий зо-
нирование, планировочную
структуру и функциональную
организацию их территории,
систему транспортных и инже-
нерных коммуникаций, озеле-
нения и благоустройства.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ОБЪЕКТА – часть проекта
строительства объекта (здания,
сооружения, комплекса), содер-
жащая комплексное решение
вопросов его размещения на
территории (участке), проклад-
ки (проводки) транспортных
коммуникаций, инженерных
сетей, инженерной подготовки
участка, благоустройства и озе-
ленения, организации хозяй-
ственного обслуживания и
иных мероприятий, связанных
с местоположением проекти-
руемого объекта.
ГЕОКАРКАСЫ – разновид-
ность георешеток (другое на-
звание "объемные георешет-
ки"). Конструкции из неткан-
ных лент, скрепленных между
собой сварными высокопроч-
ными швами в шахматном по-
рядке. Применяются для про-

ЕЛДІ МЕКЕННІҢ БАС
ЖОСПАРЫ – аймақтарға
бөлуді, оның аумағының жос-
парлы құрылымы мен функцио-
налдық ұйымдастыруды,
көлік және инженерлік комму-
никацияларды, көгалдандыру
мен абаттандыру жүйелерін
белгілейтін, қаланы, кентті,
ауылды (селоны) не басқа да
қонысты дамыту мен салуды
кешенді жоспарлаудың қала
құрылысы жобасы.
ОБЪЕКТІНІҢ БАС ЖОСПА-
РЫ – құрылыс объектісі (ғима-
рат, құрылыс, кешен) жобасы-
ның оны аумаққа (учаскеге) ор-
наластыру, көлік коммуникация-
ларын, инженерлік желілерді
төсеу (жүргізу), учаскені инже-
нерлік жағынан дайындау, абат-
тандыру мен көгалдандыру,
шаруашылық қызметін көрсе-
туді ұйымдастыру мәселелерін
және жобаланып отырған
объектінің орналасатын жеріне
байланысты өзге де іс-шаралар-
ды кешенді шешу қамтылатын
бөлігі.
ГЕОҚАҢҚА – геоторлардың
бір түрі (басқа аты "көлемді
геоторлар"). Шахмат үлгісіндегі
беріктігі жоғары дәнекерлеу
жапсарлармен өзара бірік-
тірілген мата емес таспалардан
жасалған конструкциялар.
Құламаларды, жолжелісі конус-
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тивоэрозионной защиты отко-
сов, конусов путепроводов, а
также при устройстве подпор-
ных стенок и армировании сла-
бых оснований.
ГЕОМАТЫ – имеющие раз-
личную структуру объемные
рулонные водопроницаемые
структуры, выполненные из
полимеров и (или) других син-
тетических или природных
элементов, соединенных меж-
ду собой термическим, механи-
ческим или иным способом.
Применяются для создания ус-
тойчивого растительного по-
крова на берегах водоемов,
склонах и откосах, предотвра-
щения эрозионных процессов,
улучшения дренажа и усиления
оснований
ГЕОМЕМБРАНЫ – рулонные
материалы из полимеров или
битумов, характеризующиеся
очень низкой водопроницае-
мостью. Применяются для
паро-, гидро- и газоизоляции
подземных строительных кон-
струкций, устройства противо-
фильтрационных экранов, а
также для снижения величины
активных сдвиговых напряже-
ний за счет гладкого контакта с
нижележащим слоем и т.д.

ГЕОРЕШЕТКИ – геосинтети-
ческий материал, состоящий из

тарын эрозиядан қорғау, сон-
дай-ақ тіреуіш қабырғалар мен
осал негіздерді арматуралау
үшін пайдаланылады.

ГЕОМАТ – термиялық, меха-
никалық немесе басқа да жол-
дармен өзара жалғасқан, поли-
мерлерден және (немесе) басқа
да синтетикалық не табиғи эле-
менттерден жасалған құрамы
әртүрлі болып келетін көлемді
орамды су өткізгіш құрамдар.
Суайдындары жағалауларында,
еңістер мен құламалы жерлер-
де тұрақты өсімдік қабатын
қалыптастыру, эрозиялық про-
цестердің алдын алу, дренажды
жақсарту және негіздерді ны-
ғайту үшін қолданылады.

ГЕОМЕМБРАНАЛАР – поли-
мерлер мен битумдардан жасал-
ған су өткізбеу қасиетінің жо-
ғарылығымен сипатталатын
орама материал. Жерасты
құрылыс құрылымдарын бу-
дан, судан және газдан оқшау-
лау үшін, сүзілуге қарсы экран-
дар орнатуда, сондай-ақ төмен
жатқан қабаттармен сырғыма-
лы әрекеттесуі есебінен қысым-
дардың жылдам жылжу
мөлшерін азайту және т.б. үшін
қолданылады.
ГЕОТОРЛАР – дәнекерлеу не-
месе тоқу арқылы экструзион-
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сетки работающих на растяже-
ние непрерывных соедини-
тельных элементов, скреплен-
ных между собой экструзион-
ным способом, сваркой или
переплетением (при этом вели-
чина ячеек больше ширины со-
единительных элементов и
имеет достаточные размеры
для сцепления с окружающим
грунтом, камнями или другими
геотехническими сопрягаемы-
ми элементами).
ГЕОСЕТКИ – рулонные мате-
риалы, имеющие ячеистую
структуру, образующие элемен-
ты которой (высокопрочные
нити или пучки нитей) скреп-
лены узлами, переплетены или
спрессованы. Существуют ком-
позиционные геосетки, в со-
став которых входят нетканые
материалы. Изготавливаются
из полимерных нитей или лент.
Характеризуются высокой
прочностью и малой деформа-
тивностью.
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ – материалы,
полностью или частично изго-
товленные из синтетических
или натуральных полимеров,
применяемые в геотехнике для
повышения технических харак-
теристик грунтов или элемен-
тов различных строительных
конструкций.

дық әдіспен өзара бекітілген
(қуыстарының мөлшері жалғас-
тыратын элементтердің ені-
нен үлкен және қоршаған орта-
дағы топырақ, тас не басқа да
байланысқа түсетін геотехника-
лық элементтер ілініп жабысуға
жеткілікті көлемде болуы керек)
үнемі жалғаулы тұратын эле-
менттерді керіп созуға арнал-
ған тордан тұратын геосинтети-
калық материал.

ГЕОТОРШАЛАР – элемент-
тері түйіндермен байланысқан,
тоқылған немесе жаншылған
(өте мықты жіптер не жіптердің
бірнеше талы) кеуек құрылым-
ды болып келетін орамалы ма-
териал. Құрамына тоқылмай-
тын материалдар енетін компо-
зициялық геоторшалар да бола-
ды. Полимер жіптерден неме-
се таспалардан жасалады.
Беріктілігі жоғары және дефор-
мацияға аз ұшырайтындығы-
мен сипатталады.
ГЕОСИНТЕТИКАЛЫҚ МА-
ТЕРИАЛДАР – топырақтың не
түрлі құрылыстық құрылым-
дардың геотехникалық қасиетін
арттыру үшін қолданылатын
тұтастай немесе жартылай син-
тетикалық не табиғи полимер-
лерден жасалған материалдар.
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ГЕРМА – короткая, сужающа-
яся книзу четырехугольная ко-
лонна, завершающаяся бюстом.
Начиная с ренессанса, особен-
но же – в стиле барокко, часто
употребляшийся элемент укра-
шения шкафов.

ГЕРМЕТИКИ – эластичные
или пластоэластичные матери-
алы, применяемые для обеспе-
чения непроницаемости сты-
ков и соединений конструктив-
ных элементов зданий и соору-
жений.

ГИДРОИЗОЛ – биостойкий
рулонный материал, получае-
мый пропиткой асбестовой бу-
маги нефтяными битумами.
Предназначается для гидроизо-
ляции подземных и других со-
оружений, устройства рулон-
ной кровли и антикоррозион-
ных покрытий трубопроводов.
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ – предназначенные для
защиты строительных конст-
рукций от постоянного воздей-
ствия агрессивной влажной
среды, чаще всего от действия
воды под давлением.
ГИДРОПРИВОД – привод,
включающий в себя гидравли-
ческий механизм, в котором
рабочая жидкость находится

ГЕРМА – төменгі жағы бірте-
бірте жіңішкеріп келетін
төртбұрышты қысқа ұстан, бас
жағында бюсті болады. Қайта
өрлеу дәуірінен бастап, әсіресе,
барокко стилінде шкафтарды
әшекейлеуде көбірек қолданыл-
ған элемент.
ГЕРМЕТИКТЕР – ғимараттар
мен құрылыстардың конструк-
циялық элементтерінің тоғыс-
тары мен қосылыстарының
өткізбеушілігін қамтамасыз ету
үшін қолданылатын иілгіш не-
месе пластикалық иілгіш мате-
риалдар.
ГИДРОИЗОЛ – асбесті қағазға
мұнайлы битум сіңдіріп жаса-
латын биотөзімді орамды мате-
риал. Жерасты және басқа да
құрылыстарды судан оқшаулау
үшін, орамды шатыр және су-
құбырларының тоттануға қарсы
қабатын жасауға арналған.

ГИДРООҚШ АУЛАҒЫШ
ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДА-
РЫ – құрылыстық құрылым-
дарды зиянды ылғалды орта-
ның, көбіне қысыммен бері-
летін судың тұрақты әсерінен
қорғауға арналған.

ГИДРОЖЕТЕК – бір және
одан да көп көлемді гидроқоз-
ғалтқышты (гидроцилиндрлі),
жұмыс сұйықтығы қысым әсе-
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под давлением, с одним и бо-
лее объемным гидродвигате-
лем (гидроцилиндром).
ГИДРОФОБНОСТЬ – спо-
собность материала не смачи-
ваться водой.
ГИДРОШПОНКИ – выпол-
ненные из ПВХ эластичные
ленты для уплотнения рабочих
и деформационных швов в бе-
тонных конструкциях, посто-
янно или временно находящих-
ся под воздействием поверхно-
стных грунтовых или сточных
вод (резервуары, водонапор-
ные башни, дамбы, водосливы,
каналы, плавательные бассей-
ны, очистные сооружения и
т.п.).
ГИМНАСИЙ – общественное
сооружение для физических
упражнений и учебных бесед.
ГИНЕКЕЙ (греч. gynaikeion
или gynaikon, от gynaikeios –
женский, gynaikeios – женщи-
на) – 1) в Древней Греции
женская половина в задней
части дома: спальня хозяев,
помещения для дочерей и ра-
бынь; 2) в поздней Римской
империи и Византии также
государственные или частные
мастерские (преимуществен-
но ткацкие), где работали как
женщины, так и мужчины-
рабы. До Х века славились
гинекеи Константинополя,

рінде болатын гидравликалық
механизмнен тұратын қозғалт-
қыш жетек.
ГИДРОФОБТЫҚ – материал-
дың суланбау қасиеті.

ГИДРОШПОНКАЛАР – жер
бетіне жақын жерасты және
ағын сулардың (резервуарлар,
су айдайтын мұнаралар, дам-
балар, суағарлар, арналар, жүзу
хауыздары, тазарту құрылыста-
ры және т.б.) тұрақты не уақыт-
ша әсерінде болатын бетон
құрылымдарының жұмыс
жүргізілетін және бұзылған
аражігін нығыздауға арналған
ПВХ-дан жасалған созылмалы
таспалар.
ГИМНАСИЙ – дене жаттығу-
лары мен оқу дәрістеріне арнал-
ған қоғамдық құрылыс.
ГИНЕКЕЙ (грек тілінен –
gynaikeion немесе gynaikon,
gynaikeios сөзінен – әйелдік,
gynaikeios – әйел) – 1) Ежелгі
Грекияда үй-жайдың артқы
жағында орналасатын әйел-
дерге арналған бөлігі: үй
иелерінің жатын бөлмесі, қыз-
дары мен күңдеріне арналған
жайлар; 2) кейінгі Рим империя-
сында және Византияда сон-
дай-ақ мемлекеттік немесе жеке
шеберханалар (негізінен тоқы-
ма), онда әйелдермен қатар ер
құлдар да жұмыс істеген. Х



Сәулет және құрылыс саласы

70

изготовлявшие шёлковые тка-
ни и парчу.

ГИПОСТИЛЬ  (от греч.
hypostylos – поддерживаемый
колоннами) – обширное кры-
тое помещение (зал храма или
дворца), потолок которого опи-
рается на многочисленные, ча-
сто поставленные колонны.
Гипостили, или гипостильные
залы, были распространены в
архитектуре народов Древнего
Востока (Египет, Иран).
ГИПОСТИЛЬНЫЙ ЗАЛ (от
греч. upostuloV, от upo – "под" и
stuloV – колонна, т.е. – поддер-
живаемый колоннами) – в ар-
хитектуре Древнего Востока
(Египет, Иран) большой зал
храма или дворца с многочис-
ленными, регулярно постав-
ленными колоннами.
ГИПС – водный сульфат каль-
ция, а также осадочная горная
порода, состоящая в основном
из этого минерала. Применяет-
ся при производстве вяжущих
веществ, штукатурного гипса,
эстрихгипса, гипсового цемен-
та, а также для получения сер-
ной кислоты.
ГИПСОКАРТОН (СУХАЯ
ШТУКАТУРКА) – представ-
ляет собой лист, состоящий из
двух слоев строительной бума-

ғасырға дейін жібек және қамқа
маталар тоқылатын Констан-
тинополь гинекейлері танымал
болған.
ГИПОСТИЛЬ (грек тілінен –
hypostylos – ұстантізбек тіреп
тұратын) – төбесін жиі орнатыл-
ған ұстындар тіреп тұратын
ауқымды жабық үй-жай (храм
залы немесе сарай). Гипостиль
немесе гипостильдегі залдар
Ежелгі Шығыс халқының (Еги-
пет, Иран) сәулет өнерінде кең
таралған.

ГИПОСТИЛЬДІ ЗАЛ (грек
тілінен – upostuloV, upo – "ас-
тында" және stuloV – ұстан
сөздерінен, яғни – ұстандар
тіреп тұрған) – Ежелгі Шығыс
сәулет өнерінде (Египет, Иран)
үздіксіз қойылған ұстандары
көп храмның немесе сарайдың
үлкен залы.
ГИПС – кальцидің сулы суль-
фаты, сондай-ақ негізінен осы
минералдан тұратын шөгінді
тау жынысы. Тұтқыр заттектер,
сылақ гипсін, эстрихгипс,
гипсті цемент өндіруде, соны-
мен қатар күкірт қышқылын
алуда қолданылады.

ГИПСОКАРТОН (ҚҰРҒАҚ
СЫЛАҚ) – ортасы гипспен
толтырылған құрылыс қағазы-
ның (картон) екі қабатынан
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ги (картона) и гипсового сер-
дечника. Из общей массы листа
примерно 93% приходится на
гипс, 6% – на картон, 1% массы
образован за счет влаги, крах-
мала и органического поверхно-
стно-активного вещества.
ГИРЬКА – фигурная деталь
главным образом в виде опро-
кинутой пирамидки из кирпи-
ча или камня. Гирька подвеши-
вается на скрытом в кладке же-
лезном стержне и служит опо-
рой декоративным арочкам,
обычно расположенным под
объединяющей их большой ар-
кой.

ГЛАВА – наружная часть ку-
польного перекрытия барабана
в форме шлема, луковицы, ко-
нуса и т.д. 1) шлемовидная гла-
ва (Индия, Средняя Азия,
Древняя Русь); 2) луковичная
глава (Древняя Русь); 3) конус-
ная глава (Кавказ); 4) зонтич-
ная глава (Кавказ).

ГЛАЗУРЬ – тонкий стекло-
видный слой на поверхности
керамических изделий, образу-
ющийся за счет расплавления
и последующего застывания
специально нанесенной кера-
мической массы определенно-
го состава. Улучшает физико-
химические и декоративные

тұратын табақ. Табақтың жал-
пы салмағының 93%-і гипстен,
6%-і картоннан, 1%-і ылғалдан,
крахмал мен органикалық
үстірт белсенді заттектерден
түзіледі.

ГИРЬКА (доғашекті өрнек) –
кірпіштен не тастан жасалатын
негізінен төңкерілген шағын
пирамида түріндегі пішін бөлігі.
Доғашекті өрнектер кірпіш қала-
уының арасындағы көрінбейтін
темір шыбықтарға ілінеді және
өздерін біріктіріп тұратын үлкен
доғаның астында орналасатын
сәндік шағын доғашалар үшін
тірек қызметін атқарады.
БАС ТӨБЕ – барабанның ду-
лыға, пияздың басы, конус
және т.б. түріндегі күмбезді жа-
бынының сыртқы бөлігі. 1) ду-
лыға тәрізді басы (Үндістан,
Орта Азия, Көне Русь); 2) пияз-
дың басы тәрізді басы (Көне
Русь); 3) конус тәрізді басы (Кав-
каз); 4) қолшатыр тәрізді басы
(Кавказ).
ГЛАЗУРЬ – арнайы жағылған
белгілі бір құрамдағы керамика-
лық затты балқытып, артынша
қатыру арқылы қол жеткізілетін
қыш бұйымдардың бетіндегі
шыны тәріздес жұқа қабат. Зат-
тың физика-химиялық және
сәндік қасиеттерін артты-
рады, оның механикалық мық-
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качества изделия, способству-
ет увеличению его механичес-
кой прочности, химической
стойкости, долговечности, по-
вышает его эксплуатационные
качества.
ГЛИЕЖ – глина, обожженная
в результате подземного горе-
ния угольных пластов. Приме-
няется при производстве сили-
катных цементов, где ее содер-
жание может достигать 50%.

ГЛИНЫ – осадочные горные
породы, в основном состоящие
из глинистых минералов. Об-
ладают пластичностью – при
замешивании с водой образу-
ют вязкое тесто, которое при
высыхании сохраняет придан-
ную форму. Используются для
производства керамики, огне-
упоров, как адсорбенты, а так-
же для изготовления кладоч-
ных печных растворов.
ГЛИНЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ
(ГОНЧАРНЫЕ) – тонкодис-
персные землистые породы
белого, желтого, бурого, корич-
невого и др. цветов, состоящие
главным образом из глинистых
минералов – каолинита, гидро-
слюд, с более или менее значи-
тельной примесью кварца, по-
левого шпата, окислов железа,
карбонатов и др. минералов.

тылығын, химиялық тұрақты-
лығын ұзартуға, ұзақ уақыт сақ-
талуына ықпал етеді, тұтыну
сапасын арттыра түседі.

ГЛИЕЖ – көмір қабаттарының
жер астында жануы нәтижесін-
де күйген қыш. Силикатты
цемент өндіруде қолданылады,
оның құрамындағы глиеж
мөлшері 50%-ке дейін жетуі
мүмкін.
САЗ БАЛШЫҚ – негізінен саз
балшықты минералдардан
тұратын шөгінді тау жыныста-
ры. Жұмсақ, иілгіш болып ке-
леді – сумен араластырып иле-
генде жабысқақ илем алынады
да кепкенде сол берілген
пішінін сақтайды. Қыш, отқа
төзімді бұйымдар жасау үшін,
адсорбенттер ретінде, сондай-
ақ пеш қалауға арналған ерітінді
жасауда қолданылады.
КЕРАМИКАЛЫҚ (ҚЫШ-
ТЫҚ) САЗ БАЛШЫҚ – ақ,
сары, бурыл, қоңыр және басқа
да түстерден тұратын жұмсақ
иленгіш топырақ жынысы, не-
гізінен алғанда, саз балшық ми-
нералдар – каолиниттен, гидро-
слюдадан, кейде көбірек, кейде
азырақ кварцтан, дала шпаты-
нан, темір тотығынан, карбо-
наттардан және басқа да мине-
ралдар қосындысынан тұрады.
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ГЛИНЫ, КИРПИЧНЫЕ –
землистые горные породы
очень пестрые и непостоянные
по составу минералов и по гра-
нулометрическому составу.
ГЛУХАЯ РЕЗЬБА – несквоз-
ная резьба, выполненная в мас-
сиве древесины, рассчитанная
на восприятие рельефа при
солнечном освещении или спе-
циальной подсветке.
ГОИ (ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
ПАСТА) – полировальная па-
ста, широко применяемая в
технике. ГОИ – аббревиатура
учреждения в котором она
была разработана (Государ-
ственный Оптический Инсти-
тут). Основу пасты ГОИ со-
ставляет окись хрома. Помимо
нее в ее состав входят: стеарин,
жир, силикагель, керосин. Раз-
личают грубую, среднюю и
тонкую пасты. Грубой удаляют
мельчайшие царапины, остав-
шиеся на поверхности после
обработки абразивными мате-
риалами (шлифования). С по-
мощью средней получают ров-
ный блеск полируемой повер-
хности. После полировки тон-
кой пастой, поверхность при-
обретает интенсивный зер-
кальный блеск.
ГОРБЫЛИ – это доски, полу-
чаемые при продольном рас-
пиливании бревен.

КІРПІШТІК САЗ БАЛШЫҚ
– минералдық және гранул-
метрлік құрамы жөнінен ала-
құла келіп, өзгеріп отыратын
топырақты тау жынысы.
БІТЕУ ОЙМА – ағаш кесінді-
сінде саңылаусыз жасалған ою-
өрнек, өрнек бедерлері күннің
жарығымен не арнайы жарық
түсіру арқылы көріп қабылдауға
негізделген.
ГОИ (ЖЫЛТЫРАТҚЫШ
ПАСТА) – техникада кеңінен
қоланылатын жылтыратқыш
паста. ГОИ – пастаны жасап
шығарушы мекеменің қысқар-
тылған атауы (Государствен-
ный Оптический Институт).
ГОИ пастасының негізін хром
тотығы құрайды. Одан бөлек
құрамында стеарин, май, сили-
кагель, керосин болады. Паста-
ның ірі, орташа, майда түрлері
болады. Абразивті материал-
дармен өндегеннен кейін (тегіс-
теу) бетте қалған сызаттарды
жабу үшін ірі пастаны пайдала-
нады. Орташасы жылтыраты-
латын бетке бір тегіс жылтырақ
береді. Майда пастамен өндел-
геннен кейін бет айнадай боп
қатты жылтырайды.

КЕСІНДІЛЕР – бөренелерді
ұзыны бойына кескенде алы-
натын тақтайлар.
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ГОРЕЛЬЕФ – высокий рельеф,
один из видов скульптурного
изображения на плоскости, не-
которые части которого высту-
пают над поверхностью на по-
ловину и более своей высоты.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКС-
ПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ – обя-
зательная форма комплексной
оценки проектов (предпроект-
ной или проектно-сметной до-
кументации), являющаяся еди-
ной государственной системой,
дублирование функций кото-
рой не допускается. Государ-
ственная экспертиза проектов
осуществляется юридическим
лицом, уполномоченным Пра-
вительством Республики Ка-
захстан, без права осуществлять
какую-либо иную деятель-
ность.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НА-
ТУРНЫЕ ГРАНТЫ – земель-
ные участки, предоставляемые
на праве временного безвоз-
мездного землепользования
юридическому лицу Республи-
ки Казахстан для реализации
инвестиционного проекта с
последующей безвозмездной
передачей в собственность или
в землепользование в порядке,
установленном Земельным Ко-
дексом и законодательством
Республики Казахстан об инве-
стициях.

БИІК БЕДЕР – жазық беттегі
мүсіндік бейнелеу түрлерінің
бірі, оның кейбір бөліктері
өзінің биіктігімен жазық беттің
жартысынан және одан да
көбірек бой көтеріп тұрады.
ЖОБАЛАРДЫҢ МЕМЛЕ-
КЕТТІК САРАПТАМАСЫ –
жобаларды (жобалау алдын-
дағы немесе жобалау-смета
құжаттамасын) кешенді бағалау-
дың міндетті нысаны, ол функ-
цияларын қайталауға жол бер-
мейтін бірыңғай мемлекеттік
жүйе болып табылады. Жоба-
лардың мемлекеттік сараптама-
сын Қазақстан Республикасы-
ның Yкіметі қандай да бір өзге
қызметті жүзеге асыру
құқығынсыз уәкілеттік берген
заңды тұлға жүзеге асырады.

МЕМЛЕКЕТТІК ЗАТТАЙ
ГРАНТТАР – Қазақстан Рес-
публикасының заңды тұлғасы-
на инвестициялық жобаны іске
асыру үшін Жер кодексінде
және Қазақстан Республикасы-
ның инвестициялар туралы
заңнамасында белгіленген
тәртіппен уақытша өтеусіз жер
пайдалану құқығымен беріле
отырып, кейіннен меншікке не-
месе жер пайдалануға өтеусіз
берілетін жер учаскелері.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КА-
ДАСТР – государственная си-
стема количественных и каче-
ственных показателей, включа-
ющих градостроительные рег-
ламенты, картографическую,
статистическую и текстовую
информацию, характеризую-
щую территорию градострои-
тельной, архитектурной и стро-
ительной деятельности по при-
знакам социально-правового
режима ее использования,
уровню инженерно-техничес-
кой обеспеченности, по пара-
метрам и состоянию объектов,
расположенных на ней, а так-
же природно-климатическим
условиям и экологическому со-
стоянию.
ГРАВИЙ – природный или ис-
кусственный материал, пред-
ставляющий собой окатанные
зерна размером 5-70 мм и глад-
кую поверхность.
ГРАДИРНЯ – башня с железо-
бетонным или металлическим
каркасом обшитым асбоцемен-
тными (алюминиевыми) пане-
лями. Градирня предназначена
для охлаждения циркуляцион-
ной воды при оборотной сис-
теме водоснабжения.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятель-
ность в градостроительном

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫ –
қала құрылысы регламенттерін,
қала құрылысы, сәулет және
құрылыс қызметі аумағын оның
пайдаланылу режимінің әлеу-
меттік-құқықтық белгілері, ин-
женерлік-техникалық қамтама-
сыз етілу деңгейі, онда орналас-
қан объектілердің параметр-
лері мен жай-күйі, сондай-ақ та-
биғи-климаттық жағдайлары
мен экологиялық жай-күйі бо-
йынша сипаттайтын картогра-
фиялық, статистикалық және
мәтіндік ақпаратты қамтитын
сан және сапа көрсеткіштерінің
мемлекеттік жүйесі.

МАЛТАТАС – көлемі 5-70 мм
және беті тегіс болып келетін
тегістелген қиыршықтар
түріндегі табиғи не жасанды
материал.
ГРАДИРНЯ – асбоцементті
(алюминий) панельдермен қап-
талған темірбетонды не металл
қаңқалы мұнара. Градирня су-
мен қамтамасыз етудің айнал-
малы жүйесінде айналымдағы
суды суытуға арналады.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ҚЫЗ-
МЕТІ – қала құрылысын жос-
парлаудағы қала құрылысы
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планировании организации и
развития территорий и насе-
ленных пунктов, определении
видов градостроительного ис-
пользования территорий, ком-
плексном проектировании го-
родских и сельских населенных
пунктов, включающая творчес-
кий процесс формирования
градостроительного простран-
ства, создания градостроитель-
ного проекта, координацию
всех смежных разделов градо-
строительной документации.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ – комп-
лекс материалов графоанали-
тического, картографического,
текстового, расчетного и ино-
го типа, основанного на науч-
ном прогнозе развития терри-
тории и ее застройки.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ И
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ – система взаимоувязан-
ных документов (включая пред-
проектную и проектную доку-
ментацию, государственные и
межгосударственные норма-
тивные документы), необходи-
мых для организации террито-
рий, градостроительного пла-
нирования развития и застрой-
ки территорий и населенных
пунктов, строительства (рас-
ширения, модернизации, тех-

кеңістігін қалыптастырудың,
қала құрылысы жобасын жасау-
дың, қала құрылысы құжатта-
масының барлық сабақтас
бөлімдерін үйлестірудің шығар-
машылық процесін қамтитын,
аумақтар мен елді мекендерді
ұйымдастыру мен дамыту,
аумақтарды қала құрылысына
пайдалану түрлерін анықтау,
қалалар мен селолық елді ме-
кендерді кешенді жоспарлау
жөніндегі қызмет.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ҚҰЖАТТАМАСЫ – аумақтың
дамуын және оған құрылыстар
тұрғызуды ғылыми болжауға
негізделген графоаналитика-
лық, картографиялық, мәтіндік,
есептік және басқа да түрдегі
материалдар кешені.
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ
С Ә УЛ Е Т - Қ Ұ Р Ы Л Ы С
ҚҰЖАТТАМАСЫ – аумақтар-
ды ұйымдастыру, аумақтар мен
елді мекендерді дамыту мен са-
лудың қала құрылысын жос-
парлау, объектілерді салу (ке-
ңейту, жаңғырту, техникамен
қайта жарақтандыру, реконст-
рукциялау, реставрациялау,
күрделі жөндеу, консервация-
лау және кейіннен кәдеге жара-
ту), сондай-ақ құрылысты
ұйымдастыру, аумақты инже-
нерлік жағынан дайындау, абат-
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нического перевооружения, ре-
конструкции, реставрации, ка-
питального ремонта, консерва-
ции и постутилизации) объек-
тов, а также организации стро-
ительства, инженерной подго-
товки территории, благоуст-
ройства, озеленения, внешне-
го оформления.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА – целенаправ-
ленная деятельность по управ-
лению развитием и регулиро-
ванию строительно-инвести-
ционных процессов для фор-
мирования благоприятной сре-
ды обитания человека.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО – террито-
рия градостроительного регу-
лирования, на которой форми-
руется материальная среда оби-
тания и жизнедеятельности
человека (населения страны,
региона, населенного пункта,
части населенного пункта).
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ – проекты, содер-
жащие замысел комплексного
градостроительного планиро-
вания организации, развития и
застройки территорий и насе-
ленных пунктов или их частей
(генеральная схема организа-
ции территории Республики
Казахстан, межрегиональные
схемы территориального раз-

тандыру, көгалдандыру, сыртқы
безендіру үшін қажетті (жобалау
алдындағы және жобалау
құжаттамасын, мемлекеттік
және мемлекетаралық норма-
тивтік құжаттарды қоса алған-
да) өзара байланысты құжат-
тардың жүйесі.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ САЯ-
САТЫ – адамның тіршілік етуі-
не қолайлы орта қалыптасты-
ру үшін құрылыс-инвестиция-
лық процестердің дамуын бас-
қару және реттеу бойынша ны-
саналы (мақсатқа сай) қызмет.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ
КЕҢІСТІГІ – адамның (ел,
аймақ, елді мекен, елді мекен
бөлігі халқының) мекендейтін
және тіршілік ететін материал-
дық ортасы қалыптасатын қала
құрылысын реттеу аумағы.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ
ЖОБАЛАРЫ – аумақтар мен
елді мекендерді немесе олар-
дың бөліктерін ұйымдастыру,
дамыту мен салуды кешенді
қала құрылысын жоспарлау
жөніндегі түпкі ойдан (Қазақ-
стан Республикасының аума-
ғын ұйымдастырудың бас схе-
масы, аумақты дамытудың ай-
мақаралық схемалары, аумақ-
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вития, комплексные схемы гра-
достроительного планирования
территорий, генеральные пла-
ны населенных пунктов, проек-
ты детальной планировки, про-
екты планировки промышлен-
ной зоны, проекты застройки,
генеральные планы объектов и
комплексов, проекты благоуст-
ройства и озеленения, иные
планировочные проекты).
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАДАСТР – государственная
информационная, правовая си-
стема регистрации использо-
вания территорией-объектов
градостроительной деятельно-
сти. Основой для ведения ка-
дастра является градострои-
тельная и проектная докумен-
тация.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКОЛОГИЯ – использование
архитекторами при планиров-
ке и строительстве городов, их
микрорайонов ландшафтных
особенностей территории; от-
ведение около 50% ее площа-
ди под парки, скверы, озеле-
ненные детские и школьные
сады, опытные площадки; та-
кое распределение многоэтаж-
ных и малоэтажных зданий,
которое обусловило бы хоро-
шую вентиляцию.

тарды қала құрылысына жос-
парлаудың кешенді схемалары,
елді мекендердің бас жоспарла-
ры, нақты жоспарлау жобалары,
өнеркәсіп аймақтарын жоспар-
лау жобалары, құрылыс салу
жобалары, объектілер мен ке-
шендердің бас жоспарлары,
абаттандыру және көгалданды-
ру жобалары, өзге де жоспарлау
жобалары) тұратын жобалар.
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДА-
СТРЫ – қала құрылысы қыз-
меті үшін пайдаланылатын
аумақ-объектілерді тіркеудің
мемлекеттік ақпараттық,
құқықтық жүйесі. Кадастр
жүргізу үшін қала құрылысы
және жобалық құжаттама негіз
болады.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ
ЭКОЛОГИЯ – сәулетшілердің
қалалар мен олардың шағынау-
дандарының жоспарлануы және
тұрғызылуы барысында аумақ-
тардың ландшафтық ерекшелік-
терін пайдалануы; оның
көлемінің 50%-ін саябақтар,
гүлзарлар, жасыл желекке бөлен-
ген балаларға арналған бақтар
мен мектеп бауларына, тәжіри-
белік алаңдарға бөлу; көпқабат-
ты және азқабатты ғимараттар
құрылысын осылай орналасты-
ру қала ауасының жақсы алма-
суына жағдай жасайды.
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ГРАНИТ – полнокристалли-
ческая равномернозернистая
горная порода, состоящая из
кварца, полевого шпата и тем-
ноцветных минералов. Гранит
обладает высокой твердостью.
Используется гранит в качестве
декоративного облицовочного
материала, как заполнитель для
бетонов, в виде кислотоупор-
ной облицовки.
ГРЕЙДЕР – прицепная земле-
ройно-планировочная маши-
на, которая с помощью отвала
вырезает или перемещает
грунт.
ГРОБНИЦА – архитектурное
сооружение или саркофаг, вме-
щающее тело умершего и уве-
ковечивающее его память. При-
мерами гробниц могут служить
египетские пирамиды, маста-
бы, крито-микенские куполь-
ные гробницы толосы, скаль-
ные гробницы Индии, Пере-
дней Азии и этрусков, мону-
ментальные мавзолеи Древней
Греции и Рима, купольные
гробницы Индии, богато укра-
шенные скульптурой сооруже-
ния Китая и Кореи.

ГРОТ (от итальянского grotta)
– тип паркового помещения,
кладка и отделка которого (ра-
кушки, туф, морские камни)

ГРАНИТ – кварц, дала шпаты
және қара түсті минералдардан
тұратын толық кристалды
бірыңғай түйіршікті тау жыны-
сы. Граниттің қаттылығы өте
жоғары болып келеді. Гранит
сәндік қаптама материал ретін-
де, бетондардың толықтырғы-
шы, қышқылдарға төзімді қап-
тама ретінде пайдаланылады.

ГРЕЙДЕР – қайырма көмегі-
мен топырақты күреп алатын
немесе итеріп жылжытатын
тіркемелі жерқазғыш-тегістегіш
машина.
МАЗАР – қайтыс болған адам-
ның денесі жерленетін және
оның атын есте қалдыру үшін
салынған сәулет ғимараты не-
месе саркофаг. Мысал ретінде
египеттік пирамидаларды, ма-
стабтарды, крит-микендік
күмбезді кесенелерді – толос-
тарды, Үндістан, Алдыңғы
Азиядағы және этрусктердің
жартастардағы кесенелерін,
Ежелгі Грекия мен Римдегі мо-
нументалды сағаналарды,
Үндістанның күмбезді кесене-
лерін, Қытай мен Кореядағы
мүсіндермен безендірілген
құрылыстарды атауға болады.
ГРОТ (итальян тілінен – grotta)
– табиғи үңгірге ұқсатып қалан-
ған немесе әрлендірілген (ұлу-
тастар, туф, теңіз тастары) сая-
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имитируют естественную пе-
щеру. Были широко распрос-
транены в европейской садово-
парковой архитектуре XVII-
XVIII веков.
ГРОХОТ – один из основных
видов технологического обору-
дования дробильно-сортиро-
вочных заводов и обогатитель-
ных фабрик, служащий для ме-
ханической сортировки сыпу-
чих материалов по крупности
частиц (кусков). Помимо разде-
ления материалов на фракции,
может использоваться для обез-
воживания материалов. Грохо-
ты подразделяются на непод-
вижные (состоящие из рабоче-
го органа неподвижной просе-
ивающей поверхности и уста-
новки для ее крепления – колос-
никовые, дуговые, конические)
и подвижные, состояшие из од-
ной или нескольких просеива-
ющих поверхностей (сит), уст-
ройств для их установки и ме-
ханизма, приводящего сита в
движение. Среди подвижных
различают барабанные, качаю-
щиеся, вибрационные и полу-
вибрационные грохоты.
ГРУНТ – общее название гор-
ных пород включая почвы, яв-
ляющихся объектом строитель-
ной деятельности. Различают:
скальные грунты – породы, за-
легающие в виде монолитного

бақтық үй-жайлардың бір түрі.
XVII-XVIII ғасырларда еуропа-
лық саябақ сәулет өнерінде кең
таралған.

ГРОХОТ – сусымалы мате-
риалдарды бөлшектерінің ірілігіне
қарап механикалық сұрыптауға
арналған уату-сұрыптау зауыт-
тары мен байыту фабрикалары-
ның технологиялық жабдықта-
рының негізгі түрлерінің бірі.
Материалдарды фракцияларға
бөлумен қатар материалдарды
ылғалсыздандыру үшін де қол-
данылады. Грохоттар жылжы-
майтын (жылжымайтын елеуіш
бет түріндегі жұмыс органынан
және оны орнататын дөңгелек
түріндегі, доға түріндегі және
шошақ түріндегі қондырғылар-
дан тұрады) және бір не екі еле-
уіш беттен, оларды орнататын
қондырғылардан және елеуішті
қозғалысқа келтіретін механизм-
нен тұратын жылжымалы түрі
болып екіге бөлінеді. Жылжы-
малылары түрлері барабанды,
тербелмелі, дірілді және жарты-
лай дірілді болып ажыратыла-
ды.
ЖЕР ҚЫРТЫСЫ – құрылыс
қызметінің объектілері болып
табылатын, топырақты қоса
есептегендегі тау жыныстары-
ның жалпы атауы. Жартасты
жер қыртысы – монолитті не
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или трещиноватого массива и
рыхлые грунты – крупнообло-
мочные и песчаные породы.

ГРУНТОВЕДЕНИЕ – отрасль
геологии, изучающая физико-
механические и физико-хими-
ческие свойства горных пород
и почвы как объекта инженер-
но-строительной техники.

ГРУНТОВКИ – составы, на-
носимые первым слоем на под-
готовленную к окраске повер-
хность для уменьшения ее по-
ристости и обеспечения требу-
емой адгезии лакокрасочного
покрытия. От окрашивающих
составов отличаются меньшим
содержанием пигментов.
ГУЛЬБИЩЕ – наружная тер-
раса или галерея, окружающая
здание на уровне перекрытий
подклета. Были распростране-
ны в культовой архитектуре
XVI-XVII веков.

ГУРТ (нем. gurt, букв. пояс,
подпруга) – профилированные
горизонтальные и вертикаль-
ные тяги на фасаде и в инте-
рьере в готической архитекту-
ре арка из тесаных клинчатых
камней, укрепляющая ребра
крестового свода, выполнен-
ного из мелких камней.

сызатты тау сілемі түрінде жат-
қан жыныстар және жұмсақ
жер қыртысы – ірі кесекті және
құмдақты жыныстар.
ТОПЫРАҚТАНУ – геология-
ның тау жыныстары мен топы-
рақтың инженерлік-құрылыс
объекті ретінде физика-ме-
ханикалық және физика-химия-
лық қасиеттерін зерттейтін
саласы.
БІТЕМЕЛЕР – сырлауға
әзірленген беттердегі ұсақ тесік-
терді бітеу үшін және лак пен
бояу жақсы жағылуы үшін ал-
ғашқы қабат ретінде жағылатын
құрам. Бояғыш құрамдардан
пигменттерінің аз болуымен
ерекшеленеді.

ГУЛЬБИЩЕ (орамдық құры-
лыс) – ғимаратты сенек жабы-
ны деңгейінде қоршай орналас-
қан сыртқы терраса немесе
галерея. XVI-XVII ғасырларда
культтік сәулет өнерінде кең та-
ралған.
ГУРТ (неміс тілінен – gurt –
белдік, тартпа, айыл) – готика-
лық сәулет өнерінде қасбеттегі
және интерьердегі пішінделген
көлденең және тік тартпалар,
ұсақ тастардан жасалған айқыш
(крест түріндегі) тоғыспа қабыр-
ғаларын бекітіп тұратын жо-
нылған сына тәрізді тастардан
жасалған арка.
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ГУСЕК – облом, очертание ко-
торого составлено обычно из
двух дуг окружности, соединен-
ных в виде буквы Г, причем
верхняя (вынесенная вперед)
половина его вогнутая, а ниж-
няя – выпуклая.
ГУТТЫ (от лат. gutta – капля;
другое название – регулы) – ук-
рашения в виде маленьких усе-
ченных конусов или цилинд-
ров под триглифами (либо над
ними) и метопами в построй-
ках дорического ордера, или на
нижней плоскости мутул.

ҚАЗМОЙЫН – қиынды, оның
бейнесі әдетте Г әрпі түрінде
құрастырылған шеңбердің екі
доғасы арқылы құралады, жо-
ғарғы (алға шығарылған) жар-
тысы иіліп, ал төменгісі
күмпиіп келеді.
ГУТТЫ (латын тілінен – gutta
– тамшы; басқа бір аты – регула
(боғатсөреше)) – дорийлік ор-
дер құрылыстарындағы үшжо-
лақты өрнектер мен өрнектас-
тар астындағы (не үстіндегі) не-
месе ернеуқалқандардың
төменгі жағындағы қиылған
кішкене конустар не цилиндр-
лер тәрізді әшекейлер.

Д
ОПТИКАЛЫҚ ҚАШЫҚ-
ТЫҚ ӨЛШЕУІШ – табаны-
ның ұзындығы белгілі болатын
және оған қарама-қарсы бұры-
шы өлшенген тікбұрышты не-
месе тең бүйірлі үшбұрышты
анықтауға арналған қашықтық
өлшеуіш.
ДАМБЫ – өзен және теңіз жа-
ғаларындағы ойпат жерлерді су
жайылудан қорғауға, арналар-
ды бекітуге, қысымды гидро-
техникалық құрылыстардың
жағалармен жалғастыруға, өзен
арналарын реттеуге, кеме қаты-
насы және суөткізгіш және су-
тартқыш құрылыстардың

ДАЛЬНОМЕР, ОПТИЧЕС-
КИЙ – дальномер, принцип
действия которого основан на
решении прямоугольного или
равнобедренного треугольника
по известной длине базы и из-
меренному противоположно-
му углу.
ДАМБА – гидротехническое
сооружение в виде насыпи для
защиты речных и морских при-
брежных низменностей от за-
топления, для обвалования ка-
налов, сопряжения напорных
гидротехнических сооружений
с берегами (дамбы напорные),
для регулирования речных ру-
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сел, улучшения условий судо-
ходства и работы водопропус-
кных и водозаборных сооруже-
ний (дамбы безнапорные).
ДВЕРИ – служат для входа (и
выхода) в здания и сообщения
между помещениями. Они со-
стоят из дверной коробки и от-
крывающихся дверных досек.

ДВЕРЬ, ЛОЖНАЯ – облицо-
ванный наличником заложен-
ный дверной проем, образую-
щий неглубокую нишу.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ – мону-
ментальное здание, где обыч-
но проводятся торжественные
заседания, выступления масте-
ров искусства и др. культурно-
зрелищные мероприятия.
ДЕВЕЛОПЕР – предпринима-
тель, получающий прибыль от
создания и развития объектов
недвижимости (как финанси-
рующий реализацию проекта
самостоятельно, так и с при-
влечением инвестиций). Мо-
жет брать на себя функции ав-
тора идеи проекта, приобрета-
теля земельного участка под
застройку, организатора проек-
тирования объекта, нанимате-
ля генподрядчика, управляю-
щего недвижимостью и т.д.

ДЕВЕЛОПМЕНТ – область
менеджмента, занимающаяся

(қысымсыз дамбалар) жағдай-
ларын жақсартуға арналған,
үйінді түріндегі гидротехника-
лық құрылыс.
ЕСІК – ғимаратқа кіру (және
шығу) және үй-жайлар арасын-
да жүріп-тұру үшін қызмет ат-
қарады. Олар есік қорабынан
және ашылатын есік тақтасы-
нан тұрады.
ЖАЛҒАН ЕСІК – терең емес
қуыс қалыптастыратын жақтау-
лармен көмкерілген бітеліп тас-
талған есік ойығы.
МӘДЕНИЕТ САРАЙЫ –
мәдени іс-шаралар, өнер шебер-
лерінің концерттері, салтанат-
ты мәжілістер және т.б.
өткізілетін монументалды ғима-
рат.
ДЕВЕЛОПЕР – жылжымай-
тын мүлік объектілерін салу
мен дамытудан кіріс көретін
кәсіпкер (өз алдына жеке, сон-
дай-ақ инвестициялар тарту
арқылы да жобаны іске асыру-
ды қаржыландырушы). Жоба
идеясының авторы, құрылыс
салуға арналған жер учаскесін са-
тып алушы, объектіні жобалау-
ды ұйымдастырушы, бас мер-
дігерді жалдаушы, жылжымай-
тын мүлікті басқарушы және т.б.
қызметтерді өз мойнына ала
алады.
ДЕВЕЛОПМЕНТ – жылжы-
майтын мүлікті дамытумен ай-
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развитием недвижимости. Вклю-
чает комплекс строительных, ин-
женерных и иных мероприятий
над недвижимым имуществом,
ведущих к качественным измене-
ниям в состоянии (и, соответ-
ственно, стоимости) земли, зда-
ний и сооружений.
ДЕГОТЬ – густая вязкая масса
черно-коричневого цвета, об-
разовавшаяся при нагревании
без доступа воздуха твердых
видов топлива.
ДЕЗУРБАНИЗМ – направле-
ние в градостроительстве XX
века, отрицающее положитель-
ную роль крупных городов и
проповедующее рассредоточе-
ние населения за их пределами.
ДЕКОР – система украшений
сооружения (фасада, интерье-
ра) или изделия.
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУС-
СТВО – область пластических
искусств, произведение кото-
рой наряду с архитектурной ху-
дожественно формируют окру-
жающую человека материаль-
ную среду, вносят в нее эстети-
ческое идейно-образное начало.
ДЕЛЬФИН – стилизованный
мотив в орнаментике.
ДЕМПФЕР – устройство для
гашения, ослабления (демпфи-
рования) или предотвращения
механических колебаний, воз-
никающих в машинах и прибо-

налысатын менеджмент сала-
сы. Жердің, ғимараттар мен
құрылыстардың жағдайын
(және, тиісінше, олардың
құнын да) сапалы өзгерістерге
алып келетін құрылыстық, ин-
женерлік және басқа да іс-ша-
ралар кешенін қамтиды.
ҚАРАМАЙ – қатты отынның
түрлерін ауасыз қыздырғанда
пайда болған қоңыр-қара түсті
қою тұтқыр масса.

ДЕЗУРБАНИЗМ – ірі қалалар-
дың оң нәтижелерін терістейтін
және тұрғындарды олардан
тыс жерлерге бөліп жайғасты-
руға шақыратын ХХ ғасырдағы
қала құрылысындағы бағыт.
ДЕКОР – құрылысты (қасбет,
интерьер) не бұйымдарды бе-
зендіру жүйесі.
СӘН ӨНЕРІ – пластикалық
өнер мен саласы, мұндағы
шығармашылық сәулет өне-
рімен қатар адамның айнала-
сындағы материалдық ортаны
қалыптастырып, оған эстетика-
лық, идеялық-көркемдік әр бе-
реді.
ДЕЛЬФИН – өрнектеудегі
стильдендірілген мотив.
ДЕМПФЕР – мәшинелер мен
жабдықтардың жұмыс істеуі
кезінде пайда болатын механи-
калық тербелістерді (гидравли-
калық, механикалық, пневма-
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рах при их работе (гидравли-
ческие, механические, пневма-
тические). В электрических ма-
шинах роль демпферов, ослаб-
ляющих электромагнитные ко-
лебания, выполняют катушки
индуктивности.
ДЕНТИКУЛЫ (от лат.
denticulus – зубец) – зубчики, су-
харики, ряд небольших декора-
тивных прямоугольных высту-
пов на карнизе в ионическом,
коринфском и одном из вари-
антов римско-дорического ор-
дера. Прообразом дентикулов
были торцы небольших часто
расположенных поперечных
деревянных балок плоского
глинобитного перекрытия в ар-
хитектуре Ионии.

ДЕРЕВЯННАЯ ОБШИВКА –
облицовывание внутреннего
помещения ровными деревян-
ными плитами или рамами и
филенками. В ранних стилях
сопровождалась богатым архи-
тектурным декором; обшивка
начиналась на уровне высоты
спинки стула и доходила до
потолка.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУК-
ЦИИ – сооружения или части
их, выполненые полностью или
преимущественно из дерева.
ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕН-
ТЫ, СОЕДИНЕНИЯ – спосо-

тикалық) басу, азайту (демпфир-
леу) немесе болдырмауға арнал-
ған қондырғы. Электрлік
мәшинелерде электромагнитті
тербелістерді азайтатын демп-
ферлер рөлін индукциялық
шарғы атқарады.
ДЕНТИКУЛДЕР (тісмәнер)
(латын тілінен – denticulus – тіс)
– ионикалық, коринфтік және
римдік-дорийлік ордердің бір
нұсқасындағы ернеудегі тік-
бұрышты сәндік шығыңқы
бөлшектердің қатары, тістер,
қаншырлар. Дентикулдердің
(тісмәнердің) түпкі бейнесі
Иония сәулет өнеріндегі сазбал-
шықтан соғылған жалпақ жа-
бынның жиі орналасқан шағын
көлденең ағаш арқалықтары-
ның шет жақтары.
АҒАШПЕН ҚАПТАУ – ішкі
үй-жайды тегістелген ағаш тақ-
талармен не жақтаулармен
және кесінділермен қаптау. Ер-
тедегі стильдерде сәулеттік бай
декормен бірге жасалды; үй-
жайды қаптау орындық арқа-
лығының биіктігінен басталып,
төбесіне дейін жеткізілді.

АҒАШ КОНСТРУКЦИЯЛАР
– толықтай немесе басым бөлігі
ағаштан орындалған құрылыс-
тар не олардың бөліктері.
АҒАШ ЭЛЕМЕНТТЕР, БІРІК-
ПЕЛЕР – қосындыларды (жи-
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бы сборки деревянных деталей
(мебельных элементов). Име-
ются также соединения для
сплачивания, сращивания, L-
образные и T-образные соеди-
нения.
ДЕСЮДЕПОРТ (франц. dessus
de porte – наддверие) – панно,
расположенное над дверью
(обычно живописное или
скульптурное). Обрамление де-
сюдепорта связывает его с об-
щим лепным или резным (из
дерева) декоративным оформ-
лением дверного проёма. Де-
сюдепорты широко применя-
лись в отделке парадных инте-
рьеров в Европе в XVII-XVIII
веках.

ДЕТАЛЬ – изделие, изготов-
ленное из однородного по наи-
менованию и марке материала,
без применения сборочных
операций. Изделия, подвергну-
тые покрытиям (защитным или
декоративным), независимо от
вида, толщины и назначения
покрытия, или изготовленные
с применением местной свар-
ки, пайки, склейки, сшивки и
т.п.
ДЕТАНДЕР – машина для ох-
лаждения газа, вследствие его
расширения, т.е. расширитель-
ная машина, в которой поток
совершает (полезную) вне-

һаз элементтерін) ағаш бөлшек-
термен құрастыру тәсілі. Сон-
дай-ақ бір-бірімен жымдасты-
руға, қиыстыруға арналған L-
бейнелі және T-бейнелі қосын-
дылар да кездеседі.
ДЕСЮДЕПОРТ (мәнерлі маң-
дайша) (француз тілінде – dessus
de porte – маңдайша) – есіктің
үстінде орналасқан панно
(әдетте кескіндеме немесе мүсін
бейнеленеді). Маңдайшаның
жиектемесі оны есік ойығының
жалпы жапсырмалы не ойма-
лы (ағаштан) сәндік безендіруі-
мен байланыстырады. Десюде-
порттар XVII-XVIII ғасырлар-
да Еуропада көше жақтағы ин-
терьерлерді әрлеуде кеңінен
қолданылған.
ДЕТАЛЬ – құрастыру опера-
циялары қолданылмайтын,
атауы мен маркасы бойынша
біртекті материалдан жасала-
тын бұйым. Жабын қабатының
түрі, қалыңдығы және мақса-
тына қатыссыз беті қапталған
(қорғаныш не сәндік қабатпен)
немесе кей жерлерін дәнекер-
леу, желімдеу, тігу және т.с.с.
қолдана отырып жасалған осы
бұйымдар.
ДЕТАНДЕР – газды кеңейту
арқылы салқындататын мәши-
не, яғни газ ағыны дөңгелекті
айналдырып немесе поршеньді
итеріп сыртқы (пайдалы)
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шнюю работу, вращая колесо
или толкая поршень. Применя-
ется главным образом не с це-
лью совершения внешней ра-
боты, а для получения холода.
Так, детандеры используются в
установках сжижения газов,
криогенных рефрижераторах, в
некоторых системах кондици-
онирования воздуха и т.д.
ДЕФЛЕКТОР – вытяжное ус-
тройство, устанавливаемое на
конце наружной части трубы
для отсоса загрязненного воз-
духа из различных помещений
и реже для подачи воздуха в
помещения. Устанавленный на
дымовой трубе дефлектор по-
вышает тягу, подсасывая газы
из трубы. Действие дефлекто-
ра основано на использовании
энергии обдувающего его пото-
ка воздуха. Выполняются деф-
лекторы преимущественно из
стали, реже из бетона, асбесто-
цемента и других материалов.
ДЕФОРМАЦИЯ – изменение
формы или размеров тела (ча-
сти тела) под действием каких-
либо физических факторов
(внешних сил, нагревания и
охлаждения, изменения влаж-
ности и других воздействий.
ДЕФОРМАЦИЯ ЗДАНИЯ
(СООРУЖЕНИЯ) – измене-
ние формы и размеров, а также
потеря устойчивости (осадка,

жұмысты істейтін кеңейткіш
мәшине. Сыртқы жұмысты
істеу үшін емес, ең бастысы суы-
ту үшін қолданылады. Детан-
дерлер газ сығымдау қондыр-
ғыларында, кирогенді рефриже-
раторларда, ауа салқындатудың
кейбір жүйелерінде т.б. пайда-
ланылады.

ДЕФЛЕКТОР – әртүрлі үй-
жайлардан ластанған ауаны со-
рып шығару үшін және кейде үй-
жайларға ауа жеткізу үшін
құбырдың сыртқы ұшына орна-
тылатын ауа сорғыш қондырғы.
Мұржаға орнатылған дефлектор
мұржадан газдарды сорып тар-
ту күшін арттырады. Дефлектор-
дың жұмысы оның ауа ағынын
үрлейтін энергиясын пайдала-
нуға негізделген. Дефлекторлар
негізінен болаттан, сирек жағ-
дайларда бетоннан, асбестоце-
менттен және басқа да мате-
риалдардан жасалады.
ДЕФОРМАЦИЯ – дене (дене
бөлігінің) пішінінің не өлшемінің
қандай да бір физикалық фак-
торлар (сыртқы күштер, қызды-
ру және салқындату, ылғалды-
лығының өзгеруі және басқа
әсерлер) әрекетінен өзгеруі.
ҒИМАРАТ (ҚҰРЫЛЫС) ДЕ-
ФОРМАЦИЯСЫ – әртүрлі
жүктемелер әсерінен ғимарат
не құрылыс пішінінің және
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сдвиг, крен и др.) здания или
сооружения под влиянием раз-
личных нагрузок, воздействий.
ДЕФОРМАЦИЯ КОНСТ-
РУКЦИИ – изменение формы
и размеров конструкции (или
части ее) под влиянием нагру-
зок и воздействий.
ДЕФОРМАЦИЯ ОСНОВА-
НИЯ – деформация, возникаю-
щая в результате передачи уси-
лий от здания (сооружения) на
основание или изменения фи-
зического состояния грунта ос-
нования в период строитель-
ства и эксплуатации здания
(сооружения).
ДИАБАЗ – полнокристалли-
ческая мелкозернистая вулка-
ническая горная порода черно-
го цвета. Обладает высокой
твердостью и прочностью на
сжатие. Применяется для мо-
щения улиц и при производ-
стве литых каменных изделий.
ДИАТОМИТ – рыхлая или сце-
ментированная кремнистая
горная порода белого, светло-
серого или желтоватого цвета.
Более чем на 50% состоит из
панцирей диатомей. Диатоми-
ты обладают большой порис-
тостью, малой плотностью (не
тонут в воде), адсорбционны-
ми и теплоизоляционными
свойствами. Кислотостойки,
огнеупорны.

өлшемдерінің өзгеруі, сондай-
ақ орнықтылығын (шөгу, жыл-
жу, ауу және т.б.) жоғалтуы.
КОНСТРУКЦИЯ ДЕФОР-
МАЦИЯСЫ – жүктемелер
мен әсерлер әрекетінен конст-
рукция пішінінің және өлшем-
дерінің өзгеруі.
НЕГІЗ ДЕФОРМАЦИЯСЫ –
негізге ғимараттан (құрылыс-
тан) күш түсу немесе ғимарат-
ты (құрылысты) салу мен пай-
далануда негіз топырағының
физикалық күйінің өзгеруі
нәтижесінде пайда болатын
деформация.

ДИАБАЗ – толық кристалды
ұсақ түйіршікті жанартаулық
қара түсті тау жынысы. Қатты-
лығы өте жоғары және қысым-
ға төзімді. Көше төсемдеріне
және тастан жасалған құйма
бұйымдар өндіруде қолданыла-
ды.
ДИАТОМИТ – ақ, ашық сары
немесе сары түсті күпсек не
цементтелген кремнийлі тау
жынысы. 50%-тен артығын
диатомдардың қабыршақтары
құрайды. Кеуектілігі жоғары,
тығыздығы аз (суда батпайды),
адсорбциялық және жылуоқ-
шаулағыш қасиеттері бар, қыш-
қылдарға, отқа төзімді болып
келеді.
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ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
ВОДОРЕДУЦИРУЮЩИЕ –
вещества, позволяющие полу-
чать бетонную смесь требуемой
удобоукладываемости с пони-
женным расходом воды.

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩИЕ
– поверхностно-активные
органические вещества, спо-
собствующие вовлечению в
бетонную смесь при ее переме-
шивании мелкодисперсного
воздуха, равномерно распреде-
ленного в бетоне.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
ГАЗООБРАЗУЮЩИЕ – веще-
ства, способные выделять газ за
счет химического взаимодей-
ствия с продуктами гидратации
цемента.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ
– вещества, придающие стен-
кам пор и капилляров в бетоне
гидрофобные (водоотталкива-
ющие) свойства.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
КОЛЬМАТИРУЮЩИЕ – ве-
щества, способствующие за-
полнению пор в бетоне водо-
нерастворимыми продуктами.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ – по-
верхностно-активные органи-
ческие вещества, обеспечива-

БЕТОНҒА АРНАЛҒАН СУ
РЕДУКЦИЯЛАҒЫШ ҚОС-
ПАЛАР – суды аз шығындай-
тын, қолдануға ыңғайлылығы
қажетті деңгейдегі бетон қоспа-
сын алуға мүмкіндік беретін зат-
тектер.
БЕТОНҒА АРНАЛҒАН АУА
ТАРТАТЫН ҚОСПАЛАР –
бетонды араластыру барысын-
да оның құрамына біркелкі
жайылатын ұсақ дисперсті
ауаны тарту қасиеті бар беттік-
белсенді органикалық заттек-
тер.

БЕТОНҒА АРНАЛҒАН ГАЗ-
ТҮЗГІШ ҚОСПАЛАР – це-
мент гидрациясы өнімдерімен
химиялық әрекеттесу есебінен
газ бөліп шығаратын заттектер.

БЕТОНҒА АРНАЛҒАН ГИД-
РОФОБТАНДЫРҒЫШ ҚОС-
ПАЛАР – бетон қуыстары мен
капиллярларының қабырғала-
рына гидрофобтық (суитергіш)
қасиет беретін заттектер.
БЕТОНҒА АРНАЛҒАН КО-
ЛЬМАТИРЛЕГІШ ҚОСПА –
бетон қуыстарын суда ерімейтін
өнімдермен толтыратын зат-
тектер.
БЕТОНҒА АРНАЛҒАН КӨ-
БІКТҮЗГІШ ҚОСПА – бетон
қоспасының компоненттерімен
араласқанда кеуекті немесе
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ющие возможность получения
технической пены, требуемых
кратности и стойкости, кото-
рые при смешении с компонен-
тами бетонной смеси позволя-
ют получать бетоны ячеистой
или поризованной структуры.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА,
ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ – ве-
щества, понижающие темпера-
туру замерзания воды и спо-
собствующие твердению бето-
на при отрицательных темпе-
ратурах.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ –
природные или искусствен-
ные химические продукты,
вводимые в составы бетонов
при их изготовлении с целью
улучшения технологических
свойств бетонных смесей,
физико-химических свойств
бетонов, снижения их сто-
имости.
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ,
ПОРИЗУЮЩИЕ ВЕЩЕ-
СТВА – способствующие целе-
направленному образованию в
теле бетона воздушных или
других газообразных нор.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕ-
НИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫС-
КАТЕЛЬСКИХ РАБОТ – зак-
лючается между заказчиком и
проектной организацией (гене-
ральным проектировщиком) на

қуысты құрылымды бетон
алуға қол жеткізетін қажетті есе-
лену мен беріктікті талап ететін
техникалық көбік алуды қамта-
масыз ететін беттік-белсенді
органикалық заттектер.

БЕТОНҒА АРНАЛҒАН АЯЗ-
ҒА ҚАРСЫ ҚОСПА – судың
қату температурасын төмен-
детіп, бетонның теріс темпера-
тураларда қатаюына ықпал
ететін заттектер.

БЕТОНҒА АРНАЛҒАН ҚОС-
ПАЛАР – әзірлеу барысында
бетон қоспаларының техноло-
гиялық, физика-химиялық
қасиеттерін жақсарту, құнын
төмендету мақсатында бетон-
дардың құрамына қосылатын
табиғи не жасанды химиялық
өнімдер.

БЕТОНҒА АРНАЛҒАН КЕ-
УЕКТЕНДІРГІШ ЗАТТЕКТЕР
– бетонның өне бойында ауаға
толы немесе басқа да газ
тәріздес қуыстардың нысаналы
(мақсатқа сай) түзілуіне ықпал
ететін заттектер.
ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ
ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ-
ҒА АРНАЛҒАН ШАРТ – тап-
сырысшы мен жоба ұйымы-
ның (бас жобалаушының) ара-
сында жобалау және зерттеу
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выполнение всего комплекса
проектных и изыскательских
работ.
ДОГОВОР О ДОЛЕВОМ
УЧАСТИИ В ЖИЛИЩНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – договор,
заключаемый между застрой-
щиком и дольщиком и регули-
рующий правоотношения, свя-
занные со строительством жи-
лых зданий путем привлечения
денег дольщиков.
ДОГОВОР ПОДРЯДА – явля-
ется основным правовом доку-
ментом, регламентирующим
организационно-экономичес-
кие отношения между заказчи-
ком и генподрядной организа-
цией.
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА –
является основным правовым
документом, регламентирую-
щим отношения генподрядчи-
ка, определяющим их взаим-
ную ответственность за выпол-
нение договорных обяза-
тельств.
ДОЖДЕПРИЕМНИК – со-
оружение на канализационной
сети, предназначенное для
приема и отвода дождевых вод.
ДОЗАТОР – устройство для
автоматического отмеривания
(дозирования) заданных массы
или объёма жидких и сыпучих
материалов.

жұмыстарының барлық ке-
шенін орындауға жасалады.

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ-
НА ҮЛЕСТIК ҚАТЫСУ ТУ-
РАЛЫ ШАРТ – құрылыс салу-
шы мен үлескердiң арасында
жасалатын және үлескерлердiң
ақшаларын тарту арқылы
тұрғын жайлардың салынуына
байланысты құқықтық қатынас-
тарды реттейтiн шарт.
МЕРДІГЕРЛІК ШАРТ – тап-
сырысшы мен бас мердігерлік
ұйымның арасындағы ұйым-
дастыру-экономикалық қаты-
настарды регламенттейтін
негізгі құқықтық құжат болып
табылады.
ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛІК
ШАРТ – шарттық міндеттерді
орындаудың өзара жауап-
кершілігін анықтайтын, бас
мердігер мен қосалқы мердігер
арасындағы қатынастарды рег-
ламенттейтін негізгі құқықтық
құжат болып табылады.
ЖАҢБЫРҚАБЫЛДАҒЫШ
– жауын суларын қабылдап,
ағызуға арналған кәріз желілер-
дегі құрылыс.
МӨЛШЕРЛЕУІШ – белгілен-
ген салмақты не сұйық және
сусымалы материалдар көлемін
автоматты түрде өлшеуге
(мөлшерлеуге) арналған құ-
рылғы.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – способ-
ность здания или сооружения
и их элементов сохранять во
времени заданные качества в
определенных условиях при
установленном режиме эксплуа-
тации без разрушения и дефор-
маций.
ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В ЖИ-
ЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ – отношения сторон до-
говора о долевом участии в
жилищном строительстве по
привлечению (застройщиком)
и предоставлению (дольщи-
ком) денег в целях строитель-
ства жилых зданий.
ДОЛЬЩИК – физическое (за
исключением временно пре-
бывающих иностранных граж-
дан) или юридическое лицо,
которое деньгами участвует в
строительстве жилых зданий
для удовлетворения потребно-
стей в жилье.
ДОЛЯ В ЖИЛОМ ЗДАНИИ
– входящее в состав построенно-
го жилого здания по договору
долевого участия в жилищном
строительстве жилище, переда-
ваемое дольщику по передаточ-
ному акту. При возникновении
на такое жилище права частной
собственности одновременно
возникает право общей долевой
собственности на общее имуще-
ство в жилом здании.

ҰЗАҚ УАҚЫТТА ЖАРАМ-
ДЫЛЫҚ – ғимараттың не
құрылыстың және олардың
элементтерінің бүлінбей және
деформациясыз пайдаланылуы-
ның белгіленген тәртібімен ар-
найы жағдайларда сапаны ұзақ
уақыт бойы сақтау қабілеті.
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ-
НА ҮЛЕСТIК ҚАТЫСУ –
тұрғын үй құрылысына үлестiк
қатысу туралы шарт тараптары-
ның тұрғын ғимараттарды салу
мақсатында ақша тарту (құры-
лыс салушы) және беру (үлес-
кер) жөнiндегi қатынастары.

ҮЛЕСКЕР – өздерiнiң тұрғын
үйге қажетiн қанағаттандыру
үшiн тұрғын жайларды салуға
ақшаларымен қатысатын жеке
(уақытша жүрген шетел азамат-
тарын қоспағанда) не заңды
тұлға.

ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАҒЫ
ҮЛЕС – тұрғын үй құрылысы-
на үлестiк қатысу шарты бой-
ынша салынған тұрғын жай-
дың құрамына кiретiн, үлескер-
ге беру aктici бойынша берi-
летiн тұрғын үй. Осындай үйге
жекеменшiк құқығы туындаған
кезде онымен бiр мезгiлде
тұрғын жайдағы ортақ мүлiкке
ортақ үлестiк меншiк құқығы
туындайды.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ – здание,
предназначенное для размеще-
ния культурно-просветитель-
ных, а иногда и спортивных
учреждений.
ДОМ ОТДЫХА – здание или
комплекс зданий для организо-
ванного отдыха трудящихся.
ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА –
здание, где работает Прави-
тельство страны.
ДОМ, АРЕНДНЫЙ – принад-
лежащий на праве собственно-
сти физическому и (или) юри-
дическому лицу жилой дом (жи-
лое здание), жилые помещения
(квартиры), которые предназна-
чены для сдачи внаем.
ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР –
один из трех основных архи-
тектурных ордеров. Колонна
дорического ордера не имеет
базы, ствол прорезан верти-
кальными желобками – канне-
люрами; капитель состоит из
круглой подушки – эхина и тол-
стой квадратной плиты – аба-
ка. Антаблемент членится на
архитрав, фриз и карниз; фриз
по горизонтали делится на
триглифы и метопы. Доричес-
кий ордер сложился в дорийс-
ких областях Древней Греции
в период перехода к строитель-
ству храмов и сооружений из
камня (встречается уже между
600 и 590 гг. до н.э. в самой

МӘДЕНИЕТ ҮЙІ – мәдени-
ағарту, кейде спорттық мекеме-
лерді орналастыруға арналған
ғимарат.
ДЕМАЛЫС ҮЙІ – еңбекші-
лердің ұйымдасқан түрде дема-
луына арналған ғимарат не
ғимараттар кешені.
ҮКІМЕТ ҮЙІ – ел Үкіметі
жұмыс істейтін ғимарат.

ЖАЛҒА БЕРІЛЕТІН ҮЙ –
жеке және (немесе) заңды
тұлғаға меншік құқығымен тие-
сілі, жалға беруге арналған
тұрғын үй (тұрғын ғимарат),
тұрғын үй-жайлар (пәтерлер).

ДОРИЙЛІК ОРДЕР – негізгі
үш сәулет ордерінің бірі. Дори-
йлік ордер ұстанының негізі
болмайды, діңі тік науашалар-
мен – каннелюрлармен ойыл-
ған; капителі дөңгелек жастық-
тан – эхиннен және қалың
төртбұрышты тақтадан – абака-
дан тұрады. Антаблемент
(сәнмаңдайша) архитрав, фриз
және ернеуге бөлінеді; фриз
көлденеңнен үшжолақты өрнек
және өрнектасқа бөлінеді. До-
рийлік ордер Ежелгі Грекия-
ның дорийлік облыстарында
храмдар мен құрылыстарды
тастан салуға көшу кезеңінде
қалыптасты (Грекияның өзінде
және дорийлік колонияларын-
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Греции и в дорийских колони-
ях – храм Артемиды в Керкире).
В VI-V веках до нашей эры. До-
рический ордер стал важней-
шим элементом монументаль-
ных композиций и главным
средством художественной вы-
разительности зодчества по-
здней архаики и классики.

"ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА" –
инженерная конструкция из
нескольких слоев различных
дорожно-строительных мате-
риалов, предназначенная для
движения автотранспорта.
ДРАНКА, ГОНТ – деревянная
щепа, применявшаяся для кров-
ли крыш. В некоторой степени
предшественница черепицы.

ДРОМОС (греч. dromos, бук-
вально – бег, путь) – коридор
(обычно крытый), ведущий в
погребальную камеру под кур-
ганом; проход в склеп, выре-
занный в материковом грунте
или скале. Имеет горизонталь-
ное или наклонное направле-
ние, иногда устроен в виде ле-
стницы. Древнейшие дромосы
известны в эгейских и этрус-
ских гробницах.
ДЫМНИК – верхняя надкро-
вельная часть печной дымовой
трубы.

да біздің дәуірімізге дейінгі 600
және 590-жылдары да кездеседі
– Керикирдегі Артемида хра-
мы). Біздің дәуірімізге дейінгі VI-
V ғасырлардағы дорийлік ор-
дердің монументалды компози-
циялардың ең басты элементі
және кейінгі архаика мен клас-
сика кезеңдері сәулет өнеріндегі
көркем айқындықтың басты
құралына айналды.
"ЖОЛ КИІМІ" – автокөлік
қозғалысына арналған, жол-
құрылыс материалдарының
бірнеше қабатынан тұратын
инженерлік конструкция.

ҚИЫНДЫ АҒАШ, ЖАБЫН
ТАҚТА – шатыр жабыны ретін-
де қолданылған ағаш жаңқасы.
Жабынқыштан бұрын кең қол-
данылған.
ДРОМОС (грек тілінен –
dromos, сөзбе-сөз – жүгіру, жол)
– оба астындағы жерлеу камера
сына апаратын дәліз (әдетте
жабық); материктік жерде не-
месе жартаста ойылған саға-
наға өтетін жол. Көлденең не
көлбеу бағытталады, кейде бас-
палдақ түрінде де жасалады. Ең
көне дромостар эгейлік және
этрустік кесенелерде болған.

ТҮТІНДІК – пеш мұржасының
шатырдан жоғарғы бөлігі.
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ДЫН – характерное в степных
условиях каменное сооружение,
обычно, воздвигнутое на хол-
мах. В основном служил для
мониторинга окружающей сре-
ды, для ведения наблюдения в
условиях военных действий.
Образцом могут служит два
дына, сохранившиеся на терри-
тории нынешнего совхоза "Са-
рыторгай" Амангельдинского
района Тургайской области.
ДЫНЬКА – декоративная де-
таль (утолщение) столбов, ко-
лонок, наличников окон и
дверных порталов. Дынька ис-
пользовались главным образом
в русской архитектуре XV-XVII
веков. В деревянном зодчестве
дынька применялись до конца
XVIII века.
ДЮБЕЛЬ – крепежное изде-
лие. Предназначено для закреп-
ления в твердых сплошных сте-
новых или потолочных мате-
риалах. Способ крепления: тре-
ние, возникающее за счет рас-
пора дюбеля при установке в
него шурупа или винта, созда-
ющее удерживающую силу.

ДЫҢ – әдетте далалық жер-
лерге тән, төбе басына тұрғы-
зылған тас құрылыс. Негізінен
айналаны шолу үшін, соғыс не
ұрыс жағдайында бақылау
жүргізу үшін пайдаланылды.
Дыңның үлгісі ретінде қазіргі
кезге дейін Торғай облысы
Амангелді ауданының "Сары-
торғай" ұжымшары аумағында
сақталып келген "Екі дыңды"
айтуға болады.
ҚАУЫНЖИЕК – бағандар,
ұстандар, терезе жақтаулары
мен есік порталдарының сәндік
бөлшегі. Қауынжиек негізінен
XV-XVII ғасырларда орыс сәу-
лет өнерінде пайдаланылған.
Ағаш сәулет өнерінде қауын-
жиек XVIII ғасырдың соңына
дейін қолданылған.
ДЮБЕЛЬ – бекітуге арналған
бұйым. Қабырғаның немесе
төбенің қатты тұтас материал-
дарына бекітуге арналған. Бек-
іту тәсілі: дюбельге бұрама шеге
не бұрама орнату кезінде пай-
да болатын керу есебінен пай-
да болып, ұстап тұратын күш
беретін үйкеліс.

Е
ЕВСТИЛЬ – храм с расстоя-
ниями между колоннами в
2.25 см нижнего диаметра ко-
лонны; средний пролет на ко-

ЕВСТИЛЬ – ұстандардың ара-
сы олардың төменгі диаметрі
бойынша 2.25 см қашықтықта бо-
лып келетін храм, қысқа қасбет-
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ротких фасадах шире осталь-
ных.
ЕГИПЕТСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК – прямоугольный треу-
гольник с соотношением сто-
рон 3:4:5. Сумма указанных чи-
сел (3+4+5=12) с древних вре-
мен использовалась как едини-
ца кратности при построении
прямых углов с помощью ве-
ревки, размеченной узлами на
3/12 и 7/12 ее длины. Приме-
нялся в архитектуре средних
веков для построения схем про-
порциональности.

ЕГИПЕТСКОЕ СТОЛЯРНОЕ
РЕМЕСЛО – разновидность
египетского ремесла с высоко-
развитой техникой.
ЕДИНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИ-
СТЕМА – действующие прави-
ла координации размеров зда-
ний и сооружений, их элемен-
тов, конструкций, деталей и
оборудования на основе крат-
ности этих размеров принято-
му основному модулю, равно-
му 100 мм.

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАС-
ЦЕНКИ – заранее установлен-
ные для определенной отрас-
ли или группы предприятий
предельные величины затрат
времени на выполнение опре-
деленного объема однородных

теріндегі ортаңғы аралығы бас-
қаларына қарағанда кең келеді.
ЕГИПЕТ ҮШБҰРЫШЫ –
жақтарының арақатынасы 3:4:5
болып келетін тікбұрышты
үшбұрыш. Көрсетілген сандар-
дың қосындысы (3+4+5=12)
ежелгі замандардан бері ұзына
бойымен 3/12 және 7/12
түйіндермен белгіленген арқан-
ның көмегімен тікбұрыштар
тұрғызуда еселік бірлік ретінде
пайдаланылған. Орта ғасырлар
сәулет өнерінде пропорцио-
налдық схемаларын жасауда
қолданылған.
ЕГИПЕТТІК АҒАШ ҰСТА-
СЫ КӘСІБІ – жоғары дамы-
ған техникасы бар египеттік
кәсіптің бір түрі.
БІРЫҢҒАЙ МОДУЛЬДІ
ЖҮЙЕ – ғимараттар мен құры-
лыстардың, олардың элемент-
терінің, конструкциялары мен
тетіктерінің және жабдықтың
көлемін үйлестіруде қолданы-
латын ереже, негізіне 110 мм
тең негізгі модульдің осы
көлемнің қайталанбалы түбірі
алынады.
БІРІҢҒАЙ НОРМАЛАР
ЖӘНЕ БАҒАЛАР – белгілі бір
сала немесе кәсіпорындар топ-
тары үшін біртекті жұмыстар-
дың белгілі көлемін орындауға
кететін уақыт шығынының
және жұмыс бірлігіне ақы төлеу
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работ, а также размеры оплаты
на единицу работ.
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ РЕЕСТР ЗЕМЕЛЬ – ито-
говый документ учета земель-
ных участков в составе государ-
ственного земельного кадастра,
содержащий правовые, иденти-
фикационные, экономические и
другие характеристики.
ЕНДОВА – пространство меж-
ду двумя смежными скатами
крыши, образующими лоток
(входящий угол) для сбора воды
на кровле.
ЕСИК – прямоугольное полот-
нище, сшитое из двойного слоя
кошмы и подшитое на цинов-
ке, сплетенной из чия. Двух-
створчатые двери изготавли-
ваются из древесины с орна-
ментами.

көлемінің алдын ала белгілен-
ген шекті шамасы.
БІРЫҢҒАЙ МЕМЛЕ-
КЕТТІК ЖЕР ТІЗІЛІМІ –
құқықтық, сәйкестендіру, эко-
номикалық және басқа да си-
паттамаларды қамтитын, мем-
лекеттік жер кадастры құра-
мындағы жер учаскелерін есеп-
ке алудың қорытынды құжаты.
НАУА – шатырда су жинауға
арналған науа (кіріңкі бұрыш)
құрайтын, төбенің өзара шектес
екі аралығындағы кеңістік.

ЕСІК – киіз үйдің босағасының
маңдайшасынан етегіне дейін
түсірілген, қос қабат киізбен қап-
талып шиден өрнектеліп тоқыл-
ған төртбұрышты шыпта. Киіз
үйдің қаусырмалы есіктері ағаш-
тан әшекейленіп жасалынады.

Ж
ЖАЛЮЗИ – светозащитные
шторы, состоящие из горизон-
тальных или вертикальных не-
прозрачных пластиковых или
металлических пластин, вра-
щающихся на оси.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН – искусст-
венный строительный матери-
ал, состоящий из стального ар-
матурного каркаса залитого бе-
тоном и объединяющий рабо-
чие свойства стали и бетона.

ЖАЛЮЗ – осі бойынша айна-
лып тұратын көлденең не тік
мөлдір емес пластик не темір
пластиналардан тұратын, жа-
рықтан қорғайтын перделер.

ТЕМІРБЕТОН – болат арма-
туралы қаңқаға бетон құйылып
жасалған және болат пен бетон-
ның қасиеттерін біріктіретін
жасанды құрылыс материалы.
Мұнда арматура жұмысы – ке-
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При этом арматура работает на
растяжение, а бетон – на сжатие.
ЖЕРДЬ – отрезки ствола диа-
метром в отрубе 3-7 см и дли-
ной 3-9 м. Их используют для
устройства обрешетки в по-
крытиях, ограждений.
ЖЕСТКОСТЬ – характерис-
тика конструкции, оцениваю-
щая способность сопротив-
ляться деформациям.
ЖЕСТКОСТЬ НЕСУЩЕГО
ОСТОВА ЗДАНИЯ – неизмен-
ность формы несущего остова
(пространственное сочетание
несущих элементов здания, оп-
ределяющее его форму, проч-
ность и устойчивость) в про-
цессе восприятия нагрузок.

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ – клеи, от-
личающиеся высокой адгезией.
Клей жидкие гвозди наносят-
ся на склеиваемые материалы
не сплошным слоем, а точеч-
но, на места, куда обычно за-
бивают гвозди или дюбели.

ЖИКЛЁР – калиброванное
отверстие для дозирования по-
дачи жидкого топлива или воз-
духа.
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИ-
ЛИЩА – сумма площадей жи-
лых комнат (спальни, гостиной,
детской, домашнего кабинета и
тому подобных) в жилище

руге, ал бетон қысым жасауға
негізделеді.
СЫРҒАУЫЛ – бағанның ди-
аметрі 3-7 см және ұзындығы
3-9 м кесіндісі. Олар жабынды-
ларда бүркеулерде тор көз, қор-
шау жасау үшін қолданылады.
ҚАТТЫЛЫҚ – конструкция-
ның деформацияларға қарсы
тұру қабілетін бағалайтын си-
паттамасы.
ҒИМАРАТТЫҢ ТІРЕК ҚАҢ-
ҚАСЫНЫҢ ҚАТТЫЛЫҒЫ
– салмақ түсу процесінде
көтергіш қаңқа пішінінің тұрақ-
тылығы (ғимараттың пішінін,
мықтылығын және тұрақтылы-
ғын анықтайтын көтергіш эле-
менттерінің кеңістікте байла-
нысуы).
СҰЙЫҚ ЖЕЛІМ-ШЕГЕ –
жабысу қасиетінің жоғарылы-
ғымен ерекшеленетін желімдер.
Сұйық желім-шеге желімде-
летін материалдарға тұтас жа-
ғылмайды, тек әдетте шеге не-
месе дюбель қағылатын тұста-
рына ғана дәлдеп тамызылады.
ЖИКЛЁР – сұйық отын неме-
се ауаны мөлшерлі түрде беру-
ге арналған калибрленген са-
ңылау тесік.
ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ТҰРҒЫН
АЛАҢЫ – тұрғын үйдегі
(пәтердегі) тұрғын бөлмелердің
(жатын бөлменің, мейманжай-
дың, балалар бөлмесінің, үйдегі
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(квартире), исчисляемая в квад-
ратных метрах.

ЖИЛИЩЕ – отдельная жилая
единица (индивидуальный
жилой дом, квартира, комната
в общежитии), предназначен-
ная и используемая для посто-
янного проживания, отвечаю-
щая установленным техничес-
ким, санитарным и другим обя-
зательным требованиям.
ЖИЛИЩЕ, ПРИРАВНЕН-
НОЕ К СЛУЖЕБНОМУ –
жилище, предоставляемое из
государственного жилищного
фонда государственным служа-
щим, работникам бюджетных
организаций, военнослужа-
щим и лицам, занимающим го-
сударственные выборные дол-
жности.
ЖИЛИЩЕ, СЛУЖЕБНОЕ –
жилище с особым правовым
режимом, предназначенное для
заселения гражданами на пери-
од выполнения ими обязанно-
стей, связанных с характером
их трудовых отношений.
ЖИЛИЩНЫЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ –
деньги, накопленные вкладчи-
ками в жилищных строитель-
ных сберегательных банках для
получения жилищного займа с
начисленной ставкой возна-
граждения по вкладу и преми-

кабинеттің және сол сияқты-
лардың) шаршы метрмен есеп-
телетін алаңының қосындысы.
ТҰРҒЫН ҮЙ – тұрақты тұруға
арналған және соған пайдала-
нылатын, белгіленген техника-
лық, санитарлық және басқа да
міндетті талаптарға сай келетін
жеке тұрғын үй (жеке-дара
тұрғын үй, пәтер, жатақхана-
дағы бөлме).

ҚЫЗМЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ-
ГЕ ТЕҢЕСТІРІЛГЕН ТҰР-
ҒЫН ҮЙ – мемлекеттік тұрғын
үй қорынан мемлекеттік қыз-
метшілерге, бюджеттік ұйым-
дардың қызметкерлеріне, әске-
ри қызметшілерге және мемле-
кеттік сайланбалы қызмет ат-
қаратын адамдарға берілетін
тұрғын үй.
ҚЫЗМЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ –
азаматтардың еңбек қатынаста-
рының сипатына байланысты
өз міндеттерін орындауы кезе-
ңінде оларды қоныстандыруға
арналған айрықша құқықтық
режимдегі тұрғын үй.
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖИНАҚ АҚШАСЫ – салым-
шылардың тұрғын үй жағда-
йын жақсарту жөніндегі іс-шара-
ларды жүргізу мақсатында са-
лым бойынша сыйақы ставка-
сы мен мемлекеттің сыйлықа-
қысы есептелген тұрғын үй зае-
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ей государства в целях прове-
дения мероприятий по улучше-
нию жилищных условий.
ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ – целе-
вой заем, предоставляемый
вкладчику в целях улучшения
жилищных условий в соответ-
ствии с Законом Республики
Казахстан от 7 декабря 2000
года № 110-2 "О жилищных
строительных сбережениях в
Республике Казахстан" и усло-
виями договоров о жилищных
строительных сбережениях, о
предоставлении банковского
займа.
ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ, ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНЫЙ – целевой
заем, предоставляемый жи-
лищным строительным сбере-
гательным банком вкладчику в
пределах договорной суммы в
целях улучшения жилищных
условий, без условия погаше-
ния основного долга до полу-
чения договорной суммы, ос-
таток по которому погашается
за счет договорной суммы в
соответствии с Законом Рес-
публики Казахстан от 07 дека-
бря 2000 года № 110-2 "О
жилищных строительных сбе-
режениях в Республике Казах-
стан", внутренней кредитной
политикой банка и условиями
отдельного договора банковс-
кого займа.

мын алу үшін тұрғын үй құры-
лысы жинақ банктерінде жи-
нақтаған ақшасы.
ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМЫ –
"Қазақстан Республикасын-
дағы тұрғын үй құрылысы
жинақ ақшасы туралы" 2000
жылғы 7 желтоқсандағы №
110-II Қазақстан Республика-
сының Заңына және тұрғын үй
құрылысы жинақ ақшасы тура-
лы, банк заемын беру туралы
шарттардың талаптарына
сәйкес тұрғын үй жағдайын
жақсарту мақсатында салым-
шыға берілетін нысаналы заем.
АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ
ЗАЕМЫ – шарттық соманы
алғанға дейін негізгі борышты
өтеу талаптарынсыз, тұрғын үй
жағдайын жақсарту мақсатын-
да шарттық соманың шегінде
салымшыға тұрғын үй құрылы-
сы жинақ банкі беретін ныса-
налы заем, ол бойынша қалдық
"Қазақстан Республикасын-
дағы тұрғын үй құрылысы
жинақ ақшасы туралы" 2000
жылғы 7 желтоқсандағы №
110-II Қазақстан Республика-
сының Заңына, банктің ішкі
кредиттік саясатына және
банктік заемның бөлек шарты-
ның талаптарына сәйкес шарт-
тық соманың есебінен өтеледі.
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ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ, ПРО-
МЕЖУТОЧНЫЙ – целевой
заем, предоставляемый жилищ-
ным строительным сберегатель-
ным банком вкладчику в целях
улучшения жилищных условий,
при условии накопления мини-
мально необходимого размера
накопленных денег, остаток по
которому погашается за счет до-
говорной суммы по договору о
жилищных строительных сбере-
жениях в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 07 де-
кабря 2000 года № 110-2 "О жи-
лищных строительных сбереже-
ниях в Республике Казахстан",
внутренней кредитной полити-
кой банка и условиями отдельно-
го договора банковского займа.
ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРА-
ТИВ (ЖИЛИЩНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ) –
некоммерческое объединение
граждан с целью приобретения
(строительства) и эксплуата-
ции жилого дома, в котором
право собственности на жилой
дом принадлежит кооперативу,
а граждане – члены кооперати-
ва обладают правом владения
и пользования закрепленными
за ними помещениями, в от-
дельных случаях – правом рас-
поряжения в установленном
порядке и участвуют в расходах
на содержание жилого дома.

АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕ-
МЫ – жинақталған ақшаның
ең төменгі қажетті мөлшері жи-
нақталған жағдайда, тұрғын үй
жағдайын жақсарту мақсатын-
да тұрғын үй құрылысы жинақ
банкі салымшыға беретін ныса-
налы заем, ол бойынша қалдық
"Қазақстан Республикасындағы
тұрғын үй құрылысы жинақ
ақшасы туралы" 2000 жылғы 7
желтоқсандағы № 110-II Қазақ-
стан Республикасының Заңына,
банктің ішкі кредиттік саясаты-
на және банктік заемның жеке
шартының талаптарына сәйкес
тұрғын үй құрылысы жинақ
ақшасы туралы шарт бойынша
шарттық соманың есебінен өте-
леді.
ТҰРҒЫН ҮЙ КООПЕРАТИВІ
(ТҰРҒЫН ҮЙ-ҚҰРЫЛЫС
КООПЕРАТИВІ) – азаматтар-
дың тұрғын үйді сатып алу
(салу) және пайдалану мақса-
тындағы коммерциялық емес
бірлестігі, онда тұрғын үйді мен-
шіктену құқығы кооперативке
тиесілі болады, ал кооператив-
ке мүше азаматтар өздеріне
бекітіліп берілген үй-жайларды
иелену және пайдалану
құқығына, ал жекелеген жағ-
дайларда белгіленген тәртіппен
билік ету құқығына ие болады
және тұрғын үйді күтіп ұстау
шығынына қатысады.
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ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ПО ДОГО-
ВОРУ О ДОЛЕВОМ УЧАС-
ТИИ В ЖИЛИЩНОМ СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ – строение, со-
стоящее в основном из жилых
помещений, а также нежилых
помещений и иных частей, яв-
ляющихся общим имуществом.

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(КВАРТИРА) – отдельное по-
мещение, предназначенное и
используемое для постоянного
проживания, включающее как
жилую площадь, так и нежи-
лую площадь жилища.
ЖИЛОЙ ДОМ (ЖИЛОЕ
ЗДАНИЕ) – строение, состоя-
щее в основном из жилых по-
мещений, а также нежилых по-
мещений и иных частей, явля-
ющихся общим имуществом.

ЖИЛОЙ ДОМ, БЛОКИРО-
ВАННЫЙ – тип малоэтажно-
го жилого дома с изолирован-
ными входами в каждую квар-
тиру и приквартирными учас-
тками.
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ –
жилые дома, коттеджи, дачные
постройки, предназначенные
для постоянного проживания,
а также отдельные квартиры,
зарегистрированные в соответ-
ствующих государственных
органах.

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ-
НА ҮЛЕСТIК ҚАТЫСУ ТУ-
РАЛЫ ШАРТ БОЙЫНША
ТҰРҒЫН ҒИМАРАТ –
негiзiнен тұрғын үй-жайлар-
дан, сондай-ақ ортақ мүлiк бо-
лып табылатын тұрғын емес
үй-жайлардан және өзге де
бөлiктерден тұратын құрылыс.
ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙ (ПӘТЕР)
– тұрақты тұруға арналған және
соған пайдаланылатын, тұрғын
үйдің тұрғын алаңын да,
тұрғын емес алаңын да қамти-
тын жеке үй-жай.

ТҰРҒЫН ҮЙ (ТҰРҒЫН
ҒИМАРАТ) – негізінен тұрғын
үй-жайлардан, сондай-ақ
тұрғын емес үй-жайлардан
және ортақ мүлік болып табы-
латын өзге де бөліктерден тұра-
тын құрылыс.
ҚҰРСАУЛАНҒАН ТҰРҒЫН
ҮЙ – әрбір пәтерге кіретін оқшау-
ланған есіктері мен сол пәтер-
лерге тән алаңы бар аз қабатты
тұрғын үйдің бір түрі.

ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙ – тұрақты
тұруға арналған тұрғын үйлер,
коттедждер, саяжайлар, сон-
дай-ақ тиісті мемлекеттік орган-
дарда тіркелген пәтерлер.
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ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
СЛУЖЕБНЫЕ – жилые поме-
щения, специально предназна-
ченные для заселения работни-
ками, которые в связи с харак-
тером трудовых отношений
должны проживать по месту
работы (службы) или в непос-
редственной близости от про-
изводственной территории.
ЖИРНЫЙ БЕТОН – бетон с
низким содержанием заполни-
телей и высоким содержанием
цемента.

ҚЫЗМЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ-
ЖАЙЛАР – еңбек қатынаста-
рының сипатына байланысты
жұмыс орны (қызметі) орналас-
қан жерде не өндірістік аумаққа
тікелей жақын жерде тұруы ке-
рек қызметкерлердің тұруына
арналған тұрғын үй-жайлар.

ҚҰНАРЛЫ БЕТОН – құра-
мында толықтырғыштар аз
және цементі көп болып ке-
летін бетон.

З
ЗАБИРКА – тонкая стена меж-
ду столбчатыми фундамента-
ми, служающая для защиты от
атмосферного воздействия
подпольного пространства.
ЗАБОР – глухая ограда, как пра-
вило, выше человеческого роста.
ЗАБОР, КАМЕННЫЙ – воз-
веденная на соответствующем
фундаменте стена, выложенная
из бутового камня, кирпича,
кирпичных или бетонных бло-
ков, усиленная на определен-
ном расстоянии столбами из
того же материала. В ряде слу-
чаев имеет цоколь по низу и
карниз по верху.
ЗАВЕРТКА, ОКОННАЯ –
элемент оконной фурнитуры,
служащий для запирания окон

ТІРЕУІШ – еден астындағы
кеңістікті атмосфералық әсер-
ден қорғауға қызмет ететін ба-
ғанды іргетас арасындағы
жіңішке қабырға.
ДУАЛ – бітеу шарбақ, әдетте,
адам бойынан биік болады.
ТАС ДУАЛ – өзіне лайықты
іргетастың үстіне кесектастар-
дан, кірпіштен не бетон блок-
тарынан тұрғызылатын, белгілі
бір қашықтықтарда орналасқан
сол материалдан жасалған ба-
ғандармен күшейтілген қабыр-
ға. Кейде төменгі жағында
шығыңқы іргесі, ал жоғарғы
жағында ернеуі болады.
ТЕРЕЗЕ ҚАЙЫРМАСЫ –
тұтқасын бұрау арқылы тере-
зені бір жағынан жауып қоюға
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с одной стороны при помощи
вращения ручки.
ЗАВЕСА, ВОЗДУШНАЯ – ус-
тройство в системе местной
приточной вентиляции, слу-
жащее для предотвращения по-
ступления наружного холодно-
го воздуха в производственное
помещение через открытые
проемы (двери или ворота)
промышленного здания. Со-
стоит из воздуховодов, через
которые под углом к плоскости
проема и стремящемуся про-
никнуть в помещение потоку
вентилятором нагнетается воз-
дух. Если этот воздух предва-
рительно подогревается; такое
устройство называется воздуш-
ной тепловой завесой. Воздуш-
ной завесой называют и непос-
редственно подаваемый систе-
мой местной приточной вен-
тиляции воздушный поток,
препятствующий доступу в по-
мещения наружного холодного
воздуха.
ЗАВОРИНА – разновидность
засова, представляющая собой
перекладину (как правило, де-
ревянную), которой изнутри
закладываются ворота.
ЗАГЛУШКА – деталь для вре-
менной или постоянной герме-
тизации концевых участков
трубопроводов. Может приме-
няться для предохранения тор-

арналған терезе фурнитурасы-
ның элементі.
АУА ШЫМЫЛДЫҒЫ –
өнеркәсіптік ғимараттың ашық
ойықтары арқылы (есіктер не
қақпалар) өндірістік үй-жайлар-
ға сыртқы суық ауаны кіргізбеу
үшін қызмет атқаратын жер-
жерлерден ауа ағынымен вен-
тиляциялау жүйесіндегі қондыр-
ғы. Ойық кеңістігіне қиғаш және
ішке кіруге бағытталған ауаға
желдеткішпен ауа үрлейтін
ауаарналардан тұрады. Егер
үрленетін ауа алдын ала жылы-
тылатын болса, мұндай қонды-
рғы жылы ауа шымылдығы деп
аталады. Ішке сырттан суық
ауаның кіруіне кедергі болатын
тікелей жер-жерлерден ауа
ағынымен вентиляциялау
жүйесі арқылы үрленетін ауа
ағыны да ауа шымылдығы деп
аталады.

ЗАВОРИНА – қақпаның іш жа-
ғынан салынатын көлденең
ағаш түріндегі ысырма
бекіткіштің бір түрі.

ТЫҒЫН – құбырлардың шет
жақтарын уақытша не тұрақты
бекітуге арналған тетік. Тасы-
малдау және сақтау кезінде
құбырлар мен пішіндердің шет
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цов труб и профилей при пе-
ревозке и хранении.
ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК)
– организация, предприятие
или учреждение, которым вы-
шестоящими инстанциями вы-
деляются средства для осуще-
ствления капитального строи-
тельства или которые распола-
гают для этих целей собствен-
ными средствами и заключают
в пределах предоставленных
им прав договор на производ-
ство проектно-изыскательских,
строительно-монтажных работ
с подрядной организацией
(подрядчиком).
ЗАКАЛКА – технологическая
операция при производстве
стекла, заключающаяся в дове-
дении стекла до пластического
состояния и затем резкого ох-
лаждения поверхности, при
этом прочность стекла повы-
шается в среднем в 5 раз.
ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ – из-
делие (как правило металли-
ческое), установленное в стро-
ительной конструкции при из-
готовлении. Предназначено
для крепления строительных
элементов и конструкций резь-
бовыми или сварочными со-
единениями.
ЗАКЛЕПКА – крепежное изде-
лие в форме гладкое цилиндри-
ческого стержня с головкой на

жақтарын зақымданудан қорғау
үшін де қолданылуы мүмкін.
ТАПСЫРЫСШЫ (ҚҰРЫ-
ЛЫС САЛУШЫ) – жоғары
тұрған орындар күрделі құры-
лысты жүзеге асыру үшін
қаржы бөлетін немесе осы мақ-
сатқа өз қаржылары бар және
мердігерлік ұйыммен (мердігер-
мен) жобалау-зерттеу, құры-
лыс-монтаж жұмыстарын
жүргізуге өздеріне берілген
құқық шегінде шарт жасайтын
ұйым, кәсіпорын не мекеме.

ШЫНЫҚТЫРУ – шыны өн-
дірісіндегі шыныны иілгіш күйге
шейін жеткізіп, содан кейін
бетін кенет суыту арқылы жа-
салатын технологиялық опера-
ция, бұл жағдайда шыны
беріктігі орташа 5 есе артады.

ҚАЛАЙТЫН БҰЙЫМ – даяр-
лау уақытында құрылыс конст-
рукциясында орнатылатын
(әдетте металл) бұйым. Құры-
лыс элементтері мен конструк-
цияларын бұрандалы немесе
дәнекерленетін қосылыстармен
бекітуге арналады.

ТОЙТАРМА – бір ұшында басы
орналасқан жұмыр цилиндр
өзек пішінді бекіткіш бұйым.
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одном конце. Служит для по-
лучения неразъемного соеди-
нения за счет образования удар-
ном способом головки на дру-
гом конце.
ЗАКОМАРА (от др.рус. кома-
ра – свод) – полукруглое или
килевидное завершение участ-
ка стены, закрывающее приле-
гающий к ней внутренний ци-
линдрический (коробовый,
крестовый) свод.
ЗАЛЬНЫЙ ХРАМ – вытяну-
тый в плане храм с нефами рав-
ной высоты, либо с несколько
более высоким (но без окон)
средним нефом (т.н. псевдоба-
зилика), а также однонефный
храм без трансепта. Типичны
готические северо-немецкие,
чешские и польские зальные
храмы XIII-XVI веков. (костел
Девы Марии в Гданьске).
ЗАЛОГ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА-
СТКА ИЛИ ПРАВА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ – основан-
ный на договоре залога либо на
основании законов Республи-
ки Казахстан способ обеспече-
ния исполнения обязательств,
в силу которого кредитор (за-
логодержатель) имеет право в
случае неисполнения должни-
ком обеспеченного залогом
обязательства получить удов-
летворение из стоимости зало-
женного земельного участка

Соққаннан екінші ұшының жал-
паюы арқылы түзілетін алын-
байтын қосылыс алуға арнал-
ған.

ЖИЕК (көне орыс тілінде ко-
мара – тоғыспа) – іргелес орна-
ласқан цилиндр пішінді (қорап-
ты, айқыш) ішкі тоғыспаны жа-
уып тұратын қабырға бөлігінің
жартылай ашық не сына
тәріздес болып аяқталуы.
ЗАЛДЫҚ ХРАМ – биіктігі тең-
дей немесе ортаңғы нефі биік-
теу (терезесіз) (жалған бизилик
деп аталатын) созылыңқы кел-
ген храм, сондай-ақ көлденең
кеңістіксіз бір нефті храм. XIII-
XVI ғасырлардағы готикалық
солтүстік неміс, чех және поляк
залдық храмдарына тән (Гдань-
скідегі Дева Мария костелі).

ЖЕР УЧАСКЕСІН НЕМЕСЕ
ЖЕР ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫ-
ҒЫН КЕПІЛГЕ ҚОЮ –
міндеттемелердің орындалуын
қамтамасыз етудің кепіл шарты-
на негізделген не Қазақстан
Республикасы заңдарының не-
гізіндегі әдісі, осыған орай кре-
дитордың (кепіл ұстаушының)
борышкер кепілмен қамтамасыз
етілген міндеттемені орында-
маған жағдайда кепілге қойыл-
ған жер учаскесінің немесе жер
пайдалану құқығының құны-
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или права землепользования
преимущественно перед други-
ми кредиторами лица, которо-
му принадлежит этот земель-
ный участок или право земле-
пользования (залогодатель), за
изъятиями, установленными
Гражданским кодексом Респуб-
лики Казахстан.
ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСОВ –
обеспечение устойчивости
земляных сооружений (насы-
пей, выемок). Крутизна отко-
сов характеризуется отношени-
ем высоты земленого сооруже-
ния к заложению, т.е. коэффи-
циентом откоса.
ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ, ЗА-
МОК – клинообразный камень
или кирпич в вершине свода
или арки. Часто имеет орна-
ментальную или скульптурную
обработку. Иногда превращает-
ся в декоративную деталь, ук-
рашающую арки и плоские пе-
ремычки.
ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ – изделия, служа-
щие для соединения оконных
створок и дверных полотен с
коробками, а также для закры-
вания, запирания, фиксирова-
ния и украшения окон и дверей.
ЗАПЛОТ, ЗАПЛОТНАЯ ОГ-
РАДА – забор, представляю-
щий собой сплошную деревян-
ную ограду из бревен или теса.

нан осы жер учаскесі немесе
жер пайдалану құқығы тиесілі
тұлғаның (кепіл берушінің) бас-
қа кредиторлары алдында қай-
тарым алуға басым құқығы бо-
лады, бұған Қазақстан Респуб-
ликасының Азаматтық кодек-
сінде белгіленген алып қою
жағдайлары қосылмайды.
ЕҢІС ЖҮРГІЗУ – жердегі
құрылыстардың (үйінділердің,
оймалардың) тұрақтылығын
қамтамасыз ету. Еңістің тіктігі
жер құрылысы биіктігінің еңіс-
ке қатысымен, яғни еңіс коэф-
фициентімен сипатталады.

ҚОРҒАН ТАС, ҚОРҒАН –
арка не тоғыспа ұшындағы
сына тәріздес тас не кірпіш.
Көбіне ою-өрнекпен немесе
мүсіндермен әрленеді. Кейде
аркалар мен тегіс маңдайша-
ларды безендіретін сәндік тетік-
ке айналады.

ҚҰЛЫП, ТОПСА, ҚАПСЫР-
МАЛАР – терезе жармаларын,
есік беттерін қораптармен жал-
ғастыратын, сондай-ақ есік, те-
резелерді жабу, құлыптау, бе-
кіту және әшекейлеуге арнал-
ған заттар.
ДУАЛ, ДУАЛ-ҚОРШАУ  –
бөренеден немесе жұқа тақтай-
лардан тұрғызылған тұтас ағаш
қоршау.
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ЗАСТРОЙЩИК – юридичес-
кое лицо, осуществляющее ли-
цензируемую деятельность по
привлечению денег дольщиков
для организации строительства
жилых зданий на земельных
участках, принадлежащих ему
на праве собственности или на
праве землепользования, пре-
доставленном местным испол-
нительным органом.
ЗАСТУП – большая металли-
ческая лопата для земляных
работ. Состоит из железной
лопасти и рукоятки. На верх-
нем конце ручки имеется кос-
тыль. Форма лопасти может
быть прямоугольной со ско-
шенными или закругленными
краями, трапецоидальной и
трехугольной.
ЗАТЯЖКА – стержень, обыч-
но горизонтальный, работаю-
щий на растяжение и соединя-
ющий концевые узлы строи-
тельных конструкции, подвер-
женные действию сил гори-
зонтального распора. Стягивая
концы конструкций, затяжка
воспринимает распор, осво-
бождая тем самым опоры от
действия горизонтальной
силы. Затяжки могут быть ме-
таллическими или железобе-
тонными, реже деревянными,
и применяются в арках (ароч-
ных фермах), сводах, в конст-

ҚҰРЫЛЫС САЛУШЫ –
өзiне меншiк құқығымен неме-
се жергiлiктi атқарушы орган
берген жер пайдалану құқы-
ғымен тиесiлi жер учас-
келерiнде тұрғын жайлар салу-
ды ұйымдастыру үшiн үлескер-
лердiң ақшаларын тарту жөнiн-
дегi қызметтi жүзеге асыратын
заңды тұлға.

КҮРЕК – жер қазу жұмыстары-
на арналған үлкен металл
күрек. Үлкен темір қалақтан
және саптан тұрады. Сабының
жоғарғы шетінде балдағы бола-
ды. Қалағының пішіні бұрыш-
тары кесілген не дөңгеленіп
келген тікбұрышты, трапеция
тәрізді және үшбұрышты бола-
ды.
ТАРТПА – созылатын және
көлденеңнен керілу күштерінің
әсеріне ұшырайтын құрылыс
құрылымдарының шеткі
түйіндерін біріктіретін, әдетте
көлденең орналасатын шыбық.
Құрылымдардың шеттерін тар-
тып керу күшін қабылдайды да
сол арқылы тіреулерді көлденең
күштердің әсерінен босатады.
Тартпалар металдан немесе те-
мірбетоннан, кейде ағаштан
жасалады және аркаларда (арка
фермаларында), тоғыспаларда,
көпір конструкцияларында,
ғимарат жабындарында және
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рукциях мостов, покрытий зда-
ний и т.д. в тех случаях, когда
устройство опор, воспринима-
ющих распор, по экономичес-
ким или др. соображениям не-
целесообразно.
ЗАХВАТЫ – применяют наря-
ду со стропами и траверсами
для подъема строительных кон-
струкций, оборудования, труб и
других грузов.

ЗДАНИЕ – искусственное
строение, состоящее из несу-
щих и ограждающих конструк-
ций, образующих обязатель-
ный наземный замкнутый
объем, в зависимости от функ-
ционального назначения ис-
пользуемое для проживания
или пребывания людей, вы-
полнения производственных
процессов, а также размещения
и хранения материальных цен-
ностей. Здание может иметь
подземную часть.
ЗДАНИЕ, БЛОКИРОВАН-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
– укрупненное на основе уни-
фицированных типовых сек-
ций промышленное здание, в
котором размещены различные
производства.
ЗЕМЕЛЬНАЯ ДОЛЯ – коли-
чественно определенная доля
участия вместе с другими ли-
цами в правах и обязанностях

т.б. керу күшін қабылдайтын
тіреулер тұрғызу экономикалық
не басқа да есептер бойынша
тиімсіз болған жағдайларда
қолданылады.

"ҚАРМАҚ" – строптармен
және траверстермен қатар
құрылыс конструкцияларын,
құбырларды, жабдықтарды
және т.б. жүктерді көтеру үшін
қолданылады.
ҒИМАРАТ – адамдардың тұруы-
на немесе ішінде болуына,
өндірістік процестерді орын-
дауға, сондай-ақ материалдық
құндылықтарды орналастыруға
және сақтауға пайдаланылатын
функционалдық мақсатына
қарай, міндетті түрде жер беті-
не салынып, тұйық көлемді
құрайтын, тірек және қоршау
конструкцияларынан тұратын
жасанды құрылыс. Ғимарат-
тың жерасты бөлігі болуы
мүмкін.
ҚҰРСАУЛАНҒАН ӨНДІРІС-
ТІК ҒИМАРАТ – біріздендірі-
лген типтік секциялар негізінде
ірілендірілген өнеркәсіптік
ғимарат, онда түрлі өндірістер
орналастырылады.

ЖЕР ҮЛЕСІ – жер учаскесіне
құқықтар мен міндеттерге басқа
тұлғалармен бірге қатысудың
Жер кодексінде және Қазақстан
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на земельный участок, выделе-
ние которой может быть про-
изведено в случаях и на усло-
виях, установленных Земель-
ным Кодексом и иными зако-
нами Республики Казахстан.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТ-
НОШЕНИЯ – правоотноше-
ния по использованию и охра-
не земли, связанные с управле-
нием земельными ресурсами,
закреплением земельных учас-
тков за отдельными субъекта-
ми, осуществлением права соб-
ственности и иных прав на
землю.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ –
земля, которая используется
или может быть использована
в процессе хозяйственной и
иной деятельности для удов-
летворения материальных,
культурных и других потребно-
стей общества.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР –
система сведений о земле, со-
ставная часть государственных
кадастров.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК –
выделенная в замкнутых грани-
цах часть земли, закрепляемая в
установленном Земельным Ко-
дексом порядке за субъектами
земельных отношений.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД – сово-
купность всех земель в преде-
лах страны. В земельную фонд

Республикасының өзге де заң-
дарында белгіленген тәртіппен
және жағдайларда бөліп шыға-
рылуы мүмкін сан жағынан ай-
қындалған үлесі.

ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ ҚАТЫНАС-
ТАРЫ – жерге меншік құқығын
және өзге де құқықтарды жүзе-
ге асыра отырып, жер ресурста-
рын басқаруға, жекелеген
субъектілерге жер учаскелерін
бекітіп беруге байланысты
жерді пайдалану мен қорғау
жөніндегі құқықтық қатынас-
тар.
ЖЕР РЕСУРСТАРЫ – қоғам-
ның материалдық, мәдени және
басқа да қажеттерін қанағаттан-
дыру үшін шаруашылық және
өзге де қызмет процесінде пай-
даланылатын не пайдаланы-
луы мүмкін жер.

ЖЕР КАДАСТРЫ – жер тура-
лы мәліметтер жүйесі, мемле-
кеттік кадастрлардың құрамдас
бөлігі.
ЖЕР УЧАСКЕСІ – Жер кодек-
сінде белгіленген тәртіппен
жер қатынастары субъектілері-
не бекітіліп берілетін, тұйық
шекара ішінде бөлінген жер
бөлігі.
ЖЕР ҚОРЫ – елдің шегіндегі
барлық жерлер жиынтығы. Жер
қорына ауылшаруашылық мақ-
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включаются земли сельскохо-
зяйственного назначения, госу-
дарственного водного фонда,
государственного лесного фон-
да, государственного запаса и
населенных пунктов.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД, ИМ-
МИГРАЦИОННЫЙ – земель-
ные участки, зарезервирован-
ные для предоставления орал-
манам и входящие в состав спе-
циального земельного фонда.
ЗЕМЛЯ – территориальное
пространство, в пределах кото-
рого устанавливается сувере-
нитет Республики Казахстан,
природный ресурс, все общее
средство производства и тер-
риториальная основа любого
процесса труда.
ЗЕНЗУБЕЛЬ – столярный ин-
струмент для выборки и зачис-
тки фальцев, пазов, а также ос-
трожки перпендикулярных по-
верхностей. Может иметь оди-
ночный или двойной нож по
форме напоминающий лопатку.
ЗЕНКОВАНИЕ – обработка
выходной части отверстия для
получения конических или ци-
линдрических углублений.
ЗИГМАШИНА – машина для
образования и правки местных
выступов и углублений (зигов)
на поверхности листовой заго-
товки, а также для закатки про-
волоки.

саттағы, орман және су қоры-
ның жерлері, елді мекендер
жерлері және мемлекеттік қор-
дағы жерлер кіреді.

ИММИГРАЦИЯЛЫҚ ЖЕР
ҚОРЫ – оралмандарға беру
үшін резервке қалдырылған
және арнайы жер қоры құра-
мына кіретін жер учаскелері.

ЖЕР – Қазақстан Республика-
сының егемендігі белгіленетін
шектегі аумақтық кеңістік, та-
биғи ресурс, жалпыға ортақ
өндіріс құралы және кез келген
еңбек процесінің аумақтық
негізі.

ЗЕНЗУБЕЛЬ – бүктеме, ойық
детальдарды тазалау, сондай-ақ
перпендикуляр беттерді
сүргілеуге арналған ұста
құралы. Пішіні күрекке келетін
жалғыз немесе қос пышағы бо-
лады.
ҮҢГІЛЕУ – тесіктің аузын ко-
нус не цилиндр тәрізді етіп
үңгу.

ЗИГМӘШИНЕ – алдын ала
әзірленген табақ түріндегі мате-
риалдардың бетіндегі шығыңқы
және ойық тұстарын түзуге
және өңдеуге, сондай-ақ сым-
дарды орауға арналған маәшине.
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ЗОНА, САНИТАРНО-ЗА-
ЩИТНАЯ – территория, отде-
ляющая зоны специального на-
значения, а также промышлен-
ные предприятия и другие про-
изводственные, коммунальные
и складские объекты в населен-
ном пункте от близлежащих
селитебных территорий, зда-
ний и сооружений жилищно-
гражданского назначения в це-
лях ослабления воздействия на
них неблагоприятных факто-
ров.
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТО-
РИЙ – при градостроительном
планировании деление терри-
торий на функциональные
зоны с установлением видов
градостроительного использо-
вания отдельных зон и воз-
можных ограничений по их
использованию.
ЗОНИРОВАНИЕ, ГОРОДС-
КОЕ – распределение террито-
рии населенного пункта в со-
ответствии с ее функциональ-
ным назначением (жилая, об-
щественная, промышленная,
рекреационная и другие функ-
циональные зоны).
ЗОНТ, ВЫТЯЖНОЙ – эле-
мент систем вытяжной венти-
ляции, размещаемый над теп-
ловыделяющим оборудовани-
ем. Используется в промыш-
ленности, лабораториях, на

САНИТАРЛЫҚ-ҚОРҒА-
НЫС АЙМАҒЫ – арнаулы
мақсаттағы аймақтарды, сон-
дай-ақ өнеркәсіп орындары
мен елді мекендегі басқа да
өндірістік, коммуналдық және
қоймалық объектілерді жақын
маңдағы қоныстану аумақта-
рынан, тұрғын үй-азаматтық
мақсаттағы ғимараттар мен
құрылыстардан оларға қолай-
сыз факторлардың әсер етуін
әлсірету мақсатында бөліп
тұратын аумақ.
АУМАҚТАРДЫ АЙМАҚ-
ТАРҒА БӨЛУ – қала құрылы-
сын жоспарлау кезінде жекеле-
ген аймақтарды қала құрылы-
сына пайдалану түрлері мен
оларды пайдалану жөніндегі
мүмкін болатын шектеулерді
белгілей отырып функционал-
дық аймақтарға бөлу.
ҚАЛАЛЫҚ АЙМАҚТАРҒА
БӨЛУ – елді мекеннің аумағын
олардың функционалдық мақ-
сатына сәйкес бөлу (тұрғын,
қоғамдық, өнеркәсіптік, рекреа-
циялық және басқа да функци-
оналдық аймақтар).

СОРҒЫШ ШАТЫР – ыстық
бөліп шығаратын жабдықтар-
дың үстіне орналастырылатын
сорғыш желдеткіштер жүйе-
сінің элементі. Өнеркәсіпте, зерт-
ханаларда, қоғамдық тамақ-
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предприятиях общественного
питания и т.д.
ЗОНЫ (РАЙОНЫ) ПОВЫ-
ШЕННОЙ СЕЙСМИЧЕС-
КОЙ ОПАСНОСТИ – районы
с возможным (ожидаемым)
сейсмическим воздействием
интенсивностью семь и более
баллов.
ЗРУ (ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙ-
СТВА) – электрическое рас-
пределительное устройство
для приема мощности от пере-
движных электростанций, сети
и передачи ее потребителям,
оборудование которого распо-
ложено в помещении (напри-
мер, изготавливаются ЗРУ на
базе стандартных морских кон-
тейнеров различных типов и
размеров, предназначенных
для эксплуатации в условиях
низких температур).
ЗУБЦЫ – завершение стен
древних и средневековых кре-
постей, городских ратуш, фео-
дальных дворцов, отдельных
башен, мостов и т.п. Применя-
лись в качестве деталей крепо-
стного сооружения, прикрыва-
ющих с наружной стороны га-
лерею для его защитников, а
также в качестве архитектурно-
декоративных деталей.

тандыру кәсіпорындарында
және т.б. қолданылады.
СЕЙСМИКАЛЫҚ ҚАУІП-
ТІЛІГІ ЖОҒАРЫ АЙМАҚ-
ТАР (АУДАНДАР) – сейсмика-
лық әсерінің жиілігі жеті және
одан да көп балл болуы мүмкін
(күтілетін) аудандар.

ЖҮҚ (ЖАБЫҚ ҮЛЕСТІР-
ГІШ ҚОНДЫРҒЫ) – жылжы-
малы электр стансаларынан,
желіден қуат қабылдап алып,
оны тұтынушыларға жіберетін,
жабдығы үй-жайлардың ішінде
орналасатын электрлік үлес-
тіргіш қондырғы (мысалы,
төмен температурада пайдала-
нуға арналған, стандартты теңіз
контейнерлері негізінде түрлі
үлгілердегі және көлемдегі
ЖҮҚ жасалады).

ТІСТІКТЕР – көне және орта-
ғасырлық қамалдардың, қала-
лық ратушалардың, феодалдық
сарайлардың, жекелеген мұ-
найлардың, көпірлердің және
т.б. қабырғаларының қаланып
бітер жері. Қамал құрылысы-
ның бір бөлшегі ретінде қолда-
нылып, сыртқы жағынан гале-
реяны оны қорғаушылар үшін
көзден таса етіп отырды, сон-
дай-ақ сәулет-сәндік бөліктер
ретінде де пайдаланылды.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
ДОКУМЕНТ НА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК – документ,
содержащий идентификацион-
ные характеристики земельно-
го участка, необходимые для
целей ведения земельного, пра-
вового и градостроительного
кадастров.
ИЗВЕСТЕГАСИЛКИ – обору-
дование, служащее для гаше-
ния извести, используемой при
приготовлении строительных
и отделочных растворов.
ИЗВЕСТНЯКИ – осадочные
горные породы, состоящие
главным образом из кальцита.
Могут содержать различные
примеси (обломочных частиц,
органических соединений и
др.). Название дается в зави-
симости от особенностей сла-
гающих его компонентов. Ши-
роко применяются в строи-
тельстве (как облицовочный
камень, для производства из-
вести и т. д.), стекольной про-
мышленности, металлургии
(флюсы).
ИЗВЕСТЬ – вяжущее веще-
ство, получаемое путем обжи-
га известника, мела и других
карбонатных пород. Различают
негашеную (кипелку) и гаше-
ную (пушонку) извести.

ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ СӘЙ-
КЕСТЕНДІРУ ҚҰЖАТЫ –
жер, құқықтық және қала құры-
лысы кадастрларын жүргізу
мақсатында қажетті, жер учас-
кесінің сәйкестендіру сипатта-
маларын қамтитын құжат.

ӘКСӨНДІРГІШ – құрылыс
және әрлеу ерітіндісін даярлау
кезінде әкті сөндіруде қолданы-
латын жабдық.

ӘКТАСТАР – негізінен каль-
циттен тұратын шөгінді тау
жынысы. Құрамында түрлі
қоспалар (шағылған бөлшектер,
органикалық қосындылар т.б.)
болуы мүмкін. Құрамындағы
компоненттерінің ерекшелікте-
ріне қарай аталады. Құрылыс-
та (қаптама тас ретінде, әк жа-
сау үшін т.б.), шыны өндірісінде,
металлургияда (флюстер) кеңі-
нен қолданылады.

ӘК – әктасты, борды және бас-
қа карбонатты жынысты
күйдіру арқылы алынатын
тұтқыр заттек. Сөндірілмеген
(қызулы) және сөндірілген
(ұнтақ) әк түрлері болады.

И
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ИЗВЕСТЬ КИПЕЛКА – мо-
лотая негашеная известь. Полу-
чается при механическом из-
мельчении комовой извести.
При взаимодействии ее с водой
выделяется значительное коли-
чество тепла.
ИЗВЕСТЬ, ГАШЕНАЯ – из-
весть гидратная, известь-пушон-
ка. Получают из комовой или мо-
лотой извести путем гашения ее
водой. Если количество воды
составляет 60-80% от массы из-
вести, комки распадаются на
тонкодисперсные частицы, и
образуется известь-пушонка.
При дальнейшем разбавлении
водой получают соответственно
известковое тесто и известковое
молоко. Применяется для приго-
товления кладочных и штукатур-
ных растворов, а также в бето-
нах невысоких марок, использу-
емых в сухих условиях. Известь
пушонка используется для при-
готовления сухих смесей.
ИЗВЕСТЬ, ГИДРАВЛИЧЕС-
КАЯ – гидравлическое вяжу-
щее. Получают путем обжига
мергелистых известняков (со-
держащих до 20% глинистых
компонентов). Применяется
для приготовления кладочных
и штукатурных растворов и бе-
тонов невысокой прочности,
используемых во влажных ус-
ловиях.

ҚЫЗУЛЫ ӘК – ұсақталған
сөндірілмеген әк. Кесек әкті ме-
ханикалық жолмен ұсақтаған-
да пайда болады. Сумен әре-
кеттескенде біраз жылу
бөлінеді.

СӨНДІРІЛГЕН ӘК – сулы әк,
ұнтақ әк. Кесек не ұсақталған
әкті сумен сөндіру жолымен
алынады. Су әк массасының
60-80% құрағанда кесектер ұсақ
диспенсерлі бөлшектерге ыды-
райды да ұнтақ әк пайда бола-
ды. Одан әрі су араластыра бер-
се, тиісінше әк қойыртпағын
және сұйық әк алынады. Қалау-
сылау жұмыстарына қолданы-
латын ерітінділер жасауда, сон-
дай-ақ құрғақ жағдайларда пай-
даланылатын төмен маркалы
бетондарда қолданылады.
Ұнтақ әк құрғақ қоспалар
әзірлеуде пайдаланылады.

ЫЛҒАЛДА ҚАТАЯТЫН ӘК
– ылғалды тұтқыр зат. Мер-
гельді әктастарды (20% саз бал-
шықты компоненттерден тұра-
тын) күйдіру жолымен алына-
ды. Қалау-сылау жұмыстарына
қолданылатын ерітінділер жа-
сауда және ылғалды жағдайлар-
да пайдаланылатын мықты-
лығы төмен бетондарда қолда-
нылады.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАР-
НЫЙ – устройство, служащее
для восприятия сигнала о по-
жаре (возгорании) и формиро-
вания информации о нем для
дальнейшей передачи извеще-
ния. Разделяются на автомати-
ческие и ручные.
ИЗГИБ – деформация, возни-
кающая в балках, плитах пере-
крытий, ограждающих конст-
рукциях под воздействием вне-
шних нагрузок или температур-
ных изменений.
ИЗДЕЛИЕ (МАТЕРИАЛ,
КОНСТРУКЦИЯ), ОГНЕЗА-
ЩИТНОЕ – изделие (матери-
ал, конструкция), пониженная
пожарная опасность которого
является результатом огнеза-
щиты.
ИЗОЛ – биостойкий гидро- и
пароизоляционный рулонный
материал, получаемый из рези-
но-битумного вяжущего, плас-
тификатора, наполнителя, ан-
тисептика и полимерных доба-
вок. Предназначается для окле-
ечной гидроизоляции (в том
числе подземных каналов для
трубопроводов), изоляции кон-
струкций зданий и сооруже-
ний, пароизоляции покрытий,
а также для гидроизоляции
пролетных строений железно-
дорожных мостов, располо-
женных в районах с темпера-

ӨРТТІ ХАБАРЛАҒЫШ – өрт
(тұтанулар) туралы сигналдар-
ды қабылдап әрі қарай хабарлау
үшін мәліметтер қалыптасты-
ратын қондырғы. Автоматты
және қолдан істелген болып
бөлінеді.

ИІЛІМ – сыртқы салмақтар-
дың немесе температуралық
өзгерістердің әсерінен арқалық-
тарда, жабын тақталарында,
қоршау конструкцияларында
пайда болатын деформация.
ОТТАН ҚОРҒАҒЫШ БҰ-
ЙЫМ (МАТЕРИАЛ, КОНСТ-
РУКЦИЯ) – төмендетілген өрт
қауіптілігі оттан қорғау нәтижесі
болып табылатын бұйым (ма-
териал, конструкция).

ИЗОЛ – резеңке-битумды тұт-
қыр заттардан, пластификатор-
лардан, толықтырғыштан, ан-
тисептиктен және полимер
қоспалардан алынатын био-
тұрақты су- және буоқшаула-
ғыш орамды материал. Жапсы-
рылатын суоқшаулағыш (құ-
бырлардың жерасты арнала-
рында), ғимараттар мен құры-
лыстардың құрылымдарын
оқшаулауға, сондай-ақ тәуліктің
ең суық мезгілінде температу-
расы минус 35

0
С-ге дейін же-

тетін жерлерде орналасқан те-
міржол көпірлерінің аралықта-
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турой наиболее холодных суток
до минус 35

0
С.

ИЗРАЗЦЫ – декоративные
плитки из обожженной глины,
покрытые цветной глазурью.
Сформованные изразцы высу-
шивают, а затем обжигают.
Могут быть гладкими или ре-
льефными, покрытыми глазу-
рью (майоликовые), или негла-
зурованными (терракотовые).

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБО-
ТЫ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА – комп-
лекс экономических и техни-
ческих исследований, позволя-
ющих обосновать целесообраз-
ность и местоположение стро-
ительства и представляющих
необходимые данные для про-
ектирования.
ИМПЛЮВИЙ (от лат.
impluvium – водосток) – четырёх-
угольный неглубокий бассейн
в центре атрия в древнеита-
лийском и древнеримском жи-
лище. В имплювий через ком-
плювий стекала с крыши дож-
девая вода.

ИМПОСТ – в классической
архитектуре горизонтальная
тяга в виде карниза или высту-
па, служащая опорой для вен-
чающей стену арки.

рындағы құрылыстарды судан
оқшаулауға арналған.
БЕДЕРЛІ ҚЫШ ТАҚТАША-
ЛАР – бетіне түрлі-түсті құйма
жағылған, күйдірілген қыштан
жасалған сәндік тақташалар.
Қалыпқа салынған қыш тақта-
шалар кептіріледі, содан соң
күйдіріледі. Беттері тегіс не бе-
дерлі, құйма жағылған (көрке-
мқыш) не жағылмаған болуы
мүмкін (терракотты).
КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС
ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН
ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ –
құрылыстың салынатын орны-
ның нысаналылығын (мақсатқа
сайлығын) негіздейтін және
жобалауға қажетті мәліметтерді
беретін экономикалық және
техникалық зерттеулер кешені.

ИМПЛЮВИЙ (жаңбырхауыз)
(латын тілінен – impluvium – суа-
ғар) – ежелгі италиялық және
ежелгі римдік тұрғын үйлердегі
атрий ортасында орналасқан
терең емес төртбұрышты хауыз.
Имплювийге (жаңбырхауызға)
комплювийлер арқылы шатыр-
дан жауын суы ағып жиналады.
ИМПОСТ (доғатіреу) – класси-
калық сәулет өнерінде арка
қабырғасын аяқтайтын ернеу
не шығыңқы жер түріндегі
тартпа.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГО-
ТОВКА ТЕРРИТОРИИ НА-
СЕЛЕННЫХ МЕСТ – комп-
лекс инженерных мероприя-
тий по освоению территорий
для целесообразного градост-
роительного использования,
улучшению санитарно-гигие-
нических и микроклиматичес-
ких условий населенных мест.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – комп-
лекс сведений о свойствах не-
которого объема геологической
среды, учитываемых при про-
ектировании, строительства и
эксплуатации зданий и соору-
жений и прогнозе изменений
геологической среды (геологи-
ческое строение, геоморфоло-
гия, гидрогеологическое усло-
вия, состав, состояние и свой-
ства грунтов, геологические и
инженерно-геологические про-
цессы и явления, сейсмич-
ность).
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУ-
ЖЕНИЙ) – комплекс инже-
нерных систем и технических
устройств, создающих норма-
тивные либо комфортные усло-
вия проживания (быта), трудо-
вой деятельности (пребыва-
ния) людей, обеспечивающих
сохранение материальных цен-

ХАЛЫҚ ҚОНЫСТАНҒАН
ЖЕРЛЕРДІ ИНЖЕНЕРЛІК
ТҰРҒЫДАН ӘЗІРЛЕУ – қала-
лық құрылысқа пайдаланыла-
тын аумақтарда нысаналы (мақ-
сатқа сай) түрде игеру, халық
қоныстанған жерлердің сани-
тариялық-гигиеналық және
микроклиматтық жағдайын
жақсарту жөніндегі инженерлік
іс-шаралар кешені.
ИНЖЕНЕРЛІК-ГЕОЛОГИЯ-
ЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР – ғима-
раттар мен құрылыстарды жо-
балауда, тұрғызу мен пайдала-
нуда және геологиялық орта
өзгерістерін (геологиялық
құрылыс, геоморфология, гид-
рогеологиялық жағдайлар, то-
пырақтың құрамы, жай-күйі
мен қасиеті, геологиялық және
инженерлік-геологиялық про-
цестер мен құбылыстар, сейс-
микалылық) болжауда есепке
алынатын кейбір геологиялық
ортаның көлемі туралы
мәліметтер кешені.
ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫ-
ЛЫСТАРДЫҢ) ИНЖЕНЕР-
ЛІК ЖАБДЫҚТАРЫ – мате-
риалдық құндылықтардың сақ-
талуын қамтамасыз ететін, сон-
дай-ақ технологиялық жабдық-
тар мен өндіріс процестерін ин-
женерлік жағынан қамтамасыз
ететін, адамдардың тұруына
(тұрмысына), еңбек етуіне (бо-
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ностей, а также инженерного
обеспечения технологического
оборудования и производ-
ственных процессов.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УС-
ЛУГИ В СФЕРЕ АРХИТЕК-
ТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
оказание комплекса услуг, обес-
печивающих подготовку и осу-
ществление строительства,
имеющих целью достижение
оптимальных проектных пока-
зателей.
ИНКРУСТАЦИЯ – украшение
предмета, сделанного из дере-
ва, металла, камня и т.п., с вре-
занными изображениями или
орнаментами, выполненными
из другого материала, обычно
более ценного или просто от-
личающегося по фактуре и по
цвету.
ИНСОЛЯЦИЯ – степень ос-
вещенности солнечным светом
зданий, сооружений и их внут-
ренних помещений.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ЮРТЫ – инструменты для из-
готовления юрты состоят из: 1)
тез, 2) уски, 3) шапашот, 4) ыру
сызгыш, 5) тузу жонгы, 6) мор.
ИНТАРСИЯ – деревянная ин-
крустация. Отдельные элемен-

луына) қалыпты не жайлы жағ-
дайлар жасайтын инженерлік
жүйелер мен техникалық
құрылғылар кешені.
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫ-
СЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС
ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДА-
ҒЫ ИНЖИНИРИНГТІК
ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ –
ұтымды жобалық көрсеткіш-
терге қол жеткізу мақсатымен
құрылыстың дайындығын
және жүзеге асырылуын қамта-
масыз ететін қызметтер ке-
шенін көрсету.
НАҚЫШТАУ – ағаштан, ме-
талдан, тастан және т.б. жасал-
ған заттарды басқа материал-
дан, әдетте неғұрлым бағалы
немесе түрі мен түсі жөнінен
өзгешелігі бар материалдардан
орындалған кесінді бейнелер-
мен не өрнектермен әшекейлеу.

ИНСОЛЯЦИЯ – ғимараттар-
дың, құрылыстардың және
олардың ішкі үй-жайларының
күн сәулесімен жарықтану дәре-
жесі.
КИІЗ ҮЙ БӨЛШЕКТЕРІН
ЖАСАУ ҚҰРАЛДАРЫ – киіз
үй бөлшектерін жасау құралда-
ры: 1) тез, 2) үскі, 3) шапашот,
4) ыру сызғыш, 5) түзу жоңғы,
6) мор.
ИНТАРСИЯ – ағаштан жасала-
тын инкрустация. Интарсия-
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ты интарсии тонируют спосо-
бом погружения в раскаленный
песок (обжиг).

ИНТЕРКОЛУМНИЙ (лат.
intercolumnium, от inter – между
и columna – колонна, столб) –
пролет между рядом стоящими
колоннами в ордерной архи-
тектуре. Величина интерколум-
ния (постоянная для каждой
данной колоннады) зависит от
масштабов сооружения, харак-
тера и ордера колоннады, а так-
же от размера и материала ко-
лонн и архитрава.

ИНТЕРЬЕР – внутреннее про-
странство здания или отдель-
ного помещения.
ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕ-
НЕРНАЯ – совокупность
предприятий (организаций),
объектов (зданий и сооруже-
ний), коммуникаций и сетей
инженерного и коммунального
обеспечения, создающая нор-
мальные условия для жизнеде-
ятельности людей, а также ус-
тойчивого функционирования
производства или обращения
товаров и услуг.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА ,
ТРАНСПОРТНАЯ – совокуп-
ность наземных (автомобиль-

ның жекелеген элементтерін
қатты қыздырылған құмға ба-
тыру (күйдіру) әдісі арқылы
күшейтеді.
ҰСТАНАРАЛЫҚТАР (латын
тілінен – intercolumnium, inter –
аралық және columna – ұстан,
баған) – ордерлік сәулет өне-
ріндегі қатар тұрған ұстандар
арасындағы аралық жер. Ұста-
наралық көлемі (берілген әрбір
ұстантізбек үшін тұрақты)
құрылыс ауқымы, ұстантізбек
сипаты мен ордері, сондай-ақ
ұстантізбектер мен архитрав
мөлшері мен материалына бай-
ланысты.
ИНТЕРЬЕР – ғимараттың не-
месе жеке үй-жайдың ішкі ке-
ңістігі.
ИНЖЕНЕРЛІК ИНФРА-
ҚҰРЫЛЫМ – адамдардың
тіршілік етуі,  сондай-ақ
өндірістің не тауарлар мен
көрсетілетін қызмет айналымы-
ның тұрақты жұмыс істеуі үшін
қалыпты жағдай туғызатын
кәсіпорындардың (ұйымдар-
дың), объектілердің (ғимарат-
тар мен құрылыстардың), ин-
женерлік және коммуналдық
қамтамасыз ету коммуникация-
ларының және желілерінің
жиынтығы.
КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫ-
МЫ – көпір, тоннель және
өзге де көлік құрылыстарының,
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ных и (или) железных) дорог,
водных (морских и (или) реч-
ных) путей сообщения с комп-
лексом мостовых, тоннельных
и иных транспортных соору-
жений, дорожных развязок и
путепроводов, регулирующих
сигнальных устройств, связи,
объектов инженерного обеспе-
чения работы транспорта, об-
служивания транспортных
средств, перемещаемых грузов,
пассажиров, обеспечения фун-
кциональной деятельности
производственного и обслу-
живающего персонала, склад-
ских помещений и территорий,
санитарно-защитных и охран-
ных зон, а также земель, законо-
дательно закрепленных за ука-
занными путями сообщения и
объектами, с находящимися на
них объектами недвижимости.
ИНЦЕРТ – облицовка бетона
из камней неправильной фор-
мы.
ИОНИКИ – орнамент из ряда
яйцеобразных выпулостей, че-
редующихся с листьями и
стрелками; часто встречаю-
щийся на четвертом вале кар-
низа, капители (античность,
классицизм).
ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР –
один из трех главных греческих
архитектурных ордеров. Имеет
стройную колонну с базой и

жол тарамдары мен жол өткіз-
гіштерінің, реттеуші белгі беру
құрылғыларының, байланыс-
тың, көлік жұмысының инже-
нерлік қамтамасыз ету, жүк-
терді, жолаушыларды тасымал-
дайтын көлік құралдарына қыз-
мет көрсету, өндірістік және
қызмет көрсетуші персоналдың
функционалдық қызметін қам-
тамасыз ететін объектілердің,
қойма үй-жайлары мен аумақ-
тардың, санитарлық-қорғаныш
және күзет алаңдарының, сон-
дай-ақ көрсетілген бағыттағы
жолдарға және жылжымайтын
мүлік объектілерін қамтитын
объектілерге заңнамалық
тұрғыда бекітілген жерлердің
кешені бар жерүсті (автомобиль
және (немесе) темір) жолдары-
ның, су (теңіз және (немесе)
өзен) жолдарының жиынтығы.
ИНЦЕРТ – бетонның бет жа-
ғын қалыбы дұрыс емес таспен
қаптау.
ИОНИКИ – жұмыртқа тәрізді
дөңес өрнектер қатары, жапы-
рақтармен және көрсеткіштер-
мен алмасып отырады; ернеу-
дің, капительдің төрттік ва-
лында жиі кездеседі (антика,
классицизм).
ИОНИКАЛЫҚ ОРДЕР –
негізгі үш грек сәулет өнері ор-
дерлерінің бірі. Түптабаны мен
діңі бар, тік ойық-каннелюрлер-
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фустом, прорезанным верти-
кальными желобками-канне-
люрами; капитель состоит из
двух крупных завитков – волют.
Антаблемент иногда без фриза,
архитрав состоит из трех гори-
зонтальных полос; фриз часто
сплошь покрывался рельефом.
Ионический ордер отличается
от дорического ордера большей
легкостью пропорций и более
богатым декором всех частей.
ИПОТЕКА НЕДВИЖИМО-
ГО ИМУЩЕСТВА (ИПОТЕ-
КА) – вид залога, при котором
заложенное недвижимое иму-
щество или доля в нем остают-
ся во владении и пользовании
залогодателя или третьего лица.
ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛИЩ-
НЫЙ ЗАЕМ  – ипотечный
заем, предоставляемый в целях
строительства жилища либо
его покупки и (или) ремонта.
ИСТИННАЯ ПЛОТНОСТЬ –
масса единицы объема абсо-
лютно плотного материала.
Если масса материала m, а его
объем в плотном состоянии Va,
то p=m/Va.
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАНДУС –
пологая лестница с низкими
проступями и наклонными сту-
пенями.

мен кертілген сымбатты ұстан-
дары болады; капителі екі ірі шиыр-
шық – волюталардан тұрады.
Сәнмаңдайшасы кейде фризсіз
болады, архитравы үш көлде-
нең жолақтан тұрады; фризі
көбіне тұтастай бұдырланып
өрнектеледі. Ионикалық ордер
дорийлік ордерден пропорция-
ларының жеңілдігімен және
барлық бөліктерінің ерекше бе-
зендірілгенімен ерекшеленеді.
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮ-
ЛIК ИПОТЕКАСЫ (ИПОТЕ-
КА) – кепiлге берiлген жылжы-
майтын мүлiк немесе ондағы
үлесi кепiл берушiнiң не үшiншi
тұлғаның иелiгi мен пайдала-
нуында қалатын кепiл түрi.
ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН
ҮЙ ҚАРЫЗЫ – тұрғын үй
салу не оны сатып алу және
(немесе) жөндеу мақсатында
берiлетiн ипотекалық қарыз.
НАҒЫЗ ТЫҒЫЗДЫҚ – абсо-
лютті тығыз материал көле-
мінің бірлік массасы. Егер ма-
териалдың массасы m, ал оның
көлемі тығыз күйде Va болса,
онда p=m/Va.
ИТАЛЬЯНДЫҚ ПАНДУС –
басқыштар арасы аласа және
басқыштары еңістеу келетін
көлбеу баспалдақ.
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КАБЕЛЬ, ГРЕЮЩИЙ (НА-
ГРЕВАТЕЛЬНЫЙ) – электри-
ческий кабель, используемый
для обогрева. В промышленно-
сти (главным образом на хими-
ческих и нефтеперерабатываю-
щих заводах) саморегулирую-
щиеся греющие кабели исполь-
зуются для защиты от замерза-
ния трубопроводов, промыш-
ленных емкостей (цистерн),
водостоков, кровли. Будучи
весьма удобными в монтаже и
неприхотливыми в обслужива-
нии они все используются в
инженерных системах зданий
(т.н. "теплые полы").
КАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ –
надземное, наземное, подзем-
ное горизонтальное, наклонное
протяженное проходное соору-
жение, предназначенное для
прокладки электрических кабе-
лей.
КАБЕЛЬНАЯ КАМЕРА –
подземное кабельное сооруже-
ние, закрываемое глухой съем-
ной плитой, предназначенное
для укладки кабельных муфт
или для протяжки кабелей в
блоки.
КАБЕЛЬНАЯ ШАХТА – вер-
тикальное кабельное сооруже-
ние, у которого высота в не-
сколько раз больше стороны

ҚЫЗДЫРҒЫШ КАБЕЛЬ
(ЖЫЛЫТҚЫШ) – жылыту
үшін пайдаланылатын электр
кабелі. Өнеркәсіпте (негізінен
химиялық және мұнай өндеуші
зауыттарда) өздігінен ретте-
летін қыздырғыш кабельдер
құбырларды, өнеркәсіптік ыдыс-
тарды (цистерналар), суағар-
ларды, шатырларды қатып
қалудан сақтау үшін пайдала-
нылады. Құрастыруға жеңіл,
күй талғамайтын болғандық-
тан, олардың бәрі де ғимарат-
тың инженерлік құрылымда-
рында ("жылы едендер" деп
аталатын) пайдаланылады.
КАБЕЛЬ ГАЛЕРЕЯСЫ –
электр кабельдерін жер үстімен,
жер бетімен, жер астымен
көлденең, көлбеу жүргізуге ар-
налған созылып жатқан өтпелі
құрылыс.

КАБЕЛЬ КАМЕРАСЫ – ка-
бельді жалғастырғыштарды ор-
наластыру немесе кабельдерді
блоктарға тартуға арналған,
ашылатын тұтас тақталармен
жабылатын жерасты кабель
құрылысы.
КАБЕЛЬ ШАХТАСЫ – биік-
тігі қимасының жақтарынан
бірнеше есе биік болып келетін,
адамдар жүріп-тұруы үшін то-

К
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сечения, снабженное скобами
или лестницей для передвиже-
ния людей.
КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ – зак-
рытое и заглубленное в грунт,
пол, перекрытие и т.п. непро-
ходное сооружение, предназна-
ченное для размещения в нем
электрических кабелей.
КАБЛУЧОК – архитектурный
облом, верняя выступающая
половина которого выпуклая, а
нижняя вогнутая. У греков фор-
ма каблучка так же, как и гусь-
ка, не было строго геометричес-
кой.

КАДАСТРОВАЯ (ОЦЕНОЧ-
НАЯ) СТОИМОСТЬ – расчет-
ная стоимость земельного уча-
стка, применяемая при прода-
же государством земельного
участка или права аренды на
него, определяемая на основе
базовых ставок платы за зе-
мельные участки, периодичес-
ки уточняемых согласно дан-
ным государственной статис-
тики об общем уровне инфля-
ции и поправочным коэффици-
ентам к ним.
КАЛАНЧА (от араб. kal~a –
крепость) – возвышающаяся
над зданием башня для наблю-
дения за возникновением по-
жаров. Каланчи имели колокол,
площадку для дежурного и мач-

ғындар не баспалдақ орнатыл-
ған кабельді тік құрылыс.

КАБЕЛЬДІ АРНА – электр ка-
бельдерін орналастыруға арнал-
ған жерге, еденге, жабынға
және т.б. тереңдетіп салынған
жабық және өтпелі емес құры-
лыс.
ТАҒАЛЫҚ – сәулет өнеріндегі
қиынды, оның сыртқа шығып
тұратын жоғарғы жартысы
күмпиіп, төменгі тұсы ішке
қарай иіліп келеді. Гректік таға-
лықтың нысаны қазмойынға
қарағанда нағыз геометриялық
пішін болған емес.
КАДАСТРЛЫҚ (БАҒАЛАУ)
ҚҰН  – мемлекет жер учас-
кесін немесе оны жалға алу
құқығын сатқан кезде қолданы-
латын, инфляцияның жалпы
деңгейі туралы мемлекеттік ста-
тистика деректеріне сәйкес
кезең-кезеңімен нақтыланатын
жер учаскелері үшін төлемақы-
ның базалық ставкалары және
оларға түзету коэффициенттері
негізінде айқындалатын жер
учаскесінің есептеу құны.

КАЛАНЧА (араб тілінен –
kal~a – қамал) – өрттің шығуын
бақылауға арналған ғимараттан
биік тұратын мұнара. Каланча-
лардың қоңырауы, кезекші алаң-
қайы және жалаушалар мен
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ту для сигнализации флагами и
фонарями.
КАЛИБР – (измерительный
прибор) средство комплексно-
го контроля, используемый
при приемке готовых деталей
и предназначенный для про-
верки размеров и формы изде-
лий или взаимного расположе-
ния их частей. С его помощью
определяют, находятся ли в до-
пускаемых пределах размеры
деталей или сборочных еди-
ниц, например, сопрягаемых
винтовых поверхностей (болт
и гайка) на длине свинчивания.
Различают: регулируемые, не-
регулируемые, непроходные,
рабочие, приемные и другие
калибры.

КАЛОРИФЕР – прибор для
нагревания воздуха в помеще-
ние, состоящий из труб, по ко-
торым циркулирует горячая
вода, пар или горячий воздух.
КАМЕЛЕК – печь, очаг, сло-
женный из камней насухо, без
связующего раствора. Дым из
него идет непосредственно в
само помещение и вытягивает-
ся либо в дверь, либо в специ-
альное отверстие в стене.

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ –
строительный процесс, сово-
купность операций, выполне-

қолшамдар арқылы белгі беру-
ге арналған діңгегі болған.
КАЛИБР – (өлшеуіш аспап)
дайын детальдарды қабылдау
кезінде қолданылатын және
бұйымдардың өлшемдері мен
пішіндерін немесе олардың
бөлшектерінің өзара орналасуын
тексеруге арналған кешенді ба-
қылау құралы. Оның көмегімен
детальдардың не жинақталған
бірліктердің өлшемдері жол бе-
рілетін шектен асатыны-аспай-
тыны анықталады, мысалы,
бұралу ұзындығындағы байла-
нысатын бұрамалы беттердің
(бұрандама мен сомын). Калибр-
лер реттелетін, реттелмейтін,
өтпейтін, жұмысқа жарамды,
қабылданатын және басқа да
түрлерге ажыратылады.
КАЛОРИФЕР – ыстық су, бу
не ыстық ауа айналып жүретін
құбырлардан тұратын үй-жай-
лардағы ауаны жылытуға ар-
налған аспап.
ТАСОШАҚ – тастардың өзде-
рінен ғана, байланыстыратын
ерітіндісіз өрілген ошақ, пеш.
Одан шыққан түтін тікелей үй-
жайдың өзіне шығады да, есік
арқылы не қабырғадағы ар-
найы саңылау тесік арқылы со-
рылады.
ТАС ЖҰМЫСТАРЫ – оларды
орындағанда конструкциялық
элемент не оның бөлігі түріне
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ние которых дает законченную
продукцию в виде конструк-
тивного элемента или его час-
ти – каменную кладку.
КАМЕНЬ, БУТОВЫЙ – куски
природного камня размером
150-500 мм. Может быть рва-
ным или плитняковым. Приме-
няют для устройства фундамен-
тов, кладки стен некоторых со-
оружений, отсыпки или бетони-
рования определенных частей
гидротехнических сооружений.
КАМЕНЬ, КЕРАМИЧЕС-
КИЙ – пустотелый строитель-
ный материал изготавливае-
мый из глинистого сырья. От-
личается от кирпича несколько
большими размерами. По сред-
ней плотности подразделяется
на эффективные (не более 1450
кг/м3) и условно эффективные
(1450-1600 кг/м3). Различается
также по марке, плотности и
морозостойкости.
КАМЕНЬ, ПОРИЗОВАН-
НЫЙ – промежуточное поло-
жение между тяжёлыми и лёг-
кими бетоном занимает круп-
нопористый (беспесчаный) бе-
тон, изготовляемый на плот-
ном крупном заполнителе с по-
ризованным при помощи газо-
или пенообразователей цемен-
тным камнем.
КАМИН – открытый очаг,
предназначенный для обогре-

аяқталған өнім – тас қалауын
беретін операциялар жиын-
тығы, құрылыс процесі.

КЕСЕК ТАС – көлемі 150-500
мм болатын табиғи тас бөліктері.
Бұдыр не табақтас түрінде де
болады. Кейбір құрылыстардың
іргетасын салуға, қабырғасын
қалауға, гидротехникалық құры-
лыстардың белгілі бір бөліктері-
не төгуге немесе бетондауға пай-
даланылады.
КЕРАМИКА ТАС – саз бал-
шықты шикізаттан жасалатын
қуыс денелі құрылыс материа-
лы. Кірпіштен айырмашылығы
көлемі біраз үлкен болады. Ор-
таша тығыздығына қарап тиімді
(1450 кг/м 3 аспайды) және
тиімділігі шартты (1450-1600 кг/
м3) деп бөлінеді. Сондай-ақ
маркасына, тығыздығына және
аязға төзімділігіне қарай да ажы-
ратылады.
КЕУЕКТІ ТАС – тығыз ірі то-
лықтырғыштан газдандырғыш
немесе көбіктендіргіш арқылы
кеуектендірілген цемент таста-
ры қосылып жасалатын ірі ке-
уек (құмсыз) бетон ауыр және
жеңіл бетондар арасында ара-
лық орын алады.

КАМИН – үй-жайларды жы-
лытуға арналған ашық ошақ.
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ва помещения. К основным
частям камина относятся: топ-
ливник – ниша, в которой про-
исходит сгорание топлива; под
– своего рода колосник, на ко-
торый укладывают топливо;
дымоход – дымовая труба, от-
водящая продукты сгорания;
зольник – выдвижная металли-
ческая емкость для сбора золы.
КАНАЛ – 1) протяженное от-
крытое сооружение, располо-
женное в выемке или насыпи
предназначенное для безнапор-
ного пропуска воды; 2) закры-
тое подземное протяженное
сооружение высотой менее 2 м
до выступающих конструкций,
предназначенное для проклад-
ки коммуникаций (кабелей,
трубопроводов и т.д.).
КАНАЛИЗАЦИЯ – комплекс
инженерных сооружений (тур-
бопроводов, насосных стан-
ций, очистных сооружений) и
оборудования (санитарных
приборов, стояков и др.), обес-
печивающих прием, сбор и от-
ведение сточных вод с терри-
торий населенных пунктов,
промышленных предприятий
и других объектов, а также их
очистку и обезвреживание пе-
ред утилизацией или сбросом
в водоем.
КАНАЛИЗАЦИЯ, КАБЕЛЬ-
НАЯ – система постоянных

Каминнің негізгі бөлшектері:
отындық – отын жанатын
қуыс; асты – желтартқыш,
отынды соған салады; түтіндік
– түтін шығаратын мұржа;
күлдік – жиналған күлді тартып
шығаратын металл ыдыс.

АРНА – 1) арыны әлсіз су
өткізуге арналған оймада не
үйіндіде орналасқан созы-
лыңқы ашық құрылыс; 2) ком-
муникация (кабельдер, құбыр-
өткізгіштер және т.б.) жүргізуге
арналған, шығыңқы конструк-
цияларға дейінгі биіктігі 2 метр-
ден аз, жер астындағы жабық
созылыңқы құрылыс.

КӘРІЗ – елді мекендер,
өнеркәсіптік кәсіпорындар
және басқа да объектілер аумақ-
тарынан ағынды суды қабыл-
дауды, жинауды және бұруды,
сондай-ақ ол суды пайдаға асы-
ру немесе суайдынына құю ал-
дында тазартуды және залал-
сыздандыруды қамтамасыз
ететін инженерлік құрылыстар
(құбырлар, сорғы стансалары,
тазартқыш құрылыстар) мен
жабдықтар (санитарлық аспап-
тар, діңгектер және т.б.) кешені.
КАБЕЛЬДІК КӘРІЗ – қалалар
мен өнеркәсіптік кәсіпорындар-
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подземных сооружений для
размещения кабелей энергети-
ческих и телефонных сетей в
городах и промышленных
предприятиях.
КАНДЕЛЯБР – подставка с
разветвлениями для двух или
нескольких свечей или элект-
рических ламп. Первоначально
этрусско-римский бронзовый
светильник с масляными лам-
пами. Его изображение часто
используется как элемент орна-
мента.
КАНЕФОРА – органично впи-
санное в архитектуру здания
скульптурное изображение
женской фигуры, играющее
конструктивную роль – выпол-
няет функции колонны.
КАННЕЛЮРЫ (от франц.
cannelure – желобок) – верти-
кальные (на стволе колонны
или пилястры) и горизонталь-
ные (на базе колонны ионичес-
кого ордера) желоба. Делаются
либо вплотную одна к другой
(дорический ордер), либо с не-
большими промежутками
(ионический ордер).
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ -
комплекс строительных и орга-
низационно-технических ме-
роприятий, направленных на
устранение физического изно-
са сооружения, не связанный с
изменением основных техни-

да энергетика және телефон
желілерінің кабельдерін орналас-
тыратын тұрақты жерасты
құрылыстарының жүйесі.

ШАМТҰҒЫР – екі не бірнеше
шырағдан немесе электр шам-
дарына арналған "бұтақтары"
бар тұғыр. Ең алғаш майшам
этрус-римдік шырағдан түрінде
болды. Оның бейнесі өрнектің
элементі ретінде жиі қолданы-
лады.

КАНЕФОРА – конструкциялық
рөл атқаратын – ұстан қызметін
орындайтын ғимарат сәулет
өнеріндегі үйлесімді әйел
мүсіні.

КАННЕЛЮРЫ (француз
тілінен – cannelure – науаша) – тік
(ұстандардың немесе пилястр-
лердің діңінде) және көлденең
(ионикалық ордердің ұстанда-
ры негізінде) науалар. Бір-біріне
жанастыра тығыз (дорийлік
ордер) не біршама алшақ жаса-
лады (ионикалық ордер).

КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ – ғима-
раттың негізгі техника-эконо-
микалық көрсеткіштері мен
оның қызметін өзгертпей,
құрылымның физикалық то-
зуын жөндеуге бағытталған
құрылыстық және ұйымдасты-



Архитектура и строительство

129

ко-экономических показателей
здания и его функционального
назначения.
КАПИТЕЛЬ – конструктивно-
верхняя часть вертикальной
опоры (стойки, колонны, пиля-
стры), воспринимающая на-
грузку от горизонтальных балок
перекрытия. Из античной архи-
тектуры известны четыре ос-
новных типа: дорическая, иони-
ческая, коринфская и, являющая-
ся соединением последних двух
– композитная капители.
КАПТАЖ – колодец или при-
емная камера для сбора под-
земных родниковых вод в мес-
тах их выхода на поверхность.
КАРЕ – квадратное в плане
здание с прямоугольным внут-
ренним двором.
КАРИАТИДА – вертикальная
опора в виде женской фигуры.
Канефора – кариатида, несущая
на голове корзину с плодами
или цветами.
КАРКАС – несущая конструк-
ция из вертикальных стоек и
колонн и опирающихся на них
горизонтальных элементов (ба-
лок, ригелей, прогонов, ферм),
воспринимающая основные
нагрузки и обеспечивающая
прочность и устойчивость со-
оружения в целом.

рушылық-техникалық іс-шара-
лар кешені.

КАПИТЕЛЬ – жабынның көл-
денең арқалықтарынан түсетін
салмақты қабылдайтын тік
тіректің (тірек, ұстандар, пиля-
стрлер) конструкциялық-жоғар-
ғы бөлігі. Антикалық сәулет
өнерінде негізгі төрт түрі белгілі:
дорийлік, ионикалық, ко-
ринфтік және соңғы екеуінің
бірігуінен туындаған – компо-
зитті капитель.
КАПТАЖ – жерасты бұлақтар-
дың жер бетіне шығатын көзде-
рінен су жинауға арналған
құдық не су жинайтын камера.
КАРЕ – тікбұрышты ішкі аула-
сы бар сызбасы шаршы болып
келетін ғимарат.
КАРИАТИДА – әйел бейнесі
түріндегі тік тіреу. Канефора –
жеміс-жидек не гүлдер салған
себетті басында ұстап тұратын
кариатида.
ҚАҢҚА – тік орнатылған ба-
ғандар мен ұстандар өздерінің
үстеріне көлденең түсірілген
элементтердің (арқалықтардың,
ригелдердің, прогондардың,
фермалардың) негізгі салмақта-
рын көтеріп тұратын тірек кон-
струкция. Негізгі салмақты
қабылдап, жалпы алғанда,
құрылыстың беріктігі мен
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
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КАРКАС ЗДАНИЙ (СООРУ-
ЖЕНИЙ) – стержневая несу-
щая система, воспринимающая
нагрузки и воздействия и обес-
печивающая прочность и ус-
тойчивость здания (сооруже-
ния).
КАРКАС, АРМАТУРНЫЙ –
совокупность стержней про-
дольной и поперечной армату-
ры железобетонных конструк-
ций, собранная (связанная, сва-
ренная) в соответствующую
объемную или плосткостную
систему для установки в опа-
лубочную форму.
КАРКАСНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ –
железобетонные конструктив-
ные системы, состоящие из:
колонн, перекрытий, устоев,
образующих несущий каркас
сооружения.
КАРНИЗ – горизонтальный
выступ на стене, поддержива-
ющий крышу здания и защища-
ющий стену от стекающей
воды.
КАРТУШ – лепное или графи-
ческое украшение в виде свит-
ка с завернувшимися краями,
на котором помещаются над-
писи, вензеля, эмблемы и т.п.
Часто употреблявшийся эле-
мент орнамента в позднем ре-
нессансе и барокко.

ҒИМАРАТТЫҢ (ҚҰРЫЛЫС-
ТЫҢ) ҚАҢҚАСЫ – жүкте-
мелер мен әсерлерді қабылдай-
тын және ғимараттың (құры-
лыстың) беріктігі мен орнық-
тылығын қамтамасыз ететін
шыбық тірек жүйе.
АРМАТУРАЛЫҚ ҚАҢҚА –
қалып пішініне орнату үшін
тиісті көлемдік не жазықтық
жүйеге біріктірілген (байланған,
дәнекерленген) темірбетон кон-
струкцияларының бойлық
және көлденең арматура шы-
бықтарының жиынтығы.

ҚАҢҚАЛЫ ТЕМІРБЕТОН-
ДЫ КОНСТРУКЦИЯЛАР –
ұстандар, жабындар, құрылы-
стың тірек қаңқасын түзетін
тіректерден тұратын темірбе-
тонды конструкциялық жүйе.

ЕРНЕУ – ғимарат шатырын
тіреп тұратын және қабырғаны
ағын судан қорғайтын қабыр-
ғадағы көлденең шығыңқы
бөлік.
КАРТУШ – шеттері қайырыл-
ған орамдар түріндегі жапсы-
рылатын немесе графикалық
әшекей, оның үстіңгі бетіне
жазу, таңбалар, эмблемалар т.б.
салынады. Кейінгі қайта өрлеу
және барокко дәуірінде
өрнектің жиі қолданылған әше-
кейі.
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КАСКАД (франц. сascade, от
итал. cascata, от cascare – стре-
мительно падать вниз) – есте-
ственный или искусственный
водопад, низвергающийся усту-
пами. В парковой архитектуре
каскады создаются расположе-
нием на разных уровнях водо-
емов, ступеней и уступов, по
которым стекает вода.

КАССЕТЫ (итал. cassetta –
кассетоны, кессоны) – квадрат-
ные или многоугольные углуб-
ления на потолке или внутрен-
ней поверхности арки, свода
или потолка. Играют конструк-
тивную и декоративную роль,
а также применяются для улуч-
шения акустики помещений.

КАФЕЛЬ – тонкая плитка из
обожженной мергельной гли-
ны, покрытая с наружной сто-
роны глазурью. Кафель служит
для облицовки печей, стен и
полов.
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ – сово-
купность характеристик (вклю-
чая эстетические) доведенной
до потребителя конечной стро-
ительной продукции, отража-
ющих требования, направлен-
ные на обеспечение интересов
и безопасности собственников
(пользователей) и общества в

КАСКАД (француз тілінен –
сascade, итальян тілінен –
cascata, cascare – төмен қарай
құлдырау) – кемерлене атқы-
лайтын табиғи немесе жасан-
ды сарқырама. Саябақ сәулет
өнерінде каскадтар суайдынын
түрлі деңгейлерде орналасты-
ру, үстінен су ағызылатын бас-
қыштар мен кертпелер салу
жолымен жасалады.
КАССЕТТЕР (итальян тілінен
– cassetta – кассетондар, кессон-
дар) – төбедегі немесе арка, то-
ғыспа не төбенің ішкі бетіндегі
шаршы немесе көпбұрыш
түріндегі ойықтар. Конструкция-
лық және сәндік рөл атқарады,
сонымен қатар үй-жайдың ак-
кустикасын жақсарту үшін де
қолданылады.
КАФЕЛЬ – бет жағы құймалан-
ған мергельді саз балшықтан
күйдіріліп жасалған жұқа тақта-
ша. Кафель пештерді, қабырға-
ларды және едендерді қаптау
үшін қолданылады.
ҚҰРЫЛЫС ӨНІМІНІҢ СА-
ПАСЫ – қызметтің (пайдала-
нуға берудің, пайдаланудың,
қолданудың) бүкіл мерзімі бо-
йында меншік иелерінің (пайда-
ланушылардың) және тұтас ал-
ғанда қоғамның мүдделері мен
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
бағытталған талаптарды білді-
ретін, тұтынушыларға жеткізіл-
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целом на протяжении всего
срока службы (эксплуатации,
использования, применения).

КАШИРОВАНИЕ – облицов-
ка поверхности плиты (ДВП,
MDF, HDF) декоративной бу-
магой (пленкой), пропитанной
смолами, под давлением с пос-
ледующим отвердением клее-
вого слоя различными спосо-
бами, но без использования
горячего процесса.
КВАДР (от лат. quadrum – че-
тырехугольник) – каменный
блок в форме параллелепипе-
да, употребляемый для кладки
стен и сводов.
КВАРТАЛ – ограниченная с че-
тырех сторон улицами часть зас-
троенной территории населенно-
го пункта, предполагающая цело-
стность архитектурного замысла
и соблюдение экономических
противопожарных и санитарно-
гигиенических требований.
КВАРЦИТЫ – плотные и
крепкие зернистые горные по-
роды, состоящие почти полно-
стью из кремнезема. Использу-
ются как строительный камень,
абразивный и кислотоупорный
материал, в виде флюса в ме-
таллургии и для производства
огнеупорного кирпича.
КЕЛЬМА – инструмент для
выполнения каменных работ.

ген түпкілікті құрылыс өнімі
сипаттамаларының (эстетика-
лық сипаттаманы қоса алғанда)
жиынтығы.
КАШИРЛЕУ – тақталардың
(ДВП, MDF, HDF) бетіне ша-
йыр (қарамай) сіңірілген сәндік
қағазды қысыммен жапсыру,
кейін желім қабатын түрлі жол-
дармен, бірақ қыздыру процес-
терін пайдаланбай қатайту.

КВАДР (текшетас) (латын
тілінен – quadrum – төртбұрыш)
– қабырғалар мен тоғыспалар
қалауда қолданылатын парал-
лелепипед пішінді тас блок.
КВАРТАЛ (орам) – сәулет өне-
ріндегі түпкі ойдың біртұтас-
тығы мен экономикалық, өртке
қарсы және санитарлық-гигие-
налық талаптардың сақталуын
көздейтін, төрт жағынан көше-
лермен шектелген елді мекеннің
құрылыс салынған бөлігі.
КВАРЦИТТЕР – тұтастай
дерлік кремнеземнен тұратын
тығыз әрі мықты түйіршікті тау
жынысы. Құрылыс тасы, абра-
зивті және қышқылға төзімді
материал ретінде, металлургия-
да флюстер түрінде және отқа
төзімді кірпіш жасауда пайдала-
нылады.
КЕЛЬМА (күрекше) – таспен
жұмыс жасауға арналған құрал.
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Стальная лопатка с деревянной
ручкой. Существует несколько
типов кельм. КБ (кельма для
бетонных и каменных работ) –
применяется для разравнива-
ния раствора и бетонной сме-
си, заполнения вертикальных
швов и подрезки раствора, вы-
ступающего из швов. КП (кель-
ма для печных и каменных ра-
бот) – применяется для разрав-
нивания раствора, заполнения
вертикальных швов и подрез-
ки раствора, выступающего из
швов; для разравнивания ра-
створа при кладке вентиляци-
онных и дымовых каналов.
КШ (кельма для штукатурных
работ) – применяется для на-
брасывания и разравнивания
раствора. КО (кельма для отде-
лочных работ) – применяется
для набрасывания, разравнива-
ния раствора и выполнения
других операций при произ-
водстве отделочных работ.
КЕРАМЗИТ – искусственный
заполнитель для легких бето-
нов (керамзитобетон). Получа-
ется в результате вспучивания
гранул легкоплавких глинистых
пород при их обжиге. Выпус-
кается в виде щебня или гравия
диаметром 5-40 мм. Кроме
того, используется в качестве
теплоизоляционной засыпки.

Ағаш сапты болат күрекше.
Олардың бірнеше түрлері бола-
ды. БК (бетон және таспен
жұмыс жасауға арналған күрек-
ше) – ерітінді мен бетонды тегіс-
теуге, көлденең жіктерді тол-
тыруға және жіктерден шығып
тұрған ерітіндіні сылып алуға
қолданылады. ПК (пеш және
тас қалау жұмыстарына арнал-
ған күрекше) – ерітінді мен бе-
тонды тегістеуге, көлденең
жіктерді толтыруға және жіктер-
ден шығып тұрған ерітіндіні
сылып алуға; желдеткіш және
мұржа арналарын қалау кезін-
де ерітіндіні тегістеуге қолданы-
лады. СК (сылақ жұмыстары-
на арналған күрекше) –
ерітіндіні лақтыру мен тегістеу-
ге қолданылады. ӘК (әрлеу
жұмыстарына арналған күрек-
ше) – ерітіндіні лақтыру мен те-
гістеуге және әрлеу жұмыстары
кезінде басқа да операциялар-
ды орындауға арналған.
КЕРАМЗИТ – жеңіл бетондарға
(керамзитобетон) арналған жа-
санды толықтырғыш. Жеңіл бал-
қытылатын балшықты жыныс-
тардан оларды күйдіру барысын-
да түйіршіктерін ісіндіру нәтиже-
сінде алынады. 5-40 мм диаметрлі
қиыршықтастар не малтатастар
түрінде шығарылады. Сонымен
қатар жылуоқшаулағыш төкпе ре-
тінде де қолданылады.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ДЛЯ ПОЛОВ, МЕТЛАХ-
СКАЯ ПЛИТКА – обожженные
до спекания плитки из глины с
добавлением красителей. Ли-
цевая сторона может быть риф-
леной, гладкой, со вдавленным
рисунком и т.п. Укладывается
на цементно-песчаную стяжку.
Название "метлахская плитка"
произошло от наименования
города Метлах, в котором было
организовано первое промыш-
ленное производство.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТ-
КА, ОБЛИЦОВОЧНАЯ – обо-
жженные до спекания плитки,
применяемые для облицовки
стен. Различают фарфоровые,
фаянсовые и гончарные плит-
ки. Лицевая сторона имеет
рифленую покрытую глазурью
поверхность, внутренняя – на-
сечку для лучшего сцепления с
раствором или мастикой.
КЕРАМИЧЕСКИЕ САНИ-
ТАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – глазу-
рованные изделия, изготовлен-
ные из смеси белых глин и ми-
нералов, обожженные при вы-
сокой температуре и предназ-
наченные для санитарно-гиги-
енического и хозяйственного
применения путем приема и
смыва загрязнений водой.
КЕРЕГЕ – основная стеновая
часть юрты, обычно состоят из

ЕДЕНГЕ АРНАЛҒАН ҚЫШ
ТАҚТА, МЕТЛАХ ТАҚТАСЫ
– саз балшықтан жасалған, боя-
ғыш заттар қосылып жымдас-
қанға дейін күйдірілген тақта-
лар. Беткі жағы бұдырланған,
тегіс, батырылып салынған су-
реттері және т.б. болады. Це-
ментті-құмды төсемге орнаты-
лады. "Метлах тақтайшасы" де-
ген атау алғашқы өнеркәсіптік
өндіріс ұйымдастырылған Мет-
лах қаласының атынан шыққан.

ҚАПТАМА ҚЫШ ТАҚТА-
ЛАР – жымдасқанға дейін күй-
дірілген, қабырғаларды қап-
тауға арналған тақтайшалар.
Фарфор, фаянс және көзелік
болып бөлінеді. Беткі жағы
бұдырланған құйма жағылған
болады, ішкі жағы ерітінді не
мастикаға жақсы жабысуы үшін
кедір-бұдырлы болып келеді.

ҚЫШТАН ЖАСАЛҒАН СА-
НИТАРИЯЛЫҚ БҰЙЫМДАР
– су алу және лас суды ағызу жо-
лымен санитариялық-гигиена-
лық және шаруашылық қолда-
нысқа арналған, ақ балшық пен
минералдардың қоспасын жо-
ғары температурада күйдіріп
жасалған құймаланған бұйым-
дар.
КЕРЕГЕ – киіз үйдің негізгі
қабырғалық бөлігі, әдетте киіз
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5, 6, 7, 8 кереге в зависимости
членов семьи и состояния хозя-
ина. Кереге изготовляется из
тальника, что после очищения
от коры и высушивания распа-
ривались в тлеющем бараньем
помете (коз), а затем при помо-
щи несложного станка (тез)
придавали несколько согнутую
форму. В верхней части каждой
планки (саганак) делали с одной
стороны срез, а нижнюю часть
круглой в сечении. Для прида-
ния планкам большей упругос-
ти по поверхности прорезали
продольные борозды. Из 20 пе-
рекрещенных саганаков, скреп-
ленных продернутыми в отвер-
стия сыромятными ремешками
из верблюжьей кожи (кон), де-
лали звенья (канат) будущей ци-
линдрической стенки юрты.
Кереге различались на торкоз и
желкоз. Первые изготовлялись
из более массивных планок, и
отверстия в решетке получались
меньшими. Они предназначи-
лись для больших богатых юрт.
Желкоз кереге делались из лег-
ких саганаков с крупными от-
верстиями, употреблялись не-
богатыми людьми для малень-
ких юрт.
КЕССОНЫ, КАССЕТЫ
(франц. caisson – ящик) – квад-
ратные или многоугольные уг-
лубления на потолке или внут-

үйлер отбасының санына, дәу-
леттілігіне байланысты 5, 6, 7,
8 керегеден (қанаттан) тұрады.
Кереге негізінен тал ағашынан
жасалынады. Тал ағашы алды-
мен сыртқы қабығынан тазар-
тылып, кептірілгеннен кейін
маздаған тезек отының жалы-
нына қыздырылады да шағын
станок – тезден өткізіліп, иіледі.
Керегенің әр сағағының жоға-
ры жағы бір тұсынан кертіліп,
төменгі жағы дөңгеленіп жо-
нылады. Сағанақтарды күмпи-
ген пішінге келтіру мақсатында
олар ұзына бойы тілініп, жоныл-
ған. Бір-бірімен айқастырыл-
ған жиырма сағанақ қосылған
тұсынан бұрғыланып, одан
өткізілген иленген қайыс таспа-
сымен бекітіліп кереге (қанат)
құрады. Болашақ киіз үйдің ке-
регелері бір-бірімен шеңберле-
не біріктірілді. Олар торкөз,
желкөз керегелерге бөлінеді.
Алғашқыда сағанақтардың
көздері кішірейтіліп, дәулетті
адамдарға арналып жасалды.
Ал желкөзді керегелер жеңіл
ағаштардан үлкен-үлкен көзді
келіп, жұпыны отбасылардың
еншісіне тиді.

КЕССОНДАР, КАССЕТАЛАР
(француз тілінен – caisson –
жәшік) – төбедегі немесе арка,
тоғыспа не төбенің ішкі бетін-
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ренней поверхности арки, сво-
да или потолка. Играют конст-
руктивную и декоративную
роль, а также применяются для
улучшения акустики помеще-
ний.
КЁШК – жилое укрепленное
башнеобразное сооружение
раннесредневекового замка в
Средней Азии, аналогичное
донжону. Кёшк, сооруженный
из сырцового кирпича, ставил-
ся на глинобитную платформу
с покатыми гранями.

КИРПИЧ, КЕРАМИЧЕС-
КИЙ – каменный штучный пу-
стотелый или полнотелый
строительный материал пра-
вильной формы, изготавлива-
емый из глинистого сырья пу-
тем обжига. Подразделяется на
марки по прочности (от 75 до
300) и морозостойкости (от 15
до 50). По теплотехническим
свойствам и плотности выде-
ляют эффективный (1450 кг/
м 3),  условно эффективный
(1450-1600) и обыкновенный
кирпич (свыше 1600).
КИРПИЧ, КЕРАМИЧЕС-
КИЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ – об-
лицовочный кирпич, тонкий
(3-5 мм) наружный слой кото-
рого состоит из глин приобре-
тающих при обжиге розовато-
бежевый оттенок.

дегі шаршы не көпбұрыш
түріндегі ойықтар. Конструкция-
лық және сәндік рөл атқарады,
сонымен қатар үй-жайдың акус-
тикасын жақсарту үшін де
қолданылады.
КЁШК – қарауылмұнараға
(донжонға) ұқсас келетін Орта
Азиядағы ерте ортағасырлық
қорғанның бекітілген мұнара
тәріздес тұрғын үй құрылысы.
Кёшк қырлары еңістеніп келген
саз балшықтан соғылған плат-
формаға шикі кірпіштен тұрғы-
зылған.
ҚЫШ КІРПІШ – саз балшық-
ты шикізаттан күйдіріліп жаса-
латын, дұрыс пішінді, даналап
саналатын қуыс не тұтас тас
құрылыс материалы. Мықты-
лығына қарай (75-тен 300-ге
дейін) және аязға төзімділігіне
қарай (15-тен 50-ге дейін) мар-
каларға бөлінеді. Жылутехни-
калық қасиеттері және тығыз-
дығы бойынша тиімді (1450 кг/
м3), тиімділігі шартты (1450-
1600) және қарапайым кірпіш
(1600-ден жоғары) болып ажы-
ратылады.
ЕКІ ҚАБАТТЫ ҚЫШ
КІРПІШ – сыртқы жұқа қаба-
ты (3-5 мм) күйдірген кезде
қызғылт-сарғыш түс алатын
қаптама кірпіш.
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КИРПИЧ, КЛИНКЕРНЫЙ –
керамический строительный
материал, изготовленный из
глинистого сырья и обожжен-
ный до полного спекания. Ис-
пользуется для мощения.
КИРПИЧ, ЛЕКАЛЬНЫЙ –
изготовленный по специаль-
ным рисункам и вытесанный
по лекалу кирпич, применяе-
мый для декоративной отдел-
ки карнизов, углов, арок.
КИРПИЧ, СИЛИКАТНЫЙ –
строительный материал, изго-
тавливаемый из смеси кварце-
вого песка и извести. Приме-
няют при возведении несущих
стен многоэтажных зданий.
КЛАДКА, ЗИМНЯЯ – возве-
дение каменных конструкций
при отрицательных температу-
рах наружного воздуха на ра-
створах с противоморозными
добавками или способом замо-
раживания.
КЛАДКА, КАМЕННАЯ –
кладка, состоящая из уложен-
ных в определенном порядке
камней или кирпичей. Основ-
ная цель перевязки – придание
конструкции монолитности
путем укладки камней каждого
верхнего ряда таким образом,
чтобы вертикальные швы меж-
ду ними не совпадали с верти-
кальными швами между камня-
ми нижнего ряда. Существует

КЛИНКЕР КІРПІШ – саз бал-
шықты шикізаттан алынған
және толық біріккенге дейін
күйдірілген қыштан жасалған
құрылыс материалы. Жол
төсемдеріне пайдаланылады.
ҮЛГІМЕН ПІШІНДЕЛГЕН
КІРПІШ – ернеулерді, бұрыш-
тарды, аркаларды сәндеуге ар-
налған арнайы суреттер бо-
йынша жасалып, үлгі бойынша
қашалған кірпіш.
СИЛИКАТ КІРПІШ – кварц-
ты құм мен әк қоспасынан жа-
салған құрылыс материалы.
Көпқабатты ғимараттардың
тірек қабырғаларын тұрғызуда
қолданылады.
ҚЫСҚЫ ҚАЛАУ – төмен
сыртқы ауа температурасында
аязға қарсы қоспалары бар ері-
тінділер немесе қатыру тәсілін
қолданып тас конструкциялар
тұрғызу.

ТАС ҚАЛАУ – белгілі бір рет-
пен қойылған тастар мен
кірпіштерден тұратын қалау.
Байланыстыра қалаудың негізгі
мақсаты – жоғарғы қатардағы
тастардың тік жіктері төменгі
қатардағы тастардың тік жікте-
ріне сәйкес келмейтіндей етіп
тастарды орналастыру арқылы
құрылымға монолиттік қасиет
беру. Байланыстыра қалаудың
бірнеше жүйесі бар: көпқатар-
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несколько систем перевязки:
многорядная (римская); двухряд-
ная (цепная); крестовая; готичес-
кая (польская) и голландская.
КЛАДКА, ПОЛИГОНАЛЬ-
НАЯ – каменная кладка цоколь-
ной части стены здания, вы-
полненная из притесанных
друг к другу многоугольных
камней.
КЛАДКА, СУХАЯ – каменная
кладка, выполняемая с пере-
вязкой швов, но без примене-
ния кладочного раствора. Для
скрепления блоков применя-
ются металлические анкеры.
КЛАДКА, ЦЕПНАЯ (ДВУХ-
РЯДНАЯ) – кирпичная кладка,
перевязка в которой осуществ-
ляется чередованием тычковых
и ложковых рядов с перекры-
тием всех вертикальных швов.
КЛАДКА, ЦИКЛОПИЧЕС-
КАЯ – кладка стен сооружений
из больших отесанных камен-
ных глыб без применения свя-
зующего раствора.
КЛАДОВАЯ – склад, в кото-
ром отсутствуют постоянные
рабочие места.
КЛАДОВАЯ, ХОЛОДНАЯ –
клодавая площадью до 2 м2,
размещаемая в неотапливае-
мом объеме квартиры.
КЛАССИФИКАТОР ЦЕЛЕ-
ВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ –

лы (римдік); екі қатарлы
(тізбекті); айқыш (крест
түріндегі); готикалық (поляк-
тық) және голландтық.
ПОЛИГОНАЛЬДІ ҚАЛАУ –
ғимарат қабырғасының шы-
ғыңқы іргесін көпбұрышты та-
старды бір-біріне жымдастыра
орындалатын тас қалау.

ҚҰРҒАҚ ҚАЛАУ – қалау ері-
тіндісін қолданбай жіктерді бай-
ланыстыра жүргізілетін тас
қалау. Блоктарды бекіту үшін
металл анкерлер қолданылады.

ТІЗБЕК ҚАЛАУ (ЕКІ ҚА-
ТАРЛЫ) – барлық тік жіктерді
қыр және бойлық қатарлар жа-
бындарын кезектестіру арқылы
байланыстырылатын кірпіш
қалауы.
ЦИКЛОПТЫҚ ҚАЛАУ  –
құрылыс қабырғаларын байла-
ныстырғыш ерітінді қолданбай
үлкен қашалған тас шомбалдар-
дан қалау.
ҚОЙМА – тұрақты жұмыс
орындары жоқ қойма.

СУЫҚ ҚОЙМА – ауданы 2 м2

дейін жылытылмайтын пәтер
көлемінде орналасатын қойма.

ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІНІҢ НЫ-
САНАЛЫ МАҚСАТЫНЫҢ
ТАПТАСТЫРҒЫШЫ – аумақ-
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группировка видов целевого
использования земельных уча-
стков по типу и виду функцио-
нального назначения (исполь-
зования) территории участка и
расположенных на нем зданий
и сооружений (помещений) в
соответствии с зонированием
территории.
КЛЕЕННАЯ ФАНЕРА – дре-
весная плита, состоящая из трех
тонких слоев еловой древеси-
ны, в совокупности 20-30 мм
толщиной, склеенных перпен-
дикулярно направлению воло-
кон, благодаря чему древесина
не коробится. В настоящее вре-
мя вместо клееной фанеры при-
меняются готовые панели, ко-
торые к тому же экономичны.
КЛЕЕНЫЙ БРУС – несущий
конструктивный элемент, изго-
товленный из деревянных до-
сок, склеенных вместе в парал-
лельном направлении волокон.

КЛЕЙ – синтетическое поли-
мерное вещество, обладающее
высокой адгезионной способ-
ностью.
КЛИНКЕР – продукт равно-
мерного обжига измельченной
сырьевой смеси (известняка и
глины). Используется при про-
изводстве цемента.
КОГЕЗИЯ – сцепление, при-
тяжение между частицами од-

ты аймақтарға бөлуге сәйкес
учаске аумағын және онда ор-
наласқан ғимараттар мен құры-
лыстардың (үй-жайлардың)
функционалдық мақсатының
(пайдаланылуының) үлгісі мен
түрі бойынша жер учаскелерін
нысаналы (мақсатқа сай) пай-
далану түрлерін топтастыру.
ЖЕЛІМДЕЛГЕН ФАНЕРА –
шырша ағашының жұқа үш
қабатынан тұратын қалың-
дығы 20-30 мм ағаш тақта, пер-
пендикуляр қалыпта желімде-
неді, соның арқасында майыс-
пайды. Қазіргі кезде желімдел-
ген фанера орнына дайын па-
нелдер қолданылады, оның
үстіне олар үнемді келеді.

ЖЕЛІМДЕЛГЕН БІЛЕУ –
талшықтарының параллель ба-
ғытына қарай өзара желімдел-
ген, ағаш тақтайлардан жасал-
ған тірек конструкциялық эле-
мент.
ЖЕЛІМ – жоғары адгезиялық
қабілетке ие синтетикалық по-
лимерлі заттек.

КЛИНКЕР – ұсақталған шикі-
заттық қоспаны (әктас пен саз
балшық) біркелкі күйдіру арқы-
лы алынатын өнім. Цемент
өндіруде қолданылады.
КОГЕЗИЯ – біртекті дененің
немесе сұйықтықтың бөлшек-
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ного и того же твердого тела
или жидкости, приводящее к
объединению этих частиц в
единое тело и обусловленное
межмолекулярным взаимодей-
ствием.
КОКОШНИК – декоративное
завершение стен, сводов, об-
рамление барабанов, церков-
ных зданий в виде профилиро-
ванных арок с заполненным
полем, иногда с заостренным
верхом.
КОЛОННА – архитектурно об-
работанный, обычно круглый в
сечении столб, основными ча-
стями которого в подавляющем
большинстве являются ствол,
база и капитель.
КОЛОННА, РОСТРАЛЬНАЯ
– отдельная, самостоятельная
колонна, ствол которой укра-
шен рострами – скульптурны-
ми изображениями носовой
части корабля.
КОЛОННАДА – ряд колонн,
расположенных по прямой или
кривой линии и поддерживаю-
щих архитравное перекрытие.
КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТ-
КА – металлические стержни,
установленные в качестве рас-
сеивающей поверхности на за-
данном расстоянии друг от
друга.
КОМИССИЯ, ПРИЕМОЧ-
НАЯ – временный коллегиаль-

тері арасындағы молекулаара-
лық әрекеттестіктен туындаған,
осы бөлшектерді біртұтас дене-
ге бірігуіне әкеп соғатын ұста-
су, тартылу.

АЙДАРЛЫҚ – қабырғалардың,
тоғыспалардың бейнеленіп
аяқталуы, барабандардың,
шіркеу ғимараттарының арала-
ры толтырылған, кейде жоғары
жағы үшкірленіп, тегістеле кел-
ген аркалар түрінде көмкерілуі.
ҰСТАН – сәулеттік тұрғыдан
өңделген, әдетте дөңгеленіп
келетін баған, негізгі бөліктері
көбіне өзектен, негізден және
капительден тұрады.

РОСТРАЛЬДЫ ҰСТАН (ке-
метұмсықты ұстан) – діңі ростр-
лармен – кеменің тұмсық
бөлігінің мүсіндерімен – безен-
дірілген жеке, өз алдына бөлек
ұстан.
ҰСТАНТІЗБЕК – тік не қисық
сызық бойымен орналасқан
және архитравтық жабынды
ұстап тұратын ұстандар қатары.
ҚИЯҚТЫ КЕРЕГЕ ТОР – бір-
бірінен берілген қашықтықта
ыдырайтын бет ретінде орна-
тылған металл шыбық.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯ-
СЫ – объектінің (кешеннің)
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ный орган, проводящий комп-
лексную проверку готовности
объекта (комплекса), конт-
рольное испытание технологи-
ческого оборудования и инже-
нерных систем и принимаю-
щий построенный объект в эк-
сплуатацию.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ – услуги, предоставляемые
в жилом доме (жилом здании)
и включающие водоснабже-
ние, канализацию, газоснабже-
ние, электроснабжение, тепло-
снабжение, мусороудаление и
обслуживание лифтов.
КОНДОМИНИУМ – особая
форма собственности (иного
права) на недвижимость, при
которой отдельные части не-
движимости находятся в раз-
дельной (индивидуальной)
собственности (ином праве)
физических и (или) юридичес-
ких лиц, а те части недвижи-
мости, которые не находятся в
раздельной собственности, в
том числе и земельный участок,
принадлежат им на праве об-
щей долевой собственности
(ином общем праве) и не отде-
лимы от прав на части недви-
жимости, находящейся в раз-
дельной (индивидуальной)
собственности (ином праве).
КОНДУКТОР – монтажное
приспособление, обладающее

дайындығына кешенді тексеру,
технологиялық жабдықтар мен
инженерлік жүйелерге бақылау-
шылық сынақ жүргізетін және
салынған объектіні пайдалануға
қабылдайтын уақытша алқалы
орган.

КОММУНАЛДЫҚ ҚЫЗ-
МЕТТЕР – тұрғын үйде
(тұрғын жайда) көрсетілетін
және сумен жабдықтауды,
кәрізді, газбен, электрмен, жы-
лумен жабдықтауды, қоқысты
әкету мен лифт қызметін көрсе-
туді қамтитын қызметтер.
КОНДОМИНИУМ – жыл-
жымайтын мүлікке меншіктің
(өзге де құқықтың) ерекше ны-
саны, бұл ретте жылжымайтын
мүліктің жекелеген бөліктері
жеке және (немесе) заңды
тұлғалардың бөлек (дербес)
меншігінде (өзге де құқықта)
болады, ал жылжымайтын
мүліктің бөлек меншікке жат-
пайтын бөліктері, оның ішінде
жер учаскесі де оларға ортақ
үлестік меншік құқығымен (өзге
де ортақ құқықпен) тиесілі бо-
лады және бөлек (дербес) мен-
шігіндегі (өзге де құқықтағы)
жылжымайтын мүлік бөлікте-
ріне құқықтардан ажыратылмай-
ды.
КОНДУКТОР – өзіндік тұрақ-
тылыққа ие және монтаждала-
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собственной устойчивостью и
служащее для временного зак-
репления монтируемых конст-
рукций или их элементов.
КОНДУКТОР, МОНТАЖ-
НЫЙ – устройство для вывер-
ки и временного закрепления
монтируемых конструкций и их
элементов.

КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТ-
НИКОВ АРХИТЕКТУРЫ –
совокупность приемов и
средств, используемых для хра-
нения памятников архитекту-
ры, без восстановления пре-
жнего облика, искаженного
временем и позднейшими пе-
ределками.
КОНСЕРВАЦИЯ СТРОЯ-
ЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ – ком-
плекс мер по обеспечению со-
хранности и качественных ха-
рактеристик конструкций, ма-
териалов и оборудования неза-
вершенного строительством
объекта на период временного
приостановления его строи-
тельства.
КОНСОЛЬ (франц. console –
конструкция (например, балка
или ферма)) – жестко закреп-
ленная одним концом при сво-
бодном другом, или часть кон-
струкции, выступающая за опо-
ру. Консоль применяется обыч-
но в тех случаях, когда устрой-

тын конструкцияларды не олар-
дың элементтерін уақытша
бекітіп қоюға арналған монтаж-
даушы қондырғы.
МОНТАЖДАУШЫ КОН-
ДУКТОР – құрастырылатын
конструкцияларды және олар-
дың элементтерін дәлдеуге
және уақытша бекітіп қоюға ар-
налған қондырғы.
СӘУЛЕТ ЕСКЕРТКІШТЕ-
РІН КОНСЕРВАЦИЯЛАУ –
сәулет өнері ескерткіштерін
мезгіл мен кейінгі жаңғыртулар
салдарынан бұзылған бейнесін
қалпына келтірмей сақтауға
пайдаланылатын әдістер мен
құралдардың жиынтығы.

САЛЫНЫП ЖАТҚАН
ОБЪЕКТІЛЕРДІ КОНСЕР-
ВАЦИЯЛАУ – құрылысы
аяқталмаған объект конструк-
цияларының, материалдары
мен жабдықтарының оны салу-
дың уақытша тоқтатылуы кезе-
ңінде сақталуы мен сапалық си-
паттамаларын қамтамасыз ету
жөніндегі шаралар кешені.
КОНСОЛЬ (француз тілінен –
console – конструкция (мысалы,
арқалық немесе ферма)) – бір
шеті мықтап бекітіліп, екіншісі
бос тұратын немесе құрылым-
ның тіректен шығып тұратын
бөлігі. Консольді әдетте қосым-
ша тіректер орнату мүмкін бол-
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ство дополнительных опор не-
возможно или нецелесообраз-
но (например, несущая конст-
рукция балкона, карниза и пр.).
Разновидностью консоли явля-
ется кронштейн.
КОНСТРУКТИВИЗМ – на-
правление в изобразительном
искусстве, архитектуре и ди-
зайне ХХ века, поставившее
своей целью художественное
освоение возможностей совре-
менного научно-технического
прогресса.
КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕ-
НИЯ) – конструкция, составля-
ющая здание или сооружение
(фундамент, стена, перекрытие,
покрытие, лестница и т.п.).

КОНСТРУКЦИИ, ВАНТО-
ВЫЕ – конструкции, основан-
ные на сочетании растяжения
специальных стержней (кана-
тов, кабелей и т.п.) и жестких
опор и креплений (висячие
мосты, покрытия и т.п.).

КОНСТРУКЦИИ, ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННЫЕ – элементы зда-
ний и сооружений из железо-
бетона и их сочетания.

КОНСТРУКЦИИ, ЗВУКО-
ПОГЛАЩАЮЩИЕ – конст-
рукции и устройства для погло-

маған не тиімсіз болған жағдай-
ларда (мысалы, балкон, ернеу
т.б. тірек конструкциялары)
қолданады. Консольдің басқа
бір түрі – кронштейн.

КОНСТРУКТИВИЗМ  –
қазіргі заманғы ғылыми-техни-
калық өрлеудің мүмкіндіктерін
көркем игеруді өзіне мақсат етіп
қоятын ХХ ғасырдағы бейнелеу
өнеріндегі, сәулет өнеріндегі
және дизайндағы бағыт.

ҒИМАРАТТЫҢ (ҚҰРЫЛЫС-
ТЫҢ) КОНСТРУКЦИЯ-
ЛЫҚ ЭЛЕМЕНТІ – ғимарат-
тың не құрылыстың құрамдас
конструкциясы (іргетас, қабыр-
ға, аралық жабын, жабынды,
баспалдақ және т.б.).
ВАНТТЫ КОНСТРУКЦИЯ-
ЛАР – арнайы шыбықтардың
(канаттар, кабельдер және т.б.)
және қатты тіреуіштер мен бе-
кіткіштердің (аспалы көпірлер,
жабындар және т.б.) керілуінің
бірігуіне негізделген конструк-
циялар.
ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУК-
ЦИЯЛАР – темірбетоннан
және оларды қосындысынан
тұрғызылған ғимараттар мен
құрылыстардың элементтері.
ДЫБЫС ӨТКІЗБЕЙТІН
КОНСТРУКЦИЯЛАР – өзде-
ріне түсетін дыбыстық толқын-
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щения падающих на них звуко-
вых волн, включающие звуко-
поглощающие и другие матери-
алы.
КОНСТРУКЦИИ, КАМЕН-
НЫЕ – части зданий и соору-
жений из каменной кладки.
КОНСТРУКЦИИ, МОНО-
ЛИТНЫЕ – строительные кон-
струкции (главным образом бе-
тонные и желебетонные), ос-
новные части которых выпол-
нены в виде единого целого
(монолита) непосредственно
на месте возведения здания
или сооружения.
КОНСТРУКЦИИ, НЕСУ-
ЩИЕ – строительные конст-
рукции, воспринимающие на-
грузки и воздействия и обеспе-
чивающие прочность, жескость
и устойчивость зданий и соору-
жений.
КОНСТРУКЦИИ, ОГРАЖ-
ДАЮЩИЕ – строительные
конструкции, предназначенные
для изоляции внутренних объе-
мов в зданиях и сооружениях от
внешней среды или между со-
бой с учетом нормативных тре-
бований по прочности, тепло-
изоляции, гидроизоляции, па-
роизоляции, воздухопроницае-
мости, звукоизоляции, светоп-
розрачности и т.д.
КОНСТРУКЦИИ, СБОРНЫЕ
– конструкции, собираемые

дарды сіңіруге арналған, бо-
йында дыбыс өткізейтін және
өзге материалдары бар конст-
рукциялар мен құрылғылар.
ТАС КОНСТРУКЦИЯЛАР –
ғимараттар мен құрылыстар-
дың тастан қаланған бөліктері.
МОНОЛИТТІ КОНСТРУК-
ЦИЯЛАР – негізгі бөліктері
тікелей ғимарат немесе құры-
лыс тұрғызылатын жерде
біртұтас (монолит) жасалатын
конструкциялары (негізінен бе-
тон және темірбетон).

ТІРЕК КОНСТРУКЦИЯЛАР
– жүктемелер мен әсерлерді
қабылдайтын және ғимараттар
мен құрылыстардың беріктігін,
қаттылығын және орнықтылы-
ғын қамтамасыз ететін құры-
лыс конструкциялары.
ҚОРШАУ КОНСТРУКЦИЯ-
ЛАРЫ – ғимараттар мен құры-
лыстардың ішкі көлемдерін
сыртқы ортадан немесе өзара
оқшаулауға арналған құрылыс
конструкциялары; бұларға
беріктік, жылуды, суды, буды
оқшаулау, ауа өткізгіштік, дыбыс
өткізбеу, жарыққа мөлдірлік
бойынша мөлшерлік талаптар
қойылады.

ҚҰРАСТЫРМАЛЫ КОНСТ-
РУКЦИЯЛАР – құрылыс ала-
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(монтируемые) из отдельных
заранее изготовленных на за-
водах элементов, не требующих
обработки (обрезки, подгонки
и т.п.) на месте строительства.

КОНСТРУКЦИИ, СБОР-
НЫЕ – строительные конст-
рукции, изготавливаемые на
предприятиях и используемые
при возведении зданий и со-
оружений.

КОНСТРУКЦИИ, СВАР-
НЫЕ – металлические конст-
рукции зданий и сооружений,
соединение элементов которых
выполнены на сварке.

КОНСТРУКЦИИ, СТАЛЬ-
НЫЕ – конструкции, изготав-
ливаемые из сталей различных
марок и состояний.
КОНСТРУКЦИИ, СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ – элементы здания
или сооружения, выполнящие
ограждающие либо совмещен-
ные (несущие и ограждающие)
функции.
КОНСТРУКЦИЯ – строение,
устройство, построение, план,
взаимное расположение частей
(сооружения, проекта и т.п.).

КОНСТРУКЦИЯ, КАРКАС-
НАЯ – изделия мебели такой
конструкции имеют остов, об-

ңында алдын ала зауыттарда
шығарылып, әрі қарай өңдеуді
(кесіп-пішуді және т.б.) талап
етпейтін элементтерден құрас-
тырылатын (монтаждалатын)
конструкциялар.
ҚҰРАМА КОНСТРУКЦИЯ-
ЛАР – кәсіпорындарда дайын-
далатын, ғимараттар мен құры-
лыстар тұрғызғанда қолданы-
латын, тіреуіш және қоршағыш
міндеттерді қоса орындайтын
конструкциялар.
ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН КОНСТ-
РУКЦИЯЛАР – ғимараттар
мен құрылыстардың элемент-
терін біріктіру дәнекерлеу жо-
лымен орындалатын металл
конструкциялары.
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯ-
ЛАР – түрлі маркалы және жағ-
дайдағы болаттан жасалған
конструкциялар.
ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУК-
ЦИЯЛАРЫ – ғимараттың не
құрылыстың тірек, қоршағыш
не қосарланған (тірек және қор-
шау) міндеттерді орындайтын
элементтері.
КОНСТРУКЦИЯ – бөлік-
тердің (құрылыстың, жобаның
және т.б.) құрылысы, құрылуы,
тұрғызылуы, жобасы, өзара ор-
наласуы.
ҚАҢҚАЛЫ КОНСТРУК-
ЦИЯ – мұндай конструкциялы
жиһаз бұйымдарының бірін-бірі
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разованный стойками, про-
странство между которыми за-
полнено плитами или рамами
и филенками.

КОНСТРУКЦИЯ, ТЕКТО-
НИЧЕСКАЯ – вид соединения
мебельных элементов, при ко-
тором соединения образуются
самими составными частями,
например, цапфы, зубцы и т.д.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ –
входной, операционный и при-
емочный контроль за соблюде-
нием заданных проектом и тре-
буемых нормативными доку-
ментами геометрических, фи-
зико-технических и технологи-
ческих параметров и свойств
конструкций зданий и соору-
жений и их составных элемен-
тов в процессе строительства
объекта.
КОНТРФОРС – вертикаль-
ный выступ или дополнитель-
ная конструкция, усиливающая
основную несущую конструк-
цию (приемущественно стену с
наружной стороны) и воспри-
нимающая главным образом
горизонтальные усилия.
КОНХА (от греч. konch – рако-
вина) – полукупол, служащий
для перекрытия полукруглых
(или многогранных) в плане

ұстап тұратын діңгектері бола-
ды, олардың арасындағы
кеңістік тақталармен не жақтау-
лармен және филенкалармен
толтырылады.
ТЕКТОНИКАЛЫҚ КОНСТ-
РУКЦИЯ – жиһаз бөлшектерін
біріктірудің түрі, бұның бары-
сында жымдастыру ұстағыш-
тар, тістер мен т.б. арқылы
өздерінің құрамды бөліктері ар-
қылы жүргізіледі.
САПАНЫ ӨНДІРІСТІК БА-
ҚЫЛАУ – объектіні тұрғызу
процесінде мен ғимараттар мен
құрылыстарды және олардың
құрамындағы элементтерінің
жобада көрсетілген, норма-
тивтік құжаттар мен стандарт-
тарда талап ететін геометрия-
лық, физика-техникалық және
технологиялық параметрлері
мен қасиеттерінің сақталуын
қадағалайтын кіріс, операция-
лық және қабылдау бақылауы.
КОНТРФОРС – негізгі тірек
конструкцияны (көбінесе қабыр-
ғаның сырт жағынан) күшей-
тетін және ең алдымен көлде-
нең күштерді қабылдайтын тік
шығыңқы немесе қосымша кон-
струкция.

КОНХА (грек тілінен – konch –
раковина) – ғимараттың сызба
жоспарындағы жартылай
дөңгелек (немесе көпқырлы)
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частей здания (экседр, апсид,
ниш). Возникнув в восточно-
эллинистической архитектуре,
конхи широко использовались
в римском и византийском зод-
честве, в средневековых хрис-
тианских культовых зданиях.

КООПЕРАТИВ СОБСТВЕН-
НИКОВ КВАРТИР – неком-
мерческое объединение соб-
ственников помещений (квар-
тир) в многоквартирном жи-
лом доме (домах), создаваемое
с целью управления объектом
кондоминиума.
КОПРЫ – (колесные, гусенич-
ные и плавучие) служат для
правильной установки и на-
правления сваи при забивки.

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР –
один из трех основных архи-
тектурных ордеров. Имеет вы-
сокую колонну с базой, ство-
лом, прорезанным каннелюра-
ми, и пышной капителью, со-
стоящей из нарядного резного
узора листьев аканта, обрам-
ленного небольшими волюта-
ми. Сложился во 2-ой полови-
не V в. до н.э. получил широ-
кое распространение в архитек-
туре эпохи эллинизма и Древ-
него Рима.
КОСОУР – наклонная несущая
балка, на которую опираются

бөліктерін (экседралар, апсид,
қуыстар) жабуға арналған жар-
тылай күмбез. Конхалар шы-
ғыс-эллиндік сәулет өнерінде
пайда болып, римдік және ви-
зантиялық сәулет өнерінде,
орта ғасырлық культтік ғима-
раттарда кеңінен қолданылған.
ПӘТЕРЛЕР ИЕЛЕРІНІҢ КО-
ОПЕРАТИВІ – көп пәтерлі
тұрғын үйдегі (үйлердегі) үй-
жайлар (пәтерлер) иелерінің
кондоминиум объектісін басқа-
ру мақсатында құрылатын ком-
мерциялық емес бірлестігі.

КОПРЛАР – (доңғалақ, шын-
жыртабанды және жүзетін)
қаданы қағу кезінде оны дұрыс
орату мен бағыттауға қызмет
етеді.
КОРИНФТІК ОРДЕР – негізгі
үш сәулет ордерлерінің бірі.
Незгізі, діңі, кертілген канне-
люрлары және ойып әсем
өрнектелген акант жапырақта-
рынан тұратын, шағын волю-
талармен жиектелген сәнді ка-
пителі бар биік ұстандары бо-
лады. Біздің дәуірімізге дейінгі V
ғасырдың 2-жартысында
қалыптасып, эллинизм және
Ежелгі Рим дәуірлері сәулет
өнерінде кең таралған.

КОСОУР – баспалдақ басқыш-
тарына тіреуіш болатын көлде-
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ступени лестничного марша. В
промышленном домостроении
сборный лестничный марш из-
готавливается из железобетона
полностью (и косоуры, и ступе-
ни) и также называется "косоур".
КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
– комплекс устройств для вы-
работки пара или горячей
воды.
КОТЛОВАН – выемка в грун-
те, предназначенная для уст-
ройства оснований и фунда-
ментов зданий и сооружений.
КОТТЕДЖ (англ. сottage, пер-
воначально – крестьянский
дом) – сельский или городской
одноквартирный индивиду-
альный жилой дом, при кото-
ром имеется небольшой учас-
ток земли. Коттеджи бывают
двухэтажными с внутренней
лестницей; в первом этаже –
общая комната, кухня, хозяй-
ственные помещения, во вто-
ром – спальни. Коттедж возник
в Англии в конце XVI века и в
начале XVII века и стал тради-
ционным типом английского
жилища. Коттеджи широко рас-
пространены в других странах.

КОШ (тюрк.) – в средневеко-
вой архитектуре Средней Азии
градостроительный прием: со-
оружение на одной оси обра-
щенных друг к другу и зеркаль-

нең тірек арқалық. Өнеркәсіптік
үй құрылысында құрамалы
баспалдақ тұтасымен (косуор-
лары да, басқыштары да) темір-
бетоннан жасалады және олар
да "косуор" деп аталады.
ҚАЗАНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫ – бу
шығаруға немесе ыстық су да-
йындауға арналған құрылғылар
кешені.
ҚАЗАНШҰҢҚЫР – ғимарат-
тар мен құрылыстардың не-
гіздері мен іргетасын қондыруға
арналып қазылған шұңқыр.
КОТТЕДЖ (ағылшын тілінен
– сottage, бастапқыда – шаруа
үйі) – ауылдық не қалалық жер-
дегі қасында шағын жер телімі
бар бір пәтерлік жеке тұрғын
үй. Коттедждер екі қабатты бо-
лады және ішінде баспалдағы
болады; бірінші қабатында –
үлкен бөлме, ас үй, шаруашы-
лық үй-жайлар, екінші қаба-
тында – жатын бөлмелер орна-
ласады. Коттедждер Англияда
XVI ғасырдың соңы мен XVII
ғасырдың басында пайда бо-
лып, ағылшын тұрғын
үйлерінің дәстүрлі түріне ай-
налды. Коттедждер басқа ел-
дерде де кеңінен таралған.
КОШ (түрік тілінен) – Орта
Азияның орта ғасырлық сәулет
өнеріндегі қала құрылысын-
дағы тәсіл: бір осьтің бойымен
бір-біріне қарата және бір-бірін
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но повторяющих друг друга
зданий.
КРАББЫ – декоративная де-
таль в готической архитектуре
в виде скульптурных стилизо-
ванных листьев или цветов.
КРАСКИ, МАСЛЯНЫЕ – сус-
пензии пигментов и наполни-
телей в олифах. Выпускаются
густотертыми или готовыми к
употреблению.
КРАСКИ, МИНЕРАЛЬНЫЕ
– окрасочные составы на осно-
ве неорганических вяжущих и
клея. Подразделяются на извест-
ковые, силикатные, цементные
и клеевые.
КРАСКИ, СИЛИКАТНЫЕ –
окрасочные составы, представ-
ляющие собой смесь пигмен-
тов и наполнителей с водным
раствором калийного жидкого
стекла.
КРАСКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ –
водные суспензии, состоящие
из смеси белого портландце-
мента со щелочестойкими пиг-
ментами и некоторыми добав-
ками для улучшения свойств.

КРЕНТЫ – добавки, вводи-
мые в состав цемента при по-
моле для улучшения его
свойств.
КРЕП – конструкция, возводи-
мая в подземных выработках
для сохранения их заданных

айнадағыдай қайталайтын
құрылыстар тұрғызу.
КРАББТАР – готикалық сәулет
өнеріндегі стильдендірілген
мүсіндік жапырақтар не гүлдер
түріндегі сәндік бөлшек.
МАЙЛЫ БОЯУ – олифадағы
пигменттер мен толтырғыш-
тардың суспензиясы. Қою
үгітілген немесе қолдануға да-
йын күйінде шығарылады.
МИНЕРАЛДЫ БОЯУ – орга-
никалық емес тұтқыр заттар
мен желім негізінде дайындал-
ған бояғыш құрамдар. Әктік,
силикатты, цементті және
желімді болып бөлінеді.
СИЛИКАТТЫ БОЯУ – пиг-
менттер мен калийлі сұйық
шынының сулы ерітіндісі бар
толтырғыштардың қоспасынан
тұратын бояғыш құрам.

ЦЕМЕНТТІ БОЯУ – ақ порт-
ландцемент пен сілтіге тұрақ-
ты пигменттер мен қасиетін
жақсарту үшін қосылатын
кейбір қоспалардың қосынды-
сынан тұратын сулы суспензия-
лар.
КРЕНТТЕР – цементтің қасиет-
терін жақсарту үшін үгіту кезін-
де құрамына қосылатын қоспа-
лар.
ТІРЕУ – жер астындағы құры-
лыстардың көлемін сақтау мен
топырақтың опырылып құла-
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размеров и защиты от обруше-
ния и пучения окружающих их
грунтов.
КРЕПИДА – 1) всякое подно-
жие, в частности трехступен-
ное подножие греческого хра-
ма; 2) подпорная стена над-
гробного кургана (курганы Кер-
чи, шумеров, этрусков и др.)
КРЕСТОЦВЕТ – декоративная
деталь, завершающая башни,
вимперги, пинакли в архитек-
туре готики. Имеет вид стили-
зованного цветка с крестооб-
разными горизонтальными от-
ветвлениями. Мотив кресто-
цвета применяется также в де-
коративно-прикладном искус-
стве.

КРИПТОПОРТИК – коридор,
обычно подземный, освещен-
ный сверху большими проема-
ми.
КРИСТАЛЛ – твердое тело,
атом и молекулы которого об-
разуют упорядоченную струк-
туру.
КРОВЛЯ – верхняя часть кры-
ши, состоящая из деревянной
обрешетки и наружного покры-
тия. В качестве покрытия при-
меняются самые разнообраз-
ные материалы: от дранки и
черепицы до современных пла-
стиковых материалов.

уынан қорғауға арнап тұрғызы-
латын конструкция.

ТІРЕКТІК – 1) кез келген тірек,
атап айтқанда, грек храмының
үш сатылы тірегі; 2) қабір
үстіндегі қорғанның тіреуіш
қабырғасы (Керчь, шумер, эт-
рус және т.б. қорғандары).
КРЕСТОЦВЕТ (айқастырыла
салынған гүлдер) – готика-
лық сәулет өнерінде мұнаралар,
маңдайөрнектер, мұнараша-
ларды аяқтайтын сәндік деталь.
Көлденең айқыш (крест тәрізді)
тармақталған стильдендірілген
гүл түріндегі өрнек. "Крестоц-
вет" (айқастырыла салынған
гүлдер) өрнегі сондай-ақ
сәндік-қолданбалы өнерде де
қолданылады.
КРИПТОПОРТИК – әдетте,
үстіңгі жағындағы үлкен ойма-
лардан жарық түсіп тұратын
жерасты дәлізі.
КРИСТАЛЛ – атом және мо-
лекулалары реттелген құрылым
құрайтын қатты зат.

ШАТЫР ЖАБЫНЫ – ағаштан
жасалған торлама мен сыртқы
жабын қабаттан тұратын төбенің
жоғарғы бөлігі. Жабын қабат ре-
тінде әртүрлі материалдар пайда-
ланылады: қиынды ағаш пен жа-
бынқыштан қазіргі заманғы плас-
тик материалға дейін.
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КРОМЛЕХ – группа каменных
столбов, расположенных по
кругу или незамкнутой кривой
и иногда перекрытых горизон-
тальными каменными плита-
ми.
КРОНШТЕЙН – подпора, вы-
пущенная из стены или при-
крепленная к стене, для под-
держания какой-либо части
здания (карниза, балкона), либо
скульптуры и т.п.
КРУЖАЛА – деревянная фор-
ма, поддерживающая опалубку,
по которой возводятся ароч-
ные и купольные конструкции,
а также сводчатая часть ками-
нов.
КРЫША – верхнее покрытие
сооружения, защищающее его
от воздействия внешней среды.
Состоит из несущей части –
стропил, подстропильных балок
и в ряде случаев стоек и наруж-
ного слоя. Наклонные плоско-
сти крыши называются скатами;
внутренние углы, образованные
скатами – ендовами; наружные
углы – ребрами; верхнее гори-
зонтальное ребро – коньком.
КРЫША, БЕЗГВОЗДЕВАЯ –
конструкция крыши, в которой
тес укладывается на горизон-
тальные бревна – слеги. Кон-
цы слег врубаются в попереч-
ные бревна сруба, образующие
фронтон.

КРОМЛЕХ – шеңбер жасай
немесе тұйықталған қисық
шеңбер жасай орналасып, кей-
де көлденең тас тақталармен
жабылған тас бағандар қатары.

КРОНШТЕЙН – ғимараттың
қандай да бір бөлігін (ернеу, бал-
кон) немесе мүсін мен т.б. бе-
кемдеп ұстап тұруға арналған
қабырғадан шығарылған тұра-
тын не оған бекітілген тірек.
КРУЖАЛА (доғалы қыр-
ағаш) – доғалы және күмбезді
құрылымдар, сондай-ақ камин-
дердің тоғыспалы бөлігі тұрғы-
зылатын қалыпты ұстап тұра-
тын ағаш пішін.
ШАТЫР – сыртқы ортаның
әсерінен қорғауға арналған
ғимараттың жоғарғы жабын-
дысы. Тірек бөлігі – итарқа, итар-
қа асты арқалықтары, кей жағ-
дайларда тіреуіштер және сырт-
қы қабаты. Шатырдың көлбеу
кеңістіктері еңіс деп; еңістер
түзетін ішкі бұрыштар – науа;
сыртқы бұрыштар – қырлар;
жоғарғы көлденең қыр – ша-
тыржал деп аталады.
ШЕГЕСІЗ ШАТЫР – көлденең
бөренелер – төбе сырғауылда-
рына жұқа тақтайлар төселетін
шатыр конструкцияның бір түрі.
Сырғауылдардың шеті қиманың
маңдайша қабырғасындағы
көлденең бөренелерге кіргізіледі.
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КУПОЛ – 1) купольный свод
– свод, внутреннюю поверх-
ность которого можно рассмат-
ривать как происшедшую от
вращения кривой (дуги окруж-
ности, эллипса, параболы и
т.п.) вокруг вертикальной оси.
В зависимости от формы кри-
вой вращения получаются круг-
лые в плане купола: сферичес-
кие, эллиптические, параболи-
ческие и т.п. Куполами пере-
крываются помещения круглой,
квадратной и многоугольной в
плане формы. Существуют, од-
нако, купола и эллиптические
в плане, которые можно иног-
да рассматривать как образо-
ванные вращением полуэллип-
са вокруг горизонтальной оси;
2) наружное покрытие здания
или части здания, имеющие
форму вращения различных
кривых или многочастных сом-
кнутых сводов.
КУПОЛ НА ПАРУСАХ – ку-
пол, опирающийся на паруса.
КУПОЛ, СФЕРОКОНИЧЕС-
КИЙ – вертикальный разрез
которого имеет стрельчатое
очертание (например, четы-
рехцентровой стрельчатой
арки).
КУПОЛ, ЗОНТИЧНЫЙ –
разделенный на вспарушенные
секторы и напоминающий
форму раскрытого зонта.

КҮМБЕЗ – 1) күмбездік тоғыс-
па, ол ішкі беті тік түскен осьтің
айналасындағы иірім сызықтар-
дың (шеңбердің, эллипстің, па-
раболаның және т.б. доғалары-
ның) айналуынан пайда бол-
ғандай әсер қалдырады. Түрлері
жағынан сферикалық, эллип-
тикалық, параболикалық және
т.б. болып келеді. Күмбездер-
мен пішіні жағынан дөңгелек
келген, шаршылы және
көпбұрышты үй-жайлардың
төбесі жабылады. Сонымен
бірге эллиптикалық күмбездер
де кездеседі, оларды кейде жар-
тылай эллипстің көлденең осі
айналасында айналғанынан
түзілді деп те қарауға болады; 2)
түрлі қиғаш не иіле қосылған
тоғыспалардың айналатынын-
дай әсер қалдыратын ғимарат-
тың не оның бөлігінің сыртқы
жабындысы.

ЖЕЛКЕНДЕРДЕГІ КҮМБЕЗ
– желкендерге тірелген күмбез.
СФЕРОКОНИКАЛЫҚ КҮМ-
БЕЗ – оның тігінен түсірілген
кесіндісі жебе түрінде келеді
(мәселен, төртөзекті жебе
түріндегі арка күмбезі).

ҚОЛШАТЫР КҮМБЕЗ – сек-
торларға бөліне қиылып, ашыл-
ған қолшатыр бейнесіндегі
күмбез.
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КУПОЛ, КЛИНЧАТЫЙ –
выложенный из клинчатых
камней или из обычных кирпи-
чей, но с клинообразными
швами.
КУПОЛ, ЛОЖНЫЙ – образо-
ванный путем горизонтально-
го напуска колец каменной
кладки.
КУПОЛ, СФЕРИЧЕСКИЙ –
в форме части шаровой повер-
хности, чаще всего полушара.
КУРВАТУРА – едва заметная
криволинейность, придавае-
мая прямолинейным архитек-
турным формам для уничтоже-
ния их сухой геометричности и
для достижения большей пла-
стической выразительности.
Курватура также устраняет оп-
тические искажения архитек-
турных форм и скульптуры при
рассмотреннии их на расстоя-
нии в ракурсе.
КУРДОНЕР – парадный двор
дворца, особняка или замка,
окруженный с трех сторон ча-
стями или корпусами П-образ-
ного в плане здания и отделен-
ный от улицы сквозной огра-
дой.
КЫСТАУ – традиционные
зимнее жилище (зимовка) каза-
хов, обычно кыстау занимают
с момента наступления холо-
дов. Для строительства кыстау
используются саманные,

СЫНА ТҮРІНДЕГІ КҮМБЕЗ
– сыналық тастардан не сына-
лық жіктері бар қарапайым
кірпіштерден қаланған күмбез.

ЖАЛҒАН КҮМБЕЗ – көлде-
нең қалау тәсілімен жасалын-
ған күмбез.

СФЕРИКАЛЫҚ КҮМБЕЗ –
шардың төбесі, көбінесе жарты-
лай шар түріндегі күмбез.
КУРВАТУРА – тіксызықты
сәулет нысандарына бірыңғай
геометриялығын білдірмеу
және айқын пластикалық бей-
нелілік үшін берілетін білінер-
білінбес қиғаш желі. Курватура
сондай-ақ сәулет нысандары-
ның оларды алыстан бүйірінен
қарағандағы оптикалық кемші-
ліктерін де білдірмейді.

КУРДОНЕР – сарайдың, жеке
қожалық жайдың не сарайдың
үш тұсынан П-түріндегі ғима-
раттың бөліктерімен не корпус-
тарымен қоршалып, көшеден
арасынан өтетін шарбақпен
бөлінген ауласы.
ҚЫСТАУ – қазақтың қысқы
үйі. Қыстауға әдетте күзгі суық
түсе бастаған кезде кіріп,
көктемде күн жылынғанға
дейін отырады. Қыстау тұрғы-
зуға балшықтан құйылған,



Сәулет және құрылыс саласы

154

жженные кирпичи, древесина,
камышовые щиты и др. есте-
ственные материалы.

күйдірілген кірпіштер, ағаштар,
қамыс бумалары және т.б. та-
биғи материалдар пайдаланы-
лады.

Л
ЛАГИ – бревна, брусья или
металлические балки, располо-
женные горизонтально и явля-
ющиеся опорой для полов зда-
ния или помостов.
ЛАКИ – растворы пленкооб-
разующих веществ в органичес-
ких растворителях. Могут со-
держать пластификатор, отвер-
дитель и другие добавки, улуч-
шающие качество покрытия.

ЛАКИРОВАННАЯ (ОКРА-
ШЕННАЯ) ДРЕВЕСНОВО-
ЛОКНИСТАЯ (ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНАЯ) ПЛИТА –
древесноволокнистая (древне-
сностружечная) плита, у кото-
рой одна или обе пласти по-
крыты лакокрасочными мате-
риалами.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ – природные или
синтетические составы, нано-
симые в жидком состоянии на
поверхность изделия и образу-
ющие после высыхания тонкие
покровные пленки.
ЛАМБРЕКЕН – украшающая
верхнюю часть оконного или

ЕДЕНАРҚАЛЫҚ – көлденең
орналасқан және ғимараттар
мен тақтай тұғырлар үшін тірек
болатын бөренелер, білеулер не
металл арқалықтар.
ЛАКТАР – органикалық еріткіш-
терде үлдір қалыптастыратын
заттектердің ерітінділері. Құра-
мында пластификатор, қатыр-
ғыш және жабындының сапа-
сын жақсартатын басқа да қос-
палар болады.
ЛАКТАНҒАН (СЫРЛАН-
ҒАН) АҒАШТАЛШЫҚТЫ
(АҒАШЖАҢҚАЛЫ) ТАҚТА
– бір немесе екі қабаты да лак
бояу материалдармен сырлан-
ған, ағашталшықты тақта.

ЛАК-БОЯУ МАТЕРИАЛДА-
РЫ – бұйым бетіне сұйық қал-
пында жағылатын және кеп-
кеннен кейін жіңішке жабын
үлдір түзетін табиғи немесе
синтетикалық құрамдар.

ЛАМБРЕКЕН – терезе не есік
ойығының жоғарғы жағын бе-
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дверного проема поперечная
драпировка из плотной тяже-
лой ткани с воланами, склад-
ками, кистями. Резное деревян-
ное украшение того же назна-
чения.

ЛАНТЕРНА (итал. lanterna –
"фонарь") – небольшая башен-
ка на верхушке купола, проёмы
которой являются источником
верхнего света.
ЛАПА, РУБКА "В ЛАПУ" –
один из способов рубки углов
бревенчатых строений. Рубка
"в лапу" или "без остатка" ха-
рактерна тем, что торцы соеди-
няемых в углах бревен (брусь-
ев) не выходят за наружную
плоскость стены.

ЛЕМЕХ – продолговатые,
иногда слегка изогнутые, дере-
вянные дощечки, по форме
обычно напоминающие лопат-
ку или плоскую уступчатую
пирамидку. Лемех применялся
в русском деревянном зодче-
стве для покрытия преимуще-
ственно глав, а также шатров и
др. частей здания.
ЛЕПНИНА – рельефные укра-
шения (фигурные и орнамен-
тальные) на фасадах и в инте-
рьерах зданий, как правило,
отлитые или отпрессованные

зендіріп тұратын қосетек,
бүрмелер, шашақтары бар ты-
ғыз ауыр матадан жасалған
көлденең шымылдық. Осы мақ-
сатта қолданылатын ағаштан
оймышталып жасалған сәндік
бұйым да бар.
ЛАНТЕРНА (итальян тілінен –
lanterna – "фонарь") – ойық тесік-
тері жоғарғы жарық көзі болып
табылатын, күмбездің төбесін-
де орналасқан шағын мұнара.
ТАБАНТҮЙІС, "ТАБАН-
ТҮЙІСТІ" ШАБУ – бөрене-
лерден соғылатын құрылыс-
тардың бұрыштарын шабудың
бір түрі. "Табантүйісті" немесе
"қалдықсыз" шабудың ерек-
шелігі бұрыштарда түйісетін
бөренелердің (білеулердің)
бүйірлері сыртқы кеңістіктің
сыртына шықпайды.
ЛЕМЕХ (кертпеш тақтайша) –
пішіні әдетте күрекше немесе
тегіс кертпешті пирамидаға ке-
летін ұзынша келген, кейде
біраз иілген ағаш тақтайша.
Орыстын ағаш сәулет өнерінде
ғимараттың күмбез төбелерін,
сондай-ақ шатырларын және
т.б. бөліктерін жабуда пайдала-
нылады.
ЖАПСЫРМА – әдетте гипс-
тен, сылақтан, бетоннан не
басқа материалдардан құйыл-
ған не сығымдалып жасалған,
ғимараттың қасбеттеріндегі
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из гипса, штукатурки, бетона
или других материалов.

ЛЕСТНИЦА – конструктив-
ный элемент, соединяющий
этажи здания. Состоит из на-
клонных маршей, этажных (на
одной отметке с этажом) и про-
межуточных (междуэтажных)
лестничных площадок.

ЛЕСХА – в древнегреческой
архитектуре – здание для собра-
ний, собеседований, "клуб".

ЛЕЩАДЬ, ЛЕЩАДНАЯ
ПЛИТА – тонкие каменные
плиты, применяющиеся для
верхнего настила пола.
ЛИЗЕНА (нем. Lisene, итал.
lesena) – плоский вертикаль-
ный выступ на стене здания.

ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАСТРОЙКИ (линии застрой-
ки) – границы застройки, уста-
навливаемые при размещении
зданий (сооружений, строе-
ний) с отступом от красных и
желтых линий или от границы
земельного участка.

ЛИНИИ, ЖЕЛТЫЕ – границы
максимально допустимых зон
возможного распространения
завалов (обрушений) зданий
(сооружений) в результате раз-

және интерьерлердегі бедерлі
әшекейлер (мүсінді және ою-
өрнекті).
БАСПАЛДАҚ – ғимараттың
қабаттарын байланыстыратын
конструкциялық элемент.
Көлбеу қадамдар, қабаттық
(қабатпен бір деңгейде) және
аралық (қабаттар арасындағы)
баспалдақ алаңшаларынан
тұрады.
ЛЕСХА – ежелгі грек сәулет
өнерінде – жиналыстарға,
сұхбаттасуларға араналған
ғимарат, "клуб".
ЛЕЩАДЬ, ЛЕЩАДЬ ТАҚ-
ТАЛАР – еденнің беткі төсемі
ретінде қолданылатын жұқа тас
тақталар.
ЛИЗЕНА (иықша) (неміс тілінен
– Lisene, итальян тілінен – lesena)
– ғимарат қабырғасындағы жай-
пақ көлденең шығыңқы жер.
ҚҰРЫЛЫС САЛУДЫ РЕТ-
ТЕЙТІН СЫЗЫҚ (құрылыс
салу сызығы) – қызыл және
сары сызықтардан немесе жер
учаскесі шекарасынан шегінді-
ре отырып, үйлерді (ғимарат-
тарды, құрылыстарды) орнала-
стыру кезінде белгіленетін
құрылыс салу шекарасы.
САРЫ СЫЗЫҚ – жойқын жер
сілкіністері, өзге де табиғи не
техногендік сипаттағы зілзала-
лардың салдарынан ғимарат-
тардың (құрылыстардың)
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рушительных землетрясений,
иных бедствий природного
или техногенного характера.
Желтые линии, как правило,
применяются для регулирова-
ния разрывов между зданиями
и сооружениями.
ЛИНИИ, КРАСНЫЕ – грани-
цы, отделяющие территории
кварталов, микрорайонов,
иных элементов в планировоч-
ной структуре населенных пун-
ктов от улиц (проездов, площа-
дей).
ЛИНОЛЕУМ – рулонный ма-
териал для покрытия полов,
изготавливаемый из пласти-
ческих масс, в состав которых
входят синтетические смолы,
растительные масла или их за-
менители, пластификаторы,
наполнители, пигменты и до-
бавки.
ЛИСТЫ, ГИПСОКАРТОН-
НЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ –
гипсокартонные листы, имею-
щие пониженное водопоглаще-
ние (менее 10%) и обладающие
повышенным сопротивлением
проникновению влаги.
ЛИСТЫ, ГИПСОКАРТОН-
НЫЕ ОБЫЧНЫЕ – гипсокар-
тонные листы, применяемые
преимущественно для внут-
ренней отделки зданий и поме-
щений с сухим и нормальным
влажностными режимами.

үйінділерге (қиратындыларға)
айналуына барынша жол бері-
летін аймақтар шекарасы.
Әдетте сары сызық үйлер мен
ғимараттар арасындағы қашық-
тықты реттеу үшін қолданыла-
ды.
ҚЫЗЫЛ СЫЗЫҚ – елді ме-
кендерді жоспарлау құрылы-
мындағы кварталдардың, ша-
ғынаудандардың, өзге элемент-
тердің аумағын көшеден (жол-
дардан, алаңдардан) бөліп
тұратын шекара.
ЛИНОЛЕУМ – пластикалық
массадан жасалынған еденнің
бетіне төселетін орама мате-
риал. Оның құрамында синтети-
калық шайыр, өсімдік майы не
оны алмастырғыш, пластифи-
каторлар, толықтырғыштар,
пигменттер мен басқа да
қосындылар болады.
ЫЛҒАЛСАҚТАҒЫШ ГИП-
СОКАРТОНДЫ ТАБАҚТАР
– ылғалды өткізу кедергісі жо-
ғары және су сіңіру қабілеті
төмендетілген (10%-тен кем)
гипсакартонды табақтар.

КӘДІМГІ ГИПСОКАРТОН-
ДЫ ТАБАҚТАР – қалыпты
және құрғақ ылғалдылық ре-
жимі арқылы ғимараттар мен
үй-жайларды ішкі әрлеуіне қол-
данылатын гипсокартонды та-
бақтар.
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ЛИФТ – стационарная подъ-
емная машина прерывного дей-
ствия для вертикальной транс-
портировки пассажиров и гру-
зов в зданиях и сооружениях.
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО – вид деятельности
для удовлетворения собствен-
ных нужд на земельном участ-
ке, расположенном в сельской
местности и пригородной зоне.
ЛОБОВАЯ ДОСКА – в дере-
вянном зодчестве украшенная
резьбой доска, закрывающая
переход от бревен стены к дос-
кам фронтона избы.

ЛОДЖИЯ, ЛОДЖА – помеще-
ние, открытое с одной или не-
скольких сторон. Открытые сто-
роны обрамляются аркадами и
колоннадами, ограждаются па-
рапетами и балюстрадами.
ЛОПАТКА – вертикальный
плоский выступ в стене, в от-
личие от пилястры не имею-
щий базы и капители.

ЛЬНЯНЫЕ СКЛАДКИ – спо-
соб заполнения плоскости в
поздней готике, прежде всего
– в мебели; вертикально распо-
ложенные плотные ряды скла-
док, которые напоминают вид
складок на ткани.
ЛЮКАРНА (франц. lucarne, от
лат. lucerna – светильник, lux –

ЛИФТ – ғимараттар мен құры-
лыстарда адамдар мен жүктерді
тасымалдауға арналған тұрақ-
ты жұмыс істейтін көтергіш
мәшине.
ӨЗІНДІК ҚОСАЛҚЫ ША-
РУАШЫЛЫҚ – ауылдық жер-
де және қала маңындағы ай-
мақта орналасқан жер учаскес-
інде өз қажеттерін қанағаттан-
дыруға арналған қызмет түрі.
МАҢДАЙША ТАҚТАЙ –
ағаш сәулет өнерінде ағаш үйдің
қабырға бөренелерінен маң-
дайша қабырғаларына өтетін
тұсты жауып тұратын оймыш-
талып өрнектелген тақтай.
ЛОДЖИЯ, ЛОДЖА – бір неме-
се бірнеше жағынан ашық үй-
жай. Ашық жақтары аркадалар-
мен және ұстантізбектермен
көмкеріліп, парапеттермен және
балюстрадалармен қоршалады.
ЖАУЫРЫНДЫҚ – қабырғаға
батырыла тік түсірілген жалпақ
шығыңқы тұс, пилястрден айыр-
масы – базасы мен капителі
болмайды.
ЗЫҒЫР ҚАТПАРЛАРЫ –
кейінгі готикада көбіне ағаш
жиһаздардағы жалпақ тегістікті
толтыру әдісі; тік түсірілген ты-
ғыз қатпарлар қатары матадан
жасалған бүкпелерді еске сала-
ды.
ЛЮКАРНА (төбетерезе)
(француз тілінен – lucarne, латын
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свет) – оконный проем в чер-
дачной крыше или купольном
покрытии. Люкарны, имеющие
также декоративное значение,
снаружи часто украшены на-
личниками, лепными обрамле-
ниями и т.п.
ЛЮНЕТ, ЛЮНЕТТА (франц.
lunette, букв. – лунка) – арочный
проем в своде или стене, огра-
ниченный снизу горизонталь-
но. В сквозных люнетах поме-
щаются окна, "глухие" люнеты
часто украшаются росписью
или скульптурой.

ЛЮСТГАУЗ – садовый пави-
льон типа большой беседки,
обычно с пышной архитектур-
ной отделкой. Термин широко
употреблялся в начале XVIII
века (например, известны лю-
стгаузы второго Летнего сада в
Петербурге).
ЛЮСТР – тонкая прозрачная
пленка, наносимая на глазуро-
ванную поверхность фарфоро-
вых и фаянсовых изделий для
придания им после обжига ра-
дужного металлического блеска.

тілінен – lucerna – шырағдан, lux
– жарық) – шатырлы төбе неме-
се күмбезді жабындағы терезе
ойығы. Сәндік те мәні бар люкар-
налар сырт жағынан көбіне жақ-
таулармен, жапсырма жақтауша-
лармен және т.б. безендіріледі.
ЛЮНЕТ, ЛЮНЕТТА (француз
тілінен – lunette, сөзбе-сөз –
шұңқыр) – тоғыспа немесе қабыр-
ғадағы төменгі жағынан көлде-
нең шектелген аркалық ойық.
Саңылаулы люнеттерде терезе-
лер салынады, саңылаусыз лю-
неттер көбіне көркемсуретпен не
мүсінмен әшекейленеді.
ЛЮСТГАУЗ – үлкен жаппа
тәріздес, әдетте салтанатты сәу-
лет өнерінде безендірілген бақ-
ша павильоны. Бұл термин
XVIII ғасырдың басында кең
қолданылған (мысалы, Петер-
бургта екінші Жазғы саябақтың
люстгауздары әйгілі болған).
ЛЮСТР – күйдіргеннен кейін
түрлі-түсті металдай жылтыр-
лық беру үшін фарфор және фая-
нс бұйымдардың құймалан-
ған бетіне жағылатын жұқа
мөлдір үлдір.

М
МАВЗОЛЕЙ – название мону-
ментальных гробниц, идущие
от гробницы царя Мавзола в
Галикарнасе, в Малой Азии.

КЕСЕНЕ – монументалды бе-
йіттердің аты, әуелгі аталуы Кіші
Азиядағы Галикарнастың патша-
сы Мавзолдың қабірінен шыққан.



Сәулет және құрылыс саласы

160

МАГНИТУДА – условная ве-
личина, характеризующая об-
щую энергию упругих колеба-
ний при землетрясениях и
взрывах; относительная энер-
гетическая характеристика оча-
га землетрясения, пропорцио-
нальна выделившейся энергии.
МАЗАР – место поклонения,
чаще всего погребальное соору-
жение высокочтимых и духов-
ных лиц (страны мусульманс-
кого Востока).
МАЙОЛИКА – крупнопорис-
тые керамические изделия с
росписью по сырой непрозрач-
ной оловянной глазури, соеди-
няющейся при обжиге с крас-
ками. К ним относят испанс-
кую и итальянскую керамику
XV-XVI веков.
МАКЕТ – иллюстрационный
(наглядный) материал, выпол-
ненный в строгом соответ-
ствии с масштабом в объемной
форме (с детализацией или ус-
ловно) в целях установления
пространственной соразмер-
ности планируемых террито-
рий, проектируемых объектов,
их отдельных элементов, а так-
же интерьеров помещений или
внутреннего пространства со-
оружений.

МАЛАХИТ – мелкокристал-
лический водный карбонат

МАГНИТУДА – жер сілкінісі
мен жарылыстар кезінде
серпінді тербелістердің жалпы
энергиясын сипаттайтын шарт-
ты шама; жер сілкінісі ошағы-
ның бөлінген энергияға про-
порционалды салыстырмалы
энергетикалық сипаттамасы.
МАЗАР – сыйынатын жер,
көбінесе құрмет тұтатын және
әруақты адамдарға арналып са-
лынған кесене ғимарат (Шығыс
мұсылман елдері).
МАЙОЛИКА (көркемқыш) –
күйдірілгенде бояулармен қосы-
лып кететін кеппеген мөлдір
емес қалайы құймаға көркемсу-
рет салынған ірі кеуекті қыш
бұйым. Оларға XV-XVI ғасыр-
лардағы испан және итальян
қыш бұйымдары жатқызылады.
МАКЕТ – жоспарланып отыр-
ған аумақтардың, жобаланып
отырған объектілердің, олар-
дың жекелеген элементтерінің,
сондай-ақ үй-жайлар инте-
рьерлерінің кеңістіктегі өлшем-
дестігін немесе құрылыстардың
ішкі кеңістігін белгілеу мақса-
тында көлемді нысандағы
(түгелдей көрсете отырып не
шартты түрде) масштабқа қатаң
сәйкес келетін етіп орындалған
иллюстрациялық (көрнекі) ма-
териал.
МАЛАХИТ – ұсақ кристалды
мыс карбонаты, өте әдемі ми-
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меди, один из красивейших ми-
нералов. Характерен широкой
гаммой зеленых тонов – от
светло-зеленого с голубизной
("бирюзовый") до черно-зеле-
ного. Используется для обли-
цовки колонн, столешниц, ка-
минов, ваз, торшеров и т.п.
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ – сооружения, обо-
рудование и элементы внешне-
го благоустройства, дополняю-
щие основную застройку.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ – ок-
раска поверхностей зданий и
сооружений. Малярные соста-
вы, получаемые обычно из су-
хих красящих материалов (пиг-
ментов) и связующих веществ,
должны хорошо сопротивлять-
ся внешним воздействиям, об-
ладать достаточной адгезией
(прилипание к поверхности),
гидрофобностью (водооттал-
кивающая способность), быть
экономичными, допускать пе-
рекраску покрытия.
МАНЕЖ (от француз. manege)
– прямоугольное или круглое
здание без внутренних перего-
родок для тренировки лошадей,
обучения верховой езде, кон-
носпортивных состязаний.
МАНСАРДА – чердачное поме-
щение, оборудованное для жи-
лых нужд. Названо по фамилии
французского архитектора

нералдардың бірі.  Жасыл
түстердің барлық гаммалары –
көгілдір келген ашық жасылдан
("пируза түстес") қара-жасыл
түске дейін тән. Ұстандар,
үстел үсті, каминдер, құмыра-
лар, торшерлер және т.б. бетін
қаптауға пайдаланылады.
ШАҒЫН СӘУЛЕТТІК НЫ-
САНДАР – негізгі құрылысты
толықтыра түсетін, сырттай
көріктендіретін құрылыстар,
жабдықтар мен элементтер.
БОЯУ ЖҰМЫСТАРЫ –
ғимараттар мен құрылыстар-
дың беттерін бояу. Әдетте
құрғақ бояғыш материалдары
мен байланыстырғыш заттек-
терден алынатын бояу құрам-
дары сыртқы әсерлерге жақсы
қарсы тұру керек, адгезиялық
(бетке жабысу) және гидрофоб-
тық (су жұқтырмайтын қабілет)
қасиеті жоғары, үнемді, жабуды
қайта сырлауға мүмкіндік бе-
ретін болу керек.

МАНЕЖ (француз тілінен –
manege) – аттарды жаттықтыру,
атқа мініп жүруді үйрету, ат
спорты жарыстарына арналған
ішкі қалқалары болмайтын
тікбұрышты не дөңгелек ғимарат.
МАНСАРД – шатырдағы тұр-
ғын үй-жай ретінде жабдықтал-
ған бөлме. Атауы француз сәу-
летшісі Ф.Мансардың (1646-
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Ф. Мансара (1646-1708). Устрой-
ство мансарды дает возможность
получить дополнительную по-
лезную площадь в здании.
МАРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ – показатель,
устанавливаемый технически-
ми нормами по основной экс-
плуатационной характеристи-
ке или по комплексу главных
свойств материалов.
МАРКЕТРИ – мозаичные
изображения, выполненные
путем наклеивания на основу
тонких фигурных пластинок
фанеры из различных пород
древесины. В ряде случаев до-
бавляются пластинки из сло-
новой кости, перламутра, ме-
талла. Широко используется
при изготовлении мебели.
МАСКА – гротескная голова
или лицо, декоративный эле-
мент в архитектуре (большей
частью на кронштейне) и в ме-
бели (на филенках и резьбе).
МАСКАРОН (франц. mascaron,
от итал. mascherone – большая
маска) – декоративный рельеф
в виде маски, изображающей
(часто в гротескном или фанта-
стическом облике) человеческое
лицо или голову животного.
МАСТИКА – приклеивающей
материал, состоящий из связу-
ющего полимера, наполнителя
и добавок.

1708) фамилиясынан шыққан.
Мансард салу ғимаратта
қосымша пайдалы кеңістік
қалыптастырады.
ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДА-
РЫНЫҢ МАРКАСЫ – мате-
риалдардың негізгі пайдаланы-
лу сипаттамасы немесе басты
қасиеттерінің кешені бойынша
теханикалық нормалармен
анықталатын көрсеткіш.
МАРКЕТРИ – негізге ағаштың
алуан түрінен кесілген жұқа
пішінделген фанера тақтайша-
ларын жапсыру жолымен
орындалған мозайкалық бей-
нелер. Кей жағдайларда піл
сүйегінен, перламутр, металдан
да пластиналар араластырыла-
ды. Жиһаз жасауда кеңінен қол-
данылады.
МАСКА – адамның сайқыма-
зақ басы мен келбеті, сәулет
өнері (көбінесе кронштейнде)
мен жиһаздар (қашап келтірі-
леді) бейнелеу элементі.
МАСКАРОН (француз тілінен –
mascaron, итальян тілінен
mascherone – үлкен маска) – адам-
ның беті не жануардың басы бей-
неленген (көбіне гротеск немесе
фантастикалық кейіпте) бетпер-
де түріндегі сәндік бедер.
МАСТИКА – толтырғыш пен
қоспалардан, байланыстырғыш
полимерден тұратын желімдеу-
ші материал.
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МАТЕРИАЛЫ, АКУСТИ-
ЧЕСКИЕ – материалы, приме-
няемые для защиты от шума в
конструкциях зданий различ-
ного назначения. Подразделя-
ются на звукопоглощающие и
звукоизоляционные. Изготав-
ливаются в виде матов, плит,
блоков, ваты или сыпучих ве-
ществ (керамзит, вспученный
перлит).
МАТЕРИАЛЫ, КЕРАМИ-
ЧЕСКИЕ – искусственные ка-
менные материалы и изделия,
полученные в процессе техно-
логической обработки мине-
рального сырья и последующе-
го обжига при высоких темпе-
ратурах.
МАТЕРИАЛЫ, СТЕНОВЫЕ
– применяются для возведения
наружных и внутренних стен
зданий и сооружений.
МАТИЦА – главная несущая
балка, поддерживающая пото-
лочный настил в деревяных
постройках.
МАУЭРЛАТ – брус, служащий
опорой наклонных деревянных
стропил и предназначенный
для распределения нагрузки,
создаваемой крышей сооруже-
ния. Располагается на верхнем
внутреннем обрезе каменных
стен.
МАШИКУЛИ (франц.
machicoulis) – навесные бойни-

АКУСТИКАЛЫҚ МАТЕ-
РИАЛДАР – түрлі ғимараттар-
дың конструкцияларында шудан
қорғау мақсатында қолданыла-
тын материалдар. Ды-
быссіңіргіш және дыбысоқшау-
лағыш деп екіге бөлінеді. Төсе-
ніштер, тақталар, блоктар, мақ-
та немесе сусымалы заттектер
(керамзит, қопсытылған пер-
лит) түрінде жасалынады.
ҚЫШ МАТЕРИАЛДАР – ми-
нералды шикізатты технологи-
ялық өңдеу процесінде және
кейін жоғары температурада
күйдіру арқылы алынған жа-
санды тас материалдар мен
бұйымдар.

ҚАБЫРҒАЛЫҚ МАТЕ-
РИАЛДАР – ғимараттар мен
құрылыстардың сыртқы және
ішкі қабырғаларын тұрғызу мақ-
сатында қолданылады.
МАТИЦА – ағаш құрылыстар-
дың төбе жабынына тірек бо-
латын негізгі тірек арқалық.
МАУЭРЛАТ – көлбеу ағаш итар-
қаларға тірек болатын және
ғимарат төбесінен түсетін сал-
мақты бөліп көтеруге арналған
білеу. Тас қабырғалардың ішкі
жоғарғы кесілген тұсында ор-
наласады.

МАШИКУЛДАР (француз
тілінен – machicoulis) – ортаға-
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цы, расположенные в верхних
частях стен и башен средневе-
ковых укреплений. Утратив с
развитием огнестрельного ору-
жия оборонительное значение,
машикули использовались как
элемент архитектурного декора.
МЕДАЛЬОН (франц. medaillon,
от итал. medaglion, увеличи-
тельное от medaglia – медаль) –
изобразительная или орнамен-
тальная композиция (лепной
или резной рельеф, роспись,
мозайка) в овальном или круг-
лом обрамлении.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ –
обязательная форма эксперти-
зы проектов, представляющих
интерес для двух и более госу-
дарств-участников междуна-
родного договора о строитель-
стве объекта.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ (МЕЖГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ НОРМА-
ТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ) В
ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА – система
нормативно-технических доку-
ментов, правил и других обя-
зательных требований, усло-
вий и ограничений, включаю-
щая межгосударственные гра-
достроительные нормативы,
межгосударственные строи-

сырлық бекіністердің жоғарғы
жағында орналасқан аспалы
атыс ойықтары. Атыс қаруы-
ның дамуы нәтижесінде өзінің
қорғаныстық мәнін жоғалтқан
машикулдар сәулет өнерінде
декор ретінде пайдаланылған.
МЕДАЛЬОН (француз тілінен
– medaillon, итальян тілінен –
medaglion, medaglia – медаль
сөзінің асырмалы түрі) – сүйір
не дөңгелек жиектемедегі бей-
нелі немесе ою-өрнекті компо-
зиция (жапсырмалы не ойма-
лы бедер, көркемсурет, мозайка).
ЖОБАЛАРДЫҢ МЕМЛЕ-
КЕТАРАЛЫҚ САРАПТАМА-
СЫ – объектінің құрылысы ту-
ралы халықаралық шартқа
қатысушы екі және одан да көп
мемлекеттің мүддесін білдіретін
жобаларды сараптаудың
міндетті нысаны.
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫ-
СЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС СА-
ЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕ-
ТАРАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР
(МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ НОР-
МАТИВТІК ҚҰЖАТТАР) –
Қазақстан Республикасы мен
басқа мемлекеттің (басқа мем-
лекеттердің) аумақтарында
Қазақстан Республикасы бекіт-
кен халықаралық шарттар не-
гізінде қолданылатын, мемле-
кетаралық қала құрылысы нор-
мативтерін, мемлекетаралық
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тельные нормы и правила,
межгосударственные стандар-
ты в строительстве, действую-
щие на основании ратифици-
рованных Республикой Казах-
стан международных догово-
ров на территориях Республи-
ки Казахстан и другого госу-
дарства (других государств).
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ – стандарт, приня-
тый Межгосударственным Со-
ветом по стандартизации, мет-
рологии и сертификации
(Межгосударственный Совет)
или Межгосударственной на-
учно-технической комиссией
по стандартизации, техничес-
кому нормированию и серти-
фикации в строительстве.
МЕЗОНИН – жилая надстрой-
ка над средней частью жилого,
чаще всего небольшого дома.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СО-
ОРУЖЕНИЯ – произведения
изобразительного искусства и
архитектуры, создаваемые в
память отдельных лиц и исто-
рических событий.
МЕТАБОЛИЗМ – направле-
ние в архитектуре и градостро-
ительстве, развивающееся с
1960-х гг. (японские архитекто-
ры Кензо Танге, Кийонори
Кикутаке и др.). Стремясь пре-
одолеть кризис современных

құрылыс нормалары мен ере-
желерін, құрылыстағы мемле-
кетаралық стандарттарды қам-
титын нормативтік-техника-
лық құжаттардың, ережелердің
және басқа да міндетті талап-
тардың, шарттар мен шектеу-
лердің жүйесі.

М Е М Л Е К Е Т А РА Л Ы Қ
СТАНДАРТ – Стандарттау,
метрология және сертификат-
тау жөніндегі мемлекетаралық
кеңес (Мемлекетаралық Кеңес)
не құрылыста Стандарттау, тех-
никалық нормалау және серти-
фикаттау жөніндегі мемлекета-
ралық ғылыми техникалық ко-
миссия қабылдаған стандарт.

МЕЗОНИН – тұрғын үйдің,
көбінесе шағын үйдің орта бөлі-
гінің үстіндегі адамдар тұратын
қосалқы бөлме.
МЕМОРИАЛДЫҚ ҚҰРЫ-
ЛЫСТАР – жекелеген тұлға-
лар мен тарихи оқиғаларды
есте қалдыру үшін жасалатын
бейнелеу өнері мен сәулет
өнерінің туындылары.
МЕТАБОЛИЗМ – 1960-жыл-
дардан бастау алатын сәулет
өнеріндегі және қала құрылы-
сындағы бағыт (жапон сәулет-
шілері Кензо Танге, Кийонори
Кикутаке және т.б.). Қазіргі за-
манғы қалалар дағдарысын
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городов, метаболизм выдвига-
ет принцип динамической из-
менчивости, органического ро-
ста, как систем расселения, так
и архитектурных ансамблей и
сооружений, сочетания долго-
временных структур с недолго-
вечными заменяемыми эле-
ментами (проекты "плавающе-
го города", "города-башни",
"капсульного дома").

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОН-
СТРУКЦИИ – строительные
конструкции, изготовлямые
преимущественно из стали.
МЕТИЗЫ – изделия различно-
го назначения, изготовленные
из стальной проволоки, катан-
ки или ленты (сварочные элек-
троды, сетки, тяжи, крепежные
изделия).
МЕТОПА (греч. metwpon) –
прямоугольные, почти квад-
ратные плиты, которые, чере-
дуясь с триглифами, образуют
фриз дорического ордера. Ме-
топы иногда украшались рель-
ефами, реже – живописью.

МЕТРОПОЛИТЕН – вид го-
родского пассажирского элект-
рического транспорта.
МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ – замена ручных
средств труда машинами и ме-

еңсеруге тырысқан метаболизм
адамдарды жайластыру, сон-
дай-ақ сәулеттік ансамбльдер
мен құрылыстар ретіндегі дина-
микалық өзгеру, табиғи өсу
қағидаттарын, ұзақмерзімдік
құрылымдардың қысқа-
мерзімдік ауыстырылатын эле-
менттермен үйлесімді бірігуін
ұсынады ("жүзіп бара жатқан
қала", "қала-мұнара", "капсула-
лық үй" жобалары).
МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯ-
ЛАР – көбіне болаттан жасала-
тын құрылыс конструкцияла-
ры.
МЕТИЗЫ – болат сым, созба-
сым немесе таспадан түрлі мақ-
саттарға арналып жасалған
бұйымдар (дәнекерлеу элект-
родтары, торшалар, тартпалар,
бекіту детальдары).
МЕТОПА (грек тілінен –
metwpon) – тікбұрышты, шар-
шыға жақын келетін тақталар,
триглифтермен кезектесе орна-
ласып, дорийлік ордердің
фризін түзеді. Метопалар кей-
де бедерлермен, кейде көркем
суретпен безендіріледі.
МЕТРОПОЛИТЕН – қалалық
жолаушылар тасымалдауға ар-
налған электр көлігінің бір түрі.
ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰ-
МЫСТАРЫН МЕХАНИКА-
ЛАНДЫРУ – қол еңбек құрал-
дарын мәшинелер мен меха-
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ханизмами; одно из главней-
ших направлений научно-тех-
нического прогресса в строи-
тельстве. Строительные и мон-
тажные работы по способу вы-
полнения делят на следующие
основные группы: механизиро-
ванные, комлексно-механизи-
рованные, автоматизирован-
ные, роботизированные и руч-
ные.
М Е Х А Н О В О О Р У Ж Е Н -
НОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА –
показатель уровня механиза-
ции, характеризуемый отноше-
нием балансовой стоимости
машин и механизмов к годово-
му строительно-монтажных
работ.
МЕЧЕТЬ (от араб. "масджид"
– место поклонения) – мусуль-
манское культовое сооружение.
С VII-VIII веков развивались
типы центрально-купольной
(мечеть Куббат ас-Сахра в
Иерусалиме) и колонной. По-
зднее сложился тип айванной
мечети, с айванами по осям
двора и монументальными
порталами на главном фасаде.
В обращенной к Мекке стене
молитвенного зала помеща-
лась одна или несколько молит-
венных ниш – михрабов.
Обычно украшались резьбой
по стуку, камню или дереву,
узорной кирпичной или ка-

низмдерге ауыстыру; құрылыс-
тағы ғылыми-техникалық про-
грестің ең басты бағыттары-
ның бірі. Құрылыс және мон-
таж жұмыстары орындау тәсілі
бойынша мынадай негізгі топ-
тарға бөлінеді: механикаланды-
рылған, кешенді-механикалан-
дырылған, автоматтандырыл-
ған, роботтандырылған және
қол жұмысы.
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ МЕХАНИ-
КАЛЫҚ ҚҰРАЛДАНУЫ –
механикаландыру деңгейінің
мәшинелер мен механизм-
дердің баланстық құнының
құрылыс-монтаж жұмыстары-
ның жылдық көлеміне қатына-
сымен сипатталатын көрсеткіші.
МЕШІТ (араб тілінен – "масд-
жид" – сыйынатын жер) –
мұсылмандық культтік құры-
лыс. VII-VIII ғасырлардан бас-
тап орталық-күмбезді (Иеруса-
лимдегі Куббат-ас-Сахра) және
ұстанды түрлері дамыды. Ке-
йінірек ауланың осьтері бойын-
ша айвандары және негізгі қас-
бетте монументалды порталда-
ры болатын айванды мешіт түрі
қалыптасты. Намаз оқитын за-
лының Меккеге қарайтын
қабырғасында бір немесе бірне-
ше намаз оқитын қуыстары –
михрабтары болады. Әдетте
тасты қашап не ағашты ойып
өрнектеу, кірпіштен немесе тас-
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менной кладкой, поливной ке-
рамикой, инкрустацией, мозай-
кой, росписью.
МИКРОРАЙОН (от греч.
mikroV – маленький и франц.
rayon – радиус, район) – пер-
вичная единица современной
жилой застройки города. Мик-
рорайон состоит из комплекса
жилых домов и расположен-
ных вблизи них учреждений
культурно-бытового обслужи-
вания населения (детские сады,
ясли, школы, столовые, уни-
версамы, магазины промтова-
ров первой необходимости).

МОДЕРН – архитектурный
стиль конца XIX века и в нача-
ле XX века, появившийся бла-
годаря применению Новых тех-
нико-конструктивных средств.
Характерен свободной плани-
ровкой, что создает подчеркну-
то индивидуальный облик зда-
ний.
МОДУЛЬ (от лат. modulus –
мера) – в архитектуре и строи-
тельстве исходная мера, приня-
тая для выражения соотноше-
ний размеров комплексов, со-
оружений и их частей. В каче-
стве модуля принимают меру
длины (фут, метр), размер од-
ного из элементов здания или
размер строительного изделия.

тан өрнектеп қалау, құйма қыш,
инкрустация, мозайка, сурет
салу арқылы безендіріледі.
ШАҒЫНАУДАН (грек тілінен –
mikroV – кішкене, ықшам және
француз тілінен – rayon – радиус,
аудан) – қаланың қазіргі заманғы
тұрғын үй құрылысының әуелгі
бірлігі. Шағынаудан тұрғын
үйлер кешенінен және оларға
жақын орналасқан халыққа
мәдени-тұрмыстық қызмет
көрсету мекемелерінен (балабақ-
шалар, яслилер, мектептер, асха-
налар, әмбебап дүкендер, алғаш-
қы қажет заттардың өндірістік
тауарлар дүкендері) тұрады.
МОДЕРН – жаңа техникалық-
конструкциялық құралдарды
қолданудың арқасында пайда
болған XIX ғасырдың аяғы мен
XX ғасырдың басындағы сәу-
лет өнеріндегі стиль. Оған
ғимараттардың айрықша ашып
көрсететін өзіндік бет-бейнесін
жасайтын еркін жоспарлау тән.
МОДУЛЬ (латын тілінен –
modulus – өлшем) – сәулет өнері
мен құрылыста кешендер, құры-
лымдар мен олардың бөлік-
терінің мөлшерлерінің арақаты-
насын белгілеу үшін қабылдан-
ған бастапқы өлшем. Модуль
ретінде ұзындық өлшемін (фут,
метр), ғимарат элементтерінің
бірінің өлшемін немесе құрылыс-
тық заттың өлшемін алады.
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МОДУЛЬОН – архитектурная
деталь в виде консоли или
кронштейна, поддерживающая
выносную плиту венчающего
карниза коринфского или слож-
ного ордера.
МОЗАИКА – 1) орнамент или
изображение, составленное из
разноцветных мелких камеш-
ков, кусочков мрамора, окра-
шенного стекла, смальты, цвет-
ной глазурованной керамики и
т.п.; 2) поверхность, набранная
из гальки, кусочков мрамора,
смальты и др.
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ
– система наблюдений за со-
стоянием и изменениями
объектов архитектурной, градо-
строительной и строительной
деятельности.
МОНТАЖ – сборка, установка
в проектное положение и по-
стоянное крепление конструк-
ций (конструктивных элемен-
тов) инженерного и технологи-
ческого оборудования с присо-
единением к нему средств кон-
троля и автоматики, а также
коммуникаций, обеспечиваю-
щих подачу сырья, воды, пара,
энергии и т.д.
МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ –
отверстие в стене или пере-
крытии, предусмотренное про-
ектом, для обеспечения бес-
препятственного перемещения

МОДУЛЬОН – консоль не
кронштейн түрінде келген сәу-
леттік бөлшек, коринфтік неме-
се күрделі ордердің жоғары ер-
неудің шығыңқы тақтасын
ұстап тұрады.
МОЗАИКА – 1) түрлі-түсті
ұсақ тастардан, мәрмәр қиыр-
шықтарынан, боялған шыны-
дан, смальтадан, жылтырла-
тылған қыштан және т.б. құрас-
тырылған өрнек не бейне; 2)
ұсақ тастардан, мәрмәр сынық-
тарынан, смальтадан және т.б.
жинақталған бет.
ОБЪЕКТІЛЕР МОНИТО-
РИНГІ – сәулет, қала құрылы-
сы және құрылыс қызметі
объектілерінің жай-күйі мен
өзгерістерін байқау жүйесі.

МОНТАЖ – бақылау және ав-
томатика құралдарын, сондай-
ақ шикізат, су, бу, энергия және
т.б. қамтамасыз ететін комму-
никацияларды қоса отырып,
инженерлік не технологиялық
жабдықтардың конструкцияла-
рын (конструкциялық элемент-
терін) құрастыру, жобалық
жағдайына орнату және тұрақ-
ты бекіту.
МОНТАЖ ОЙЫҒЫ – жобада
көзделген ірі габаритті жабдық-
тарды не құрылымдардың
ірілендірілген түйіндерін мон-
таждау орнына немесе оларды
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крупногабаритного оборудова-
ния или укрупненных узл в кон-
струкций к месту монтажа или
при демонтаже.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – спо-
собность материала после на-
сыщения его водой выдержи-
вать определенное количество
циклов замораживания – отта-
ивания без ухудшения свойств
ниже установленного предела.
МОСТ – 1) инженерное соору-
жение перекинутое через пре-
пятствие (река, овраг, дорога).
Состоит из опор и пролетов.
Промежуточные опоры назы-
ваются "быками", крайние – "ус-
тоями"; 2) в деревянном зодче-
стве – перекрытие, пол дере-
вянного рубленного строения.
МОСТ, АРОЧНЫЙ – мост с
пролётными строениями, ос-
новными несущими конструк-
циями которых служат арки или
своды. Характерные особенно-
сти арочных мостов – передача
опорам не только вертикальных,
но и горизонтальных усилий
(распора), а также работа арок
(сводов) преимущественно на
сжатие. Каменные арочные мо-
сты известны с древнейших
времён. Современные арочные
мосты строят из железобетона
(главным образом) или из ста-
ли. В отдельных случаях возво-
дят безраспорные арочные мо-

демонтаждағанда кедергісіз
жылжытуға арналған қабырға-
дағы не жабындағы тесік.

АЯЗҒА ТӨЗІМДІЛІК – су сің-
дірілген материалдың бірнеше
қатыру цикліне төтеп беруі
және ерігенде қасиеттерінің
төмендеуі белгіленген шектен
аспайтындай болуы.

КӨПІР – 1) кедергілердің (өзен,
ор, жол) үстінен салынған ин-
женерлік құрылым. Тіреуіштер
мен аралықтардан тұрады. Ара-
дағы тіреуіштер – "мүйіздер",
шеткілері "тіреулер" деп атала-
ды; 2) ағаш сәулет өнерінде –
жабын, шабылған ағаш құры-
лыстың едені.
ДОҒА ПІШІНДЕС КӨПІР –
аралықтарында негізгі тірек кон-
струкциялары доға не тоғыспа-
лардан тұратын құрылыстары
бар көпір. Доға пішіндес көпірлер-
ге тән ерекшеліктер – тіректерге
тігінен түсетін күштерді (керу
күшін) ғана емес, көлденең
күштерді де беру, сондай-ақ до-
ғалардың (тоғыспалардың) не-
гізінен қысуға бағытталғандығы.
Тастан жасалған доға пішіндес
көпірлер көне замандардан бері
белгілі. Қазіргі күні доға пішіндес
көпірлерді темірбетоннан (не-
гізінен) не болаттан салады.
Кейбір жағдайларда керіп тұра-
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сты со специальными элемен-
тами (затяжками), воспринима-
ющими распор.
МОСТ, ВИСЯЧИЙ – мост, в
котором основной несущей
конструкцией является гибкий
элемент – кабель (проволоч-
ный кабель, стальные канаты,
шарнирная цепь), а проезжая
часть к нему подвешена.
МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД –
комплекс инженерных соору-
жений, состоящей из моста,
подходов к нему (эстакад, зем-
ляных насыпей или выемок),
регуляционных и берегозащит-
ных сооружений.
МРАМОР – карбонатная гор-
ная порода, образующаяся при
перекристаллизации известня-
ков. Хорошо полируется. При-
меняется в качестве облицо-
вочного материала.
МРАМОРНАЯ КРОШКА –
заполнитель для штукатурных
растворов и декоративных бе-
тонов. Состоит из отходов по-
лучаемых при разработке мра-
морных карьеров и изготовле-
нии мраморных изделий.
МРАМОРНАЯ ПУДРА – из-
мельченный до порошкообраз-
ного состояния белый мрамор.
Применяется в качестве добав-
ки к цементу, извести или гип-
су при изготовлении декора-
тивных штукатурных растворов.

тын арнайы элементтері бар
кергіш тірексіз доға пішіндес
көпірлер де салынады.
АСПАЛЫ КӨПІР – оның
негізгі тірек конструкциясы
иілгіш элемент – кабель (сым
кабель, болат канаттар, жыл-
жымалы шынжырлар) болып
келеді де, көлік жүретін кесінді
бөлігі соларға ілініп тұрады.
КӨПІРЛІ ӨТКЕЛ – көпір, оған
кіреберіс (эстакадалар, топырақ
үйінділері не оймалары), рет-
тегіш және жаға қорғағыш
құрылыстардан тұратын инже-
нерлік құрылыстар кешені.

МӘРМӘРТАС – әктастардың
шектен тыс кристалдануынан
пайда болатын карбонатты тау
жынысы. Жақсы жылтырайды.
Қаптама материал ретінде қол-
данылады.
МӘРМӘРТАС ҰНТАҒЫ –
сылақ ерітінділері мен сәндік
бетондардың толтырғышы.
Мәрмәртас қазбаларын дайын-
дау және мәрмәртас бұйымда-
рын жасау кезінде алынатын
қалдықтардан тұрады.
МӘРМӘРТАС ҰЛПАСЫ –
ұсақ ұнтақталған ақ мәрмәртас.
Сәндік сылақтардың ерітіндісін
жасау кезінде цемент, әк неме-
се гипске қоспа ретінде пайда-
ланылады.
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МУКАРНЫ – мукарнасы, ста-
лактиты – в архитектуре Ближ-
него и Среднего Востока деко-
ративные выступы призмати-
ческой формы, расположенные
нависающими друг над другом
рядами на сводах ниш, тром-
пах, полукуполах и т.д. Напо-
минают сталактиты в пещерах.

МУТУЛ – плоский наклонный
выступ под выносной плитой
дорического карниза.

МУТУЛЫ (от лат. mutulus) –
плоский наклонный выступ
под выносной плитой карниза
в дорическом ордере, прототи-
пом которого были, по-види-
мому, стропила двухскатной
крыши в древнегреческой дере-
вянной архитектуре.

МУКАРНАЛАР – мукарнас-
тар, сталактиттер – Таяу және
Орта Шығыс сәулет өнеріндегі
қуыстардың тоғыспаларында,
өтпетоғыстарда, жартылай
күмбездерде және т.б. бір-бірінің
үстіне төніп тұрған қатарлар
түрінде орналасатын, призма-
лық үлгідегі сәндік шығыңқы
элементтер. Үңгірлердегі стала-
киттерді еске түсіреді.
МУТУЛ – дорилік ернеудің
шығып тұратын тақтасының
астындағы шығыңқы түсірілген
тақта.
МУТУЛДАР (ернеуқалқан-
дар) (латын тілінен – mutulus) –
дорийлік ордердегі ернеудің
шығыңқы тақтасының астын-
дағы жалпақ еңіс шығыңқы
жер, олардың түптұлғасы реті-
нде ежелгі гректік ағаш сәулет
өнеріндегі екі еңісті шатырдың
итарқаларын атауға болады.

Н
НАГЕЛЬ – деревянный или
металлический стержень, слу-
жащий для скрепления дере-
вянных изделий (применяется
вместо гвоздей).
НАДЗОР, АВТОРСКИЙ – это
правомочия автора по осуще-
ствлению контроля за:
- разработкой проекта строи-
тельства (строительной доку-

НАГЕЛЬ – ағаш бұйымдарды
бекітуге арналған ағаш не ме-
талл шыбық (шеге орнына қол-
данылады).

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ –
бұл автордың:
- сәулет және қала құрылысы
туындысының авторы (автор-
лары) жүзеге асыратын құры-
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ментации), осуществляемого
автором (авторами) архитек-
турного и градостроительного
произведения;
- реализацией проекта строи-
тельства, осуществляемого его
разработчиками, включая авто-
ра (авторов) архитектурного
или градостроительного про-
изведения.
НАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ –
надзор за строительством на
всех стадиях реализации про-
екта, включая качество, сроки,
стоимость, приемку выполнен-
ных работ и сдачу объектов в
эксплуатацию.

НАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖА-
НИЕ ОБЪЕКТА КОНДОМИ-
НИУМА – совокупность
организационных и техничес-
ких мероприятий, реализуемых
собственниками помещений
(квартир), а также лицами, осу-
ществляющими управление
объектом кондоминиума, для
обслуживания и ремонта об-
щего имущества жилого дома
(жилого здания), проводимых
в целях предупреждения преж-
девременного износа несущих
конструкций жилого дома (жи-
лого здания).

НАЕМ (АРЕНДА) ЖИЛИЩА
– предоставление жилища или

лыс жобасының (құрылыс
құжаттамасының) әзірленуіне;
- сәулет немесе қала құрылысы
туындысының авторын (ав-
торларын) қоса алғанда, әзірлеу-
шілер жүзеге асыратын құры-
лыс жобасының іске асыры-
луына бақылау жүргізуді жүзеге
асыру жөніндегі құқықтылығы.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒА-
ЛАУ – орындалған жұмыстың
сапасын, мерзімін, құнын,
қабылдап алынуын және
объектінің пайдалануға берілуін
қоса алғанда, жобаны іске асы-
рудың барлық сатысында
құрылысты қадағалау.
КОНДОМИНИУМ ОБЪЕК-
ТIСIН ТИIСТI ДӘРЕЖЕДЕ
КҮТIП-ҰСТАУ – тұрғын үйдiң
(тұрғын ғимараттың) тiрек кон-
струкцияларының мерзiмiнен
бұрын тозуының алдын алу
мақсатында жүргiзiлетiн,
тұрғын үйдiң (тұрғын ғимарат-
тың) ортақ мүлкiне қызмет
көрсету және оны жөндеу үшiн
үй-жайлардың (пәтерлердiң)
меншiк иелерi, сондай-ақ кон-
доминиум объектiсiн басқаруды
жүзеге асыратын адамдар iске
асыратын ұйымдастырушылық
және техникалық iс-шаралар-
дың жиынтығы.
ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖАЛДАУ
(ЖАЛҒА БЕРУ) – жалдаушыға
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части его нанимателю (аренда-
тору) в постоянное или вре-
менное владение и пользова-
ние за плату.
НАЙМОДАТЕЛЬ (АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ) – сторона в договоре
найма жилища, являющаяся соб-
ственником жилища или высту-
пающая от имени собственника.
НАКАТ – уложенные сплош-
ным настилом на стены и бал-
ки бревна или пластины, со-
ставляющие часть плоского
покрытия.
НАЛИЧНИК – деревянная
(пластиковая) профилирован-
ная рамка, обрамляющая двер-
ной или оконный проемы.
НАНИМАТЕЛЬ (АРЕНДА-
ТОР) – сторона в договоре най-
ма жилища, получающая в посто-
янное или временное пользова-
ние жилище или его часть.
НАРЫШКИНСКОЕ БАРОК-
КО (нарышкинский стиль,
московское барокко) – условное
(по фамилии Нарышкиных) на-
звание стилевого направления
в русской архитектуре конец
XVII – начало XVII веков: свет-
ски-нарядные многоярусные
церкви (в Филях и Троицком-
Лыкове в Москве) и светские
здания с резным белокамен-
ным декором, элементами ар-
хитектурного ордера.

(жалға алушыға) тұрғын үйді не
оның бір бөлігін ақы төлеттіріп,
тұрақты немесе уақытша иеле-
нуге және пайдалануға беру.
ЖАЛҒА БЕРУШІ – тұрғын
үйді жалдау шартындағы тұрғын
үйді меншіктенуші немесе меншік
иесі атынан іс-қимыл жасаушы
болып табылатын тарап.
НАКАТ (астар) – қабырғалар
мен арқалықтарға тұтас төсем
ретінде төселген тегіс жабын-
ның бір бөлігін құрайтын бөре-
нелер не тілімдер (пластиналар).
ЖАҚТАУ – есіктің не терезенің
ойығын көмкеріп тұратын
ағаштан жасалған (пластиктен)
пішінделген жиектемелер.
ЖАЛДАУШЫ (ЖАЛҒА АЛУ-
ШЫ) – тұрғын үйді жалдау шар-
тындағы тұрғын үйді не оның
бір бөлігін тұрақты немесе уақыт-
ша пайдалануға алушы тарап.
НАРЫШКИНДІК БАРОК-
КО (нарышкиндік стиль, мәскеу-
лік барокко) – XVII ғасырдың
аяғы – XVII ғасырдың басын-
дағы орыс сәулет өнеріндегі
стильдік бағыттың шартты (На-
рышкиндер фамилиясы бойын-
ша) атауы: зайырлық-сәндік көп
ярусты шіркеулер (Фильдегі
және Мәскеудегі Троицкий-
Лыковтағы) және ақ тастардан
қашап безендірілген, сәулеттік
ордер элементтері бар зайыр-
лық ғимараттар.
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НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОН-
НЫЕ РАБОТЫ НА ПАМЯТ-
НИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬ-
ТУРЫ – все виды производ-
ственных, научно-исследова-
тельских и проектных работ, за
исключением археологических,
проводящихся на памятниках
истории и культуры.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – граждане
Республики Казахстан, юриди-
ческие лица, созданные в соот-
ветствии с законодательством
Республики Казахстан, в том
числе предприятия с иностран-
ным участием.
НАЩЕЛЬНИК – узкая дере-
вянная (пластиковая) рейка, ко-
торой прикрывают щели меж-
ду досками покрытия или об-
шивки сооружения.

НЕБОСКРЕБ – высотное зда-
ние в несколько десятков эта-
жей (деловое, административ-
ное, гостиничное, жилое и др.).
Сооружение небоскребов нача-
лось в 1880-х гг. в США с изоб-
ретением стального каркаса и
пассажирских лифтов и было
вызвано плотностью городской
застройки и дороговизной зе-
мельных участков.
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-
СТВО (НЕДВИЖИМОСТЬ)

ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ
ЕСКЕРТКIШТЕРIНДЕГI
ҒЫЛЫМИ-РЕСТАВРАЦИЯ-
ЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ – тарих
және мәдениет ескерткiштерiн-
де жүргiзiлетiн археологиялық
жұмыстарды қоспағанда,
өндiрiстiк, ғылыми-зерттеу
және жобалау жұмыстарының
барлық түрлерi.
ҰЛТТЫҚ ЖЕР ПАЙДАЛА-
НУШЫЛАР – Қазақстан Рес-
публикасының азаматтары,
Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес құрылған
заңды тұлғалар, соның ішінде
шетелдік қатысушысы бар
кәсіпорындар.
САҢЫЛАУЖАПҚЫШТАР –
жабынның не құрылыс қапта-
масының тақтайлары арасын-
дағы саңылауларды жабатын
жіңішке ағаш (пластик) тақтай-
шалар.
ЗЕҢГІР ҮЙ – ондаған қабат-
тардан тұратын биік ғимарат
(іскерлік, әкімшілік ғимараттар,
қонақүй, тұрғын үй және т.б.).
Зеңгір үйлер тұрғызу АҚШ-та
1880-жылдары болат қаңқалар
және пассажирлік лифттер ой-
лап табылғаннан соң басталды
және қала құрылысының ты-
ғыздығы мен жер учаскелерінің
қымбаттығынан туындады.
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮ-
ЛIК – жер учаскелерi, сондай-
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– земельные участки, а также
здания, сооружения и иное
имущество, прочно связанное
с землей, то есть объекты, пе-
ремещение которых без несо-
размерного ущерба их назначе-
нию невозможно.
НЕЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ
ЖИЛИЩА – сумма площадей
внутренних подсобных поме-
щений (кухни, ванной комнаты,
туалета, прихожей, коридора,
квартирной кладовой и тому
подобное) в жилище (кварти-
ре), исчисляемая в квадратных
метрах.
НЕОГОТИКА (от нео... и го-
тика) – в архитектуре XIX века
этап ложной готики: научное
археологическое изучение го-
тических памятников (Э.Виол-
ле-ле-Дюк во Франции, Т.Рик-
мен в Великобритании и др.) и
стремление применить их кар-
касную систему к современ-
ным нуждам.
НЕРВЮРА – профилирован-
ное ребро готического свода.

НЕФ (корабль) (франц. nef, от
лат. navis – корабль) – вытяну-
тое помещение, часть интерье-
ра (обычно базилики), ограни-
ченная с одной или с обеих
продольных сторон рядом ко-
лонн или столбов.

ақ үйлер, ғимараттар және жер-
мен берiк байланыстағы өзге де
мүлiктер, яғни ауыстырылуы
олардың мақсатына шектен
тыс зиян келтiрусiз мүмкiн бол-
майтын объектiлер.

ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ТҰРҒЫН
ЕМЕС АЛАҢЫ – тұрғын үй-
жайдағы ішкі қосалқы үй-жай-
лардың (ас үйдің, ванна
бөлмесінің, дәретхананың, кіре-
берістің, дәліздің, пәтер қойма-
сының және сол сияқтылар-
дың) шаршы метрмен есепте-
летін алаңы.
НЕОГОТИКА (нео... және го-
тика) – XIX ғасыр сәулет өне-
ріндегі жалған готика кезеңі:
археологиялық ескерткіштерді
ғылыми археологиялық зерттеу
(Францияда Э.Виолле-ле-Дюк,
Ұлыбританияда Т.Рикмен және
т.б.) және олардың қаңқалық
жүйесін қазіргі заман қажетті-
ліктері үшін қолдануға тырысу.
НЕРВЮРА – готикалық тоғыс-
паның жылтыратылған қабыр-
ғасы.
НЕФ (кеме) (француз тілінен –
nef, латын тілінен – navis – кеме)
– ұзына бойынан бір немесе екі
жағынан ұстындар мен баған-
дар қатарымен шектелген созы-
лыңқы келген үй-жай, инте-
рьердің (әдетте базиликаның)
бөлігі.
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НИМФЕЙ – сооружение, по-
священное нимфам – водоем,
бассейн. Стена с нишами и
фонтанами или архитектурно
обработанный грот с источни-
ком, украшенный растениями,
статуями, фонтанами.

НИША – углубление в стене,
часто используемое для скуль-
птуры; подобные декоратив-
ные мотивы.

"НОВАЯ АРХИТЕКТУРА" –
основное направление архи-
тектуры большинства стран XX
века. Ее возникновение связа-
но с быстрым развитием стро-
ительной индустрии во второй
половине XIX века и в начале
XX века, с применением новых
строительных конструкций,
материалов (металл, стекло,
железобетон и др.) и компози-
ционно-планировочных прин-
ципов (свободная планировка,
четкая функциональная орга-
низация пространства, отказ от
традиционно классических
симметричных схем).

НОРМАТИВЫ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ (государствен-
ные нормативные документы)
– система нормативных право-
вых актов, нормативно-техни-
ческих документов, иных обя-

НИМФЕЙ – нимфтерге арнал-
ған құрылыс, суайдыны, хауыз.
Қабырғалары ойықтармен
және субұрқақтармен не сәу-
леттік өңделген су көзі бар грот-
тармен өрнектеліп, өсімдіктер-
мен, мүсіндермен, субұрқақ-
тармен безендіріледі.
ҚУЫС – қабырғаны үңгіп жа-
салған ойық, көбінесе мүсінге
арналып жасалады; мұндай
бейнелік мотивтер ағаш жиһаз-
дарында да жиі кездеседі.
"ЖАҢА СӘУЛЕТ ӨНЕРІ" –
XX ғасырдағы көпшілік ел-
дердің сәулет өнеріндегі басты
бағыты. Оның пайда болуы
XIX ғасырдың екінші жартысы
мен XX ғасырдың басында
құрылыс индустриясының
шапшаң дамуымен, жаңа құры-
лыс конструкцияларын, мате-
риалдарды (металл, шыны, те-
мірбетон және т.б.) және ком-
позициялық жоспарлау қағи-
даттарын (еркін жоспарлау,
кеңістіктің айқын қызметтік
ұйымдастырылуы, дәстүрлі
классикалық симметриялы схе-
малардан бас тарту) қолдану-
мен байланысты.
МЕМЛЕКЕТТІК НОРМА-
ТИВТЕР (мемлекеттік норма-
тивтік құжаттар) – адамның ме-
кендеуі мен тіршілік етуіне
қолайлы, қауіпсіз және басқа да
қажетті жағдайларды қамтама-
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зательных требований, усло-
вий и ограничений, обеспечи-
вающих благоприятные, безо-
пасные и другие необходимые
условия обитания и жизнедея-
тельности человека.
НОРМЫ ПРОЖОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА – установленная госу-
дарственными органами про-
жолжительность строитель-
ства объектов. При формирова-
нии норм продолжительности
строительства возможны два
подхода: 1) продолжительность
строительства является функ-
цией времяобразующего факто-
ра; 2) прожолжительность
строительства является функ-
цией его технико-экономичес-
ких параметров.
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕС-
КОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– нормативные документы по
проективрованию технологи-
ческих процессов промышлен-
ных предприятий и сооруже-
ний.
НОРМЫ, ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ – нормы, уста-
навливающие величину затрат
труда и материальных ресурсов
на производство единицы
объема работ (единицы про-
дукции).

сыз ететін нормативтік құ-
қықтық актілер, нормативтік-
техникалық құжаттар, өзге де
міндетті талаптар, шарттар мен
шектеулер жүйесі.

ҚҰРЫЛЫС ҰЗАҚТЫҒЫ-
НЫҢ НОРМАЛАРЫ – объек-
тілер құрылыстарының мемле-
кеттік органдар белгілеген ұзақ-
тығы. Құрылыс ұзақтығының
нормаларын қалыптастырған-
да екі тәсіл қолданылуы мүмкін:
1) құрылыс ұзақтығы уақытты
құрайтын фактордың қызметі
болып табылады; 2) құрылыс
ұзақтығы оның техника-эконо-
микалық параметрлерінің қыз-
меті болып табылады.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖОБА-
ЛАУ НОРМАЛАРЫ – өнер-
кәсіптік кәсіпорындар мен
құрылыстардың технология-
лық процестерін жобалау бо-
йынша нормативтік құжаттар.

ӨНДІРІСТІК НОРМАЛАР –
жұмыстың көлем бірлігін (өнім
бірлігін) өндіруге қажет еңбек
және материалдық ресурстар
шығындарының шамасын бел-
гілейтін нормалар.
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ОБДЕЛКА – постоянная кон-
струкция, закрепляющая выра-
ботку подземных сооружений и
образующая их внутреннюю
поверхность.
ОБЕЛИСК (от греч. obeliskos,
буквально – небольшой вертел)
– возникшее в Древнем Египте
мемориальное сооружение в
виде граненого (обычно квад-
ратного в сечении), сужающе-
гося кверху каменного столба с
заостренной пирамидальной
верхушкой.
ОБЛИЦОВКА – конструкция
из штучных материалов, обра-
зующая наружный слой эле-
ментов зданий (стен, колонн,
перекрытий, цоколей) и повер-
хностей сооружений.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ – отделка поверхностей
конструктивных элементов зда-
ний и сооружений.
ОБЛОМ – архитектурный
профиль: полка, вал, гусек, каб-
лучек и т.п.
ОБЛОМЫ, АРХИТЕКТУР-
НЫЕ – различные по своему
поперечному сечению (профи-
лю) протяжённые архитектур-
ные элементы, расположенные
преимущественно по горизон-
тали (на цоколях, в карнизах,

ҚАПТАУ – жерасты құрылыс-
тарының орнын бекітетін және
олардың ішкі беттерін құрай-
тын тұрақты конструкция.

ОБЕЛИСК (ескерткішбаған)
(грек тілінен – obeliskos, сөзбе-
сөз – шағын шанышқы (істік)) –
Ежелгі Египетте пайда болған
қырлы, жоғары қарай жіңішке-
ре беретін (әдетте қимасында
шаршы болатын) ұшы пирами-
да тәрізді үшкір тас баған
түріндегі мемориалды құрылыс.
ҚАПТАМА – ғимараттар эле-
менттерінің (қабырғалар,
ұстандар, жабындар, іргелер)
және құрылыстар беттерінің
сыртқы қабатын құрайтын дара
материалдан жасалған конст-
рукция.
ҚАПТАУ ЖҰМЫСТАРЫ –
ғимараттар мен құрылыстар-
дың конструкциялық элемент-
терінің үстіңгі бетін әрлеу.
ҚИЫНДЫ – сәулет өнеріндегі
бейін: сөре, білік, қазмойын,
тақа және т.б.
СӘУЛЕТТІК БҮЙІРҚИЫН-
ДЫЛАР – көлденең қимасы
(профилі) бойынша түрліше бо-
лып келетін, негізінен көлденең
(шығыңқы іргеде, ернеулерде,
қабатаралық белдеулерде неме-
се тартымдарда, ұстандардың

О
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междуэтажных поясах или тя-
гах, базах колонн), а иногда по
наклонной (в карнизах фронто-
нов), кривой (в архивольтах
арок, нервюрах) или ломаной
(обрамления порталов, окон)
линии.

ОБМЕРЫ – точные измерения
всех элементов архитектурно-
го сооружения или комплекса
с последующей фиксацией их
размера на чертеже. Обмеры –
один из основных источников
для реставрации или воссозда-
ния произведений архитекту-
ры. В архитектуроведении об-
меры – важный материал для
анализа закономерностей пост-
роения архитектурной формы.
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ – рабо-
ты по оклейке поверхности
стен и потолков обоями или
другими рулонными материа-
лами. Технологический про-
цесс обоиных работ состоит из
подготовки поверхностей и их
оклейки.
ОБОЛОЧКА – тонкостенная
конструкция большепролетно-
го покрытия; выполняется из
бетона, железобетона, синте-
тических пленок и других ма-
териалов, имеет криволиней-
ные очертания-различаются
сферические, цилиндрические
и другие оболочки.

негіздерінде), кейде көлбей
(маңдайшақабырғалардың ер-
неулерінде), қисық (аркалардың
архивольттарында, нервюра-
ларда) не сынып (порталдар,
терезелердің жақтауларында)
орналасатын созылыңқы сәу-
лет элементтері.
ӨЛШЕМ – сәулеттік құрылыс-
тың не кешеннің барлық эле-
менттерін тура өлшеп, кейін
олардың өлшемін сызбада бел-
гілеп көрсету. Өлшем – сәулет
өнері туындысын қалпына кел-
тіру немесе қайта тұрғызу үшін
негізгі дереккөздердің бірі. Сәу-
леттануда өлшем – сәулет өне-
рінде пішін салудың заңдылы-
ғын талдаудағы маңызды мате-
риал.
ТҰСҚАҒАЗ ЖҰМЫСТАРЫ –
қабырғалар мен төбелерге
тұсқағаз немесе басқа орама
материалдар жапсыру жұмыс-
тары. Тұсқағаз жұмыстарының
технологиялық процесі беттерді
дайындаудан және оларды же-
лімдеуден тұрады.
ҚАПТАМАЛЫҚ – үлкен ара-
лық жабындысының жұқа
қабырғалық конструкциясы;
бетоннан, темірбетоннан, син-
тетикалық үлдірден және басқа
да материалдардан жасалады,
қиғаш сызықтана келіп, сфери-
калық, цилиндрлік және басқа
да қаптамаларға бөлінеді.



Архитектура и строительство

181

ОБРЕШЕТКА – бруски, доски,
жерди и т.п., располагаемые
поперек стропил для настила
по ним кровельного материала.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИ-
ЛИЩА – сумма полезной пло-
щади жилища и площадей бал-
конов (лоджий, веранд, тер-
рас), рассчитываемых с приме-
нением понижающих коэффи-
циентов в соответствии с нор-
мативно-техническими акта-
ми.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИ-
ЛОГО ДОМА (ЖИЛОГО
ЗДАНИЯ) – сумма полезных
площадей всех жилых помеще-
ний и площадей всех нежилых
помещений, а также площадей
частей жилого дома, являю-
щихся общим имуществом.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО – ча-
сти жилого дома, кроме помеще-
ний, находящихся в раздельной
собственности. Право на общее
имущество включает также пре-
дусмотренные законодатель-
ством Республики Казахстан
права на земельный участок.
ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ОГ-
РАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ – передаваемые в уста-
новленном порядке в пользова-
ние отдельные части общего
имущества отдельному соб-
ственнику (собственникам).

ТОРКӨЗ – үстіне жабын мате-
риал төсеу үшін итарқаларға
көлденең қойылатын білеулер,
тақтайлар, сырғауылдар және т.б.
ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ЖАЛПЫ
АЛАҢЫ – тұрғын үйдің пай-
далы алаңының және норма-
тивтік-техникалық актілерге
сәйкес төмендеткіш коэффици-
енттерді қолданып есептелетін
балкондардың (лоджалар,
дәліздер, террассалар) алаңда-
рының қосындысы.
ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ (ТҰРҒЫН
ЖАЙДЫҢ) ЖАЛПЫ
АЛАҢЫ – тұрғын үйдегі бүкіл
тұрғын үй-жайлардың пайдалы
алаңы мен бүкіл тұрғын емес
үй-жайлар алаңының, сондай-
ақ тұрғын үйдің ортақ мүлік бо-
лып табылатын бөліктері алаңы-
ның қосындысы.
ОРТАҚ МҮЛІК – тұрғын
үйдің бөлек меншіктегі үй-жай-
лардан басқа барлық бөліктері.
Ортақ мүлік құқығы заңнамада
көзделген жер учаскесіне
құқықты да қамтиды.

ШЕКТЕУЛІ ПАЙДАЛАНЫ-
ЛАТЫН ОРТАҚ МҮЛІК –
ортақ мүліктің жекеменшік
иесінің (меншік иелерінің) пай-
далануына белгіленген ретпен
берілетін жекелеген бөліктері.
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ОБЩЕЖИТИЕ – жилое зда-
ние, специально построенное
или переоборудованное для
проживания лиц, работающих
по трудовому договору, студен-
тов (курсантов, аспирантов) и
учащихся в период учебы, а так-
же других лиц, имеющих тру-
довой договор с собственником
или владельцем общежития.

ОБЪЕКТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ – вся земля в пре-
делах территории Республики
Казахстан, отдельные земель-
ные участки независимо от
того, что на них расположено,
и от правовых оснований их
закрепленности за отдельными
субъектами, а также права на
земельные участки и земель-
ные доли.
ОБЪЕКТ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ – объект, планирова-
ние, проектирование и строи-
тельство которого независимо
от источника финансирования
связаны с выполнением задач
данной области (города рес-
публиканского значения, столи-
цы) и не имеющий целью ре-
шение стратегических или
иных важных общегосудар-
ственных задач.
ОБЪЕКТ РЕСПУБЛИКАНС-
КОГО ЗНАЧЕНИЯ – объект,
планирование, проектирова-

ЖАТАҚХАНА – еңбек шарты
бойынша жұмыс істейтін адам-
дардың, оқу кезеңінде студент-
тер (курсанттар, аспиранттар)
мен оқушылардың, сондай-ақ
жатақхананың меншік иесімен
не қожайынымен еңбек шарты
бар басқа да адамдардың тұруы
үшін арнайы салынған немесе
қайта жабдықталған тұрғын
ғимарат.
ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ
ОБЪЕКТІСІ – Қазақстан Рес-
публикасы аумағының шегін-
дегі бүкіл жер, онда орналасқа-
нына және олардың жекелеген
субъектілерге бекітіліп берілуінің
құқықтық негіздеріне қарамас-
тан, жекелеген жер учаскелері-
не, сондай-ақ жер учаскелері
мен жер үлестеріне берілетін
құқықтар.
ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ
БАР ОБЪЕКТ – қаржыланды-
ру көздеріне қарамастан, жос-
парлануы, жобалануы және
құрылысы аталған облыстың
(республикалық маңызы бар
қаланың, астананың) міндет-
терін орындаумен байланысты
және стратегиялық немесе өзге
де маңызды жалпымемлекеттік
міндеттерді шешу мақсаты жоқ
объект.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МА-
ҢЫЗЫ БАР ОБЪЕКТ – жос-
парлануы, жобалануы және са-
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ние и строительство которого
независимо от источников фи-
нансирования связаны с вы-
полнением стратегических или
иных важных общегосудар-
ственных задач, имеющих ме-
жобластное, общереспубли-
канское, межгосударственное
(международное) значение и
затрагивающих интересы двух
и более областей (города рес-
публиканского значения, столи-
цы) или интересы Республики
Казахстан и других государств.
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
– отдельное здание или соору-
жение со всем относящимся к
нему оборудованием, инвента-
рем, инструментом, галериями,
экстакадами, внутренними ин-
женерными сетями и коммуни-
кациями, а также и виды работ
(вертикальная планировка, на-
ружные инженерные сети,
подъезные и межцеховые пути,
благоустройство строительной
площадки и др.).
ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ – объекты недвижимого
имущества со связанными с
ними произведениями живо-
писи, скульптуры, прикладно-
го искусства, науки и техники
и иными предметами матери-
альной культуры, возникшие в
результате исторических собы-

лынуы қаржыландыру көздері-
не қарамастан, облысаралық,
жалпы республикалық, мемле-
кетаралық (халықаралық) ма-
ңызы бар және екі және одан
көп облыстың (республикалық
маңызы бар қаланың, астана-
ның) мүдделерін не Қазақстан
Республикасының және басқа
да мемлекеттердің мүдделерін
қозғайтын, стратегиялық неме-
се өзге де маңызды жалпымем-
лекеттік міндеттерді шешумен
байланысты объект.
ҚҰРЫЛЫС ОБЪЕКТІСІ –
жеке ғимарат не құрылыс, оған
жататын барлық жабдықтар,
керек-жарақтар, құрал-сайман-
дар, галериялар, экстакадалар,
ішкі инженерлік желілер мен
коммуникацияларды қоса ал-
ғанда, сондай-ақ жұмыс түрлері
(тік тегістеу, сыртқы инженерлік
желілер, кіріс және цехаралық
жолдар, құрылыс алаңын абат-
тандыру және т.б.)

ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРА
ОБЪЕКТIЛЕРI – тарихи оқи-
ғалар нәтижесiнде пайда бол-
ған, тарих, археология, сәулет,
қала құрылысы, өнер, ғылым
мен техника, эстетика, этноло-
гия немесе антропология,
әлеуметтiк мәдениет тұрғысы-
нан құнды болып табылатын,
олармен байланысты бейнелеу,
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тий, представляющие собой
ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, эт-
нологии или антропологии,
социальной культуры.
ОБЪЕКТЫ ОСОБОГО РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ И ГРАДОС-
ТРОИТЕЛЬНОЙ РЕГЛА-
МЕНТАЦИИ – объекты архи-
тектурной, градостроительной
и строительной деятельности,
осуществление которой затруд-
нено или невозможно без вве-
дения специальных правил
(порядка), установления ис-
ключений либо внесения до-
полнений к общепринятым
правилам (порядку) использо-
вания территорий, территории
населенного пункта, отдельно-
го объекта недвижимости.
ОБЪЕКТЫ ПРАВА СОБ-
СТВЕННОСТИ – земли, нахо-
дящиеся в государственной и
частной собственности.
ОБЪЕМ, АРХИТЕКТУР-
НЫЙ – 1) здание простейших
геометрических очертаний (па-
раллелепипед, призма, полу-
сфера и т.п.); 2) крупная часть
здания (с помещениями внут-
ри), внешние очертания кото-
рой обособляют ее от осталь-
ного здания.

мүсiн, қолданбалы өнер, ғылым
мен техника туындылары және
материалдық мәдениеттiң өзге
де заттары бар жылжымайтын
мүлiк объектiлерi.

АЙРЫҚША РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН РЕГ-
ЛАМЕНТТЕУ ОБЪЕКТІ-
ЛЕРІ – аумақтардың, елді ме-
кеннің, жылжымайтын мүлік-
тің жекелеген объектісінің аума-
ғын пайдаланудың арнаулы
ережелері (тәртібі) енгізілмей,
жалпыға бірдей қабылданған
ережелерге (тәртіпке) ерекше-
ліктер белгіленбей не оларға то-
лықтырулар енгізілмей жүзеге
асырылуы қиындаған не мүмкін
болмайтын сәулет, қала құры-
лысы және құрылыс қызметінің
объектілері.
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ
ОБЪЕКТІЛЕРІ – мемлекеттік
және жекеменшіктегі жер.

СӘУЛЕТТІК КӨЛЕМ – 1)
қарапайым геометриялық кес-
кіндегі (параллелепипед, приз-
ма, жарты сфера және т.б.)
ғимарат; 2) ғимараттың басқа
бөліктерінен өзінің сыртқы кес-
кінімен оқшауланып тұратын
ғимараттың ірі бір бөлігі
(ішіндегі үй-жайлармен қоса
алғанда).
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧ-
НОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ –
решение поэтажных планов,
где взаимоувязаны габариты и
форма помещений в плане и в
общем объеме здания.

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАН-
СТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗДА-
НИЯ – моделирование внеш-
ней формы объема здания на
основе объемно-планировоч-
ного решения.
ОВЫ (от лат. ovum – яйцо) –
орнаментальный мотив в виде
яйцеобразных выпуклостей,
обрамленных валиками, на ка-
пителях и карнизах ионическо-
го и коринфского архитектур-
ных ордеров.
ОГНЕСТОЙКИЙ АСБЕСТО-
ЦЕМЕНТНЫЙ ПЛОСКИЙ
ЛИСТ – изделие, обладающее
повышенным сопротивлением
теплопередаче, используемое
для защиты строительных кон-
струкций от воздействия огня
при пожаре.
ОГНЕСТОЙКИЙ ВОЗДУХО-
ВОД – плотный воздуховод со
стенками, имеющими норми-
руемый предел огнестойкости.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ – способ-
ность конструкций и изделий в
течение определенного време-
ни выдерживать без разруше-

ҒИМАРАТТЫҢ КӨЛЕМ-
ДІК-ЖОСПАРЛАУ ШЕШІ-
МІ – жоспарда және ғимарат-
тың жалпы көлемінде үй-жай-
лардың аумақтары мен пішін-
дері өзара байланыстырылған
әр қабат бойынша жоспарлау
шешімі.
ҒИМАРАТТЫҢ КӨЛЕМ-
ДІК-КЕҢІСТІКТІК ШЕШІ-
МІ – көлемдік-жоспарлау
шешімі негізінде ғимарат
көлемінің сыртқы пішінін мо-
дельдеу.
ОВТАР (латын тілінен – ovum
– жұмыртқа) – ионикалық және
коринфтік сәулет өнері ордер-
лерінің білікшелермен жиектел-
ген жұмыртқа тәріздес дөңес-
тер түріндегі ою-өрнектер.

ОТҚА ТӨЗІМДІ АСБЕСТЦЕ-
МЕНТТІ ТАБАҚ – құрылыс
конструкцияларын өрт кезінде
от әсерінен қорғауда қолданы-
латын жылу беру кедергісі жо-
ғары бұйым.

ОТҚА ТӨЗІМДІ АУАТАРТ-
ҚЫШ – отқа төзімділік шегі
нормаланған қабырғалардан
тұратын тығыз ауатартқыш.
ОТҚА ТӨЗІМДІЛІК – құры-
лымдар мен бұйымдардың
белгілі бір уақыт аралығында
бұзылмастан жоғары темпера-
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ния воздействие высоких тем-
ператур.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОНСТ-
РУКЦИИ – способность кон-
струкции сохранять несущие и
(или) ограждающие функции в
условиях пожара.
ОГНЕУПОРНОСТЬ – способ-
ность материалов выдержи-
вать без разрушения воздей-
ствие высоких (не ниже
1580

0
С) температур.

ОГРУНТОВКА – процесс
подготовки очишенной и обез-
жиренной поверхности под ок-
раску путем предварительного
нанесения красящих составом
с целью выравнивания и
уменьшения пористости по-
верхности, улучшения сцепле-
ния с окрасочным слоем и
уменьшения общего расхода
красителя.
ОКОННИЦА – оконный пере-
плет в виде металлической ре-
шетки со слюдяным или стек-
лянным заполнением. В древ-
них постройках – в виде доски
с прорезанными в ней отвер-
стиями.
ОКТАГОН – восьмигранное
сооружение, увенчанное вось-
мигранным же шатровым по-
крытием.
ОЛИФА, НАТУРАЛЬНАЯ -из-
готавливается из растительного
масла (льняного, конопляного и

тураның әсеріне шыдау қа-
сиеті.
К О Н С Т Р У К Ц И Я Н Ы Ң
ОТҚА ТӨЗІМДІГІ – конструк-
цияның өрт шыққан жағдайда
тірек немесе қоршау қызмет-
терін сақтау қабілеті.
ОТҚА БЕРІКТІК – материал-
дардың бұзылмастан жоғары
температураның (1580

0
С

төмен болмайтын) әсеріне шы-
дау қасиеті.
АСТАРЛАУ – сырланатын
бетті тегістеу және ұсақ қуыс-
тарды азайту, бояу қабатымен
ілінісуді жақсарту және бояудың
жалпы шығынын кеміту мақса-
тымен, бояу құрамдарын ал-
дын ала жағу арқылы тазарты-
лған және майсыздалған бетті
дайындау процесі.

ЖАҚТАУ – слюда не шыны
орнатылған металл тор түрін-
дегі терезе жақтауы. Ағаш
үйлерде – ойып тесілген тақтай
түрінде болады.

ОКТАГОН – сегіз қырлы ша-
тыр жабындысымен жабылған
сегіз қырлы құрылыс.

ТАБИҒИ ОЛИФА – өсімдік
майларынан (зығыр, қарасора
және т.б.) термиялық өңдеу жо-
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т.д.) путем его термической об-
работки. Применяется главным
образом при производстве ла-
кокрасочных материалов.
ОПАЛУБКА – форма, в кото-
рую укладывают бетонную
смесь (при необходимости и
арматуру) при изготовлении
бетонных и железобетонных
конструкций.
ОПЕОН – круглое отверстие в
куполе, предназначенное для
освещения. В сооружениях с
двойными или тройными купо-
лами через опеон просматрива-
ется живопись, размещенная на
поверхности второго купола.
ОПОРНЫЙ ПЛАН, ИСТО-
РИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ –
документ, фиксирующий рас-
положение памятников исто-
рии и культуры и вновь выяв-
ленных объектов, представля-
ющих историческую, научную,
художественную и культурную
ценность.
ОПОРЫ – устройства, присо-
единяющие конструкции и пе-
редающие действующие на них
нагрузки непосредственно или
через другие элементы соору-
жения на основание.
ОРАНЖЕРЕЯ – остекленное
сооружение с искусственным
климатом, предназначенное
для выращивания различных
теплолюбивых растений.

лымен алынады. Негізінен лак-
бояу материалдарын өндіруде
қолданылады.

ҚАЛЫП – бетон және темір-
бетон конструкцияларын дай-
ындағанда бетон қоспасын
(қажет болғанда арматураны
да) салатын пішін.

ОПЕОН – жарық түсу үшін қал-
дырылған күмбездегі дөңгелек
тесік. Екі, үш қабатты күбезді
ғимараттарда опеон арқылы
екінші күмбездің бетіндегі су-
реттерді көруге болады.

ТАРИХИ-СӘУЛЕТТІК ТIРЕК
ЖОСПАРЫ – тарихи, ғылы-
ми, көркемдiк және мәдени
құндылық болып табылатын
тарих пен мәдениет ескерт-
кiштерiнiң және жаңадан анық-
талған объектiлердiң орнала-
суын тiркейтiн құжат.

ТІРЕКТЕР – конструкциялар-
ды біріктіретін және оларға
түсетін ауыртпалықты құры-
лыстың негізіне тікелей не
оның басқа да элементтері ар-
қылы беретін құрылғы.
ОРАНЖЕРЕЯ – жылуды ұна-
татын түрлі өсімдіктерді өсіру-
ге арналған жасанды климатты
әйнектелген құрылыс.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА – система подго-
товительных и технологичес-
ких мероприятий, проводимых
для организации работ по стро-
ительству предприятий, зда-
ний и сооружений индустри-
альными поточными мето-
дами.
ОРГАНИЗАЦИЯ, СУБПОД-
РЯДНАЯ (СУБПОДРЯД-
ЧИК) – 1) специлизированная
подрядная организация, при-
влекаемая генеральным под-
рядчиком на договорных нача-
лах для выполнения настроя-
щимся объекте отдельных ком-
плексов монтажных и специ-
альных строительных работ; 2)
специализированная проект-
ная организация, привлекаемая
генеральным проектировщи-
ком на договорных началах для
разработки отдельных разделов
проекта.
ОРДЕР (лат. ordo – порядок,
строй) – 1) определенная худо-
жественная система стоечно-
балочной конструкции, разра-
ботанная в древней Греции и
перешедшая в архитектуру дру-
гих стран и периодов в свое-
образной трактовке (Рим, Ре-
нессанс, классицизм). Основу
ордера составляют художе-
ственно разработанные стойка
– колонна и балочное перекры-

ҚҰРЫЛЫСТЫ ҰЙЫМДАС-
ТЫРУ – кәсіпорындардың,
ғимараттар мен құрылыстар-
дың құрылысын индустриалды
үздіксіз әдіспен жүргізу
жөніндегі жұмыстарды ұйым-
дастыру мақсатында жүргізі-
летін әзірлік және технология-
лық іс-шаралардың жүйесі.
ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛІК
ҰЙЫМ (ҚОСАЛҚЫ МЕРДІ-
ГЕР) – 1) салынып жатқан
объектідегі монтаждау және ар-
найы құрылыс жұмыстарының
жекеленген кешендерін орын-
дау үшін бас мердігер шарт не-
гізінде тартатын маманданды-
рылған мердігерлік ұйым; 2)
жобаның жекеленген бөлім-
дерін әзірлеу үшін бас жобалау-
шы шарт негізінде тартатын
мамандандырылған жобалау-
шы ұйым.

ОРДЕР (латын тілінен – ordo –
тәртіп, қатар) – 1) Ежелгі Гре-
кияда әзірленіп, басқа елдердің
сәулет өнері мен өзіндік
түсініктемесімен кезеңдерге
(Рим, Қайта өрлеу, классицизм)
өткен белгілі бір тірек-арқалық-
ты көркем жүйе. Ордердің
негізін көркем жасалынған
діңгек – ұстан мен арқалық жа-
бын – антаблемент құрайды;
одан әрі ордердің құрамына
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тие – антаблемент; в состав ор-
дера включаются далее подно-
жие колоннады (крепида, сте-
робад, цоколь) и фронтон; 2)
аналогичная система стоечно-
балочной конструкции с при-
менением не колонн, а пилястр;
3) в качестве особой разновид-
ности ордера могут рассматри-
ваться системы опор арок и
опор сводов, в которых ис-
пользуются некоторые основ-
ные формы и пропорции ан-
тичных колоннад и ордера
(формы и пропорции колонн и
антаблемента, соотношения
интерколумниев и т.д.); 4) тер-
мин "ордер" нередко применя-
ется к некоторым системам сто-
ечно-балочных конструкций,
не связанных с архитектурой
греческой античности, напри-
мер в Египте.
ОРНАМЕНТ – декоративный
элемент в строительном, изоб-
разительном и прикладном ис-
кусстве, состоящий из повторя-
ющихся стилизованных при-
родных или архитектурных
форм. Основное предназначе-
ние: заполнение поверхностей,
обрамление, разделение час-
тей, украшение внутренних
стен, потолков и фасадов зда-
ний.
ОРНАМЕНТ "УШНОЙ РА-
КОВИНЫ" ИЛИ ХРЯЩ –

ұстаннтізбектің түбі (тірек, сте-
реобад, ірге) мен фронтон
кіреді; 2) тірек-арқалықты кон-
струкцияның ұстындарды емес
пилястрді қолданған осыған
ұқсас жүйесі; 3) ордердің ерек-
ше түрлері ретінде аркалар мен
тоғыспалардың тіректер жүйе-
лері де қаралуы мүмкін, бұлар-
да антикалық ұстантізбектер
мен ордердің кейбір негізгі фор-
малары мен пропорциялары
(ұстандар мен антаблементтің
формалары мен пропорцияла-
ры, интерколумнийлер қатына-
сы және т.б.) пайдаланылды; 4)
"ордер" термині кейде грек ан-
тикалық сәулет өнерімен байла-
нысы жоқ, мәселен Египетте,
тірек-арқалықты конструкция-
лардың кейбір жүйелеріне де
қолданылады.

ӨРНЕК – құрылыс, бейнелеу
және қолданбалы өнердегі
стильдендірілген қайталанған
табиғи немесе сәулет үлгілері-
нен тұратын сәндік элемент.
Негізгі қолданылу мақсаты: бет-
терді толтыру, жиектеу,
бөліктерді ажыратып тұру,
ғимараттың ішкі қабырғаларын,
төбелерін және қасбеттерін бе-
зендіру.

"ҚҰЛАҚ БАҚАЛШАҒЫ"
НЕМЕСЕ ШЕМІРШЕК ТҮ-
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элемент орнамента позднего
ренессанса в виде хрящевид-
ного утолщения.

ОРНАМЕНТ ИЗ МОНЕТ –
украшение, применявшееся в
ренессансе, в виде наложенных
друг на друга монет.
ОРНАМЕНТ, АЖУРНЫЙ
(МАСВЕРК) – архитектурный
орнамент готики. Название го-
ворит о том, что в основе этого
орнамента не лежит никакой
конкретной органической фор-
мы, он создан при помощи цир-
куля, т.е. сконструирован. Час-
то встречается в мебели (вы-
полняется из дерева) и на зда-
ниях (выполняется из камня).
Впервые появился ажурный
орнамент окна. Когда два окна
охвачены одной аркой, то под
сводом этой арки остается пус-
тое пространство, оно-то и за-
полняется ажурным орнамен-
том. Формы этого орнамента
чрезвычайно разнообразны, са-
мыми излюбленными являют-
ся розы, различные контурные
формы (например, украшение,
составленное из частей круга).
ОРНАМЕНТ, ГЕОМЕТРИ-
ЧЕСКИЙ – состоящий из про-
стых геометрических фигур,
ритмически последовательный
или плоскостной орнамент.

РІНДЕГІ ӨРНЕК – қалыңда-
тылған шеміршек түріндегі
кейінгі қайта өрлеу дәуірі әше-
кейінің элементі.
ТЕҢГЕЛІ ӨРНЕК – қайта
өрлеу дәуірінде қолданылып,
бір-біріне тіркелген теңгелер
түріндегі әшекей.
ТҮРЛІ-ТҮСТІ ӨРНЕК (МАС-
ВЕРК) – готиканың сәулет
өрнегі. Аты бұл өрнектің не-
гізінде ешқандай нақты органи-
калық формаға байланысы жоқ-
тығын білдіреді, ол циркульдің
көмегімен жасалынған, былай-
ша айтқанда, құрастырылған.
Жиһаздарда (ағаштан жасала-
ды) және ғимараттарда (тастан
жасалады) жиі кездеседі. Алғаш
рет терезелік сәнді өрнек пайда
болды. Екі терезе арка арқылы
байланыстырылғанда осы ар-
каның тоғыспасы астында
ашық орын қалдырылып, ол
сәнді өрнекпен толықтырылып
келді. Бұл өрнектің түрлері са-
налуан, аса көзге түсетіндері –
райхан гүлдері, көптеген кон-
турлық нысандар (мысалы,
шеңбердің бөліктерінен құрас-
тырылған әшекейлер).
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ӨРНЕК –
қарапайым геометриялық фи-
гуралардан тұратын өрнек,
біркелкі "ырғақты" не тегіс
өрнек. Өте таңдамалы нұсқала-
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Наилучшие примеры можно
найти в романском стиле.
ОРНАМЕНТ, КАЗАХСКИЙ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ – вклю-
чает в себя многообразие коче-
вой культуры, степные мотивы,
национальные традиции, а
также приверженность окру-
жающей среде.

ОРНАМЕНТ, ЛИСТВЕН-
НЫЙ – характерное для готи-
ки украшение из вьющихся ра-
стений и листьев (например,
листья винограда), обычно сти-
лизованное, иногда в натураль-
ном виде.
ОРНАМЕНТ, ПЛОСКОСТ-
НЫЙ – стилизованный орна-
мент, использующий свойства
и особенности плоскости, не
подчеркивающий объема, на-
пример, узор для обоев или
ткани.
ОРНАМЕНТ, СТИЛИЗО-
ВАННЫЙ В ВИДЕ ЦВЕТКА
ЛОТОСА – стилизованная "во-
дяная роза", часто встречается
в восточной орнаментике (Ин-
дия, Египет).
ОРНАМЕНТ, СТИЛИЗО-
ВАННЫЙ В ВИДЕ ШИШКИ
ПИНИИ – орнамент, распрос-
раненный в восточном искус-
стве. Еще у ассирийцев ис-
пользовался в качестве мебель-
ной ножки.

рын роман стилінен табуға бо-
лады.
ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ӨР-
НЕГІ – қазақ өрнектерінде ха-
лықтың ұлттық бояулары,
дәстүрлері, көшпелі халыққа
тән қолданбалы өнер таңбала-
ры, сайын даланың көріністері,
қоршаған ортаға байланысты
мотивтер көптеп ұшырасады.
ЖАПЫРАҚТЫ ӨРНЕК –
әдетте стильдендіріліп, кейде
табиғи түрінде берілетін ирек
өсімдіктер мен жапырақтар
(мысалы, жүзім жапырақтары)
түріндегі готикалық сәулет өне-
ріне тән әшекей.
ТЕГІС ӨРНЕК – тегістіктің
қасиеттері мен ерекшеліктері
пайдаланылған стильдендіріл-
ген өрнек, көлемі аса үлкен
емес, мысалы, қабырғалық
орамдарға немесе маталарға
салынады.
ЛОТОС ГҮЛІ ТҮРІНДЕ
С Т И Л ЬД Е Н Д І Р І Л Г Е Н
ӨРНЕК – стильдендірілген "ло-
тос" шығыстық (Үндістан, Еги-
пет) өрнектемеде жиі кездеседі.

ПИНИЯ ЖАҢҒАҒЫ ТҮРІН-
ДЕГІ СТИЛЬДЕНДІРІЛГЕН
ӨРНЕК – шығыс өрнегінде жиі
кездеседі. Ассириялықтар ағаш
жиһаз бұйымдарының аяқта-
рына пайдаланған.
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ОРТОГОНАЛЬ – в архитек-
турном проектировании – си-
стема изображений плана или
фасада, выполненная в прямых
линиях, без учета перспектив-
ных сокращений.
ОРТОСТАТ – вертикальные
плиты в нижней части камен-
ной стены, иногда обработан-
ные скульптурными рельефами.
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СТРО-
ИТЕЛЬСТВА – период, в те-
чение которого осуществляет-
ся процесс возведения зданий
и сооружений, включающий
выполнение строительных,
монтажных, специальных,
вспомагательных, транспорт-
ных и др. работ.
ОТОПЛЕНИЕ – искусствен-
ный обогрев помещений с це-
лью возмещения в них тепло-
вых потерь и поддержания на
заданном уровне температуры,
определямой условиями теп-
лового комфорта для находя-
щихся в помещении людей или
требованиями происходящего
процесса.
ОХЛУПЕНЬ – бревно с жело-
бом, венчающее крышу в дере-
вянной архитектуре. Концы
охлупня нередко получают
скульптурное завершение (Ко-
нёк). Иногда охлупни применя-
лись в каменном зодчестве

ОРТОГОНАЛЬ – сәулеттік жо-
балауда – болашақтағы қысқар-
туларды есепке алмай, түзу сы-
зықтармен сызылған жоспарды
не қасбетті бейнелеу жүйесі.

ОРТОСТАТ – тас қабырғаның
төменгі жағындағы, кейде
мүсіндік бедерлермен өңделген
тік тақталар.
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ
КЕЗЕҢІ – құрылыс салу, мон-
таж, арнайы, қосалқы, көлік
және т.б. жұмыстарды қоса ал-
ғанда, ғимараттар мен құрылыс-
тар тұрғызу процесі жүзеге асы-
рылатын кезең.

ЖЫЛЫТУ – бөлмедегі адам-
дардың немесе онда болатын
технологиялық процестер та-
лаптарының жылумен жабдық-
тау жағдайлармен анықтала-
тын, үй-жайлардың жылу шы-
ғындарының орнын толтыру
және температураны берілген
деңгейде ұстап тұру мақсаты-
мен оларды жасанды жылыту.
ЖАЛБӨРЕНЕ – ағаш сәулет
өнеріндегі шатырдың ең ұшын-
дағы науалы бөрене. Жалбөре-
ненің ұштары көбіне мүсінделіп
аяқталады (ат мүсіні). Жалбөре-
нелер тас сәулет өнерінде де
қолданылған (мысалы, Псков-
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(например, в средневековой
культовой архитектуре Пскова).
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ –
система международных, госу-
дарственных и общественных
мероприятий, ставящих целью
сохранение и защиту культур-
ного наследия человечества.

тың ортағасырлық культтік сәу-
лет өнерінде).
ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ
ЕСКЕРТКІШТЕРІН ҚОР-
ҒАУ – адамзат баласының
мәдени мұрасын сақтау мен
қорғауды мақсат етіп қойған
халықаралық, мемлекеттік және
қоғамдық іс-шаралар жүйесі.

П
ПАВИЛЬОН (франц. pavillon,
от лат. papilio – шатёр) – 1) от-
дельностоящая постройка, име-
ющая малый размер или облег-
чённую открытую конструк-
цию, особую связь с природой;
2) часть большого здания, увен-
чанная самостоятельной кры-
шей; 3) постоянная или вре-
менная постройка, предназна-
ченная для выставочной экс-
позиции, киносъёмок, торгов-
ли и т.д.
ПАГОДА – культовое будийс-
кое здание мемориального на-
значения или хранилище ре-
ликвий (Китай).
ПАДДУГА – поверхность, рас-
положенная над карнизом в по-
мещении. Переход от плоскости
стены к поверхности потолка.
ПАЗ – выемки в досках или
других видах пиломатериалов,
в которые вставляется шип дру-

ПАВИЛЬОН (француз тілінен
– pavillon, латын тілінен – papilio
– шатыр) – 1) шағын көлемді не-
месе жеңілдетілген ашық құры-
лымды, табиғатпен ерекше
байланыстағы жеке тұрған
құрылыс; 2) үлкен ғимараттың
көбіне өз алдына жеке шатыр-
мен жабылған бөлігі; 3) көрме
экспозицияларына, кино түсі-
ру, сауда-саттық және т.б. арнал-
ған тұрақты не уақытша құры-
лыс.
ПАГОДА – мемориалдық мақ-
саттағы буддалық культтік не
дінге табынатын ғимарат
(Қытай).
ПАДДУГА (доғаасты) – үй-
жайлардағы ернеудің үстінде
орналасатын бет. Қабырғаның
төбеге жалғасатын тұсы.
СЫНАЛЫҚ – ағаштарда не
басқа да ағаш материалдарын-
да кездесетін ойық тілік, оған
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гой детали; вид соединения
деревянных элементов.

ПАЗИК – инструмент для вы-
борки пазов в элементах дере-
вянных конструкций.
ПАЛАТЫ – жилое каменное
здание с большим количеством
помещений, иногда в два и бо-
лее этажей (древняя Русь).

ПАЛАЦЦО – дворец, особняк.
ПАЛИСАД – стена из врытых
в землю и соединенных между
собой столбов высотой в не-
сколько метров.

ПАЛЬМЕТТА – веерообраз-
ный растительный орнамент.
Варианты: 1) египетская; 2) ва-
вилонская; 3) ассирийская и 4)
греческая пальметты. В архи-
тектуре и в мебели отдельно
стоящие пальметты использо-
вались в качестве венчающего
элемента или фриза.

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛО-
ГИИ – стоянки, городища, кур-
ганы, остатки древних поселе-
ний, укреплений, производств,
каналов, дорог, древние места
захоронений, каменные извая-
ния, наскальные изображения
и надписи, участки историчес-
кого культурного слоя древних

өзге бөліктің шығыңқы тілігі
сұғылады, ағаштан жасалған
элементтерді біріктірудің әдісі.
КЕРТПЕШ – ағаш құрылым-
дардың элементтеріне ойықтар
жасауға қолданылатын құрал.
ПАЛАТАЛАР – көптеген бөл-
мелері бар тастан қаланған
тұрғын ғимарат, кейде екі неме-
се көп қабатты болып келеді
(көне Русь).
ПАЛАЦЦО – сарай, жеке үй.
ПАЛИСАД – биіктігі бірнеше
метр болатын жерге қазылып
орнатылған және өзара байла-
ныстырылған бағандардан
тұратын қабырға.
ПАЛЬМЕТТА – қолжелдеткі-
шіне ұқсас өсімдік түріндегі
өрнек. Варианттары: 1) еги-
петтік; 2) вавилондық; 3) асси-
риялық және 4) гректік паль-
метталар. Сәулет өнері мен
жиһаздарда жекелеген паль-
метталар аяқталар элемент не-
месе фриз ретінде пайдаланы-
лып келді.
АРХЕОЛОГИЯ ЕСКЕРТ-
КIШТЕРI – тұрақтар, қала-
шықтар, қорғандар, ежелгi
қоныстардың, бекiнiстердiң,
өндiрiстердiң, арналардың,
жолдардың қалдықтары, ежелгi
қорымдар, тас мүсiндер, жартас-
тағы бейнелер мен жазбалар,
ежелгi елдi мекендердiң тарихи
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населенных пунктов и иные
места, имеющие следы жизни
и деятельности древнего чело-
века.
ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕК-
ТУРЫ – архитектурные ансам-
бли и комплексы, исторические
центры, площади, улицы, ос-
татки древней планировки и
застройки городов и других на-
селенных пунктов; сооружения
гражданской, жилой, промыш-
ленной, военной, культовой
архитектуры, народного зодче-
ства, а также связанные с ними
произведения монументально-
го, декоративно-прикладного и
садово-паркового искусства,
природные ландшафты.
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ – отдельные зда-
ния, сооружения и ансамбли,
историко-культурные ландшаф-
ты и другие достопримеча-
тельные места, созданные че-
ловеком или являющиеся со-
вместным творением человека
и природы, связанные с исто-
рическим прошлым народа,
развитием общества и государ-
ства, включенные в Государ-
ственный список памятников
истории и культуры.
ПАНДАТИВ – скульптурное
лепное украшение, расположен-
ное (висящее) в вершине свода.

мәдени қабатының учаскелерi
және ежелгi адамның өмiрi мен
қызметiнiң iздерi бар өзге де
орындар.
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН
СӘУЛЕТ ЕСКЕРТКIШТЕРI
– сәулет ансамбльдерi мен
кешендерi, тарихи орталықтар,
алаңдар, көшелер, қалалар мен
басқа да елдi мекендердiң ежелгi
жоспарлануы мен құрылысы-
ның қалдықтары; азаматтық,
тұрғын үй, өнеркәсiптiк, әске-
ри, культтік сәулеттiң, халық
сәулетшiлiгiнiң құрылыстары,
сондай-ақ олармен байланыс-
ты монументтiк, сәндiк-қолдан-
балы және бақша-саябақ
өнерiнiң туындылары, табиғат
ландшафты.
ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ
ЕСКЕРТКIШТЕРI – Тарих
және мәдениет ескерткiштерiнiң
мемлекеттiк тiзiмiне енгiзiлген,
халықтың өткен тарихымен,
қоғам мен мемлекеттiң дамуы-
мен байланысты, адам жасаған
немесе адам мен табиғаттың
бiрлескен туындысы болып та-
былатын жекелеген ғимарат-
тар, құрылыстар мен ансамбль-
дер, тарихи-мәдени ландшафт-
тар және басқа да көрiктi жер-
лер.
ПАНДАТИВ – тоғыспа ұшында
орналасатын (салбырап тұра-
тын) сәндік жапсырма мүсін.
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ПАНДУС – прямоугольная
или криволинейная в плане
наклонная площадка, служащая
для обеспечения плавного пе-
рехода с отметки грунта на от-
метку пола здания. Чаще всего
устраивается в общественных,
промышленных зданиях, танс-
портных сооружениях и гара-
жах, подземных переходах и
т.д.
ПАНДУС, ИТАЛЬЯНСКИЙ
– пологая лестница с низкими
проступями и наклонными сту-
пенями.
ПАНЕЛЬ – 1) вертикальный
плоскостный элемент заводско-
го изготовления, применяемый
в строительстве зданий или со-
оружений различного назначе-
ния и выполняющий несущие,
ограждающие или совмещен-
ные (несущие и ограждающие)
функции; 2) нижняя часть сте-
ны помещения, отличающаяся
по отделке от всей стены.
ПАНЕЛЬ, АСБЕСТОЦЕ-
МЕНТНАЯ – изделие, пред-
ставляющее собой плоскостной
строительный элемент, имею-
щий асбестоцементные наруж-
ные поверхности и внутреннее
пространство, заполняемое при
необходимости изоляционным
материалом, предназначенное
для использования в вертикаль-
ном положении.

ПАНДУС – жоспарлау бары-
сында тікбұрышты не қиғаш
сызықты еңіс алаңқай, үйдің
табандығынан еденіне жаймен
біркелкі көшуді қамтамасыз ету-
ге қызмет етеді. Көбінесе
қоғамдық, өнеркәсіптік ғима-
раттарда, көлік құрылыстарын-
да, гараждарда, жер астынан
өтетін тұстарда және т.б. қол-
данылады.
ИТАЛЬЯН ПАНДУСЫ – ала-
са қадамды еңіс басқышты
көлбеулеу келген баспалдақ.

ПАНЕЛЬ – 1) әртүрлі мақсат-
тағы ғимараттар мен құрылыс-
тар салуда қолданылатын,
тірек, қоршау немесе қосарлан-
ған (тірек және қоршау) қызмет
атқаратын, зауытта дайындал-
ған тік жазық элемент; 2) әрле-
уімен барлық қабырғалардан
ерекшелейтін үй-жай қабырға-
сының астыңғы бөлігі.

АСБЕСТОЦЕМЕНТТІК ПА-
НЕЛЬ – біртегіс құрылыстық
элемент болып табылатын
бұйым, сыртқы беті асбестоце-
менттен, ал ішкі беті қажетіне
қарай оқшаулағыш материал-
дармен толықтырылады, тігі-
нен тұрғызылып қолданылады.
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ПАННО – часть поверхности
стены, двери, потолка и т.п.,
заключенная в рамку и нередко
заполненная барельефом, рос-
писью, картиной на холсте и
т.п.
ПАРАПЕТ – невысокая стенка,
служащая ограждением крыш,
террас, набережных, лестниц,
крутых склонов дорог и пр.

ПАРКЕТ – пол из плиток твер-
дой древесины, прежде – из
различных древесных пород со
вставками. В наше время рас-
пространен паркет, выложен-
ный елочкой или американ-
ский паркет.
ПАРТЕР (франц. parterre, от par
– по и terre – земля) – в садово-
парковом искусстве открытая
часть сада или парка (в регуляр-
ном парке участки правильной
формы с узорами из стрижено-
го буксуса, цветных песков,
толченого кирпича, угля; в пей-
зажном – в виде лужаек) с га-
зонами, цветниками, водоема-
ми, бордюрами из кустарника,
иногда украшенного скульпту-
рой, фонтанами, куртинами,
отдельными деревьями.

ПАННО – қабырғаның, есіктің,
төбенің жақтауға алынған және
көбіне барельефпен, жазулар-
мен, салынған суреттермен бе-
зендірілетін үстіңгі бетінің
бөлігі.
ПАРАПЕТ – жабындының,
террасаның, баспалдақтардың,
ылди жолдардың және т.б. қор-
шауы ретіндегі аласа келетін
тұтас қабырға.
ПАРКЕТ – қатты ағаш тақта-
дан, ең алдымен бір-біріне ки-
гізілген ағаш түрлерінен алын-
ған тақтадан жасалған еден.
Қазіргі кезде шырша түрінде
қаластырылған немесе амери-
кан паркеті кең таралған.
ПАРТЕР (француз тілінен –
parterre, par – бойымен, бетімен
және terre – жер) – бақша-сая-
бақ өнерінде бақшаның не сая-
бақтың газондалған, гүлзар-
лы, суайдындары, жиектеме-
лері бар, бұталардан тұратын
көмкермесі бар, кейде
мүсіндермен, субұрқақтармен,
қоспадуалдармен, жекелеген
ағаштармен безендірілген
ашық бөлігі (тұрақты саябақ-
тарда қырқылған буксутан,
түрлі-түсті құмнан, үгітілген
кірпіштен, көмірден жасалған
ою-өрнектері бар түзу пішінді
жер бөліктері; пейзаждық сая-
бақтарда көгал түріндегі жер-
лер).
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ПАРУС – конструкция, являю-
щаяся переходной от прямоу-
гольного основания к куполь-
ному покрытию; паруса разли-
чаются по конструкции на: 1)
балочно-консольные и 2) ароч-
но-сводчатые (к этой группе
относятся тромпы).
ПАССАЖ (франц. passage
букв. – проход, переход) – 1)
(устаревшее выражение) от-
дельное место в тексте книги,
статьи, речи; 2) в музыке – пос-
ледование звуков в быстром
движении (часто трудное для
исполнения); 3) в архитектуре
– тип торгового или делового
здания, в котором магазины
или конторы размещены яру-
сами по сторонам широкого
прохода с остекленным по-
крытием; 4) один из видов вер-
ховой езды – высокая ритмич-
ная рысь; 5) в переносном
смысле – неожиданное проис-
шествие, странный оборот
дела.
ПАТИНА – изменения, проис-
ходящие на поверхности ме-
талла и дерева под действием
воздуха. Они сопровождаются
изменением цвета, появлени-
ем своеобразного блеска или
признаков старения.
ПАТИО (исп. patio) – откры-
тый внутренний двор, часто
окруженный галереями. Широ-

ЖЕЛКЕН – тікбұрышты не-
гізінен күмбезді жабындыға
ауысатын конструкция; жел-
кендер конструкциялары бо-
йынша: 1) арқалық-консольдық
және 2) аркалық-тоғыспалы
(бұл топқа тромптар жатады)
болып бөлінеді.
ПАССАЖ (француз тілінен –
passage сөзбе-сөз – өту) – 1) (ес-
кірген сөз) кітап, мақала, сөз
мәтінінің жеке бір бөлігі; 2) му-
зыкада – дыбыстырдың жыл-
дам ырғақта ілесуі (көбіне орын-
дауы қиын болып келеді); 3)
сәулет өнерінде – әйнектелген
дүкендер мен конторлар кең
дәліздің бойымен қабат-қабат
болып орналасатын сауда-сат-
тық не іскерлік ғимараттың бір
түрі; 4) атта салт жүрудің бір түрі
– биік, ырғақты желіс: 5) ауыс-
палы мағынада – күтпеген
оқиға, істің таңғаларлық бета-
лысы.

ПАТИНА – ауаның әсерінен
металл мен ағаш бетінде бола-
тын өзгерістер. Өзіндік жылты-
рақтары мен ескіру белгілері
пайда болып, түстері де өзгеріп
отырады.

ПАТИО (испан тілінен – patio)
– көбіне галереялармен қоршал-
ған ішкі ашық аула. Жерорта



Архитектура и строительство

199

ко распространен в средизем-
номорских странах и в Латин-
ской Америке.
ПЕНДЕЛЬТЮР – дверь на ка-
чающихся петлях, открываю-
щаяся в обе стороны.
ПЕНОПЛАСТ – материал,
имеющий пористую структуру
состоящую из несообщающих-
ся ячеек. Имеют низкую плот-
ность, высокие тепло- и звуко-
изоляционные характеристи-
ки. К недостаткам можно отне-
сти горючесть.
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ – теп-
лоизоляционный материал,
разновидность термопластич-
ных пенопластов. Наилучшими
характеристиками обладает пе-
нополистирол, изготовленный
методом экструзии.
ПЕНОПОЛИУРЕТАН – теп-
лоизоляционный материал.
Может быть жестким или эла-
стичным. Разновидность пено-
пластов.
ПЕНОСИЛИКАТ – искусст-
венный каменный материал
ячеистой структуры, получен-
ный в результате затвердения
пластичной известково-песча-
ной смеси, смешанной с техни-
ческой пеной.
ПЕНОСТЕКЛО – ячеистый
материал, получаемый при
спекании тонкоизмельченного
стекла. Пеностекло с сообщаю-

теңізі елдерінде және Латын
Америкасында кең таралған.

ПЕНДЕЛЬТЮР – тербелмелі
топсаларға ілінген, екі жаққа да
ашылатын есік.
КӨБІКТАС – қуыстары бір-
бірімен қосылмайтын кеуекті
құрылымы бар материал. Ты-
ғыздығы төмен, жылу – және
дыбысоқшаулағыш қасиеттері
жоғары. Кемшілігі ретінде жан-
ғыштығын атауға болады.

КӨБІКПОЛИСТИРОЛ – тер-
мопластикалық көбіктастардың
бір түрі болып табылатын жы-
луоқшаулағыш материал. Экст-
рузия тәсілімен жасалған
көбікполистирол ең жоғары
қасиеттерге ие.
КӨБІКПОЛИУРЕТАН – жы-
луоқшаулағыш материал.
Қатты және майысқақ болады.
Көбіктастардың бір түрі.

КӨБІКСИЛИКАТ – техника-
лық көбікпен араластырылған
созылмалы әк-құмды қоспаның
қатаюы нәтижесінде алынған
кеуек құрылымның жасанды
тас материалы.

КӨБІКШЫНЫ – ұсақталған
шынының пісіп жабысуы ба-
рысында алынады. Қуыстары
байланысатын көбікшыны ды-
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щимися порами используется
как звукопоглощающий матери-
ал, с закрытыми – как теплоизо-
ляционный.
ПЕРГАМИН – мягкий рулон-
ный кровельный материал, по-
лучаемый путем пропитки кро-
вельного картона битумом. Ис-
пользуется в качестве армирую-
щей части нижних слоев изоля-
ционных покрытий в кровле.
ПЕРГОЛА – сооружение, со-
стоящее из установленных друг
за другом арок с деревянной
обрешеткой, на которой распо-
ложены вьющиеся декоратив-
ные растения.
ПЕРЕГОРОДКИ – внутрен-
ние самонесущие стены, опи-
рающиеся на перекрытия и раз-
деляющие пространство этажа
здания на отдельные помеще-
ния. По конструкции перего-
родки промышленных зданий
подразделяют на стационар-
ные (постоянные) и сборно-
разборные (переносные); по
роду материалов на металли-
ческие, железобетонные, стек-
лоблочные и др.; по способу
возведения на сборные и мо-
нолитные.
ПЕРЕКРЫТИЯ – конструк-
тивные части сооружения, раз-
деляющие его на этажи. По на-
значению – цокольные, между-
этажные, чердачные; по форме

быссіңіргіш материал, ал жабық
қуыстылары жылуоқшаулағыш
материал ретінде пайдаланы-
лады.
ПЕРГАМИН – жабын картонға
битум сіңдіру жолымен алына-
тын жұмсақ орамды жабын
материал. Жабын қабатта оқшау-
лағыш жабындардың төменгі
қабатының арқаулық бөлігі ре-
тінде пайдаланылады.
ПЕРГОЛА – ағаш торкөздері-
нде шырмалып өсетін сәндік
өсімдіктер орналастырылатын
бір-бірінің артында тұратын
аркалардан құралған құрылыс.

ҚАЛҚА – жабынға тірелетін
және ғимарат қабатының
кеңістігін жеке үй-жайларға
бөлетін ішкі тірек қабырғалар.
Конструкциясы бойынша
өндірістік ғимараттардың қал-
қалары, стационарлық (тұрақты)
және алмалы-салмалы (жыл-
жымалы); материалдар түрі
бойынша металдың, темірбе-
тондық, шыныблоктық және
т.б.; тұрғызу әдісі бойынша жи-
намалы және монолитті болып
бөлінеді.

ЖАБЫНДАР – құрылысты
қабаттарға бөлетін конструкция-
лық бөлшектері. Пайдаланыла-
тын мақсатына қарай –
шығыңқы іргенің аражабыны,
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– плоские и сводчатые. Несу-
щими элементами плоских пе-
рекрытий являются балки и
плиты.

ПЕРЕМЫЧКА – небольшая
балка, применяемая для пере-
крытия дверных, оконных и т.
п. проемов.
ПЕРЕМЫЧКА, КЛИНЧА-
ТАЯ – плоская перемычка
арочного типа, выложенная из
радиального или клинчатого
кирпича. Применяется в печ-
ном, особенно каминном стро-
ительстве.
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ – из-
менение помещения (помеще-
ний), связанное с изменением
его функционального назначе-
ния, полной или частичной за-
меной внутренней системы
технологического и (или) ин-
женерного оборудования, не-
обходимого для жизнеобеспе-
чения и эксплуатации.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА – изме-
нение планировки помещения
(помещений), сопряженное с
изменением границ этого по-
мещения (этих помещений).

ПЕРЕРУБ – внутренняя бре-
венчатая (брусовая) стена, вы-
полненная одновременно с ос-
новным срубом, врубленная с

қабатаралық, шатырлық; үлгі-
сіне қарай – тегіс және тоғыс-
палы болып бөлінеді. Тегіс ара-
жабындардың тірек элемент-
тері арқалықтар мен плиталар
болып табылады.
МАҢДАЙША – терезе, есік
және т.б. ойықтардың үстін
жабуға қолданылатын шағын
арқалық.
СЫНАЛЫ МАҢДАЙША –
радиал немесе сыналы кірпіш-
терден қаланған доға тәріздес
тегіс маңдайша. Пеш, әсіресе ка-
миндер салуда қолданылады.

ҚАЙТА ЖАБДЫҚТАУ – үй-
жайдың (үй-жайлардың) тiршi-
лiктi қамтамасыз ету және пай-
далану үшiн қажеттi өзiнiң функ-
ционалдық мақсатының өзге-
руiне, технологиялық және (не-
месе) инженерлiк жабдықтар-
дың iшкi жүйесiн толық не
iшiнара ауыстыруға байланыс-
ты өзгертiлуi.
ҚАЙТА ЖОСПАРЛАУ –
белгiлi бiр үй-жайдың (осы үй-
жайлардың) шекараларын
өзгертумен ұштасқан үй-жай-
дың (үй-жайлардың) жоспарла-
нуын өзгерту.
ПЕРЕРУБ – негізгі қимамен
бірге жүргізілетін, артығымен
кертіп орнатылған бөренеден
(білеулерден) жасалған ішкі
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остатком. Такая конструкция
сруба называется "пятистенок".
ПЕРИЛА – различной конфи-
гурации ограждения лестниц,
балконов, терасс, набережных,
мостов высотой около одного
метра.
ПЕРИСТИЛЬ – 1) колоннада,
обрамляющая площадь или
двор дома или общественного
здания; 2) сама площадь, окру-
женная колоннадой.
ПЕРОН – короткий металли-
ческий стержень или брусок,
скрепляющий по вертикали
блоки каменной кладки.
ПЕРСПЕКТИВА – система
изображения трехмерного про-
странства на двухмерной
плоскости в соответствии со
зрительным восприятием че-
ловека. В архитектурных чер-
тежах используется для пост-
роения иллюзорного про-
странства.
ПЕСЧАНИКИ – обломочные
породы, состоящие из мелких
частиц различных минералов,
сцементированных в прочную
массу. Окраска может быть бе-
лой, серой, желтой, красной.
ПЕТЛЯ – изделие, служащее
для соединения дверей, окон с
коробками и обеспечивающее
открывание и закрывание две-
рей, окон, фрамуг и форточек.

қабырға. Мұндай конструкция-
сы "бесқабырға" деп аталады.
ШАРБАҚ – биіктігі бір метр
шамасындағы, түрлі конфигура-
циялы баспалдақ, балкон, те-
расса, жағалаулар, көпірлердің
қоршаулары.
ПЕРИСТИЛЬ – 1) алаңды не
үйдің ауласын не қоғамдық
ғимаратты жиектейтін ұстан-
тізбек; 2) ұстантізбектермен
қоршалған алаңның өзі.
ПЕРОН – тас қалаудың блокта-
рын тігінен бекітіп тұратын
қысқа металл шыбық немесе
білеуше.
ПЕРСПЕКТИВА – адамның
көзбен қабылдауына сәйкес
үшөлшемді кеңістікті екіөлшемді
жазықтықта бейнелеу жүйесі.
Сәулет өнері сызбаларында ил-
люзорлық кеңістік тұрғызу үшін
пайдаланылады.

ҚҰМДАҚ ТАС – түрлі мине-
ралдардың ұсақ бөлшектерінен
тұратын, цементтеліп мықты
массаға айналған ұсатылған
жыныс. Ақ, сұр, сары, қызыл
түсті болуы мүмкін.
ІЛМЕК – есіктер мен терезе-
лердің қораппен біріктіру қыз-
метін және есіктер мен терезе-
лердің, фрамугалардың, фор-
точкалардың ашып-жабылуын
қамтамасыз ететін бұйым.
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ПЕШТАК – пиштак, портал,
характерный для средневеко-
вых общественных и культовых
зданий Ближнего и Среднего
Востока. Обычно имеет вид
вертикально вытянутого пря-
моугольника, прорезанного
большой арочной нишей
стрельчатого очертания, в кото-
рой расположен вход.
ПИГМЕНТЫ – нераствори-
мые сухие вещества, придаю-
щие окраску лакокрасочным
материалам, пластмассам и т.д.
Неорганические подразделя-
ются на природные и искусст-
венные (синтетические). К
природным относятся, в част-
ности, различные окислы же-
леза, марганца, хрома и другие
соединения (железный сурик,
охра, мумия), а также некото-
рые виды глин и известняков.
Синтетические делятся на
органические и неорганичес-
кие. Основными характеристи-
ками пигментов являются цвет,
свето- и атмосферостойкость,
интенсивность, укрывистость,
антикоррозионность.
ПИКНОМЕТР – стеклянный
сосуд с узким длинным горлом,
используемый для определе-
ния плотности частиц грунтов.
ПИЛОНЫ – мощные опоры,
поддерживающие перекрытия,
своды, арки, устои мостов.

ПЕШТАК – пиштак, Таяу және
Орта Шығыс елдерінің қоғам-
дық және культтік ғимараттары-
на тән портал (бетше босаға).
Әдетте есік орналасатын жебе
пішіндес үлкен аркалық қуыс-
пен кесілген тігінен созылыңқы
тікбұрыш түрінде болады.

ПИГМЕНТТЕР – лак-сыр ма-
териалдары, пластмасса және
т.б. түр-түс беретін ерімейтін
құрғақ заттек. Органикалық
емес түрлері табиғи және жа-
санды (синтетикалық) болып
бөлінеді. Табиғи түрлеріне
темірдің, марганецтің, хром-
ның және басқа да қоспалар-
дың (темір сурик, охра, мумия)
түрлі тотықтары, сондай-ақ саз
балшықтар мен әктастардың
кейбір түрлері жатады. Синте-
тикалық түрлері органикалық
және органикалық емес болып
бөлінеді. Пигменттердің негізгі
сипаттары – түс, жарық пен
ауаның әсеріне төзімділігі, ин-
тенсивтілігі, жапқыштығы, тот-
тануға қарсы қасиеті.
ПИКНОМЕТР – тар ұзын мо-
йынды, топырақтың тығызды-
ғын тексеруге қолданылатын
шыны ыдыс.
ПИЛОНДАР – жабындар, тоғыс-
палар, аркалар, көпір тіреуіштерін
ұстап тұратын қуатты тіректер.
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ПИЛЯСТР – плоский, прямо-
угольный в плане выступ сте-
ны или столба, обычно обра-
ботанный по трехчастной схе-
ме опоры того или иного ор-
дера (с основной частью с ба-
зой или капителью).

ПИРАМИДА (от греч. puramiV)
– монументальное сооружение,
имеющее форму пирамиды
(иногда ступенчатую или баш-
необразную). Пирамидами на-
зывают гробницы древнееги-
петских фараонов (пирамида
Хеопса в Гизе и др.). Построй-
ки типа пирамид (нередко слу-
жившие постаментами для хра-
мов или связанные с космоло-
гическими культами) возводи-
лись в Центральной и Южной
Америке в І тыс. до н.э.
ПИРОН – короткий металли-
ческий (реже каменный или
деревянный) стержень, скреп-
ляющий блоки каменной клад-
ки по вертикали. Пироны укла-
дывались в специальные пазы
в камне и заливались свинцом.
ПЛАКИРОВАНИЕ – защита
металлических изделий (лис-
тов, плит, труб, проволоки) от
коррозии путем нанесения на
их поверхность тонкого слоя
другого металла или сплава
термомеханическим способом.

ПИЛЯСТР – қабырғаның не
бағанның жоспарындағы тегіс
тікбұрыштанған шығыңқы
тұсы, әдетте белгілі бір ордердің
(базасы мен капителі бар негізгі
бөлігімен бірге) тіректің
үшбөліктік схема бойынша
өңделеді.
ПИРАМИДА (грек тілінен –
puramiV) – пирамида пішіндес
(кейде сатылы немесе мұнара
тәріздес) монументалды құры-
лым. Көнеегипеттік фараондар-
дың (Гизадағы Хеопса пирами-
дасы және т.б.) мазарын пира-
мида дейді. Пирамида типтес
құрылыстар (храмдарда неме-
се космологиялық культтерде
тұғыр қызметін атқаратын)
б.з.д. І мың жылдықта Орталық
және Оңтүстік Америкада да
тұрғызылған.
ПИРОН (қысқа шыбық) – тас
қалаудың блоктарын тігінен бе-
кітетін қысқа металл (кейде тас
немесе ағаш) шыбық. Пирондар
тастағы арнайы ойықтарға ор-
натылып, қорғасынмен құйы-
лып бекітіледі.
ЖАЛАТУ – басқа металдың
жұқа қабатын не термомехани-
калық тәсілмен алынған құйма-
ны металл бұйымдарының (та-
бақтардың, тақталардың, құ-
бырлардың, сымдардың) беті-
не жағу арқылы оларды тот-
танудан қорғау.
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ПЛАН – выполненное в опре-
деленном масштабе графичес-
кое изображение горизонталь-
ной проекции здания (либо
одного из его помещений) или
комплекса зданий, населенно-
го пункта или отдельных его
частей. На плане могут быть
указаны конструкции стен,
опор и перекрытий, расстанов-
ка мебели в интерьерах, распо-
ложение оборудования и схема
технологического процесса в
производственных помещени-
ях, озеленение территории, схе-
ма транспортной сети в горо-
де и др.

ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕ-
НИЙ – проектное и натурное
расположение помещений "в
плане".
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СХЕМА
ЗДАНИЯ – структура плана, в
которой определено размеще-
ние основных помещений и их
конфигурация с учетом пред-
полагаемой конструктивной
схемы здания.

ПЛАСТИКА – 1) скульптура
вообще; 2) скульптурное произ-
ведение. Различаются объем-
ная пластика – фигуры можно
потрогать руками со всех сто-
рон, и рельеф, где только одна
плоскость является выпуклой.

ЖОСПАР – ғимарат (немесе
оның үй-жайларының біре-
уінің) не ғимараттар кешенінің,
елді мекеннің не оның жекеле-
ген бөліктерінің көлденең проек-
циясының белгілі масштабта
орындалған графикалық бейне-
ленуі. Жоспарда қабырғалар,
тіректер мен жабындардың
құрылымы, интерерьдегі жи-
һаздардың орналасуы, өнді-
рістік үй-жайлардағы жабдық-
тардың орналасуы мен техно-
логиялық процестердің схема-
сы, аумақты көгалдандыру,
қаланың көлік желісінің сұл-
басы және т.б. көрсетілуі
мүмкін.
ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ ЖОСПА-
РЫ – "жоспарда" үй-жайлар-
дың жобалық және нақты ор-
наласуы.
ҒИМАРАТТЫҢ ЖОСПАР-
ЛЫ СХЕМАСЫ – негізгі үй-
жайлардың орналасуы және
ғимараттың болжалды конст-
рукциялық схемасын ескере
алынған, олардың конфигура-
циясы белгіленген жоспардың
құрылымы.
ПЛАСТИКА – 1) жалпы мүсін
өнері; 2) мүсіндік туынды. Пла-
стиканың көлемді түрі – фигу-
раларды, рельефті де барлық
жағынан қолмен ұстап көруге
болады, жазықтығы дүмбез-
деліп жасалады.
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ПЛАСТИНА – половина рас-
пиленного или расколотого
вдоль бревна. Применяется для
настила полов, потолков, дере-
вянных мостов и т.п.
ПЛАСТИЧНОСТЬ – способ-
ность материала без разруше-
ния изменять свои размеры и
форму под воздействием внеш-
ней нагрузки и сохранять эти
изменения после прекращения
ее действия.
ПЛАСТМАССА – материал,
состоящий частично или
польностью из органических
высокомолекулярных соедине-
ний и обладающий на некото-
рой стадии переработки плас-
тическими свойствами.
ПЛАТА ЗА ПРОДАЖУ ПРА-
ВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА – единовременный
платеж за предоставленный на
праве временного возмездного
землепользования земельный
участок, находящийся в госу-
дарственной собственности.
ПЛАФОН (от франц. plafond –
потолок) – в широком смысле
– любое (плоское или купольное)
перекрытие какого-либо поме-
щения. Украшающее плафон
произведение монументально-
декоративной живописи и
скульптуры – сюжетное и ор-
наментальное – также обозна-
чается термином "плафон".

ПЛАСТИНА – ұзынынан кесіл-
ген не шабылған бөрененің
жартысы. Еден, төбе, ағаш
көпірлердің және т.б. төсемі ре-
тінде қолданылады.
ИІЛІМДІЛІК – материалдың
сыртқы күштің әсерінен бұзыл-
мастан өз пішіні мен өлшемін
өзгерте алу және әсер етуден
кейін де осы өзгерістерді сақтау
қасиеті.

ПЛАСТМАССА – өңдеудің
кейбір сатыларында иілгіштік
сипаты болатын және жарты-
лай не толықтай органикалық
жоғарымолекулярлық қосын-
дыдан тұратын материал.

ЖЕР УЧАСКЕСІН ЖАЛДАУ
ҚҰҚЫҒЫН САТУ ТӨЛЕ-
МАҚЫСЫ – уақытша өтеулі
жер пайдалану құқығымен бе-
рілген мемлекеттік меншіктегі
жер учаскесі үшін біржолғы
төлем.

ПЛАФОН (француз тілінен –
plafond – төбе) – кең мағына-
сында – қандай да бір үй-жай-
дың кез келген (тегіс немесе
күмбезді) жабын қабаты. Пла-
фонды (төбені) безендіріп
тұрған монументалды-сәндік
сурет және мүсіндер де – сю-
жеттік және ою-өрнектік "пла-
фон" терминімен аталады. Су-
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Живописные плафоны могут
исполняться непосредственно
на штукатурке (в технике фрес-
ки, масляными, клеевыми, син-
тетическими красками), на
прикрепляемом к потолку хол-
сте (панно), мозайкой и други-
ми способами.
ПЛИНТ – 1) нижняя часть
базы колонны или пьедестала
– в виде квадратной плиты; 2)
плитом (или плинтусом) назы-
вают также тягу, прикрываю-
щую стык стены и пола в по-
мещении.
ПЛИНТУС – профилирован-
ная деревянная или пластико-
вая рейка, предназначенная для
прикрытия щелей между полом
и стеной. Элемент архитектур-
ного оформления помещения.

ПЛИНФА (от греч. plinqoV –
кирпич) – широкий и плоский
обожженный кирпич, являв-
шийся основным строитель-
ным материалом в архитекту-
ре Византии и в русском хра-
мовом зодчестве X-XIII веков.
ПЛИТА – горизонтальный
плоскостной элемент (ширина
которого преобладает над его
высотой или толщиной), при-
меняемый в строительстве зда-
ний и сооружений различного
назначения и выполняющий
несущие, ограждающие или

ретті плафондар тікелей сылақ-
тың үстіне (фреска техникасын-
да, майлы, желімді, синтетика-
лық бояулармен), төбеге бекіті-
летін холстқа (панно), мозайка
және басқа да әдістермен салы-
нады.

ПЛИНТ – 1) ұстанның не
тұғыр базасының шаршы тақта
түріндегі төменгі бөлігі; 2) үй-
жай қабырғалары мен еденінің
қиылысқан жерлерін жауып
тұратын қиындыны да плинт
(немесе плинтус) деп атайды.
ПЛИНТУС (ернеулік, еден-
кемер) – еден мен қабырға ара-
сындағы саңылауларды жабуға
арналған пішінделген ағаш не
пластик тақтайшалар. Үй-жай-
ларды сәулет өнерінде безенді-
ру элементі.
ПЛИНФА (грек тілінен –
plinqoV – кірпіш) – Византия
және Х-ХІІІ ғасырлардағы орыс-
тың храмдық сәулет өнеріндегі
басты құрылыс материалы бо-
лып саналатын жалпақ және
тегіс күйдірілген кірпіш.
ТАҚТА – түрлі мақсатта қолда-
нылатын ғимараттар мен
құрылыстар тұрғызуда қолда-
нылатын, тірек, қоршау не
қосарланған (тірек және қор-
шау), жылутехникалық, дыбыс-
оқшаулағыш, дыбыссіңіргіш
және сол сияқты қызмет атқа-
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совмещенные (несущие и ог-
раждающие), теплотехничес-
кие, звукоизоляционные, звуко-
поглощающие и тому подобные
функции.
ПЛИТА, ДРЕВЕСНОВОЛОК-
НИСТАЯ – материал, получа-
емый горячим прессованием
массы, состоящей из целлюлоз-
ных волокон, воды, синтети-
ческих полимеров и специаль-
ных добавок.
ПЛИТА, ДРЕВЕСНОСТРУ-
ЖЕЧНАЯ – материал, получа-
емый горячим прессованием
стружечной массы, смешанной
со связующим. Изготавливают-
ся одно- и многослойными.
Свойства плит зависят от ис-
пользующегося при производ-
стве вида связующего.
ПЛИТА, ЦЕМЕНТНО-СТРУ-
ЖЕЧНАЯ – конструкционный
материал, состоящий из прессо-
ванных древесных стружек, сме-
шанных с портландцементом,
соответствующими добавками и
водой. Морозостоек, относи-
тельно легко обрабатывается,
нетоксичен. Применяется при
устройстве ограждающих конст-
рукций, перегородок, полов.
ПЛИТКА, КЕРАМИЧЕС-
КАЯ – плоское изделие, при-
меняемое для отделки поверх-
ностей, полученное путем от-
жига керамической массы.

ратын көлденең жазық элемент
(оның қимасының ені биіктігі-
нен немесе қалыңдығынан
артық болады).

АҒАШ ТАЛШЫҚТЫ ТАҚТА
– целлюлоза талшықтары, су,
синтетикалық полимерлер
және арнайы қоспалардан
тұратын массаны ыстықтай
сығымдау негізінде алынатын
материал.
АҒАШ ЖАҢҚАЛЫ ТАҚТА –
жаңқалық массаны тұтқыр зат-
тармен ыстықтай сығымдау ар-
қылы алынатын материал. Бір
және көп қабатты түрлері бола-
ды. Тақталардың қасиеттері
оны өндіруге қолданылған
тұтқыр заттардың түріне бай-
ланысты болады.
ЦЕМЕНТТІ-ЖАҢҚАЛЫ
ТАҚТА – портландцементпен,
тиісті қоспалармен және сумен
араластырылған сығымдалған
ағаш жаңқасынан тұратын
құрылымдық материал. Аязға
төзімді, салыстырмалы түрде
жеңіл өңделеді, токсиндері жоқ.
Қоршау құрылымдарын, қал-
қалар, едендер салуда қолданы-
лады.
ҚЫШ ТАҚТАЙ – қыш масса-
ны күйдіру жолымен алынған
әрлеу үшін қолданылған жазық
бұйым.
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ПЛОТИНА – водоподпорное
гидротехническое сооружение,
перегораживающее водоток и
его долину для подъема уров-
ня воды.
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ –
строительные работы по изго-
товлению деревянных конст-
рукций и деталей с грубой об-
работкой, без применения в
соединениях столярного клея.
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА
– отношение массы материала
к его объема.
ПЛОЩАДЬ – открытое, архи-
тектурно организованное, об-
рамленное какими-либо здани-
ями, сооружениями или зеле-
ными насаждениями про-
странство, входящее в систему
других городских пространств.
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ – сумма площа-
дей всех общих комнат (гости-
ных) и спален.

ПОВАЛ – в русской деревян-
ной архитектуре расширенная
верхняя часть сруба, служащая
основанием шатровых и скат-
ных крыш и защищающая сте-
ны от дождя.
ПОДБАЛКИ – расположенные
между несущей балкой и опор-
ными стойками отрезки бруса.
Предназначены для распреде-
ления вертикальной нагрузки.

БӨГЕТ – судың деңгейін көте-
ру үшін су жолын және оның
алабын қоршайтын суға тосқа-
уыл гидротехникалық құрылыс.

АҒАШ ҰСТАСЫНЫҢ ЖҰ-
МЫСТАРЫ – ағаштық кон-
струкциялар мен бөлшектерді
ағаш біріктіретін желімді қолдан-
бай қарабайыр өңдеу арқылы
дайындау құрылыс жұмыстары.
МАТЕРИАЛДЫҢ ТЫҒЫЗ-
ДЫҒЫ – материал массасы-
ның оның көлеміне қатынасы.
АЛАҢ – қаланың өзге де
кеңістік жүйесіне енетін сәулет
өнері тұрғысынан ашық ұйым-
дастырылып, ғимараттармен,
құрылыстармен не жасыл же-
лектермен көмкерілген кеңістік.

ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ
АУДАНЫ – барлық ортақ
(қонақ бөлмелер) және жатын
бөлмелер ауданының қосын-
дысы.
ЖЫҚПА – орыстың ағаш сәу-
лет өнерінде қиманың кеңейе
түскен жоғары бөлігі, шатырлы
және еңісті төбеге негіз болады
және қабырғаларды жаңбыр-
дан қорғайды.
ПОДБАЛКИ (арқалық асты)
– тірек арқалық пен тіреуіш
діңгектер арасында орналаса-
тын білеу кесінділері. Көлденең
салмақты таратуға арналған.
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ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК –
горизонтальная конструкция,
которая крепится с нижней сто-
роны перекрытия или покры-
тия крыши на расстоянии не
менее 5 мм.
ПОДВОЛОКА – чердачное
помещение.
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕ-
НИЯ – сооружения, располо-
женные в толще земли. По на-
значению подразделяются на
туннели, метрополитены, гид-
ро- и электростанции, склады,
холодильники, резервуары, кол-
лекторы коммунального хозяй-
ства, гаражи и т.д.

ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ – этаж
при отметке пола помещений
ниже планировочной отметки
земли более чем на половину
высоты помещений.
ПОДЗОР (в архитектуре) –
декоративные деревянные дос-
ки с глухой или сквозной резь-
бой или металлические поло-
сы с прорезным узором, окай-
мляющие свесы кровли.
ПОДИУМ (лат. podium, от греч.
podion – ножка, основание) –
высокая, обычно прямоуголь-
ная платформа с лестницей с
одной стороны и отвесными
другими сторонами. На поди-
умах возводились античные

АСПАЛЫ ТӨБЕ – 5 мм-ден кем
емес қашықтықта шатыр аража-
бынының немесе жабынының
төменгі жағынан бекітілетін
көлденең конструкция.

ПОДВОЛОКА – шатырдағы
үй-жай.
ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТА-
РЫ – жерасты қабатында орна-
ласқан құрылыстар. Олар қол-
данылу мақсатына қарай: тун-
нелдерге, метрополитендерге,
гидро және электрстансалары-
на, қоймаларға, тоңазытқыштар-
ға, резервуарларға, коммунал-
дық шаруашылық коллекторла-
рына, гараждарға және т.б.
бөлінеді.
ЖЕРАСТЫ ҚАБАТЫ – ғима-
раттың бөлме едені белгілеуде
жердің жоспарлау белгісі үй-
жай биіктігінің жартысынан
артық қабат.
ПОДЗОР (сәулет өнерінде) –
шатыр қалқаларын көмкеріп
тұратын бітеу не тесік оймала-
ры бар сәндік ағаш тақтайлар
немесе кесіп салынған өрнек-
тері бар металл жолақтар.
ПОДИУМ (латын тілінен –
podium, грек тілінен – podion –
аяқ, негіз) – бір жағында бас-
қыштары бар, басқа жақтары тік,
әдетте тікбұрышты, биік плат-
форма. Подимударға антикалық
храмдар (негізінен римдік)
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(преимущественно римские)
храмы. "Подиумом" называет-
ся также стена вокруг арены и
возвышение с местами для
знатных зрителей в античном
цирке.
ПОДКЛЕТ – нижний этаж ка-
менного или деревянного жи-
лого дома или храма, обычно
имеющей служебно-хозяй-
ственное назначение.
ПОДКОС – работающий на сжа-
тие наклонный брус в строитель-
ных конструкциях. Поддержива-
ет горизонтальные элементы
конструкции (балки, перекрыр-
тия); опирается на вертикальные
элементы (стойки, колонны).
ПОДНАНИМАТЕЛЬ – сторо-
на в договоре поднайма жили-
ща, получающая в постоянное
или временное владение и
пользование жилище или часть
его от нанимателя (арендато-
ра).
ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ –
распологают в нижней части
оконного проема со стороны
помещения. Подоконные доски
устанавливают с уклоном 1%
внутрь помещений.
ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА
– нижняя плоскость фундамен-
та, передающая нагрузку на ос-
нование.
ПОДРЯД, БРИГАДНЫЙ –
форма низового хозяйственно-

тұрғызылған. Антикалық цирк-
тердегі аренаның айналасын-
дағы қабырға және ақсүйек
көрермендерге арналған орын-
дары бар биік жер де "подиум"
деп аталаған.
СЕНЕК – әдетте қызметтік-ша-
руашылық мақсатта қолданы-
латын тастан соғылған не
ағаштан салынған тұрғын үйдің
төменгі қабаты.
СҮЙЕУ – құрылыстық конст-
рукциялардағы қысуға арнал-
ған көлбеу білеу. Конструкция-
ның көлденең элементтерін
(арқалықтар, аражабындар)
тіреп тұрады; тік элементтерге
(тіректер, ұстандар) сүйенеді.
ҚОСЫМША ЖАЛДАУШЫ
– тұрғын жайды қосымша жал-
дау шартындағы тұрғын жайды
не оның бiр бөлiгiн жалдаушы-
дан (жалға алушыдан) тұрақты
немесе уақытша иеленуге және
пайдалануға алатын тарап.
ТЕРЕЗЕ АЛДЫ ТАҚТАЙЛА-
РЫ -терезе ойығының төменгі
жағында үй-жай жағынан ор-
наласады. Терезе алды тақтай-
лары үй-жай ішіне 1% көлбеу-
лікпен орнатылады.
ІРГЕТАС ТАБАНЫ – іргетас-
тың жүктемені негізге беретін
төменгі жазықтығы.

БРИГАДАЛЫҚ МЕРДІ-
ГЕРЛІК – төменгі шаруашы-
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го расчета, при котором брига-
де в соответствии с договором,
заключенным с администраци-
ей, поручается выполнение ра-
бот по объекту строительства
или его части и создаются ус-
ловия, необходимые для вы-
полнения работ, предусмот-
ренных этим договором.
ПОДРЯДЧИК – строительно-
монтажная или др. организа-
ция, фирма, а также отдельные
юридические или физические
лица, получившие в установ-
ленном порядке или на конкур-
сной основе право на участие
в строительстве, либо органи-
зации-посредники, принимаю-
щие на себя функции коорди-
нации работ.
ПОДРЯДЧИК, ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ – организация, являюща-
яся главным исполнителем до-
говора подряда на проведение
строительно-монтажных работ.
ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА –
лестница, предназначенная для
подъема пожарных и пожарно-
технического вооружения на
кровлю здания.
ПОЗОЛОТА – часто применяв-
шийся в определенных стилях
способ украшения куполов,
фурнитуры, светильников, ча-
сов и т.д. Позолота бывает двух
видов: 1) золоченая бронза; 2)
наложение настоящего сусаль-

лық есептің түрі; бұл бойынша
бригадаға әкімшілікпен жасал-
ған шартқа сәйкес құрылыс
объектісі не оның бөлігі бойын-
ша жұмыс орындау тапсырыла-
ды және осы шартпен белгілен-
ген жұмыстарды орындау үшін
қажетті жағдайлар жасалады.

МЕРДІГЕР – белгіленген тәртіп
бойынша не конкурстық негізде
құрылысқа қатысуға құқық ал-
ған немесе жұмыстарды үйлес-
тіру міндетін өзіне алған дел-
дал ұйымдар, құрылыс-жоба-
лау немесе басқа ұйым, фирма,
сондай-ақ жекелеген заңды не
жеке тұлғалар.

БАС МЕРДІГЕР – құрылыс-
монтаж жұмыстарын жүргізу-
ге арналған мердігерлік шартын
орындайтын негізгі атқарушы
ұйым.
ӨРТ БАСПАЛДАҒЫ – өрт
сөндіру техникалық қарулары
мен өрт сөндірушілерді ғимарат
шатырына көтеруге арналған
баспалдақ.
АЛТЫНДАУ – белгілі бір
стильдерде жиі кездесетін
күмбездерді, фурнитураны,
шырағдандарды, сағаттарды
және т.б. әшекейлеудің әдісі.
Алтындаудың екі түрі бар: 1)
алтын қосылған қола; 2) нағыз
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ного золота на подготовлен-
ную с помощью клея и мела
основу.
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ – ис-
кревление пиломатериала, воз-
никающее при распиловке,
сушке и хранении.
ПОКРЫТИЕ, ОГНЕЗАЩИТ-
НОЕ – слой огнезащитного со-
става, полученный в результа-
те обработки поверхности
объекта огнезащиты.
ПОКРЫТИЕ, ПЛЕНОЧНОЕ
ЗАЩИТНОЕ – защитное по-
крытие из пленочных листо-
вых или рулонных материалов.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПАМЯТ-
НИКА ИСТОРИИ И КУЛЬ-
ТУРЫ – физическое или юри-
дическое лицо, которому пре-
доставлено право пользования
памятником истории и культу-
ры на основании договора с
его собственником.
ПОЛ, ПЛАВАЮЩИЙ – пол,
отделенный от перекрытия и
стен амортизирующими или
изолирующими устройствами
в целях повышения звукоизо-
ляции смежных помещений.

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ
ЖИЛИЩА – сумма жилой и
нежилой площадей жилища.

ПОЛИРОВКА – полировка
мрамора, гранита и других кам-

сом алтынды желім мен бор-
дың көмегімен дайындалған
негізге салу.
ҚИСЫҚТЫҚ – кесу, кептіру
және сақтау кезінде кесілген
материалдың майысуы.

ОТТАН ҚОРҒАҒЫШ ЖА-
БЫНДЫ – оттан қорғалатын
объектінің бетін өңдеу нәтиже-
сінде алынған оттан қорғау
құрамының қабаты.
ҮЛДІРЛІ ҚОРҒАНЫС ЖА-
БЫНДЫ – үлдірлі табақтық не
орамалы материалдардан жа-
салған қорғаныс жабыны.
ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ
ЕСКЕРТКIШIН ПАЙДАЛА-
НУШЫ – тарих және мәдениет
ескерткiштерiн оның меншiк
иесiмен жасалған шарт
негiзiнде пайдалану құқығы
берiлген жеке не заңды тұлға.

ҚАЛҚЫМАЛЫ ЕДЕН – көр-
шілес үй-жайлардың дыбысоқ-
шаулау мүмкіндігін арттыру мақ-
сатында жабын мен қабырға-
лардан амортизациялағыш не
оқшаулағыш құрылғылармен
бөлінген еден.
ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ПАЙДАЛЫ
АЛАҢЫ – тұрғын үйдің
тұрғын алаңы мен тұрғын емес
алаңының қосындысы.
ЖЫЛТЫРАТУ – мәрмәрдің,
граниттің және басқа да тастар-
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ней, а также полирование фа-
нерованной и тщательно от-
шлифованной поверхности ме-
бели посредством многократ-
ного протирания растворен-
ным в спирте шеллаком. По
этой причине лаковое покры-
тие получается многослойным.
ПОЛИЦА – пологая нижняя
часть шатровой или двускатной
кровли, предназначенная для
отвода дождевой воды.
ПОЛКА – архитектурные об-
ломы, горизонтальный, прямо-
угольный в сечении выступ в
базе колонны, карнизе и др.,
иногда практического назначе-
ния (защита оконных проемов
от затекания влаги).
ПОЛОВНЯК – разбитый по-
полам (или на более мелкие ча-
сти) кирпич.
ПОЛУКОЛОННА – колонна,
наполовину выступающая из
стены, чаще всего для дости-
жения лучшего оптического
эффекта, обычно выступ, не-
сколько больший, чем наполо-
вину.
ПОМЕЩЕНИЕ – отдельное
внутреннее пространство в
жилом доме (жилом здании).
Границами каждого помеще-
ния являются внутренние не-
отделанные поверхности стен,
пола и потолка (междуэтажных
перекрытий) помещения, если

дың, сондай-ақ жиһаздың фа-
нерленген және мұқият тегіс-
телген үстіңгі беттерін спирт-
ке ерітілген шеллакпен қайта-
қайта ысқылап сүрту жолымен
жылтырату. Осыған байланыс-
ты лакталған жабындының
қабаты қалың болып келеді.
ЕТЕК – шатырлы немесе екі
еңісті төбенің төменгі көлбеулеу
бөлігі, жауын суын ағызуға ар-
налған.
СӨРЕ – сәулеттік бүйірқиынды-
ның, ұстанның, ернеудің және
т.б. негізіндегі қимасы тікбұрыш
болып келетін шығыңқы эле-
мент, кейде тиімді қолдануға
арналған (терезе ойықтарын
ылғал өтуден қорғау үшін).
ЖАРТЫ КІРПІШ – жартысы-
нан (не одан да ұсақ бөліктер-
ге) бөлінген кірпіш.
ЖАРТЫ ҰСТАН – қабырға-
дан жартылай шығып тұратын
ұстан, таңдаулы оптикалық
тиімділік үшін жиі қолданыла-
ды, әдетте шығыңқы тұсы жар-
тысынан үлкенірек болады.

ҮЙ-ЖАЙ – тұрғын үйдегі
(тұрғын жайдағы) жеке ішкі
кеңістік. Үй-жай қабырғасы-
ның, еденінің және төбесінің
(қабатаралық жабынның) ішкі
бөлінбеген беті, егер Қазақстан
Республикасының заңнама-
сында немесе меншік иелері
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иное не предусмотрено законо-
дательством Республики Ка-
захстан или соглашением меж-
ду собственниками.
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕЖИЛОЕ
– отдельное помещение, исполь-
зуемое для иных, чем постоянное
проживание, целей (магазин,
кафе, мастерская, контора и тому
подобное), за исключением час-
тей жилого дома (жилого здания),
являющихся общим имуществом.
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ ИМЕЮ-
ЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННОГО
ОСВЕЩЕНИЕ – помощение,
не имеющее окон или световых
проемов в наружных горажде-
ниях.
ПОМЕЩЕНИЯ, ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНЫЕ – применитель-
но к промышленным предпри-
ятиям это помещения, предназ-
наченные для бытового обслу-
живания занятых на предпри-
ятии рабочих и служащих, а
также для размещения админи-
стративно-хозяйственных и
технических служб.
ПОРЕБРИК – вид орнамен-
тальной кирпичной кладки,
при которой один ряд кирпи-
чей укладывается под углом к
наружной поверхности стены.
ПОРТАЛ – архитектурно обра-
ботанный вход в общественное
здание, во дворец, в церковь и
т.п.

арасындағы келісімде өзгеше
көзделмесе, әрбір үй-жайдың
шекарасы болып табылады.

ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙ –
тұрғын үйдің (тұрғын жайдың)
ортақ мүлік болып табылатын
бөлігін қоспағанда, тұрақты
тұрудан өзге мақсаттарға пай-
даланылатын жеке үй-жай
(дүкен, кафе, шеберхана, кеңсе
және сол сияқтылар).
ТАБИҒИ ЖАРЫҚТАНУЫ
ЖОҚ ҮЙ-ЖАЙ – сыртқы қор-
шауларында терезелері не жа-
рықтық ойықтары жоқ үй-жай.

ҚОСАЛҚЫ ҮЙ-ЖАЙЛАР –
өнеркәсіптік кәсіпорындарға
қатысты қолданғанда – кәсіпо-
рында қызмет ететін қызмет-
керлер мен қызметшілердің
тұрмыстық қажеттіліктерін өтеу-
ге арналған, сондай-ақ әкім-
шілік-шаруашылық және техни-
калық қызметтер орналасатын
үй-жайлар.
ПОРЕБРИК – кірпіштердің бір
қатары қабырғаның сыртқы
бетіне қарай бұрыштала орна-
ласатын ою-өрнекті кірпіш
қалауының түрі.
ПОРТАЛ – қоғамдық ғимарат-
қа, сарайға, шіркеуге және т.б.
сәулеттік тұрғыдан өңделген
кіретін есік.
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ПОРТИК – 1) галерея, у кото-
рой хотя бы одна из продоль-
ных сторон представляет собой
открытую колоннаду; 2) анало-
гичным образом разработан-
ный вход в здание.
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – гид-
равлическое вяжущее, получа-
емое при тонком измельчении
клинкера и гипса. Может со-
держать различного рода до-
бавки.
ПОРТЬЕРА – занавес перед
дверью или дверным проемом.

ПОСТАМЕНТ (нем. postament)
– архитектурное основание
произведений скульптуры, ко-
лонн, и др.; подставка, на ко-
торой устанавливается произ-
ведение станковой скульптуры.
ПОСТУТИЛИЗАЦИЯ ОБЪ-
ЕКТА – комплекс работ по де-
монтажу и сносу капитального
строения (здания, сооружения,
комплекса) после прекращения
его эксплуатации (пользова-
ния, применения) с одновре-
менным восстановлением и
вторичным использованием
регенерируемых элементов
(конструкций, материалов, обо-
рудования), а также переработ-
кой не подлежащих регенера-
ции элементов и отходов.

ПОРТИК – 1) ең болмағанда
бойлық тұсының біреуі ашық
ұстантізбек құрайтын галерея;
2) осындай жолмен әзірленген
ғимаратқа кіретін есік.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – клин-
кер мен гипсті ұсақ үгіту нәти-
жесінде алынатын гидравлика-
лық тұтқыр зат. Құрамында
түрлі қоспалар да болады.

ШЫМЫЛДЫҚ – есікке не
есік жақтауларына ұстаттырыл-
ған шымылдық.
ПОСТАМЕНТ (тұғыр) (неміс
тілінен – postament) – мүсін туын-
дыларының, ұстандар және
т.б. сәулеттік негізі; қондыр-
ғылы мүсін орнатылатын қон-
дырғы.
ОБЪЕКТІНІ КЕЙІННЕН
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ – күрделі
құрылыстың (ғимараттың,
құрылыстың, кешеннің) пай-
даланылуы (пайдалану, қол-
дану) тоқтатылғаннан кейін
кәдеге асатын элементтерін
(конструкцияларды, материал-
дарды,  жабдықтарды) бір
мезгілде қалпына келтіріп
және қайталап пайдаланып,
сондай-ақ кәдеге аспайтын
элементтер мен қалдықтарды
өңдей отырып, бөлшектеп алу
және бұзу жөніндегі жұмыстар
кешені.
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"ПОТАЙНОЙ ЗУБ" – прямо-
угольный выступ в верхнем
бревне, входящий в соответ-
ствующий паз нижнего бревна
венца сруба.
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАС-
НЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА – объекты, кото-
рые по функциональному на-
значению, технологическим
производственным процессам,
эксплуатационным характери-
стикам содержат угрозу воз-
никновения техногенных и
(или) экологических бедствий
(аварий) с нанесением вреда
здоровью и жизни человека,
невосполнимого ущерба, нару-
шения устойчивого функцио-
нирования других объектов.
ПОТЕРНА – коридор (галерея)
внутри массивного сооружения.
Устраивается, например, в теле
плотин для наблюдения за со-
стоянием их внутренних частей.
ПОТОК – бревно с выдолб-
ленным желобом, служащее
для отвода воды с кровли, од-
новременно являющееся опо-
рой для нижних концов кро-
вельного теса.
ПОЧВЕННЫЙ СЛОЙ – по-
верхностный слой суши земли,
особое природное образова-
ние, обладающее только ему
присущим строением, составом
и свойствами.

"ЖАСЫРЫН ТІС" – қима
ұшындағы төменгі бөрененің
кертпесіне кіретін жоғарғы
бөрененің тікбұрышты
шығыңқы жері.
ҚАУПІ ЫҚТИМАЛ ҚҰРЫ-
ЛЫС ОБЪЕКТІЛЕРІ – функ-
ционалдық мақсаты, техноло-
гиялық өндірістік процестері,
пайдалану сипаттамалары бо-
йынша адам өмірі мен денсаулы-
ғына зиян, орны толмас залал
келтіретін, басқа да объекті-
лердің тұрақты жұмыс істеуін
бұзатын техногендік және (не-
месе) экологиялық зілзалалар
(авариялар) қатері бар объекті-
лер.

ПОТЕРНА – көлемді құрылыс-
тың ішіндегі дәліз (галерея). Мы-
салға, бөгеттердің ішіне олардың
ішкі бөліктерінің жағдайын бақы-
лап отыру үшін салынады.
АҒЫН – шатырдан суды ағызу
үшін қызмет ететін, сонымен
қатар шатырдың жұқа тақтай-
ларының төменгі шеттері үшін
тірек болатын науа жүргізілген
бөрене.
ТОПЫРАҚ ҚАБАТЫ – жер-
дің құрғақ үстіңгі қабаты, тек
өзіне тән құрылымы, құрамы
мен қасиеттері бар ерекше та-
биғи түзілім.
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ПОЯС – 1) карниз или полоса
наподобие карниза, также на
сводах арок; 2) поперечная бал-
ка в форме ласточкиного хвос-
та, используемая для устойчи-
вости; 3) в мебели для сидения
натянутая под спиральными
пружинами несущая лента.
ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМ-
ЛЕЙ – юридически обеспечен-
ная возможность осуществлять
фактическое обладание землей.
ПРАВО ВРЕМЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ, НАХО-
ДЯЩИМСЯ В ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ – право
субъекта владеть и пользовать-
ся земельным участком, возни-
кающее на основе договора о
временном пользовании зе-
мельным участком между соб-
ственником земельного участ-
ка и временным пользователем
(арендатором или безвозмезд-
ным пользователем).
ПРАВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ – право лица владеть и
пользоваться земельным учас-
тком, находящимся в государ-
ственной собственности, бес-
срочно (постоянное землеполь-
зование) или в течение опре-
деленного срока (временное
землепользование) на возмез-
дной и (или) безвозмездной
основе.

БЕЛДІК – 1) ернеу немесе ер-
неуге ұқсас арка тоғыспалары-
ның жолағы; 2) қарлығаштың
құйрығы түріндегі көлденең
арқалық, тұрақтылық үшін пай-
даланылады; 3) отыруға арнал-
ған жиһазда спиральды серіп-
пенің астындағы тірек таспа.
ЖЕР ИЕЛЕНУ ҚҰҚЫҒЫ –
жерді іс жүзінде иеленуді жүзе-
ге асырудың заңмен қамтама-
сыз етілген мүмкіндігі.
ЖЕКЕ МЕНШІКТЕГІ ЖЕР
УЧАСКЕСІН УАҚЫТША
ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ –
жер учаскесінің меншік иесі мен
уақытша пайдаланушы (жалға
алушы немесе өтеусіз пайдала-
нушы) арасындағы жер учас-
кесін уақытша пайдалану тура-
лы шарт негізінде туындайтын,
субъектінің жер учаскесін иеле-
ну және пайдалану құқығы.

ЖЕР ПАЙДАЛАНУ ҚҰ-
ҚЫҒЫ – тұлғаның мемле-
кеттік меншіктегі жер учаскесін
өтеулі және (немесе) өтеусіз не-
гізде шектеусіз мерзімге (тұрақ-
ты жер пайдалану) не белгілі
бір мерзім ішінде (уақытша жер
пайдалану) иелену және пай-
далану құқығы.
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ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ
ЗЕМЛЕЙ – юридически обес-
печенное право государства
определять юридическую судь-
бу земли на территории Рес-
публики Казахстан, а также
право частного собственника
совершать в отношении свое-
го земельного участка сделки,
не запрещенные законами Рес-
публики Казахстан.
ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК – право
граждан и негосударственных
юридических лиц владеть,
пользоваться и распоряжаться
принадлежащим им земельным
участком на основаниях, усло-
виях и в пределах, установлен-
ных Земельным Кодексом.
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ ДОКУМЕНТ НА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – до-
кумент, подтверждающий на-
ступление юридических фак-
тов (юридических составов), на
основании которых возникают,
изменяются или прекращают-
ся права на земельный участок,
в том числе договоры, решения
судов, правовые акты испол-
нительных органов, свидетель-
ство о праве на наследство,
передаточный акт или разде-
лительный баланс при реорга-
низации негосударственных

ЖЕРГЕ БИЛІК ЕТУ ҚҰ-
ҚЫҒЫ – мемлекеттің Қазақ-
стан Республикасы аумағын-
дағы жердің заңдық тағдырын
айқындаудағы заңмен қамтама-
сыз етілген құқығы, сондай-ақ
жердің жекеменшік иесінің өз
жер учаскесіне қатысты Қазақ-
стан Республикасының заңда-
рында тыйым салынбаған мә-
мілелер жасасуға құқығы.
ЖЕР УЧАСКЕСІНЕ ЖЕКЕ
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ – аза-
маттардың және мемлекеттік
емес заңды тұлғалардың өзде-
ріне тиесілі жер учаскесін Жер
кодексінде белгіленген негіздер-
де, шарттар мен шектерде иеле-
ну, пайдалану және оларға билік
ету құқығы.

ЖЕР УЧАСКЕСІНЕ ҚҰҚЫҚ
БЕЛГІЛЕЙТІН ҚҰЖАТ –
осылардың негізінде жер учас-
кесіне құқықтар туындайтын,
өзгертілетін не тоқтатылатын
заңдық фактілердің (заңдық
құрамдарының) басталғанын
растайтын құжат, оның ішінде
шарттар, соттардың шешімдері,
атқарушы органдардың құқық-
тық актілері, мұрагерлікке құқық
туралы куәлік, меншік құқы-
ғымен жер учаскесіне иеленген
не уақытша өтеулі жер пайда-
лану құқығын сатып алған мем-
лекеттік емес заңды тұлғалар-
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юридических лиц, владеющих
земельным участком на праве
собственности или выкупив-
ших право временного возмез-
дного землепользования.
ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ – документация,
предшествующая разработке
градостроительного, архитек-
турного проектов, проекта
строительства и включающая
программы, отчеты, технико-
экономические обоснования
строительства, технико-эконо-
мические расчеты, результаты
научных исследований и ин-
женерных изысканий, техноло-
гические и конструктивные
расчеты, эскизы, макеты, обме-
ры и результаты обследований
объектов, а также иные исход-
ные данные и материалы, не-
обходимые для принятия реше-
ний о разработке проектной
документации и последующей
реализации проектов.

ПРЕСБИТЕРИЙ (позднелат.
presbyterium – место для из-
бранных, от греч. presbuteroV –
старейшина) – в европейской и
восточно-христианской цер-
ковной архитектуре простран-
ство между солеей и престолом
(столом для совершения та-
инств). В православных храмах
пресбитерий соответствует

ды қайта ұйымдастыру кезін-
дегі табыстау актісі не бөлу ба-
лансы.

ЖОБАЛАУ АЛДЫНДАҒЫ
ҚҰЖАТТАМА – қала құрылы-
сы, сәулет жобаларын, құры-
лыс жобасын әзірлеу алдында
жасалатын және бағдарлама-
ларды, есеп берулерді, құрылыс-
тың техникалық-экономикалық
негіздемелерін, техникалық-
экономикалық есептерді,
ғылыми зерттеулер мен инже-
нерлік ізденістер нәтижелерін,
технологиялық және конструк-
циялық есептерді, нобайларды,
макеттерді, өлшемдер мен
объектілерді зерттеу нәтиже-
лерін, сондай-ақ жобалау
құжаттамасын әзірлеу және
жобаларды кейіннен іске асы-
ру туралы шешімдер қабылдауға
қажетті өзге де бастапқы дерек-
тер мен материалдарды қамти-
тын құжаттама.
ШІРКЕУМІНБЕР (кейінгі ла-
тын тілінен – presbyterium – таң-
даулыларға арналған орын, грек
тілінен – presbuteroV – ақсақал)
– еуропалық және шығыс-хрис-
тиандық шіркеулік сәулет өне-
рінде солея мен тақтың ара-
сындағы кеңістік. Православ-
тық храмдарда шіркеумінберлер
– вимаға, батысеуропалық орта
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виме, в западноевропейских
средневековых храмах – цент-
ральной части хора.
ПРЕССОВАНИЕ – перерасп-
ределение бетонной смеси в
форме и ее уплотнение за счет
механического воздействия на
смесь прессующего штампа.
ПРИБОРЫ, САНИТАРНЫЕ –
приемники сточных вод (хо-
зяйственных и бытовых), уста-
навливаемые в жилых, обще-
ственных, коммунальных и
производственных зданиях. По
назначению подразделяются:
для гигиенических целей (умы-
вальники, ванны, душевые
поддоны, унитазы и т.п.); для
хозяйственных нужд (кухонные
раковины, мойки и т.п.); для
специальных целей (для лабо-
раторий, детских и медицинс-
ких учреждений, бытовых по-
мещений производственных
зданий).

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИ-
ЩА – приобретение граждана-
ми в собственность занимаемых
ими жилых помещений в домах
государственного жилищного
фонда, осуществляемое в соот-
ветствии с законодательством
Республики Казахстан.
ПРИРУБ – органически вклю-
ченная в общую композицию

ғасырлық храмдарда хордың
орталық бөлігіне сәйкес бола-
ды.
СЫҒЫМДАУ – сығымдағыш
штамптың бетон қоспасына ме-
ханикалық әсері арқылы қалып-
тағы бетон қоспасын қайта та-
рату және оны тығыздау.
САНИТАРИЯЛЫҚ АСПАП-
ТАР – тұрғын, қоғамдық, ком-
муналдық және өндірістік ғима-
раттарда орналатылатын ағын
суларды (шаруашылық және
тұрмыс) қабылдағыштар. Қол-
данылу мақсатына қарай олар
мыналарға бөлінеді: тазалық
мақсатындағылар (қол жуғыш-
тар, ванналар, душ табандықта-
ры, унитаздар); шаруашылық
қажетіне арналғандар (асхана-
лық раковиналар, жуғыштар
және т.б.); арнайы мақсаттарға
арналғандар (зертханаларға,
балалар мен иелері медицина-
лық мекемелерге, өндірістік
ғимараттардың тұрмыстық үй-
жайларына).
ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖЕКЕШЕ-
ЛЕНДІРУ – азаматтардың
мемлекеттік тұрғын үй қоры
үйлеріндегі өздері тұратын үй-
жайларды меншігіне сатып
алуы, ол Қазақстан Республи-
касының заңнамасына сәйкес
жүзеге асырылады.
КЕСПЕК – жалпы компози-
цияға табиғи үйлесімді қосыл-
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второстепенная и более низкая
часть срубного здания.
ПРИЧЕЛИНА – украшенные
резьбой фронтонные доски,
прикрывающие торцы слег те-
совой кровли.

ПРОГОН – балка в несущих
конструкциях здания, опираю-
щаяся непосредственно на
опорные части сооружения –
стены, колонны, пилоны.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА – период
времени от начала работ на
строительной площадке до
ввода в действие мощностей
предприятий, их очередей,
пусковых комплексов и отдель-
ных объектов при полном вы-
полнении состава работ, пре-
дусмотренных проектом.
ПРОДУХ – небольшое отвер-
стие в цоколях, стенах, пере-
крытиях здания, предназначен-
ное для естественной вентиля-
ции замкнутых пространств
сооружения.
ПРОЕКТ – замысел физичес-
ких и юридических лиц или го-
сударства по обеспечению не-
обходимых условий обитания и
жизнедеятельности человека,
представленный в форме архи-
тектурной, градостроительной

ған қималы ғимараттың негізгі
емес және аласалау бөлігі.
ПРИЧЕЛИНА – тақтаймен
жабылған төбенің сырғауылда-
рының шет жақтарын жауып
тұратын маңдайша қабырға-
ның оймышталып өрнектелген
тақтайлары.
ЖҮГІРТПЕ – тікелей құрылыс-
тың көтеріп тұратын бөлшек-
тері – қабырғаларға, ұстандар-
ға, пилондарға сүйенетін
ғимараттың тірек құрылымда-
рындағы арқалық.
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ҰЗАҚТЫ-
ҒЫ – құрылыс алаңында жұ-
мыс басталғаннан жобада
көзделген жұмыс толық орын-
далып, кәсіпорындардың, олар-
дың кезектерінің, кешендер мен
жекелеген объектілердің қуатта-
рын іске қосқанға дейінгі уақыт
кезеңі.

ПРОДУХ – құрылыстың
жабық кеңістіктері үшін табиғи
желдеткіш болатын ғимарат-
тың шығыңқы іргесіндегі,
қабырғасындағы, жабында-
рындағы шағын саңылаулар.
ЖОБА – жеке және заңды
тұлғалардың немесе мемле-
кеттің сәулет, қала құрылысы
және құрылыс құжаттамасы
(сызбалар, графикалық және
мәтіндік материалдар, инже-
нерлік және сметалық есептеу-
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и строительной документации
(чертежей, графических и тек-
стовых материалов, инженер-
ных и сметных расчетов).

ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛА-
НИРОВКИ – проект, разраба-
тываемый для отдельных час-
тей города на основе его гене-
рального плана с целью выяв-
ления архитектурно-простран-
свенного и инженерно-эконо-
мического решения застройки.
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ – проектная документа-
ция по организации работ на
годовую (двухлетнюю) про-
грамму строительной организа-
ции, увязывающая все объекты
по срокам строительства и
обеспечению материально-тех-
ническими и трудовыми ресур-
сами для своевременного вво-
да объектов в эксплуатацию с
наиболее высокими технико-
экономическими показателями.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕМОНТА – документация,
разрабатываемая в целях обес-
печения рациональной орга-
низации ремонто-строитель-
ного производства в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных документов.
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРИТЕЛЬСТВА – составная

лер) нысанында ұсынған, адам-
ның мекендеуі мен тіршілік
етуінің қажетті жағдайларын
қамтамасыз ету жөніндегі түпкі
ойы.
ЖІТІ ЖОСПАРЛАУ ЖОБА-
СЫ – құрылыстың сәулет-
кеңістіктік және инженерлік-
экономикалық шешімін анықтау
мақсатымен қаланың бас жос-
парының негізінде оның жеке-
ленген бөліктері үшін жасалған
жоба.
ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАС-
ТЫРУ ЖОБАСЫ – ең жоға-
ры техника-экономикалық көр-
сеткішті объектілерді дер кезін-
де пайдалануға қосу үшін бар-
лық объектілердің құрылыс
мерзімдері мен материалдық-
техникалық және еңбек ресурс-
тарымен қамтамасыз етуін
ұштастыратын құрылыс ұйы-
мының жылдық (екіжылдық)
бағдарламасына арналған
жұмысты ұйымдастыру бо-
йынша жобалық құжаттама.
ЖӨНДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫ-
РУ ЖОБАСЫ – нормативтік
құжаттардың талаптарына сәй-
кес жөндеу-құрылыс өндірісін
ұтымды ұйымдастыруды қам-
тамасыз ету мақсатымен жаса-
латын құжаттама.

ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАСТЫ-
РУ ЖОБАСЫ – құрылыстың
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часть технического проекта,
определяющая общую продол-
жительность и промежуточные
сроки строительства, распреде-
ление капитальных вложений
и объемов строительно-мон-
тажных работ, материально-
технические и трудовые ресур-
сы и источники их покрытия,
основные методы выполнения
строительно-монтажных работ
и структур управления строи-
тельством объекта.
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ – проект, определяю-
щий технологию, сроки выпол-
нения и порядок обеспечения
ресурсами строительно-мон-
тажных работ и служащий ос-
новным руводящим докумен-
том при организации произ-
водственных процессов по воз-
ведению частей зданий (соору-
жений).

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
(строительный проект) – про-
ектную (проектно-сметную)
документацию, содержащую
объемно-планировочные, кон-
структивные, технологические,
инженерные, природоохран-
ные, экономические и иные
решения, а также сметные рас-
четы для организации и веде-
ния строительства, инженер-
ной подготовки территории,

жалпы мерзімі мен аралық ке-
зеңдерін, капиталдық қаражат-
ты және құрылыс-монтаж
жұмыстарының көлемін бөлуді,
материалдық-техникалық және
еңбек ресурстарды және олар-
дың орнын толтыратын көз-
дерді, құрылыс-монтаж жұмыс-
тарын жүзеге асырудың негізгі
әдістерін және объектілердің
құрылысын басқарудың құры-
лымын анықтайтын техника-
лық жобаның құрамдас бөлігі.
ЖҰМЫС ӨНДІРУ ЖОБА-
СЫ – құрылыс-монтаж жұмыс-
тарының технологиясын,
орындау мерзімін және ресурс-
тармен қамтамасыз ету тәр-
тібін анықтайтын жоба; ол
ғимараттардың (құрылыстар-
дың) жеке бөлшектерін тұрғы-
зу жөніндегі өндірістік процес-
терді ұйымдастыру кезінде бас-
шылыққа алынатын негізгі
құжат болып табылады.
ҚҰРЫЛЫС ЖОБАСЫ (құ-
рылыстық жоба) – көлемдік-
жоспарлық, конструкциялық,
технологиялық, инженерлік,
табиғат қорғау, экономикалық
және өзге де шешімдерді қамти-
тын жобалау (жобалау-смета)
құжаттамасы, сондай-ақ құры-
лысты ұйымдастыру мен
жүргізуге, аумақты инженерлік
жағынан дайындауға, абаттан-
дыруға арналған сметалық
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благоустройства. К проектам
строительства также относятся
проекты консервации строи-
тельства незавершенных
объектов и постутилизации
объектов, выработавших свой
ресурс.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТИПО-
ВЫЕ – разработка типовых
проектов предприятий, зданий
и сооружений, предназначен-
ных для многократного приме-
нения в строительстве.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ – опыт-
ное (пробное) проектирование
с целью выбора, изучения и
предварительной проверки эф-
фективности новых прогрес-
сивных решений в промыш-
ленном, жилищном, граждан-
ском и сельском строительстве.
ПРОЕМ – отверстие для окон,
дверей и т.п. в стенах или пе-
регородках.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИ-
ТЕКТУРЫ (ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА) – объект авторс-
кого права и интеллектуальной
собственности автора (авто-
ров), являющийся результатом
творческого процесса в про-
фессиональной деятельности
физических лиц, направленно-
го на создание какого-либо ар-
хитектурного объекта или фор-
мирование градостроительно-

есептеулер. Құрылыс жобала-
рына аяқталмаған объектілер
құрылысын консервациялау
және өз ресурсын тауысқан
объектілерді кейіннен кәдеге
жарату жобалары да жатады.

ТИПТІК ЖОБАЛАУ – құры-
лыста көп рет қолдануға арнал-
ған кәсіпорындардың, ғима-
раттар мен құрылыстардың
типтік жобаларын әзірлеу.

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖОБА-
ЛАУ – өнеркәсіптік, тұрғын үй,
азаматтық және ауылшаруашы-
лығы құрылысында алдыңғы
қатарлы жаңа шешімдер таңдау,
зерттеу және оның тиімділігін
алдын ала тексеру мақсатын-
дағы тәжірибелік (сынамалық)
жобалау.
ОЙЫҚ – қабырғалардағы не-
месе қалқалардағы есік, терезе
және т.б. арналған саңылау.
СӘУЛЕТ (ҚАЛА ҚҰРЫЛЫ-
СЫ) ТУЫНДЫСЫ – қандай
да бір сәулет объектісін жасауға
не қала құрылысы кеңістігін
қалыптастыруға бағытталған,
жобалау құжаттамасы, жекеле-
ген сызба, макет немесе нобай
нысанында белгіленген автор-
лық ойды қоса алғанда, жеке
тұлғалардың кәсіби қызметін-
дегі шығармашылық процестің
нәтижесі болып табылатын ав-
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го пространства, включая ав-
торский замысел, зафиксиро-
ванный в форме проектной до-
кументации, отдельного черте-
жа, макета или эскиза, а также
реализованный в натуре про-
ект (часть проекта).
ПРОИЗВОДСТВ ЕННАЯ
БАЗА, СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – комплекс
предприятий и сооружений стро-
ительной организации, предназ-
наченных для оперативного
обеспечения строящихся объек-
тов необходимыми материально-
техническими ресурсами, а так-
же для изготовления (переработ-
ки, обогащения) собственными
силами материалов, изделий и
конструкций, используемых в
процессе строительства.
ПРОЛЕТ – расстояние между
смежными опорами, перекры-
ваемое балкой, плитой, аркой и
пр. Расчетный пролет – рассто-
яние между осями опор.
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО – отрасль стро-
ительства, создающая основ-
ные фонды промышленности.
ПРОПИЛОВКА, ПРОПИЛЬ-
НАЯ РЕЗЬБА – ажурная
сквозная резьба по дереву, вы-
полненная специальной пи-
лой. Пропиловкой оформляют-
ся наличники, карнизы и пр. в
деревянном зодчестве.

торлық құқық және автордың
(авторлардың) зияткерлік
меншік объектісі, сондай-ақ нақ-
ты іске асырылған жоба (жоба-
ның бөлігі).

ҚҰРЫЛЫС ТҰРҒЫЗАТЫН
ҰЙЫМНЫҢ ӨНДІРІСТІК
БАЗАСЫ – құрылыс ұйымының
салынып жатқан объектілерді
қажетті материалдық-техника-
лық ресурстармен шұғыл қам-
тамасыз етуге, сондай-ақ құры-
лыс процесінде пайдаланыла-
тын материалдарды, бұйым-
дарды және конструкцияларды
өз күштерімен дайындауға
(өңдеуге, байытуға) арналған
кәсіпорындары мен құрылыс-
тарының кешені.
АРАЛЫҚ – арқалық, тақта,
арка және т.с.с. жабылатын
көршілес тіректердің арасы.
Есептік аралық – тіректердің
осьтері арасындағы қашықтық.
ӨНЕРКӘСІП ҚҰРЫЛЫСЫ –
өнеркәсіптің негізгі қорларын
құрайтын құрылыс саласы.

АРАЛАУ, АРАЛАП ОЮЛАУ –
арнайы арамен ағашты ойып
ұсақ өрнектер салу. Ағаш сәулет
өнерінде аралау арқылы маң-
дайшалар, ернеулер және т.б.
безендіріледі.
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ПРОСТИЛЬ (от греч. pro –
впереди и stuloV – колонна) –
тип античного храма. Простиль
представляет собой прямоу-
гольное в плане, небольшое
здание с рядом колонн на глав-
ном фасаде.
ПРОФИЛЬ – 1) вид лица или
предмета сбоку; 2) в архитекту-
ре – подчеркнутая линия грани-
цы архитектурной детали, на-
пример, обрамления окна; 3)
контур здания или части здания,
особенно карниза; 4) скульптур-
ная деталь украшения с различ-
ными гладкими и изогнутыми
плоскостями и кантами, разви-
тая уже в греческой архитекту-
ре. Виды профилей: 1) шотлан-
дский; 2) трохилус (бороздка); 3)
вывернутая сима (гусек); 4) вы-
вернутая кима; 5) лесбосская
кима; 6) ионический, эхинус; 7)
дорическая кима; 8) эхинус-
кима; 9) стоящая сима (гусек);
10) лежащая сима.
ПСЕВДОГОТИКА (ложная
готика) (от греч. pseudos – ложь
и готика) -направление в евро-
пейской архитектуре XVIII-XIX
веков, стремившееся к возрож-
дению форм, декора и (в ряде
случаев) конструктивных осо-
бенностей готики. Зарождение
псевдоготики (особенно в Ве-
ликобритании) связано с пред-
романтическими веяниями: с

ПРОСТИЛЬ (грек тілінен – pro
– алдында және stuloV – ұстан)
– антикалық храмның бір түрі.
Жоспарда тікбұрышты бола-
тын, негізгі қасбетінде ұстан-
дар қатары бар шағын ғимарат.

БЕЙІН – 1) келбеттің не заттың
қырынан қарағандағы көрінісі.
2) сәулет өнерінде – сәулеттік
бөлшектің ерекшеленіп көрсе-
тілген шегі; 3) ғимараттың не
ғимарат бөлігінің, әсіресе ернеу-
дің контуры; 4) грек сәулет өне-
рінде дамыған түрі тегіс және
иілген жазықтықтары мен кант-
тары бар сәндік мүсіндік
бөлшек. Бейіннің түрлері: 1)
шотландиялық; 2) трохилус (бо-
роздалық); 3) айналдырылған
сима (қазға ұқсас); 4) айналды-
рылған кима; 5) лесбосс кима;
6) иондық, эхинкус; 7) дорилік
кима; 8) эхинус-кима; 9) тігінен
тұрған сима (қазға ұқсас); 10)
жатқан сима.
ПСЕВДОГОТИКА (жалған го-
тика) (грек тілінен – pseudos –
жалған және готика) – готика-
лық стильдің пішіндерін, деко-
рын және (кей жағдайларда)
конструкциялық ерекшеліктерін
қайта жандандыруға ұмтыла-
тын еуропалық сәулет өне-
ріндегі XVIII-XIX ғасырлар-
дағы бағыт. Жалған готиканың
туындауы (әсіресе Ұлыбрита-
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расцветом садово-паркового ис-
кусства, тягой к природе и есте-
ственной живописности, поэти-
зацией средневековья. К ранним
памятникам псевдоготики отно-
сятся искусственные руины, бе-
седки и часовни, виллы.

ПСЕВДОДИПТЕР (от гречес-
кого pseudos – ложь и диптер)
– тип древнегреческого храма.
Отличается от диптера отсут-
ствием внутреннего ряда ко-
лонн, хотя пространство для
них оставлено.
ПУДРА, АЛЮМИНИЕВАЯ –
тонко измельченный порошок
алюминия, не растворимый в
воде и в органических раство-
рителях. Применяется в каче-
стве пигмента, при производ-
стве строительных материалов
(газобетона), в пиротехнике.
Состоит из чешуйчатых или
каплеобразных частиц. Первые
получают путем раздавлива-
ния, а вторые – распыления
расплавленного алюминия.
ПУЛЬВИНЫ – каменная пли-
та (подушка), установленная
между пятой арки и капителью
опоры (колонны).
ПУЦЦОЛАНЫ – слабо сце-
ментированные отложения вул-

нияда) романтикалық дәуір ал-
дындағы ағымдармен байла-
нысты: бау-бақша-саябақ
өнерінің гүлденуімен, табиғатқа
және табиғи бейнелеу өнеріне,
ортағасырды поэтикаланды-
руға ұмтылумен байланысты.
Жалған готиканың көне ескерт-
кіштеріне жалған қирандылар,
жаппалар мен кішкене шіркеу-
лер, виллалар жатады.
ЖАЛҒАН ДИПТЕР (грек
тілінен – pseudos – жалған және
диптер) – көне грек храмының
бір түрі. Диптерден ішкі жағын-
дағы ұстандар қатарының бол-
мауымен ерекшеленеді, алайда
оларға орын қалдырылған.
АЛЮМИНИЙ ҰЛПАСЫ –
суда және органикалық еріткіш-
терде ерімейтін ұсақ үгітілген
алюминий ұнтағы. Құрылыс
материалдарын (газобетон)
өндіруде және пиротехникада
пигмент ретінде қолданылады.
Қабыршақты немесе тамшы
тәріздес бөлшектерден тұрады.
Біріншісін – жаншу, ал екіншісін
ерітілген алюминийді ыдырату
жолымен алады.

ПУЛЬВИНАЛАР – бесінші
арка мен тіреудің (ұстанның)
капителі арасында орналаса-
тын тас тақта (жастық).
ПУЦЦОЛАНДАР – жанартау-
лық материалдардың (күл және
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канических материалов (пеплы
и т. д.), разновидность вулкани-
ческих туфов. Светлые разно-
видности применяются при
изготовлении гидравлической
извести и пуццоланового це-
мента. Такой цемент имеет по-
вышенные водо- и сульфатос-
тойкость, но отличается пони-
женными воздухо- и морозо-
стойкостью по сравнению с
портландцементом.
ПЬЕДЕСТАЛ – 1) подножие ко-
лонны, в классической архитек-
туре, состоящее обычно из трех
частей, называемых цоколем,
стволом, карнизом; 2) подножие
для скульптуры, вазы и т.п.

т.б.) нашар тұтасқан
шөгінділері, жанартаулық туф-
тардың бір түрі. Ашық түсті
түрлері гидравликалық әк және
пуццоланды цемент өндіруде
қолданылады. Мұндай це-
менттің портландцементпен
салыстырғанда суға және суль-
фатқа төзімділігі жоғары, бірақ
ауаға және аязға төзімділігі
төмен болады.

ТҰҒЫР – 1) ұстанның табаны,
классикалық сәулет өнерінде
ірге, ернеу, негіз деп аталатын
үш бөліктен тұрады; 2)
мүсіннің, вазаның және т.б. ас-
тыңғы тағаны.

Р
РАБАТКА – цветник в виде уз-
кой (1-2,5 м) полосы, окаймля-
ющий парковые дорожки, цве-
точные партеры.
РАБОЧАЯ ЗОНА – простран-
ство над уровнем пола или рабо-
чей площадки высотой 2 м при
выполнении работы стоя или 1,5
м – при выполнении работы сидя.
РАБОЧАЯ КОМИССИЯ –
временный коллегиальный
орган, проводящий комплекс-
ную проверку готовности
объекта для предъявления ее
результатов государственной
приемочной комиссии.

РАБАТКА – саябақ жолдарын,
гүлді партерлерді көмкеріп
тұратын жіңішке (1-2,5 м)
жолақ тәрізді гүлзар.
ЖҰМЫС АЙМАҒЫ – еден не
жұмыс алаңшасы деңгейінен
түрегеліп жұмыс істегенде 2 м
биіктіктегі немесе отырып жұмыс
істегенде 1,5 м биіктіктегі кеңістік.
ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫ –
нәтижелерін мемлекеттік
қабылдау комиссиясына ұсыну
үшін объектінің дайындығына
кешенді тексеру жүргізетін
уақытша алқалы орган.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО – место
постоянного или временного
пребывания работающих в про-
цессе трудовой деятельности.
РАВЕЛИН – оборонительное
сооружение впереди крепост-
ного вала, треугольное в плане.

РАЗБАВИТЕЛИ – жидкости,
служащие для уменьшения вяз-
кости составов или разведения
сухих минеральных красок. В
качестве разбавителей в лакок-
расочных составах используют
олифы и различные эмульсии.

РАЗДЕЛ ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ – изменение догово-
ра найма жилого помещения в
домах государственного и об-
щественного жилищного фон-
да по требованию члена семьи
нанимателя или лица, прекра-
тившего семейные отношения,
но продолжающего проживать
по договору. Требование разде-
ла жилого помещения предпо-
лагает выделение заявителю
жилого помещения и заключе-
ние на это помещения самосто-
ятельного договора найма. Для
раздела жилого помещения не-
обходимы согласие нанимате-
ля и остальных членов его се-
мьи (других постоянных
пользователей), а также нали-

ЖҰМЫС ОРНЫ – қызметкер-
лердің еңбек қызмет процесін-
де тұрақты не уақытша орналас-
қан орны.
РАВЕЛИН (маңдайбекініс) –
жоспарда үшбұрышты бола-
тын, бекініс үйіндісінің алдын-
дағы қорғаныс құрылысы.
СҰЙЫЛТҚЫШТАР – құра-
малардың жабысқақтығын
төмендету немесе құрғақ мине-
ралды бояуларды ерітуге пайда-
ланылатын сұйықтықтар. Лак-
ты-бояулы құрамалар үшін
сұйылтқыштар ретінде олифа-
лар мен түрлі эмульсиялар пай-
даланылады.
ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙДЫ БӨ-
ЛІСКЕ САЛУ – жалға алушы
отбасының мүшесі не отбасы-
лық қарым-қатынасты тоқтат-
қан, алайда шарт негізінде ме-
кендеп жатқан адамның тала-
бы бойынша мемлекеттік және
қоғамдық тұрғын үй қорындағы
тұрғын үй-жайды жалдау шар-
тын өзгертуі. Тұрғын үй-жай-
ды бөліске салуды талап ету
шағымданушыға тұрғын үй-
жай бөліп, осы бөлінген үй-
жайға өз алдына жеке жалға алу
шартын жасасуды көздейді.
Тұрғын жайды бөліске салу
үшін жалға алушының және
оның отбасындағы басқа
мүшелердің (басқа тұрақты
тұтынушылардың) келісімі, со-
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чие изолированного жилого
помещения (комнаты, несколь-
ких комнат), соответствующего
по своим размерам доле члена
семьи в общей жилой площа-
ди.
РАЗДЕЛЬНАЯ (ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ) СОБСТВЕН-
НОСТЬ – собственность граж-
дан, юридических лиц или го-
сударства на помещение в со-
ставе жилого дома (жилого зда-
ния), в котором образована осо-
бая форма собственности на не-
движимость – кондоминиум.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ – утверж-
дение акта государственной
приемочной комиссии о при-
емке жилого здания уполномо-
ченным органом, назначившим
комиссию.
РАКУРС – перспективное со-
кращение архитектурных форм,
изображенных фигур и предме-
тов.
РАППОРТ – повторяющееся
изображение основного эле-
мента рисунка, например, на
обоях или ковре.
РАСКОС – строительный эле-
мент, соединяющий два узла
каркаса, фермы и т.п. Располо-
жен по диагонали замкнутого
контура и обеспечивает жест-
кость конструкции.

нымен қатар жалпы тұрғын
аумақтағы отбасы мүшесінің
үлесіне сай көлемдегі оқшаулан-
ған тұрғын үй-жайдың
(бөлме, бірнеше бөлме) болуы
керек.
БӨЛЕК (ӨЗІНДІК) МЕН-
ШІК – жылжымайтын мүлікке
меншіктің ерекше нысаны –
кондоминиум құрылған тұрғын
жай (тұрғын үй) құрамындағы
үй-жайға азаматтардың, заңды
тұлғалардың не мемлекеттің
меншігі.

ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУГЕ
РҰҚСАТ – комиссияны таға-
йындаған уәкiлеттi органның
тұрғын жайды қабылдау тура-
лы мемлекеттiк қабылдау ко-
миссиясының актiсiн бекiтуi.

РАКУРС – сәулет өнерінің
үлгілері, бейнеленген фигура-
лар мен заттарды ұтымды қыс-
қарту.
РАППОРТ – суреттің негізгі
элементінің қайталанып ке-
летін бейнесі, мысалы, тұсқағаз
не кілем бетінде.
ҚИҒАШ ТІРЕУ – қаңқаның,
ферманың және т.б. екі түйінін
жалғастыратын құрылыс эле-
менті. Тұйық контурдың диаго-
налі бойынша орналасады және
құрылымның беріктігін қамта-
масыз етеді.
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РАСКРЕПОВКА – небольшой
выступ или излом линии фаса-
да, антаблемента, карниза и
т.п. по горизонтали.

РАСПАЛУБКА – часть свода
(или свод), имеющий форму
отрезка полуцилиндрической
поверхности, рассеченной дву-
мя взаимно пересекающимися
плоскостями и опирающаяся по
этим линиям сечения.
РАСПОРКА – жесткое монтаж-
ное приспособление, не обла-
дающее собственной устойчи-
востью, работающего только на
сжатие. Предназначена для
удержания двух элементов от
смещения внутрь.
РАСТВОРИТЕЛИ – жидкости,
служащие для придания соста-
вам необходимой консистен-
ции. В качестве растворителей
для масляных красок использу-
ются бензин, уайт-спирит, ски-
пидар, для перхлорвиниловых
– ацетон, для клеевых и водо-
эмульсионных – вода. Боль-
шинство растворителей – ток-
сичные, горючие и взрывоо-
пасные вещества.
РАСТВОРЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
– подразделяются на растворы
для обычных штукатурок и
цветные декоративные.
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖА-
НИЕ ЖИЛИЩА – сумма пла-

ИІН БЕКІТКІШТЕР – қас-
беттің, антаблементтің, ернеудің
және т.б. көлденең жолақтары-
ның аздап шығып тұратын не-
месе иінді бөлігі.
РАСПАЛУБКА – тоғыспаның
(немесе тоғыспалардың) жоға-
ры жағы жартылай цилиндрлі,
бірін-бірі өзара кесіп өтетін жа-
зықтықтарға бөлінген, қиылы-
су сызығына тіреліп тұратын
кесінді түріндегі бөлігі.
КЕРМЕ – қысуға ғана арналғ-
ан, өзінің орнықтылығы жоқ
қатты монтаждау құралы. Екі
элементті ішке қарай жылжып
кетуден ұстап тұруға арналған.

ЕРІТКІШТЕР – құрамдарға
қажетті консистенция беруге
қолданылатын сұйықтықтар.
Майлы бояуларға арналған еріт-
кіштер ретінде – бензин, уайт-
спирт, скипидар, ал перхлор-
винилды сырларға – ацетон,
желімді және суэмульсиялы
сырларға су қолданылады. Еріт-
кіштер көбінесе улы, жанғыш
және жарылғыш заттектер бо-
лып келеді.
ӘРЛЕУ ЕРІТІНДІСІ – түрлі-
түсті сәндік және кәдімгі сы-
лаққа арналған болып бөлінеді.

ТҰРҒЫН ҮЙДІ ҰСТАУҒА
ЖҰМСАЛАТЫН ШЫҒЫН-
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тежей, необходимая на эксплу-
атацию, текущий и капиталь-
ный ремонт жилого дома, а так-
же содержание земельного уча-
стка.
РАСШИВКА – 1) придание
определенной формы лицевым
швам кирпичной или каменной
кладки; 2) инструмент для про-
изводства указанных работ.

РАСШИВКА ШВОВ – пригла-
живание и уплотнение швов
кирпичной кладки с одновре-
менным приданием им опре-
деленной формы.
РАТУША (польск. ratusz, от нем.
Rathaus) – здание городского са-
моуправления в ряде европей-
ских стран. Средневековый ар-
хитектурный тип ратуши сло-
жился в основном в XII-XIV
веках; обычно двухэтажное зда-
ние с залом совещаний на вто-
ром этаже, балконом и много-
ярусной часовой башней. В
XVI-XVII веках на средневеко-
вую композиционную основу
накладывались ренессансные и
барочные элементы. В конце
XIX века и в начале XX века
строились ратуши в националь-
но-романтическом стиле (рату-
ша в Стокгольме, 1911-1921 гг.,
архитектор – Р.Эстберг).
РЕГЛАМЕНТЫ, ГРАДОСТ-
РОИТЕЛЬНЫЕ – режимы,

ДАР – тұрғын үйді пайдала-
нуға, оны ағымдағы және
күрделі жөндеуден өткізуге,
сондай-ақ жер учаскесін ұстауға
қажет төлемдер қосындысы.
ӘШЕКЕЙ (ӘШЕКЕЙЛЕ-
ГІШ) – 1) кірпіш немесе тас
қалаудың беткі жіктерін белгілі
бір үлгіде әрлеу; 2) осы аталған
жұмысты орындауда қолданы-
латын құрал.
ЖІКТЕРДІ ӘШЕКЕЙЛЕУ –
кірпіш қалау жіктеріне белгілі бір
пішін бере отырып, тегістеу
және тығыздау.

РАТУША (поляк тілінен – ratusz,
неміс тілінен – Rathaus) – бірқа-
тар еуропалық елдердегі қалалық
өзін-өзі басқару ғимараты. Рату-
шаның орта ғасырлық сәулет
өнері үлгісі негізінен XII-XIV
ғасырларда қалыптасты; әдетте
мәжіліс залы және көп ярусты
сақшы мұнарасы болатын екі
қабатты ғимарат. XVI-XVII
ғасырларда оның орта ғасыр-
лық негізіне реннесанстық және
барокколық элементтер қосыла-
ды. XIX ғасырдың соңы мен XX
ғасырдың басында ұлттық-ро-
мантикалық стильдегі ратуша-
лар салынды (Стокгольмдегі
ратуша, 1911-1921-жылдар, сәу-
летші – Р.Эстберг).
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ
РЕГЛАМЕНТТЕРІ – аумақтар-
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разрешения, ограничения
(включая обременения, запре-
щения и сервитуты) использо-
вания территорий (земельных
участков) и других объектов не-
движимости, а также любых
допустимых изменений их со-
стояния, установленных в зако-
нодательном порядке.

РЕГУЛА – короткая полочка,
расположенная под триглифом.
РЕЗЕРВУАР – емкостное со-
оружение для хранения раз-
личных жидкостей и газов.
РЕКВИЗИЦИЯ ЖИЛИЩА –
принудительное изъятие жи-
лища у собственника в услови-
ях чрезвычайных ситуаций по
решению государственных ор-
ганов в порядке, установлен-
ном законодательными актами,
с выплатой стоимости изъято-
го жилища либо иными вида-
ми возмещения, не противоре-
чащими законодательным ак-
там Республики Казахстан.
РЕКОНСТРУКЦИЯ – пере-
стройка, модернизация, обнов-
ление зданий и сооружений,
улиц, площадей, планировоч-
ной структуры города. Реконст-
рукция чаще всего предполага-
ет сохранение элементов исто-
рически сложившегося облика
зданий, характера городской
среды. В зависимости от целей

ды (жер учаскелерін) және бас-
қа да жылжымайтын мүлік
объектілерін пайдаланудың,
сондай-ақ олардың жай-
күйінің заңнамада белгіленген
тәртіппен жол берілетін кез кел-
ген өзгерістерінің режимдері,
рұқсаттары, шектеулері (ауырт-
палық салуды, тыйым салу мен
сервитуттарды қоса алғанда).
РЕГУЛА – триглифтің астына
орнатылған қысқа сөре.
РЕЗЕРВУАР – түрлі сұйықтар
мен газдарды сақтауға арнал-
ған ыдыс құрылысы.
ТҰРҒЫН ҮЙДІ РЕКВИЗИ-
ЦИЯЛАУ – төтенше оқиғалар
жағдайында мемлекеттік
органдардың шешімі бойынша
меншік иесінен тұрғын үйді
заңнамалық актілерде белгілен-
ген тәртіппен мәжбүр етіп
алып, алынған тұрғын үйдің
құнын не Қазақстан Республи-
касының заңнамалық актілері-
не қайшы келмейтін өзге де
өтем түрлерін төлеу.
РЕКОНСТРУКЦИЯ – қала
ғимараттары мен құрылыста-
рының, көшелері мен алаңда-
рының, жоспарлық құрылым-
дарының қайта тұрғызылуы,
жаңғыртылуы, жаңартылуы.
Реконструкция бәрінен бұрын
ғимараттардың, қала ортасы-
ның тарихи тұрғыдан қалыпта-
сып келген бет-бейнесі мен си-
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и характера реконструктивного
вмешательства различают та-
кие виды реконструкции, как
реновация, реабилитация, ре-
валоризация и др.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛО-
ГО ДОМА – комплекс строи-
тельных работ и организаци-
онно-технических мероприя-
тий, связанных с изменением
основных технико-экономи-
ческих показателей жилого
дома (количества и площади
квартир, строительного объема
и общей площади дома) или его
назначения и осуществляемых
в целях улучшения условий
проживания и приведения эк-
сплуатационных показателей
жилого дома к уровня совре-
менных требований.
РЕЛЬЕФ – 1) скульптурное
изображение на плоскости.
Может быть углубленным (кой-
ланогриф) и выступающим (ба-
рельеф, горельеф); 2) конфигу-
рация поверхности земельного
участка (рельеф местности).
РЕЛЬЕФНОЕ ЛАКИРОВА-
НИЕ – вырезанное в толстом
слое лака украшение; китайская
техника.
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
– свойство изделия, характири-

патын сақтауды көздейді. Ре-
конструкциялаудың қажетті-
лігінің мақсаты мен сипатына
қарай реконструкциялау рено-
вациялау (қайтадан жаңалау),
реабилитациялау (оңалту), ре-
валоризациялау және т.б. сияқ-
ты түрлеріне бөлінеді.
ТҰРҒЫН ҮЙДІ РЕКОНСТ-
РУКЦИЯЛАУ – тұрғын үйдің
негізгі техника-экономикалық
көрсеткіштерінің (пәтерлер
саны мен ауданы, құрылыс
көлемі мен үйдің жалпы ауда-
ны) не оның қолдану мақсаты-
ның өзгеруімен байланысты
және тұру жағдайларын жақ-
сарту мен тұрғын үйдің пайда-
лану көрсеткіштерін қазіргі за-
ман талаптардың деңгейіне
келтіру мақсатымен жүзеге асы-
рылатын құрылыс жұмыстары
мен ұйымдастыру-техникалық
іс-шараларының кешені.
РЕЛЬЕФ (бедер) – 1) жазық-
тықтағы мүсіндік бейне. Баты-
рылып салынған (койлано-
гриф) және шығыңқы (барельеф,
горельеф) түрлері болады; 2)
жер бөлігінің беткі конфигура-
циясы (жергілікті жер рельефі).
БЕДЕРЛЕП ЛАКТАУ – лак-
тың қалың қабатынан ойыла-
тын әшекей; қытай техникасы.

ЖӨНДЕУГЕ ЖАРАМДЫ-
ЛЫҚ – бұйым ақаулығының
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зующее его приспособленность
к восстановлению исправнос-
ти и сохранению заданной тех-
нической характеристики.
РЕСТАВРАЦИЯ – восстанов-
ление здания в первоначаль-
ном (или близком к первона-
чальному) виде.
РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ – правовые акты местных
исполнительных органов об-
ластей (города республиканс-
кого значения, столицы), рай-
онов (городов областного зна-
чения), а также акимов городов
районного значения, поселков,
аулов (сел), аульных (сельских)
округов о предоставлении пра-
ва на земельный участок.

РИГЕЛЬ (нем. Riegel – попере-
чина, засов) – линейный несу-
щий элемент (балка, стержень)
строительных конструкций
зданий или сооружений, рас-
положенный, как правило, го-
ризонтально. Ригель соединя-
ет (жестко или шарнирно) вер-
тикальные элементы (стойки,
колонны) и служит опорой для
прогонов и плит, устанавлива-
емых в перекрытиях или по-
крытиях зданий. Выполняют
ригели из металла, железобето-
на или дерева, решётчатыми

қалпына келу және берілген
техникалық сипаттамасын сақ-
тау бейімділігін сипаттайтын
қасиеті.
РЕСТАВРАЦИЯ – ғимаратты
алғашқы қалпына (немесе соған
жақындатылған қалыпқа) кел-
тіру.
ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ
ОРГАНДАРДЫҢ ШЕШІМ-
ДЕРІ – облыстардың (респуб-
ликалық маңызы бар қаланың,
астананың), аудандардың (об-
лыстық маңызы бар қалалар-
дың) жергілікті атқарушы
органдарының, сондай-ақ
аудандық маңызы бар қалалар,
кенттер, ауылдар (селолар),
ауылдық (селолық) округтер
әкімдерінің жер учаскесіне
құқық беру туралы құқықтық
актілері.
БЕЛАРҚА (неміс тілінен –
Riegel – көлденең арқалық,
ысырма) – әдетте көлденең ор-
наласатын ғимараттар мен
құрылыстардың құрылыс
құрылымдарының тірек сызық-
тық элементі (арқалық, өзек).
Беларқа тік орналасқан элемент-
терді (тіреулер, ұстындар) жал-
ғастырады (мықтап немесе
тоспалы) және ғимараттардың
аражабындары мен жабын-
дарында орнатылатын жүгірт-
пелер мен тақталар үшін тірек
болады. Олар металдан, темір-
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или сплошными (прямоуголь-
ного, таврового, двутаврового
или иного поперечного сече-
ния).

РИЗАЛИТ (от греч. risalita – вы-
ступ) – выступающая часть зда-
ния, идущая во всю его высоту.
Ризалиты обычно расположе-
ны симметрично по отноше-
нию к центральной оси здания;
составляя единое целое с ос-
новной массой постройки, вно-
сят разнообразие в простран-
ственную организацию фасада.
РИЗНИЦА – в христианских
храмах помещение для хране-
ния риз (облачения священни-
ка при богослужении) и цер-
ковной утвари. Обычно нахо-
дилась внутри храма, иногда
являлась пристройкой или (в
монастырях) отдельным здани-
ем.
РИТМ (в архитектуре) – повто-
ряемость, чередование архи-
тектурных элементов здания.
Задается расположением ко-
лонн, аркад, проемов, скульп-
тур и т.п.
РОЗА – круглое окно на фаса-
дах романских и готических
церквей – вначале без перепле-
та, затем, наоборот, со все бо-
лее сложным рисунком пере-
плета, основу которого в раний
период образует подобие фи-

бетоннан, ағаштан, торламалы
немесе тұтас болып жасалады
(тікбұрышты, таңбалы, екітаң-
балы не басқа да көлденең
қималы).
РИЗАЛИТ (грек тілінен – risalita
– шығыңқы жер) – ғимараттың
ұзына бойымен жүргізілген
шығыңқы бөлігі. Ризалиттер
әдетте құрылыстың негізгі
бөлігімен біртұтастықта, ғима-
раттың орталық осіне қараған-
да симметриялы орналасады;
қасбеттік кеңістікті түрлендіріп
тұрады.
РИЗНИЦА – христиан храмда-
рындағы ризалар (священ-
никтің құдайға сиыну кезінде
киетін киімі) мен шіркеулік ке-
рек-жарақтарды сақтайтын үй-
жай. Әдетте храмның ішінде
болады, кейде жапсарлас (мо-
настырьларда) немесе бөлек
ғимарат түрінде салынады.
ЫРҒАҚ (сәулет өнерінде) –
ғимараттың сәулеттік элемент-
терінің қайталануы, кезектесуі.
Ұстандар, аркалар, ойықтар,
мүсіндер және т.с.с. орналасуы
арқылы беріледі.
РАЙХАН – романдық және го-
тикалық шіркеулердің қасбетте-
ріндегі дөңгелек терезе, алғаш-
қыда мұқабасыз болғанымен,
кейінірек күрделі суретті мұқа-
балармен қапталды, ертерек
кезеңде оның негізі дөңгелектің



Сәулет және құрылыс саласы

238

гурных спиц колеса и который
позднее превращается в свое-
образный каменный кружев-
ной узор. Наиболее крупные
розы готических соборов дос-
тигают огромных размеров (на-
пример, в Соборе Парижской
богоматери – 12,9 м).
РОЗЕТКА – орнамент в виде
круга, составленный из цве-
точных лепестков. Как плоско-
стной орнамент использовал-
ся еще с античных времен, в
готике принял форму оконной
круглой розы – характерного
отличительного признака готи-
ческой архитектуры.
РОКАЙЛЬ – искусственный
грот, раковина; хрупкая, тонко
расчлененная ассиметричная
форма раковины, характерный
орнамент рококо (отсюда и на-
звание стиля).
РОКОКО – стиль в европейс-
кой архитектуре в I половине и
середине XVIII века. Рококо
связано с возникновением
дворцовых и культурных стро-
ений.

РОМАНЦЕМЕНТ – гидрав-
лическое вяжущее. Получают
посредством тонкого помола
известковых и магнезиальных
мергелей обожженных при тем-
пературе 850-900

0
С. Может

содержать гипс и различные

бейнелі кергіштеріне ұқсады, ал
одан өте тастан өрілген өзіндік
өрнекке айналды. Готикалық
соборлардың неғұрлым ірі рай-
хандары өте көлемді болып ке-
леді (мәселен, Париждегі
Құдайана Соборы – 12,9 м).

РОЗЕТКА – гүл жапырақтары-
нан құрастырылған шеңбер
түріндегі өрнек. Жазық өрнек
ретінде тіпті антикалық дәуір-
ден бері пайдаланылып келеді,
оның готикалық сәулет өне-
ріндегі ерекше сипатты белгісі
– терезелік шеңберлі розалық
пішінге ие болды.
РОКАЙЛЬ – жасанды грот,
бақалшық; бақалшықтың нәзік,
жіңішкеленіп келген ассимет-
риялық пішіні, рококоға тән
өрнек (стильдің аты осыдан
алынған).
РОКОКО – XVIII ғасырдың I
жартысы мен орта тұсындағы
еуропалық сәулет өнеріндегі
стиль. Рококо сарайлық құры-
лыстар мен мәдени құрылыс-
тарға байланысты дүниеге кел-
ген.
РОМАНЦЕМЕНТ – гидрав-
ликалық тұтқыр зат. 850-900

0
С

температурада күйдірілген әкті
және магнезиялы мергелдерді
өте ұсақ үгіту арқылы алынады.
Құрамына гипс және басқа да
қоспалар қосылуы мүмкін. Үш
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добавки. Выпускается трех ма-
рок: 2,5; 5 и 10.
РОСТВЕРК (нем. Rostwerk, от
Rost – решётка и Work – строе-
ние, укрепление) – часть свай-
ного фундамента (плита или
балка), объединяющая голов-
ные участки свай и служащая
опорной конструкцией для
возводимых элементов соору-
жения. Ростверк называется
высоким, если он расположен
значительно выше уровня
грунта или воды (например, в
причальных сооружениях пор-
тов), и низким, когда он разме-
щается близко к поверхности
грунта или заглублен в него
(например, в фундаментах жи-
лых и промышленных зданий).
Материалом для ростверков в
современном строительстве
служат преимущественно бе-
тон и железобетон (сборный
или монолитный), реже – де-
рево и металл. Название "ро-
стверк" возникло в связи с
применявшейся ранее конст-
рукцией, имевшей вид решёт-
ки из деревянных брусьев, по
которой укладывался дощатый
настил.
РОТОНДА (от латинского
rotundus – круглый) – 1) центри-
ческое сооружение, круглая по-
стройка (храм, мавзолей, пави-
льон, зал), обычно увенчанная

түрлі маркалы болады: 2,5; 5
және 10.
РОСТВЕРК (неміс тілінен –
Rostwerk, Rost – тор және Work
– құрылыс, бекініс) – қадалар-
дың басты бөліктерін бірік-
тіретін және құрылыстың
тұрғызылып жатқан элемент-
теріне тірек құрылым ретінде
қызмет атқаратын қадалы ірге-
тастың бір бөлігі (тақта не ар-
қалық). Егер ростверк топырақ
немесе су деңгейінен айтарлық-
тай жоғары тұрса – биік (мыса-
лы, кеме айлағы құрылыста-
рында), ал егер ол топырақ бе-
тіне жақын немесе топыраққа
батырыла орналасса – аласа
(мысалы, тұрғын және өнер-
кәсіптік ғимараттар іргетасын-
да) деп аталады. Қазіргі зама-
нғы құрылыстарда ростверктер
негізінен бетоннан және темір-
бетоннан (құрамалы немесе
монолитті), кейде ағаштан
және металдан да жасалады.
"Ростверк" атауы ерте кезде қол-
данылған ағаш білеулерден жа-
салған тор және оның үстіне
төселген тақтай төсемнен тұра-
тын ескі түрінен шыққан.

РОТОНДА (латын тіл. – rotundus
– дөңгелек) – 1) әдетте күбез-
деліп аяқталатын, орталықты,
жоспарда дөңгелек келетін
құрылыс (храм, мавзолей, па-
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куполом; 2) верхнее дамское
платье без рукавов.
РУБЕРОИД – мягкий рулон-
ный кровельный материал. Из-
готавливается путем пропитки
кровельного картона нефтяны-
ми битумами и последующего
нанесения на обе стороны сло-
ев тугоплавкого битума с на-
полнителем и посыпкой. Под-
разделяется на кровельный и
подкладочный.
РУБЕРОИД, НАПЛАВЛЯЕ-
МЫЙ – рубероид с утолщен-
ным слоем вяжущего, расплав-
ляемого с помощью специаль-
ных горелок при проведении
кровельных работ. Его исполь-
зование заметно снижает тру-
доемкость работ, повышает их
безопасность.
РУБКА УГЛОВ – 1) "в обло"
("в чашу") – снизу вдоль выше-
лежащего бревна вырубается
полукруглая выемка по диамет-
ру нижележащего бревна. В уг-
лах торцы бревен выходят за
плоскость перпендикулярной
стены. Чаша выбирается в по-
ловину бревна; 2) "в лапу" – в
углах концы бревен соединяют-
ся потайным зубом и их торцы
не выходят за плоскость пер-
пендикулярной стены; 3) "в
иглу" – один конец бревна со-
единяется" "в простую чашу"",
другой – затесывается на два

вильон, зал); 2) әйелдердің
жеңсіз сыртқы көйлегі.
РУБЕРОИД (қарақағаз)  –
жұмсақ орамды жабындық ма-
териал. Жабындық картонға
мұнай битумын сіңдіріп, соңы-
нан екі бетіне де толтырғышты
нашар балқитын битум қаба-
тын жағып, сеппелер себу ар-
қылы жасалады. Жабындық
және астарлық болып бөлінеді.

БАЛҚЫМАЛЫ РУБЕРОИД
(қарақағаз) – төбені жабу
жұмыстары барысында ар-
найы шілтермен балқытыла-
тын қалың тұтқыр қабаты бар
рубероид (қарақағаз). Бұл мате-
риалды пайдалану жұмыстың
тиімділігі мен қауіпсіздігін арт-
тырады.
БҰРЫШТАРДЫ ШАБУ – 1)
"оймалы" ("тостағандап") жоғар-
ғы бөрененің астыңғы жағы-
нан төменгі бөрененің диаметрі
бойынша жарты дөңгелек
тәрізді ойық ойылады. Бұрыш-
тарда бөренелердің шет жақта-
ры перпендикуляр қабырға бе-
тінен шығып тұрады. Тостаған
бөрененің жартысына дейін
ойылады; 2) "табантүйісті", "тиек-
ті" – бұрыштарда бөрене-
лердің шеттері жасырын тістер-
мен жалғастырылады және
олардың шеттері перпендику-
ляр қабырға бетінен шықпайды;
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канта и вставляется в паз, выб-
ранный в боку другого бревна;
4) "в реж" – чаша вырубается не
в половину, а в четверть брев-
на таким образом, что между
бревнами остается провсет.
Такой способ применяется при
рубке неотопливаемых помеще-
ний в целях экономии леса (хо-
зяйственные постройки и т.п.).

РУИНА (от лат. ruina – обвал,
развалины) – развалины како-
го-либо сооружения или насе-
ленного пункта, являющихся
археологическими и истори-
ческими памятниками.
РУНДУК – крытая площадка
наружной деревянной лестницы.
РУСТ, РУСТОВКА, РУСТИ-
КА (от лат. rusticus – простой,
грубый) – рельефная кладка
или облицовка стен камнями с
грубо отесанной или выпуклой
лицевой поверхностью (так
называемыми рустами). Ожив-
ляя плоскость стены игрой све-
тотени, рустика создает впе-
чатление мощи, массивности
здания. При отделке фасада
штукатуркой рустика имитиру-
ется разбивкой стены на пря-
моугольники и полосы.

3) "инелі" – бөрененің бір шеті
"қарапайым тостаған" әдісімен
жалғасады, екінші шеті – екі кант-
қа жонылады және келесі бөре-
ненің бүйірінде ойылған
ойыққа кіргізіледі; 4) "қималы"
– тостаған жартылай емес
бөрененің ширек бөлігіне дейін
ғана ойылады, сонда бөренелер
арасында саңылау қалады. Бұл
тәсіл от жағылмайтын үй-жай-
лар қимасында (шаруашылыққа
арналған құрылыстар және т.б.)
бөренені үнемдеу мақсатында
қолданылады.
ҚИРАҒАН ҮЙІНДІ (латын
тілінен – ruina – үйінді, қирау) –
археологиялық және тарихи
ескерткіш болып табылатын
қандай да бір құрылыс не елді
мекеннің қираған үйіндісі.
РУНДУК – сыртқы ағаш бас-
палдақтың қалқалы алаңшасы.
РУСТ, РУСТОВКА, РУСТИ-
КА (қашаутас) (латын тілінен –
rusticus – қарапайым, дөрекі) –
дөрекі қашалған не бет жағы
дөңесті тастармен бедерлі қалау
немесе қабырғаны қаптау. Қабыр-
ғаның біртегістігін жарық пен
көлеңке түсіру арқылы түрлен-
діріп, ғимаратқа көлемділік, ма-
ңыздылық беріп тұрады. Қас-
бетті сылақпен әрлегенде қабыр-
ғаны тікбұрыштар мен жолақ-
шаларға бөлу арқылы қашаутас-
тарға ұқсатуға болады.
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РЯЖ – конструкция в виде ящи-
ка, обычно собранного из брё-
вен или брусьев и заполненно-
го балластом (камнем, реже
грунтом). Различают ряжи,
сплошной рубки – в виде сру-
бов (русской конструкция) и
решётчатые, или сквозного
типа (американская конструк-
ция). Ряжи обоих типов могут
быть собраны также из отдель-
ных железобетонных брусьев.
Длина ряжа может достигать
60 м. Ряжи применяют для ус-
тройства подпорных стенок,
быков и береговых устоев мос-
тов, деревянных плотин, флют-
бетов, рисберм, перемычек на
плотных и скальных основани-
ях.

РЯЖ – әдетте бөренелерден не
білеулерден жасалып балласт-
пен (таспен, кейде топырақпен)
толтырылатын жәшік түріндегі
конструкция. Тұтас шабылған –
қима түріндегі (орыс конструк-
циясы) және торламалы неме-
се өтпелі (американдық конст-
рукция) деп бөлінеді. Бұл екі
түрі де темірбетонды білеулер-
ден де құрастырылуы мүмкін.
Ұзындығы 60 метрге дейін же-
теді. Ряждар тіреуіш қабырға-
лар, көпірлер, ағаш плотина-
лардың аралық тіреулері мен
жағалау тіреуіштерін, тығыз
және жартастық негіздерге
флютбеттер, рисбермдер, маң-
дайшалар орнату үшін қолда-
нылады.

С
САМАН – адоба, необожжен-
ный кирпич-сырец, приготов-
ленный из глины с добавлени-
ем резаной соломы или других
волокнистых материалов (кос-
тры, мякины). С V-IV веков до
нашей эры широко распростра-
нен в безлесных районах. Ныне
применяется главным образом
в странах Азии для строитель-
ства малоэтажных построек.
САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА –
занятие чужого земельного учас-

САБАН КЕСЕК – адоба, сабан
кесінділері не басқа да талшық-
ты материалдар (діңшелер, мя-
кин) қосып қыштан жасалатын
күйдірілмеген шикі кірпіш. Ор-
мансыз жерлерде біздің дәуірі-
мізге дейінгі V-IV ғасырлардан
бері кең таралған. Қазіргі кезде
негізінен Азия елдерінде аз
қабатты үйлер құрылысында
қолданылады.
ЖЕР УЧАСКЕСІН ӨЗ БЕТІН-
ШЕ ИЕЛЕНІП АЛУ – жер
учаскесі меншік иесінің не жер
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тка без разрешения собствен-
ника земельного участка или
землепользователя, а также за-
нятие земельного участка, на-
ходящегося в государственной
собственности и не предостав-
ленного в землепользование,
без соответствующего решения
Правительства Республики Ка-
захстан или местного испол-
нительного органа.
САНДРИК – небольшой кар-
низ над дверью или окном.
Иногда сандрик опирается на
два кронштейна.
САРКОФАГ – монументаль-
ный, парадно оформленный, ка-
менный, терракотовый, дере-
вянный или металлический
гроб; памятник в виде такового.
СБОРКА, УКРУПНИТЕЛЬ-
НАЯ – предварительное объе-
динение отдельных элементов
строительных конструкций, уз-
лов оборудования, трубопрово-
дов и т.д. в монтажные блоки
весом, соответствующем грузо-
подъемности монтажных
средств.
СВАИ – деревянные, металли-
ческие или железобетонные
"стержни", которые заглубляют в
основание зданий и сооружений
с целью передачи нагрузок на
плотные (материковые) грунты.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ – ра-
боты, проводимые для монта-

пайдаланушының рұқсатын-
сыз бөтен жер учаскесін иеле-
ну, сондай-ақ мемлекеттік мен-
шіктегі және жер пайдалануға
берілмеген жер учаскесін
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің немесе жергілікті ат-
қарушы органның тиісті
шешімінсіз иелену.

САНДРИК – есіктің не тере-
зенің үстіндегі шағын ернеу.
Сандрик кейде екі кронштейнді
таяныш етеді.
САРКОФАГ – монументалды,
салтанатты түрде безендіріл-
ген, тастан, теракоттан, ағаш
немесе металдан жасалған та-
быт; осындай тектес ескерткіш.
ІРІЛЕНДІРІП ҚҰРАСТЫРУ –
монтаждау құралдарының жүк
көтергішті салмағына сәйкес
монтаждау блоктарына құры-
лыс конструкцияларының, жаб-
дықтар торабының, құбырлар-
дың және т.б. жекелеген эле-
менттерін алдын ала біріктіру.

ҚАДАЛАР – салмақты тығыз
(материктік) топыраққа беру
үшін ғимараттар мен құрылыс-
тардың негізіне тереңдетіле жібе-
рілетін ағаш, металл немесе те-
мірбетоннан жасалған "өзектер".
ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСТА-
РЫ – құрылыс алаңдарында



Сәулет және құрылыс саласы

244

жа металлических и арматур-
ных конструкций на строитель-
ных площадках в основном с
помощью ручной сварки. Бо-
лее совершенными видами
сварки являются: полуавтома-
тическая с использованием по-
рошковой проволки, полуавто-
матическая ванная и ваношов-
ная, полуавтоматическая с от-
крытой дугой в среде защитно-
го газа, электрошлаковая и т.д.
СВАЯ-КОЛОННА – разно-
видность забивных свай, на-
земная часть которых служит
колоннами здания (или соору-
жения), а часть, погруженная в
грунт – сваями.
СВАЯ-ОБОЛОЧКА – железо-
бетонная полая круглая свая,
полость которой заполняется
грунтом или бетоном.
СВАЯ-СТОЛБ – разновид-
ность железобетонных цилин-
дирческих (или призматичес-
ких) свай сплошного сечения,
погружаемых в предваритель-
но пробуренные скважины с
последующим заполнением за-
зора между стенкой скважины
и железобетонным элементом
песчано-цементным или грун-
товым раствором.
СВОД БАЛХИ – сооружается
над прмоугольными, близкими
к квадрату помещениями; его
кладка начинается из углов

металл және арматура конст-
рукцияларды монтаждау үшін
негізінен қолмен дәнекерлеу
жұмыстары. Дәнекерлеудің ең
жетілген түрлері: ұнтақ сымды
пайдалану арқылы жартылай
автоматты, ваннаға және ван-
на жіктемелеріне жасалатын
жартылай автоматты, қорға-
ныш газ ортасында ашық доға-
лы жартылай автоматты, электр-
шлакты және т.б. дәнекерлеу.
ҰСТАН-ҚАДА – қағылатын
қадалардың жер үстіндегі бөлігі
ғимараттың (немесе құрылыс-
тың) ұстандары, ал топыраққа
батырылған бөлігі қада қыз-
метін атқаратын бір түрі.
ҚАБЫҚ-ҚАДА – қуысы то-
пырақпен не бетонмен толты-
рылатын, қуыс темірбетон
дөңгелек қада.
БАҒАН-ҚАДА – тұтас қималы
темірбетон цилиндрлік (приз-
малы) қадалардың алдын ала
бұрғыланған ұңғымаларға ба-
тырылатын, кейіннен ұңғыма
қабырғасы мен темірбетон эле-
мент арасындағы саңылау
құмды-цемент немесе топырақ
ерітіндісімен толтырылатын бір
түрі.

БАЛХА ТОҒЫСПАСЫ –
тікбұрышты, шаршыға жақын-
датылған үй-жайлардың үстін-
де тұрғызылады; оны қалау
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арочками под 45 градусов к сте-
нам, соединяясь в елку у сере-
дины каждой из стен помеще-
ния (Средняя Азия).

СВОД, НЕРВЮРНЫЙ – на
каркасе из нервюр, восприни-
мающих и передающих нагруз-
ку свода на его опоры.

СВОД, СТУПЕНЧАТЫЙ –
тип свода, применяемый для
перекрытия небольших поме-
щений при помощи системы
поперечных арок, расположен-
ных ступенями, на которые
опираются ступенчатые ароч-
ки, расположенные в продоль-
ном направлении, образуя в
центре открытый квадрат,
иногда завершаемый световым
барабаном.
СВОД, ВЕЕРНЫЙ – нервюры
свода, исходящие из одного
угла, имеют одинаковую кри-
визну, составляют равные меж-
ду собой углы и расходятся на-
подобие веера, образуя ворон-
кообразную поверхность (анг-
лийская готика).

СВОД, ЗВЕЗДЧАТЫЙ – одна
из форм крестового готическо-
го (нервюрного) свода, в кото-
ром введен ряд дополнитель-
ных (вспомогательных) ребер –

қабырғаға 45 градус келетіндей
етіліп, бұрыштарынан шағын
аркалармен басталып, әрбір үй-
жайдан шығарылатын қабыр-
ғалары орта тұсынан шырша
түрінде өріледі (Орта Азия).
НЕРВЮРЛІ ТОҒЫСПА – то-
ғыспаның ауырлығын қабыл-
дап, оның тірегіне түсіретін,
қаңқасы нервюрден жасалған
тоғыспа.
БАСПАЛДАҚТЫ ТОҒЫС-
ПА – баспалдақ түрінде орна-
ласқан көлденең аркалар
жүйесінің көмегімен шағын үй-
жайлардың төбелерін жабуға
қолданылатын тоғыспа типі,
оларды бойлық бағытта орна-
ласқан шағын баспалдақты ар-
калар тірек етеді, бұлар орта-
сында кейде жарық барабаны-
мен аяқталатын ашық шаршы
құрайды.
ЖЕЛПУІШ БЕЙНЕЛІ ТО-
ҒЫСПА – тоғыспаның бір
бұрышынан шығатын нервюр-
ларының қиғаштығы бірдей
болады, олар өзара тепе-тең
бұрыштар құрайды және жел-
пуішке ұқсап таралып, жоғарғы
жағынан ойыстау келеді (ағыл-
шын готикасы).
ЖҰЛДЫЗДЫ ТОҒЫСПА –
готикалық айқыш (крест түрін-
дегі) (нервюрлі) тоғыспа ны-
сандарының бірі, оның құра-
мына қосымша (көмекші) қабыр-
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тьерсеронов; в тонком каркасе
звездчатого свода четко выде-
ляются основные диагональ-
ные ребра крестового свода.

СВОД, ЗЕРКАЛЬНЫЙ – сом-
кнутый свод, верх которого
срезан горизонтальной плоско-
стью (или очень плоским сво-
дом); оставшиеся боковые ци-
линдрические части сомкнуто-
го свода называются "падуга-
ми"; средняя горизонтальная
плоскость – "зеркалом"; зерка-
ло обычно отделяется от паду-
ги четкой рамой и часто ис-
пользуется для живописи.
СВОД, КОРОБОВЫЙ – с на-
правляющей, которая представ-
ляет собой коробовую эллип-
тическую или параболическую
кривую.
СВОД, КРЕСТОВЫЙ – состо-
ит из четырех распалубок; при-
меняется для перекрытия квад-
ратных и прямоугольных поме-
щений; тяжесть крестового сво-
да сосредоточено на четырех
углах.

СВОД, КРЕЩАТЫЙ – сомк-
нутый свод, прорезанный дву-
мя пересекающимися крест-на-
крест цилиндрическими свода-
ми, на пересечении которых
стоит световой барабан.

ғалар – тьерсерондар енгізіледі;
жұлдызды тоғыспаның жіңішке
қаңқасында айқышты (крест
түріндегі) тоғыспаның негізгі
диагональдық қабырғалары
бөлініп тұрады.
АЙНАЛЫ ТОҒЫСПА – иіл-
ген тоғыспа, оның жоғары
жағы көлденең жазықтықпен
(немесе жазық тоғыспамен) ке-
сілген; иілген күмбездің қалған
цилиндрлі бөліктері "падуга-
лар", ортасындағы көлденең
жазықтығы – "айна" деп атала-
ды; айна әдетте падугадан ашық
рамамен бөлініп, кескіндеме
үшін жиі қолданылады.

ҚОРАПТЫҚ ТОҒЫСПА –
бағыты қорапқа ұқсап, эллип-
тикалық және параболикалық
қиғаштық құрайды.

АЙҚЫШ (КРЕСТ ТҮРІН-
ДЕГІ) ТОҒЫСПА – төрт рас-
палубкадан тұрады; шаршы
және тікбұрышты болып келетін
үй-жайлардың үстін жабуда
қолданылады; айқыш (крест
түріндегі) тоғыспаның ауыр-
лығы төрт бұрышқа түсіріледі.
АЙҚАСҚАН ТОҒЫСПА – ай-
қастырылған екі цилиндрлі то-
ғыспаның кесіліп, иілген тоғыс-
па, олардың айқасқан тұсында
жарық түсетін барабан тұрады.
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СВОД, СЕТЧАТЫЙ – в изве-
стной мере сходный со звезд-
чатым, однако без диагональ-
ных ребер крестового свода; на
месте диагональных ребер рас-
положены четыре сферических
паруса.

СВОД, СОМКНУТЫЙ – свод
из четырех (или большего ко-
личества) лотков; применяется
для перекрытия квадратных
(прямоугольных и многоуголь-
ных) помещений; тяжесть на
все протяжение опорных стен
(не только на углы, как в крес-
товом своде).

СВОД, СТРЕЛЬЧАТЫЙ – с
направляющей, которая пред-
ставляет собой две дуги круга,
пересекающиеся в шелыге.
СВОДЫ – строительные кон-
струкции криволинейной фор-
мы, служащие для перекрытия
помещений. Различают части
свода: пята – опорная часть сво-
да; замок – верхняя часть сво-
да; шелыга – линия, проходя-
щая в замковой части свода и
соединяющая его верхние точ-
ки; пролет – расстояние между
пятами свода; стрела подъема
– отвесная линия из замковой
части до прямой, соединяющей

ТОРЛЫ ТОҒЫСПА – белгілі
бір мөлшерде жұлдызды тоғыс-
паға ұқсайды, алайда айқыш
(крест түріндегі) тоғыспаның
диагональ қабырғалары бол-
майды; диагональдық қабыр-
ғалардың орнына төрт сферика-
лық желкен орналасқан.
ИІЛЕ ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
ТОҒЫСПА – төрт (немесе
одан да көбірек) кесіндіден
тұратын тоғыспа; шаршы
(тікбұрышты және көпбұрыш-
ты) үй-жайлардың төбесін жа-
буда қолданылады; мұндай
күмбездің ауырлығы тіректі
қабырғалардың (айқыш (крест
түріндегі) тоғыспадағы сияқты
бұрыштарына ғана емес) бүкіл
бойына түседі.
ЖЕБЕЛІ ТОҒЫСПА – шең-
бердің бірін-бірі шелыгада
қиятын екі доғасына ұқсас ба-
ғытта салынады.
ТОҒЫСПАЛАР – үй-жайлар-
дың төбесін жабуда қолданыла-
тын қисық болып келетін құры-
лыс конструкциялары. Тоғыс-
палар мынадай бөліктерден
тұрады: өкше – тоғыспаның
тіректік бөлігі; құлып – тоғыспа-
ның жоғарғы бөлігі; шелыга –
тоғыспаның құлыптық бөлігі-
мен өтетін және оның жоғарғы
нүктелерін жалғастыратын
сызық; аралық – тоғыспа түп-
терінің арасындағы қашықтық;
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пяты; щека или люнет – торей,
срез свода.

СВЯЗИ – деревянные, метал-
лические или железобетонные
элементы, стягивающие пяты
арок, сводов и др. строитель-
ных конструкций, в которых
возникают распорные усилия.
СГРАФФИТО – техника вы-
полнения орнамента по штука-
турке (стуку), которая наклады-
вается на стену двумя слоями
различных цветов, а затем на
верхнем тонком слое выскаб-
ливается рисунок до уровня
нижнего слоя.
СЕЙСМИЧНОСТЬ – провле-
ние землетресений на поверх-
ности Земли в целом или в от-
дельных территориях.
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ  –
способность зданий и сооруже-
ний противостоять сейсмичес-
ким воздействием без потери
эксплуатационных качеств.
СЕКЦИЯ – часть здания или
сооружения, условно ограни-
ченная в плане и предоставля-
ющая собой единое целое в
объемнопланировочном, тех-
ническом или конструктивном
отношении.
СЕКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА –
объемно-планировочный эле-

көтерілу сызығы – құлыптық
бөліктен өкшелерді жалғастыра-
тын түзу сызыққа дейін жететін
тік сызық; бет не люнет – бүйірі,
тоғыспаның қиығы.
БАЙЛАНЫСТАР – аркалар,
тоғыспалар және т.б. керу күші
пайда болатын құрылыстық
конструкциялардың түбін тар-
тып тұратын ағаш, металл не
темірбетонды элементтер.
СГРАФФИТО – әктеу бары-
сындағы өрнекті безендіру
әдістері, әртүрлі түспен қабыр-
ғаға екі қабат етіліп жағылады,
бұдан кейін жоғары жұқа қаба-
тының бетіне төменгі қабаттың
бетіне дейін ойылып сурет са-
лынады.
СЕЙСМИКАЛЫҚ – Жер бет-
теріндегі тұтас немесе жекеле-
ген аумақтардағы жер сіл-
кінісінің көрінісі.
СЕЙСМИКАЛЫҚ ТӨЗІМ-
ДІЛІК -ғимараттар мен құры-
лыстардың пайдалану сапала-
рын жоғалтпай, сейсмикалық
әсерлерге қарсы тұру қабілеті.
БӨЛШЕК – ғимараттың не
құрылыстың жоспарда шартты
түрде шектелген және көлем-
дік-жоспарлау, техникалық не-
месе конструкциялық жағынан
біртұтас бөлігі.

ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ БӨЛШЕГІ –
ғимараттың биіктігі бойына бас-
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мент дома, образованный лес-
тницей на всю высоту здания
с выходящими на нее кварти-
рами.
СЕНИ – нежилое помещение,
расположенное между отдель-
ными клетями в избе или хо-
ромах и между отдельными
палатами в каменном здании.
В сени обычно вела лестница
снаружи здания.
СЕРВИТУТ – право ограни-
ченного целевого пользования
чужим земельным участком, в
том числе для прохода, проез-
да, прокладки и эксплуатации
необходимых коммуникаций,
охотничьего хозяйства и иных
нужд.
СЕРДЦЕВИНА – узкая цент-
ральная часть ствола, состоящая
из рыхлой древесной ткани.
СИГРАН – стеклокристалли-
ческий материал, имитирую-
щий гранит или мрамор, полу-
ченный методом прессования
стекла из шлаковых расплавов.
СИККАТИВЫ – растворы ме-
таллических солей жировых
кислот в органических раство-
рителях, служащие для ускоре-
ния высыхания лаков и красок.

СИМА – 1) терракотовый или
мраморный водосборный же-
лоб над каменной выносной
плитой карниза греческого

қыштармен жасалған және оған
пәтерлер есіктері шығатын
көлемдік-жоспарлау элементі.

СЕНЕК – қарапайым үйдегі не
көп бөлмелі үлкен үйлердегі
жекелеген бөлмелердің және
тас үйдегі жекелеген палаталар
арасындағы адам тұрмайтын
үй-жай. Сенекке, әдетте сырт-
тағы баспалдақпен кіреді.
СЕРВИТУТ – бөтен жер учас-
келерін шектеулі нысаналы
пайдалану, оның ішінде жаяу
өту, көлікпен өту, қажетті ком-
муникацияларды тарту мен
пайдалану, аңшылық шаруашы-
лығы және өзге де мұқтаждар
үшін пайдалану құқығы.
ӨЗЕК – бағанның үгілмелі бор-
пылдақ ағаш тінінен тұратын
жіңішке орталық бөлігі.
СИГРАН – қожды балқымадан
шыныны сығымдау әдісімен
алынған гранит не мәрмәрға
ұқсас шыны кристалл мате-
риал.
СИККАТИВТЕР – лактар мен
бояулардың кебуін жылдамда-
туға арналған органикалық еріт-
кіштердегі металл тұздарының,
майлы қышқылдардың
ерітіндісі.
СИМА – 1) грек храмдарын-
дағы ернеулердің сыртқа шыға-
рылған тас тақтасының үстіне
орнатылған терракоттық не
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храма; 2) венчающий профиль
римского карниза.
СИСТЕМА ЖИЛИЩНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕ-
ЖЕНИЙ – замкнутая система
финансирования мероприятий
по улучшению жилищных ус-
ловий, основанная на привле-
чении денег вкладчиков в жи-
лищные строительные сбере-
жения, начисленных на них
премий государства и предос-
тавлении им жилищных зай-
мов в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 07
декабря 2000 года № 110-2 "О
жилищных строительных сбе-
режениях в Республике Казах-
стан" и условиями договора о
жилищных строительных сбе-
режениях.

СИТАЛЛ – стеклокристалли-
ческий материал, полученный
из стеклянного расплава путем
полной или частичной криста-
лизации.
СКВЕР – благоустроенная и
озелененная территория внут-
ри жилой застройки.

СКЛЕП (от польск. sklep – под-
вал, свод) – внутреннее, обыч-
но заглубленное в землю поме-
щение гробницы, предназна-
ченное для захоронения умер-
шего.

мәрмәрлі су жинағыш астау; 2)
римдік ернеудің аяқталар бейіні.
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖИНАҚ АҚШАСЫ ЖҮЙЕ-
СІ – "Қазақстан Республика-
сындағы тұрғын үй құрылысы
жинақ ақшасы туралы" 2000
жылғы 7 желтоқсандағы №
110-II Қазақстан Республика-
сының Заңына және тұрғын үй
құрылысы жинақ ақшасы тура-
лы шарттың талаптарына
сәйкес тұрғын үй құрылысы
жинақ ақшасына салымшылар-
дың ақшасын тартуға, оған
есептелген мемлекеттің сый-
лықақыларына және оларға
тұрғын үй заемдарын беруге
негізделген тұрғын үй жағда-
йын жақсарту жөніндегі іс-шара-
ларды қаржыландырудың
тұйықталған жүйесі.
СИТАЛЛ – шыны балқымадан
толық немесе жартылай крис-
талдау жолымен алынған
шыны кристалды материал.

ГҮЛЗАР – тұрғын үйлер құры-
лысы ішіндегі толық жабдықтал-
ған және көгалдандырылған
аумақ.
СКЛЕП (лақат) (поляк тілінен
– sklep – төле, тоғыспа) – мола-
ның ішкі, әдетте жерін тереңде-
те қазған, өлген адамның
мәйітін қоюға арналған бөлігі.
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СКОЦИЯ (от греч. skotia – тем-
нота) – асимметричный архи-
тектурный облом с вогнутым
профилем из двух дуг разного
радиуса.
СЛАНЦЫ ДЛЯ КЕРАМЗИТА
– для получения керамзита на-
ряду с глинами пригодны раз-
личные слюды (глинистые,
гидрослюдистые и др.).
СЛЕГИ – горизонтальные
бревна, брусья, на которые на-
стилается пол.

СОБОР – главный храм горо-
да или монастыря, где совер-
шает богослужение высшее ду-
ховное лицо (патриарх, архи-
епископ и др.). Архитектура
собора обычно отличается мо-
нументальностью форм, отра-
жает основные тенденции ар-
хитектурного стиля.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИ-
НИИ – провода и кабели, обес-
печивающие соединение меж-
ду компонентами системы по-
жарной сигнализации.
СООРУЖЕНИЕ – искусствен-
но созданный объемный,
плоскостной или линейный
объект (наземный, надводный
и (или) подземный, подвод-
ный), имеющий естественные
или искусственные простран-
ственные границы и предназ-
наченный для выполнения

СКОЦИЯ (грек тілінен – skotia
– қараңғылық) – радиустары
әртүрлі екі доғадан тұратын
ойысты пішінделген ассимет-
риялы сәулеттік бүйірқиынды.
КЕРАМЗИТ АЛУҒА АРНАЛ-
ҒАН ТАҚТАТАС – керамзит
алу үшін саз балшықпен қатар
әртүрлі слюдалар (балшықты,
гидрослюдалы және т.б.) қол-
данылады.
СЫРҒАУЫЛДАР – еден төсе-
летін көлденең бөренелер мен
білеулер.
СОБОР – жоғары діни тұлға
(патриарх, архиепископ және
т.б.) құдайға сиыну рәсімін
жүргізетін қаладағы басты
храм. Собор сәулеті әдетте
пішіндерінің монументалдығы-
мен ерекшеленеді, сәулет өнері
стилінің негізгі тенденцияла-
рын көрсетеді.
ҚОСҚЫШ ЖЕЛІЛЕР – өрт
сигнализациясы жүйесінің
құраушылары арасындағы
қосылысты қамтамасыз ететін
сымдар мен кабельдер.
ҒИМАРАТ ҚҰРЫЛЫСЫ –
табиғи не жасанды кеңістік ше-
каралары бар және өндірістік
процестерді орындауға, мате-
риалдық құндылықтарды ор-
наластыруға және сақтауға не-
месе адамдарды, жүктерді
уақытша орналастыруға (орын
ауыстыруға), сондай-ақ жаб-
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производственных процессов,
размещения и хранения мате-
риальных ценностей или вре-
менного пребывания (переме-
щения) людей, грузов, а также
размещения (прокладки, про-
водки) оборудования или ком-
муникаций. Сооружение также
может иметь художественно-
эстетическое, декоративно-
прикладное либо мемориаль-
ное назначение.
СООРУЖЕНИЯ, ЦЕНТРИ-
ЧЕСКИЕ – постройки, сим-
метричные относительно вер-
тикальной оси в центре глав-
ного помещения (круглого,
квадратного или многоуголь-
ного в плане). К центрическим
сооружениям относятся пост-
ройки разнообразного назначе-
ния.
СОФИТ – 1) архитектурно об-
работанная нижняя поверх-
ность арки, архитрава, слезни-
ка и т.п.; 2) осветительные при-
способления театральной сце-
ны.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ ФОНД – резервные зем-
ли, образуемые за счет угодий
сельскохозяйственного назна-
чения, а также земельных уча-
стков, не используемых по на-
значению либо используемых с
нарушением законодательства
Республики Казахстан, и зе-

дықтарды не коммуникация-
ларды орналастыруға (төсеуге,
жүргізуге) арналған жасанды
жасалған ауқымды, тегістікті не
желілік объект (жерүсті, су беті
және (немесе) жерасты, су
асты). Ғимарат көркемдік-эсте-
тикалық, әшекей-қолданбалы
не мемориалдық мақсатта да
болуы мүмкін.

ОРТАЛЫҚТЫ ҒИМАРАТ
ҚҰРЫЛЫСТАРЫ – негізгі үй-
жайдың (жоспарда дөңгелек,
шаршылы немесе көпбұрыш-
ты) ортасындағы тік оське
қатысты алғанда симметриялы
құрылыстар. Орталықты ғима-
рат құрылыстарына түрлі мақ-
сатқа арналған құрылыстарды
жатқызуға болады.
СОФИТ (ТӨБЕЛІК) – 1) ар-
каның, архитравтың, слез-
никтің және т.б. сәулеттік жол-
мен өңделген төменгі беті; 2)
театр сахнасының жарық
түсіргіш құралдары.
АРНАЙЫ ЖЕР ҚОРЫ –
ауылшаруашылығы мақсатын-
дағы алқаптардың, сондай-ақ
мақсаты бойынша пайдала-
нылмай жатқан не Қазақстан
Республикасының заңнамасын
бұза отырып пайдаланылып
жүрген жер учаскелерінің және
шартты жер үлестерінің иелері
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мель, от которых отказались
обладатели условных земель-
ных долей и землепользовате-
ли.
СПИСОК ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО УЧЕТА – список объек-
тов историко-культурного на-
следия, выявленных в целях
придания им статуса памятни-
ков истории и культуры.
СРЕДА, ВНУТРЕННЯЯ –
комплекс условий жизни в жи-
лых помещениях и условий тру-
да в рабочих (производствен-
ных) помещениях, включаю-
щий социальные, эстетические,
биологические, психологичес-
кие и физико-химические фак-
торы, в том числе природную
радиацию, внешний шум, био-
тическое окружение, загрязнен-
ность, влажность, состав и пе-
ремещение воздуха, запахи,
продукты сгорания, естествен-
ное и искусственное освеще-
ние, чистоту воды и другое.
СРЕДА, ОКРУЖАЮЩАЯ –
совокупность природных и ис-
кусственных объектов, вклю-
чая атмосферный воздух, озо-
новый слой Земли, поверхно-
стные и подземные воды, зем-
ли, недра, животный и расти-
тельный мир, а также климат в
их взаимодействии.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
(Г/СМ3, КГ/М3) – масса еди-

мен жер пайдаланушылар бас
тартқан жердің есебінен құра-
латын резервтегі жер.

АЛДЫН АЛА ЕСЕПКЕ АЛУ
ТIЗIМI – тарих және мәдени-
ет ескерткiштерi мәртебесiн
беру мақсатында анықталған
тарихи-мәдени мұра
объектiлерiнiң тiзiмi.
ІШКІ ОРТА – тұрғын үй-жай-
лардағы өмір сүру жағдайла-
рының және жұмыс (өндіріс)
үй-жайларындағы еңбек жағ-
дайларының кешені, ол әлеу-
меттік, эстетикалық, биология-
лық, психологиялық және фи-
зика-химиялық факторларды,
соның ішінде табиғи радиа-
цияны, сыртқы шуды, биоти-
калық төңіректі, ауаның ласта-
нуын, ылғалдылығын, құрамы
мен ауысуын, иістерді, жанған
өнімдерді, табиғи және жасан-
ды жарықты, судың тазалығын
және басқаларды қамтиды.
ҚОРШАҒАН ОРТА – атмос-
фералық ауаны, Жердің озон
қабатын, жербеті және жерас-
ты суларын, жерді, жер қойна-
уын, жануарлар мен өсімдіктер
дүниесін, сондай-ақ олардың
өзара әрекетіндегі климатты
қоса алғанда, табиғи және жа-
санды объектілер жиынтығы.
ОРТАША ТЫҒЫЗДЫҚ
(Г/СМ3, КГ/М3) – табиғи



Сәулет және құрылыс саласы

254

ницы объема материала в ес-
тественном состоянии. Если
масса материала m, a его объем
в естественном состоянии Ve,
то pm=m/Ve.
СТАЛАКТИТЫ (в архитекту-
ре) – декоративные детали в
виде призматических фигур,
расположенных выступающи-
ми один над другим рядами
(напоминают сталактиты в пе-
щерах). Сталактиты, характер-
ные для средневекового зодче-
ства арабских стран, Ирана,
Средней Азии, обычно распо-
лагаются на тромпах, полукупо-
лах, сводах ниш, образуют кар-
низы.
СТАЛЬНАЯ ТРУБА – изде-
лие кольцеобразного, овально-
го, многоугольного или иной
формы полого поперечного се-
чения относительно большой
длины.
СТАМБХА – в буддийском ис-
кусстве Индии мемориальный
монолитный каменный столб,
обычно увенчанный лотосо-
видной капителью с символи-
ческими скульптурными изоб-
ражениями животных.
СТАНДАРТ – государственный
стандарт, санитарные нормы и
правила, строительные нормы
и правила и другие документы,
которые в соответствии с зако-
ном устанавливают обязатель-

күйдегі материал көлемнің
бірлік массасы. Егер материал
массасы m, ал оның табиғи
күйдегі көлемі Ve болса, онда
pm=m/Ve болады.
СТАЛАКТИТТЕР (сәулет өне-
рінде) – призма пішіндес,
бірінен-бірі шығыңқы тұратын
қатар түрінде орналасатын
(үңгірлердегі сталактиттерге
ұқсайды) сәндік детальдар.
Араб елдері, Иран, Орта Азия-
ның ортағасырлық сәулет өне-
ріне тән, әдетте өтпетоғыстар-
да, жартылай күмбездерде,
қуыстардың тоғыспаларында
орналасып, ернеу қалыптасты-
рады.
БОЛАТ ҚҰБЫР – сақина
тәрізді сопақ, көпбұрышты не
көлденең қиманың үлкен ұзын-
дығына қатысты басқа қалып-
тан жасалған бұйым.

СТАМБХА – Үндістандағы
буддалық өнерде әдетте ұшы
лотос тәрізді капительмен
аяқталатын жануарлардың сим-
воликалық мүсіндері бейнелен-
ген мемориалдық монолитті тас
баған.
СТАНДАРТ – мемлекеттік
стандарт, санитарлық нор-
малар мен ережелер, құрылыс
нормалары және заңға сәйкес
тауарлар (жұмыстар, қыз-
мет атқару) сапасына міндетті
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ные требования к качеству то-
варов (работ, услуг).
СТАНДАРТИЗАЦИЯ – дея-
тельность по установлению
норм, правил и характеристик
в целях обеспечения безопаст-
ности продукции, работ и ус-
луг для окружающей среды,
жизни, здоровья и имущества;
технической и информацион-
ной совместимости, а также
качества продукции, работ и
услуг в соответствии с уровнем
развития науки, техники и тех-
нологии; единства измерений;
экономии всех видов ресурсов;
безопастности хозяйственных
объектов с учетом риска воз-
никновения природных и тех-
ногенных катастроф и других
чрезвычайных ситуаций; обо-
роноспособности и мобилиза-
ционной готовности страны.

СТЕКЛО – аморфное тело, по-
лученное путем переохлажения
расплава, независимо от хими-
ческого состава и температур-
ной области затвердения, обла-
дающее в результате постепен-
ного увеличения вязкости ме-
ханическими свойствами твер-
дых тел, причем процесс пере-
хода из жидкого состояния в
стеклообразное должен быть
обратимым.

талаптар қоятын басқа құжат-
тар.
СТАНДАРТТАУ – қоршаған
ортаға, өмірге, денсаулыққа
және мүлікке өнімнің, жұмыс-
тар мен қызмет көрсетудің
қауіпсіздігін; техникалық және
ақпараттың сәйкестігін, сон-
дай-ақ ғылым, техника және
технология дамуының деңге-
йіне сәйкес өнімнің, жұмыстар-
дың және қызмет көрсетудің
сапасын; өлшемнің бірдейлігін;
ресурстардың барлық түрлерін
үнемдеуді; табиғи және тех-
ногендік апаттар мен басқа
да төтенше жағдайлардың
қаупін; елдің қорғаныс қабіле-
тін және жұмылдыру дайынды-
ғын есепке ала отырып, шар-
уашылық объектілерінің қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету мақса-
тында нормалар, ережелер
және сипаттамалар белгілеу
қызметі.
ШЫНЫ – химиялық құрамы
мен қатаюдың температуралық
аумағына байланысты балқы-
маны қайта суыту жолымен
алынатын, тұтқырлықтың баяу
ұлғаюы нәтижесінде қатты де-
ненің механикалық қасиетіне
ие аморфтық дене. Сұйық
күйден шыны типтес күйге
ауысу процесі қайталанбалы
болу керек.
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СТЕКЛО, БЫТОВОЕ – вклю-
чает следующие стеклоизделия:
посудное стекло, стеклотару,
зеркала бытовые, очковое стек-
ло, эмаль, глазури, украшения.
СТЕКЛО, ЖИДКОЕ – воз-
душное вяжущее, изготавлива-
емое путем обжига смеси, со-
стоящей из кварцевого песка, и
соды. Полученное стекло пос-
ле дробления растворяют в
воде. Натриевое жидкое стек-
ло применяется при производ-
стве бетонов со специальными
свойствами (кислотоупорных,
жаростойких), огнезащитных
красок и других материалов.
СТЕКЛО, КВАРЦЕВОЕ – од-
нокомпонентное стекло, полу-
чаемое в результате расплавле-
ния при температуре около
2000

0
С различных кристалли-

ческих разновидностей крем-
незема.
СТЕКЛО, РАСТВОРИМОЕ –
стекло, в состав которого вхо-
дят окислы только щелочных
металлов (натрия и калия) и
кремнезем.
СТЕКЛО, СТРОИТЕЛЬНОЕ
– включает стекла: оконные,
витринные, профильные, узор-
чатые, витражи, пеностекло,
облицовочные, скульптурные,
а также стеклопакеты, стекло-
блоки, архитектурные детали,
мозаику, стройдетали, строи-

ТҰРМЫСТЫҚ ШЫНЫ –
мынадай шыны бұйымдары
жатады: шыны ыдыс, тұрмыс-
тық айна, көзілдірік шынысы,
эмаль, құйма, әшекейлер.
СҰЙЫҚ ШЫНЫ – кварц
құмы мен содадан тұратын қос-
паны күйдіру жолымен алына-
тын ауалы тұтқыр зат. Алын-
ған шыныны ұсақтап, суда ері-
теді. Натрийлі сұйық шыны ар-
найы қасиеттері бар (қышқыл-
дарға, ыстыққа төзімді) бетон-
дар, оттан қорғайтын сырлар
және басқа да материалдар
өндіруде қолданылады.

КВАРЦ ШЫНЫ – кремне-
земнің кристалды түрлерін
2000

0
С температурада балқыту

нәтижесінде алынатын бірком-
понентті шыны.

ЕРІГІШ ШЫНЫ – құрамына
сілтілі металдардың (натрий
және калий) тотығы мен крем-
незем ғана кіретін шыны.

ҚҰРЫЛЫС ШЫНЫСЫ –
терезе,  жаймасөре, бейін,
өрнекті салғыш, витраждар,
көбікшыны, әрлеуге, мүсін жа-
сауға арналған шыны, сондай-
ақ шыныпакет, шыныблок, сәу-
лет бөлшектері, мозайка, құры-
лыс бөлшектері, құрылыс және
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тельный и архитектурно-отде-
лочный стеклопластик.
СТЕКЛО, ТЕХНИЧЕСКОЕ –
включает 23 вида стекол: опти-
ческое, химико-лабораторное,
медицинское, электротехни-
ческое, транспортные, свето-
техническое и др.
СТЕКЛОБЕТОННАЯ КОН-
СТРУКЦИЯ – железобетон-
ный каркас, внутри которого на
растворе уложены стеклоблоки.
СТЕКЛОКРЕМНЕЗИТ – об-
лицовочно-декоративный пли-
точный материал, полученный
спеканием массы из стекляных
гранул и наполнителей (песок,
глина, шамот).
СТЕКЛОПАКЕТ – изделие,
состоящее из двух или более
листов стекла, соединенных
между собой по контуру так,
чтобы между ними образова-
лась герметически замкнутая
прослойка, заполненная сухим
газом.
СТЕКЛОПЛАСТИК – матери-
ал, получаемый путем форми-
рования горячим прессовани-
ем стекловолокна, пропитан-
ного синтетическими смолами.
СТЕКЛОПРОФИЛИТ – пого-
нажные длинномерные изде-
лия, применяемые для устрой-
ства светопрозрачных ограж-
дений и самонесущих стен,
внутренних перегородок и про-

сәулет-әрлеу шыныпластик
шыныпластик шынылары.
ТЕХНИКАЛЫҚ ШЫНЫ –
шынының 23 түрі бар: оптика-
лық, химия-зертханалық, меди-
циналық, электртехникалық,
көліктік, жарық техникалы және
т.б.
ШЫНЫБЕТОНДЫ КОНСТ-
РУКЦИЯ – ішінде шыныблок-
тары ерітінді арқылы қатырыл-
ған темірбетон қаңқа.
ШЫНЫКРЕМНЕЗИТ –
шыны түйіршіктері мен толтыр-
ғыштан тұратын массаны (құм,
саз балшық, шамот) қайнату ар-
қылы алынған қаптама-әше-
кейлі тақта материал.
ШЫНЫПАКЕТ – контуры
бойынша араларында құрғақ
газбен толтырылған герметика-
лық жолмен бекітілген қабат
болатындай етіп біріктірілген екі
немесе одан да көп шыны та-
бақтарынан тұратын бұйым.

ШЫНЫПЛАСТИК – қарамай
сіңірілген синтетикалық тал-
шықтарды ыстықпен сығымдау
арқылы алынған материал.

ШЫНЫПРОФИЛИТ – әр-
түрлі ғимараттың ішкі қалқала-
ры мен мөлдір таза жазық
шатырларын, тірек қабырлары
мен мөлдір жарық қоршауларын
орнату үшін қолданылатын
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зрачных плоских кровель в зда-
ниях различного типа.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ –
работы по остеклению конст-
рукций, подразделяемые на
две стадии: раскрой стекол по
размеру и вставку их в пере-
плеты.
СТЕЛА – вертикальная камен-
ная плита с изображениями
или надписями. Стелы уста-
навливались в качестве: над-
гробных памятников, обетных
священных сооружений, зна-
ков каких-либо событий обще-
ственной жизни, как указатели
границ владений.
СТЕНКА, ПОДПОРНАЯ –
конструкция, удерживающая от
обрушения находящийся за ней
массив грунта.
СТЕНЫ – конструктивные эле-
менты зданий, служащие для
отделения помещений от внеш-
него пространства (наружные
стены) или одного помещения
от другого (внутренние стены).
СТЕНЫ, НАВЕСНЫЕ – опи-
раются на какие-либо другие
элементы здания и несут толь-
ко собственную массу в преде-
лах лишь одного этажа. По кон-
струкции стены подразделяют
на панельные, блочные, кир-
пичные; по способу возведения
на сборные и монолитные.

погонажды ұзынөлшемді
бұйым.
ШЫНЫ ЖҰМЫСТАРЫ -
конструкцияларды әйнектеу
бойынша екі сатыға бөлінетін
жұмыстар: әйнекті өлшемі бо-
йынша пішу және оларды
жақтауларға орнату.
СТЕЛА – тігінен қойылатын
бейнелі не бетінде жазуы бар
тас тақта. Стела қабір басын-
дағы ескерткіштер, сыйынатын
киелі құрылыстар, иеліктердің
шекараларының сілтемелері
сияқты қоғамдық өмірдегі қан-
дай да бір оқиғалардың белгісі
ретінде қойылады.
ТІРЕУ ҚАБЫРҒА – арт жа-
ғындағы топырақ сілемін опы-
рылып құлаудан ұстайтын кон-
струкция.
ҚАБЫРҒАЛАР – ғимараттар-
дың сыртқы кеңістіктен (сырт-
қы қабырғалар) немесе үй-
жайларды бір-бірінен (ішкі
қабырғалар) бөлуге арналған
конструкциялық элементтер.
АСПАЛЫ ҚАБЫРҒАЛАР –
ғимараттың қандай да бір басқа
элементтеріне тіреледі және бір
қабат деңгейінде өз массасының
салмағын ұстап тұрады. Конст-
рукция бойынша қабырғалар
панельдік, блоктық, кірпіштік
болып бөлінеді; тұрғызу әдісі
бойынша жиналмалы және мо-
нолитті болып екіге бөледі.
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СТЕРЕОБАТ (греч. stereobates)
– в античной архитектуре – цо-
коль храма или колоннады. В
древнегреческом зодчестве сте-
реобат обычно состоял из трёх
ступеней, верхняя из которых
(или только её поверхность)
называлась стилобатом.

СТИЛОБАТ (греч. stylobates) –
в античной архитектуре – вер-
хняя поверхность ступенчато-
го цоколя (стереобата) древне-
греческого храма, на которой
сооружалась колоннада. Иног-
да стилобатом называют всю
верхнюю ступень стереобата.

СТОИМОСТЬ ЖИЛИЩА –
рыночная стоимость жилища,
определяемая на день соверше-
ния сделки.
СТОЙКА – столб, колонна и
т.п., служащие опорой балкам,
перекрытию.
СТОК-НОТ – спецификация на
отдельные партии лесоматери-
алов, предлагаемые экспортом
к продаже. В сток-ноте содер-
жатся следующие основные
данные: наименование товара,
пород, сорт, толщина, длина,
размер отдельной партии, сро-
ки отгрузки (поставки).

СТОЛБ – 1) массивная внут-
ренняя опора (обычно прямоу-

СТЕРЕОБАТ (грек тілінен –
stereobates) антикалық сәулет
өнерінде – храмның не ұстан-
тізбектің шығыңқы іргесі.
Ежелгі грек сәулет өнерінде сте-
реобат әдетте үш сатыдан тұра-
ды, олардың жоғарғысы (неме-
се оның тек беті) стилобат деп
аталады.
СТИЛОБАТ (грек тілінен –
stylobates) – антикалық сәулет
өнерінде – ежелгі грек храмы-
ның сатылы шығыңқы іргета-
сының (стереобат) жоғарғы
беті, оның үстіне ұстантізбек
тұрғызылады. Кейде стерео-
баттың тұтастай жоғарғы саты-
сын атаған.
ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ҚҰНЫ –
тұрғын үйдің мәміле жасалған
күні айқындалатын рыноктық
құны.
ДІҢГЕК – арқалықтарға, жа-
бындарға тіреуіш қызметін ат-
қаратын баған, ұстан және т.с.с.
СТОК-НОТ – шетелге шыға-
рып сатуға арналған ағаш ма-
териалдарының жекелеген
партиясының өзіндік ерекше-
ліктері. Сток-нот жүйесінде мы-
надай негізгі мәліметтер бола-
ды: тауардың атауы, түрі, сор-
ты, қалыңдығы, ұзындығы, же-
келеген партияның мөлшері,
тиелген (жеткізілген) мерзімі.
БАҒАН – 1) – тоғыспаларды
тіреп тұратын ірі ішкі тіреу
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гольная или крещатая в плане),
поддерживающая своды. Тер-
мин "столб" наиболее часто
употребляется применительно
к конструкции крестово-ку-
польных храмов; 2) башня, баш-
необразное сооружение (на-
пример, столбообразные рус-
ские шатровые храмы XVI в.
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ – из-
готовление изделий (мебели,
дверей, окон и т.п.) с тщатель-
ной обработкой и отделкой дре-
весины. Столярные работы,
при которых изделия получают
из мягких пород древесины
(ели, сосны), называют "бело-
деревными", а из твердых по-
род (дуба и т.п.) – "красноде-
ревными". Столярные работы
выполняют вручную на сто-
лярном верстаке с применени-
ем столярно-плотничного ин-
струмента (рубанка, фуганка,
пилы и т.п.).
СТОЯ (греч. stoia, stoa) – в ан-
тичной архитектуре – длинная
галерея-портик, обычно с 1-2
рядами колонн и со стеной по
одной из длинных сторон.
Стои нередко украшались ста-
туями и живописью.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ –
часть строительной конструк-
ции, изготовленная из одно-

(әдетте жоспарда тікбұрышты
не айқас). "Баған" термині ай-
қыш-тоғыспалы құрылымдарға
қатысты жиі қолданылады; 2)
мұнара, мұнара тәрізді құры-
лыстар (мысалы, XVI ғасыр-
дағы орыстың баған тәріздес
шатырлы храмдары).

ҰСТАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР –
ағашты ұқыпты өңдеу мен
бұйымдар әзірлеу (жиһаздар,
есіктер, терезелер және т.б.).
Ағаштың жұмсақ түрлерін
(шыршалар, қарағайлар) өн-
дірілген ұсталық жұмыстар "ақ
ағаш", ал қатты түрлерінен
(емен және т.с.) алынғандарды
"қызыл ағаш" деп атайды. Ұста-
лық жұмыстары ұста құрал-сай-
мандарын (сүргі, ұзын сүргі, ара
және т.с.) қолдану арқылы ұста
тезінде қолмен орындалады.

СТОЯ (грек тілінен – stoia, stoa)
антикалық сәулет өнерінде
ұзын галерея-портик, әдетте 1-
2 қатар ұстандары және ұзын
жақтарының бірінің бойымен
тұрғызылған қабырғасы бола-
ды. Стоялар көбіне мүсіндер-
мен және суреттермен безенді-
ріледі.
ҚҰРЫЛЫСТЫҚ БӨЛШЕК
– құрастыратын операция қол-
данбай, біртекті материалдан
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родного материала без приме-
нения сборных операций.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ – деятельность
по созданию основных фондов
производственного и непроиз-
водственного назначения пу-
тем возведения новых и (или)
изменения (расширения, мо-
дернизации, технического пе-
ревооружения, реконструкции,
реставрации, капитального ре-
монта) существующих объектов
(зданий, сооружений и их ком-
плексов, коммуникаций), мон-
тажа (демонтажа), связанного с
ними технологического и ин-
женерного оборудования, изго-
товления (производства) стро-
ительных материалов, изделий
и конструкций, а также осуще-
ствления работ по консервации
строительства незавершенных
объектов и постутилизации
объектов, выработавших свой
ресурс.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТ-
РИЯ – совокупность постоян-
но действующих, в основном
подрядных, строительно-мон-
тажных организаций, являю-
щаяся важнейшим звеном ин-
дустриализации строитель-
ства.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИ-
КА – изделия из глин или сме-
сей их с минеральными добав-

дайындалған құрылыс конст-
рукциясының бөлігі.
ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТІ –
жаңа объектілер салу және (не-
месе) бар объектілерді (ғима-
раттарды, құрылыстар мен
олардың кешендерін, коммуни-
кацияларды) өзгерту (кеңейту,
жаңғырту, техникамен қайта
жарақтандыру, реконструкция-
лау, қалпына келтіру, күрделі
жөндеу), олармен байланысты
технологиялық және инже-
нерлік жабдықтарды монтаждау
(бөлшектеу), құрылыс матери-
алдарын, бұйымдар мен конст-
рукцияларын дайындау (өн-
діру), сондай-ақ аяқталмаған
объектілер құрылысын консер-
вациялау мен өз ресурстарын
тауысқан объектілерді кейіннен
кәдеге жарату жұмыстарын
жүзеге асыру жолымен өнді-
рістік және өндірістік емес
негізгі қорларды құру жөніндегі
қызмет.
ҚҰРЫЛЫС ИНДУСТРИЯ-
СЫ – тұрақты жұмыс істейтін,
негізінен, мердігерлік, құрылыс-
монтаждау ұйымдарының құ-
рылысты индустриялдауда аса
маңызды бөлігі болып табыла-
тын біртұтас жиынтығы.

ҚҰРЫЛЫСТЫҚ КЕРАМИ-
КА – балшықтан не оның ба-
сқа минералдармен қосынды-
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ками, обожженные до камне-
видного состояния.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛО-
ЩАДКА – земельный участок
отведенный в соответствии с
проектом в установленном
порядке, для постоянного раз-
мещения объекта строитель-
ства, а также служб строи-
тельно-монтажных организа-
ций и с учетом временного
отвода территории, определя-
емой по условиям производ-
ства работ.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ – законченные строитель-
ством и принятые в эксплуата-
цию объекты (предприятия,
здания и сооружения) произ-
водственного и непроизвод-
ственного назначения.
СТРОИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ
– элемент заводского изготов-
ления, поставляемый на стро-
ительство в готовом виде.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ-
НЫЕ РАБОТЫ – строительная
деятельность, включающая:
- земляные работы и специаль-
ные работы в грунтах;
- возведение несущих и (или)
ограждающих конструкций зда-
ний и сооружений (в том чис-
ле мостов, транспортных эста-
кад, тоннелей и метрополите-
нов, путепроводов, трубопро-

сынан дайындалып, тас түріне
келгенше дейін күйдірілген
бұйым.
ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫ – құры-
лыс объектісін және құрылыс-
монтаж ұйымдарының қызмет-
терін тұрақты орналастыру
үшін белгіленген тәртіп бойын-
ша жобаға сәйкес бөлініп беріл-
ген жер учаскесі; мұнда жұмыс
өндіру шарттарымен анықтала-
тын аумақты уақытша бөліп
беру жағдайлары ескеріледі.

ҚҰРЫЛЫС ӨНІМІ – құры-
лысы аяқталып, пайдалануға
қабылданған өндірістік және
өндірістік емес объектілер
(кәсіпорындар, ғимараттар мен
құрылыстар).

ҚҰРЫЛЫС БҰЙЫМЫ –
құрылысқа дайын түрінде жет-
кізілетін зауытта жасалған эле-
мент.
ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰ-
МЫСТАРЫ – құрылыс қыз-
меті, ол:
- жер жұмыстарын және топы-
рақтағы арнаулы жұмыстарды;
- ғимараттар мен құрылыстар-
дың (оның ішінде көпірлер,
көлік эстакадалары, тоннельдер
мен метрополитендер, жол
құбырлары, құбыр өткізгіштер,
өзге де жасанды құрылыстар)
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водов, иных искусственных
строений);
- специальные строительные и
монтажные работы по про-
кладке линейных сооружений;
- устройство наружных инже-
нерных сетей и сооружений, а
также внутренних инженерных
систем;
- работы по защите и отделке
конструкций и оборудования;
- строительство автомобиль-
ных и железных дорог;
- монтаж (демонтаж) техноло-
гического оборудования, пуско-
наладочные работы.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
И ПРАВИЛА (СНиП) – свод
основных нормативных доку-
ментов, применяемых в стро-
ительстве.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗ-
ЧИКИ – используют для разра-
ботки и транспортирования
грунтов, погрузки и разгрузки
материалов и конструкций, их
перемещения на незначительные
расстояния, выполнения различ-
ного рода строительных работ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪ-
ЕМНИКИ – устройства, пред-
назначенные для подъема и
спуска грузов с помощью грузо-
несущих устройств, перемеща-
ющихся по вертикальным или
наклонным направляющим.

тірек және (немесе) қоршау кон-
струкцияларын салуды;
- желілік құрылыстарды төсеу
жөніндегі арнаулы құрылыс
және монтаж жұмыстарын;
- сыртқы инженерлік желілер
мен құрылыстар, сондай-ақ ішкі
инженерлік жүйелер орнатуды;
- конструкциялар мен жабдық-
тарды қорғау және өңдеу
жөніндегі жұмыстарды;
- автомобиль және теміржол
құрылысын;
- технологиялық жабдықтарды
монтаждау (бөлшектеу), іске
қосу-жөндеу жөніндегі жұмыс-
тарды қамтиды.
ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМА-
ЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ
(ҚНжЕ) – құрылыста қолданы-
латын негізгі нормативтік
құжаттардың жинағы.
ҚҰРЫЛЫС ЖҮК ТИЕГІШ-
ТЕРІ – топырақты әзірлеу мен
тасымалдау, материалдар мен
констукцияларды тиеу және
түсіру, оларды алыс емес ара-
қашықтыққа ауыстыру, әртүрлі
құрылыс жұмыстарын орындау
үшін қолданылады.
ҚҰРЫЛЫС КӨТЕРГІШ-
ТЕРІ – тік не еңкейген бағыт-
пен айналатын, жүк көтергіш
құрылғының көмегімен алын-
ған, жүк түсіруге және көтеру-
ге арналған құрылғылар.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН (СТРОЙ-
ГЕНПЛАН) – часть проекта
организации строительства,
регламентирующая организа-
цию строительной площадки.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪ-
ЕМ – дополнительный выгиб
балочных (арочных) строитель-
ных конструкций, создаваемых
в процессе их изготовления
или монтажа, обеспечиваю-
щий в соответствии с проектом
достижение ими заданной фор-
мы при действии эксплуатаци-
онных нагрузок.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
– смешанные в определенной
пропорции цемент, песок и
вода. Используется при возве-
дении каменной (кирпичной)
кладки в качестве связующего.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ –
соединение между собой стро-
ительных конструкций, эле-
ментов строительных конст-
рукций и их составных частей.

СТРОИТЕЛЬСТВО – 1) от-
расль материального производ-
ства, в которой создаются ос-
новные фонды производствен-
ного и непосредственного на-
значения; 2) процесс возведе-
ния зданий и сооружений,
включающий комплекс соб-
ственно строительных работ,

ҚҰРЫЛЫСТЫҚ БАС ЖОС-
ПАР – құрылысты ұйымдасты-
ру жобасының құрылыс ала-
ңын ұйымдастыруды регламент-
тейтін бөлігі.

ҚҰРЫЛЫСТЫҚ КӨТЕРІМ
– арқалық (аркалық) құрылыс
конструкцияларын дайындау
немесе монтаждау процесінде
жасалатын қосымша иін; ол
құрылымдардың пайдалану
жүктемелері әрекетінен жобаға
сәйкес берілген пішінге келуін
қамтамасыз етеді.

ҚҰРЫЛЫС ЕРІТІНДІСІ –
белгілі пропорцияда араласты-
рылған цемент, құм және су. Тас
(кірпіш) қалауларды тұрғызу ке-
зінде байланыстырған ретінде
қолданылады.
ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ТҮЙІН –
құрылыс конструкциялары-
ның, құрылыс конструкцияла-
ры элементтері мен олардың
құрама бөлшектерінің бір-
бірімен өзара қиюласуы.
ҚҰРЫЛЫС – 1) материалдық
өндірістің өндірістік және өнді-
рістік емес мақсаттағы негізгі
қорларын құрайтын саласы; 2)
құрылыс жұмыстарын, жаб-
дықтарды монтаждау жұмыста-
рын, қосалқы, көлік және басқа
да жұмыстар кешенінен тұра-
тын ғимараттар мен құрылыс-
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работ по монтажу оборудова-
ния, вспомогательных, транс-
портных и других работ. К
строительству относятся также
работы по ремонту зданий и
сооружений.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕЛЕ-
НОЕ – система плановых ме-
роприятий по созданию, со-
хранению и увеличению зеле-
ных насаждений в городах и
поселках городского типа, про-
мышленных объектах, озелене-
ние значительных по площади
участков производится на ос-
новании проектного задания и
составленного на его основе
технического проекта.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-
НОЕ – один из способов воз-
ведения гражданами жилых
домов в городах, рабочих по-
селках, сельской местности. В
пользовании и собственности
граждан могут находится учас-
тки земли, предоставляемые в
установленном законом поряд-
ке для индивидуального жи-
лищного строительства.
СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИ-
ТАЛЬНОЕ – отрасль матери-
ального производства, в кото-
рой создаются основные фон-
ды как производственного, так
и непроизводственного назна-
чения. Законченной строитель-

тар тұрғызу процесі. Құрылыс-
қа сондай-ақ ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеу жұмыс-
тары да жатады.

ЖАСЫЛ ҚҰРЫЛЫС – қала-
ларда, қала типтес кенттерде,
өнеркәсіптік объектілерде жа-
сыл екпе ағаштар егу, сақтау
және оларды көбейту бойынша
жоспарлы іс-шаралар жүйесі,
көлемі ауқымды жер учаске-
лерін көгалдандыру жобалық
тапсырманың және соның не-
гізінде жасалған техникалық
жоба негізінде жүргізіледі.

ЖЕКЕМЕНШІК ТҰРҒЫН
ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ – азамат-
тардың қалаларда, жұмысшы
кенттерінде, ауылдық жерлер-
де тұрғын үйлер салуының бір
түрі. Азаматтардың тұтынуын-
да және жекеменшігінде заң-
мен белгіленген тәртіпте бері-
летін жекеменшік құрылысқа
арналған жер учаскелері болуы
мүмкін.

КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС – өнді-
рістік, сондай-ақ өндірістік емес
мақсаттағы негізгі қорларды
құрайтын материалдық өндіріс
саласы. Аяқталған құрылыс
өнімі жобаның, құрылыс нор-
малары мен ережелерінің, тех-
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ной продукцией является пост-
роенные или реконструиро-
ванные промышленные пред-
приятия, жилые дома, а также
здания социально-бытового и
коммунального назначения, от-
вечающие по своему техноло-
гическому и функциональному
признаку требованиям проекта,
строительных норм и правил,
техническим условиям и дру-
гим нормативным документам.
СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕЗА-
ВЕРШЕННОЕ – объект стро-
ительства, не принятый в ус-
тановленном порядке заказчи-
ком для ввода в эксплуатацию
и не используемый по назна-
чению (проживание, оказание
услуг, выпуск продукции, полу-
чение прибыли и другие виды
эксплуатации).
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОД-
РЯДНОЕ – строительство, осу-
ществляемое самостоятельны-
ми постоянно действующими
строительно-монтажными
организациями по договорам
подряда с организациями-за-
казчиками.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОЛ-
НОСБОРНОЕ – возведение
зданий и сооружений из круп-
ных элементов высокой степе-
ни заводской готовности.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНС-
ПОРТНОЕ – строительство

никалық жағдайлардың және
де басқа да нормативтік құжат-
тардың талаптарына өзінің тех-
нологиялық және функционал-
дық белгісі бойынша сәйкес ке-
летін тұрғызылған немесе жаң-
ғыртылған өндірістік кәсіп-
орындары, тұрғын үйлер мен
әлеуметтік-тұрмыстық және
коммунальдық мақсаттағы
ғимараттар болып табылады.

АЯҚТАЛМАҒАН ҚҰРЫ-
ЛЫС – пайдалануға беру үшін
тапсырысшы белгіленген тәр-
тіппен қабылдамаған және мақ-
сатына қарай (тұру, қызмет
көрсету, өнім шығару, пайда алу
және пайдаланудың басқа да
түрлері) пайдаланылмайтын
құрылыс объeктici.

МЕРДІГЕРЛІК ҚҰРЫЛЫС –
тапсырысшы ұйымдармен мер-
дігерлік шарт бойынша дербес
тұрақты әрекет ететін құры-
лыс-монтаждау ұйымдары
жүзеге асыратын құрылыс.

ТОЛЫҚ ҚҰРАМАЛЫ ҚҰ-
РЫЛЫС – ғимараттар мен
құрылыстарды зауыттық даяр-
лығы жоғары дәрежедегі ірі эле-
менттерден тұрғызу.
КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ – темір-
жол, автомобиль, су, әуе және
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новых и реконструкция суще-
ствующих сооружений желез-
нодрожного, автомобильного,
водного, воздушного и трубо-
проводного транспорта.
СТРОЙКА – совокупность зда-
ний и сооружений различного
назначения, строительство,
расширение или реконструкция
которых осуществляется, как
правило, единой проектно-
сметной документацией в
объеме, определенном свод-
ной сметой или сводкой затрат.

СТРОПИЛА – несущие конст-
рукции скатной кровли. Состо-
ят из наклонных стропильных
ног, вертикальных стоек и на-
клонных подкосов.

СТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА –
решетчатая несущая конструк-
ция, служащая для перекрытия
больших пролетов.
СТРОПОВКА – временное со-
единение монтируемых, транс-
портируемых или поднимае-
мых конструкций (изделий,
оборудования) с крюком грузо-
подъемной машины.
СТРОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА –
расположение домов с разры-
вом между зданиями, причем
дома размещаются не по одной
линии, а уступами.

құбыр көлік жолдарының жаңа
құрылыстарын тұрғызу және
қолданыстағыларын реконст-
рукциялау.

ҚҰРЫЛЫС – құрылысы, ке-
ңейтілуі немесе реконструкция-
лануы жинақ сметасымен не
шығындар мәліметімен анықта-
латын көлемде бірыңғай жоба-
лық-сметалық құжаттар бо-
йынша жүзеге асырылатын
әртүрлі мақсатта қолданыла-
тын ғимараттар мен құрылыс-
тардың жиынтығы.
ИТАРҚА – еңісті төбежабыны-
ның тірек конструкциясы.
Көлбеу орналасқан итарқалық
аяқтардан, тік тіреулерден
және көлбеу сүйемелерден
тұрады.
ИТАРҚАЛЫ ФЕРМА – үлкен
аралықтарды жабу үшін қолда-
нылатын торкөзді тірек конст-
рукция.
ІЛМЕКТЕУ – монтаждалатын,
тасымалданатын немесе көте-
рілетін құрылымдарды (бұ-
йымдарды, жабдықтарды) жүк
көтеретін мәшиненің ілмегіне
уақытша ілдіру.
ТІГІСТІ ҚҰРЫЛЫС –
үйлердің ғимараттардың арала-
ры ашық қалдырылып орнала-
суы және үйлер бір сызықтың
бойымен емес, кертпештене
орналасады.
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СТУК, СТУККО, ШТУК –
высший сорт облицовочной
штукатурки, обладающий боль-
шой прочностью и могущий
принимать после полировки
вид мрамора. В состав стука
входят известь, гипс или тол-
ченый мрамор.
СТЯЖКА – слой материала,
выравнивающий поверхность
основания при устройстве кро-
вель, полов и изоляционных
покрытий.
СУБСТРУКЦИЯ – конструк-
ция, поддерживающая снизу ту
или иную часть архитектурно-
го сооружения.
СУБЪЕКТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ – фи-
зические и юридические лица,
а также государства, являющи-
еся участниками земельных
правоотношений и в силу это-
го имеющие права и несущие
обязанности в данном право-
отношении.

СТУК, СТУККО, ШТУК –
сылақтың жоғарғы сорты, өте
берік келеді және жылтырла-
нып тегістегеннен кейін мәрмәр
түсіне ие бола алады. Стуктің
құрамына әк, гипс не ұсатыл-
ған мәрмәр кіреді.

ТӨСЕМ – шатыр, еден және
оқшаулағыш жабындар төсе-
генде негіз бетін тегістейтін ма-
териал қабаты.

СУБСТРУКТУРА – сәулеттік
құрылыстың қандай да бір
бөлігін төменнен ұстап тұра-
тын құрылым.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ ҚАТЫНАС-
ТАРЫНЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ
– жер құқығы қатынастарына
қатысушылар болып табыла-
тын және соған орай құқықта-
ры бар әрі осы құқық қатына-
сында міндеттер атқаратын
жеке және заңды тұлғалар, сон-
дай-ақ мемлекеттер.

Т
ТАБЕРНАКЛЬ  (от лат.
tabernaculum шатер) – 1) в готи-
ческой архитектуре декоратив-
но оформленная ниша со ста-
туей святого; 2) в католических
храмах ниша для даров в алта-
ре.

ТАБЕРНАКЛЬ (латын тілінен
– tabernaculum шатыр) – 1) готи-
калық сәулет өнерінде әулиенің
мүсіні орнатылған әсем безен-
дірілген қуыс; 2) католиктік
храмдарда алтарьға тартылған
сыйларға арналған қуыс.
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ТАМБУР – проходное поме-
щение для входа в здание пос-
ледовательно открывающими-
ся в нем наружными и внут-
ренними дверями, препятству-
ющее прониканию в помеще-
ние холодного воздуха извне.
ТЕГУЛА – кровельная черепи-
ца; крыша; кров; кровля.
ТЕКТОНИКА – художествен-
ное выражение закономерностей
строения, соотношения нагруз-
ки и опоры, присущих конструк-
тивной системе сооружения.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – снаб-
жение теплом с помощью теп-
лоносителя (горячей воды или
пара) систем отопления, вен-
тиляции, горячего водоснабже-
ния жилых, общественных и
промышленных зданий и тех-
нологических потребителей.

ТЕРРАКОТА – неглазурован-
ные керамические изделия
строительного, бытового и ху-
дожественного назначения.
Известны со времен неолита.
ТЕРРИТОРИЯ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ – территория, в преде-
лах которой осуществляется ка-
кая-либо архитектурная, градо-
строительная и строительная
деятельность.
ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕН-
НОГО ПУНКТА – простран-

ТАМБУР – ғимаратқа кіре бе-
рістегі сырттан бөлмеге суық
ауа кіруіне кедергі жасайтын
жүйелі ашылатын сыртқы және
ішкі есіктері бар өтпе бөлме.

ТЕГУЛА – жабынқыш; шатыр;
жаппа; жабын.
ТЕКТОНИКА – құрылыс заң-
дылығының, құрылыстың кон-
струкциялық жүйесіне тән сал-
мақ түсу мен тіреудің арақаты-
насының көркем бейнеленуі.
ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ
– тұрғын, қоғамдық және
өнеркәсіптік ғимараттар мен
технологиялық тұтынушыларға
жылыту, ауа алмастыру, ыстық
сумен жабдықтау жүйелерін
жылу тасығыштың (ыстық су
не бу) көмегімен жылумен жаб-
дықтау.
ТЕРРАКОТА – құрылыстық,
тұрмыстық және көркемдік мақ-
саттарда қолданылатын құйма-
ланған қыш бұйымдар. Неолит
дәуірінен бері белгілі.
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН РЕТ-
ТЕУ АУМАҒЫ – шегінде қан-
дай да болсын сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қыз-
меті жүзеге асырылатын аумақ.

ЕЛДІ МЕКЕННІҢ АУМАҒЫ
– қалалық немесе селолық елді



Сәулет және құрылыс саласы

270

ство в пределах установленной
границы (черты) городского или
сельского населенного пункта.
ТЕРРИТОРИЯ, СЕЛИТЕБ-
НАЯ – часть территории насе-
ленного пункта, предназначен-
ная для размещения жилой, об-
щественной (общественно-де-
ловой) и рекреационной зон, а
также отдельных частей инже-
нерной и транспортной инфра-
структур, других объектов, раз-
мещение и деятельность кото-
рых не оказывает воздействия,
требующего специальных са-
нитарно-защитных зон.
ТЁС – тонкие доски из древе-
сины хвойных пород, получае-
мые путём продольной распилов-
ки брёвен. Длина тёса 4-6,4 м,
толщина 19-25 мм, ширина –
100-110 мм. Тёс применяется
в целом или раскроенном виде
для обшивки в судо- и ваго-
ностроении, а также для покры-
тия крыш, обшивки стен и т.д.
Первоначально тёсом назывались
доски, получаемые обтёсывани-
ем брёвен (обычно предвари-
тельно расколотых пополам).
ТЕТИВА – наклонная несущая
конструкция лестницы. Доски,
образующие ступени, врезают-
ся в боковые стороны тетивы.
В железобетонных лестницах
ступени составляют единое
целое с тетивами.

мекеннің белгіленген шекара
(ішкі аумағы) шегіндегі кеңістік.

ҚОНЫСТАНУ АУМАҒЫ –
тұрғын үй, қоғамдық (қоғам-
дық-іскерлік) және рекреация-
лық аймақтарды, сондай-ақ
инженерлік және көлік инфра-
құрылымдарының жекелеген
бөліктерін, басқа да объекті-
лерді орналастыруға арналған,
орналастырылуы мен қызметі
арнаулы санитарлық-қорғаныш
аймақтарын талап ететіндей
әсер етпейтін елді мекен аума-
ғының бір бөлігі.
ТЁС (тақтай) – қылқан жапы-
рақты ағаштардан бөренелерді
ұзынынан кесу жолымен алы-
натын жұқа тақтайлар. Ұзын-
дығы 4-6,4 м, қалыңдығы 19-25
мм, ені – 100-110 мм. Бұл тақ-
тайлар кеме және вагон құры-
лысында, сондай-ақ шатыр жа-
быны, қабырға қаптамасы және
т.б. түрінде тұтас не пішілген
күйінде қолданылады. Әуелде
бұл тақтайлар бөренелерді
(әдетте алдын ала екіге жарыл-
ған) жону арқылы алынатын.
АДЫРНА – баспалдақтың көл-
беу тірек конструкциясы. Бас-
қыштар ретіндегі тақтайлар
адырнаның бүйір жақтарына
енгізіледі. Темірбетонды баспал-
дақтарда басқыштар адырнамен
тұтастырылып жасалады.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛОЖ-
НОСТЬ ОБЪЕКТА – уровень
ответственности объекта стро-
ительства по степени техни-
ческих требований к надежно-
сти и прочности оснований и
конструкций, устанавливаемых
государственными и (или) меж-
государственными (междуна-
родными) нормативами в зави-
симости от функционального
назначения объекта, особенно-
стей его несущих и ограждаю-
щих конструкций, количества
этажей (конструктивных яру-
сов), сейсмической опасности
или иных особых геологичес-
ких, гидрогеологических, гео-
технических условий места
(района) строительства.
ТЕХНОГЕННЫЕ БЕД-
СТВИЯ – экстремальные фак-
торы, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью и вызвав-
шие:
- промышленные, транспорт-
ные и другие аварии;
- пожары, взрывы или угрозу
взрыва;
- выбросы или угрозу выброса
биологически, химически опас-
ных или радиоактивных ве-
ществ;
- внезапные обрушения зданий
или сооружений, коммуникаций;
- прорывы гидротехнических
или очистных сооружений;

ОБЪЕКТІНІҢ ТЕХНИКА-
ЛЫҚ КҮРДЕЛІЛІГІ –
объектінің функционалдық қыз-
метіне, оның тірек және қоршау
конструкцияларының ерекшелік-
теріне, қабаттар (конструкция-
лық қатарлар) санына, сейсми-
калық қауіптілігіне немесе салы-
натын жерінің (ауданының) өзге
де айрықша геологиялық, гидро-
геологиялық, геотехникалық
жағдайларына қарай мемлекеттік
және (немесе) мемлекетаралық
(халықаралық) нормативтермен
белгіленетін, табандары мен кон-
струкцияларының сенімділігі
мен беріктігіне қойылатын тех-
никалық талаптардың дәрежесі
бойынша құрылыс объектісінің
жауапкершілік деңгейі.
ТЕХНОГЕНДІК ЗІЛЗАЛА-
ЛАР – шаруашылық қызметпен
байланысты және:
- өнеркәсіп, көлік аварияларын
және басқа да аварияларды;
- өрт, жарылыстар немесе жа-
рылыс қатерін;
- биологиялық, химиялық
қауіпті не радиоактивті заттек-
тердің шығарылуын немесе
шығарылу қатерін;
- ғимараттардың не құрылыс-
тардың, коммуникациялардың
кенеттен құлап түсуін;
- гидротехникалық немесе та-
зарту құрылыстарының опы-
рылуын;
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- аварии на электроэнергети-
ческих и коммуникационных
системах.

ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ – как правило, неже-
лательные или вредные (опас-
ные) воздействия на населе-
ние, населенные пункты либо
межселенные территории, выз-
ванные в результате хозяй-
ственной деятельности челове-
ка без угрозы или с угрозой воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера.
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА – совокупность процес-
сов по изготовлению изделий
и конструкций и превращению
их в готовую строительную
продукцию здания и сооруже-
ния – на основе развития и по-
вышения уровня индустриали-
зации строительства.
ТИМПАН (в архитектуре) – 1)
треугольное поле фронтона; 2)
ниша полуциркульного, треу-
гольного или стрельчатого
очертания над окном или две-
рью. В тимпанах часто разме-
щают скульптуру, живописные
изображения и пр.; 3) (греч.
tympanon) музыкальный инст-
румент типа маленькой ручной
литавры, барабана, иногда буб-

- электр энергетикасы және
коммуникация жүйелеріндегі
аварияларды туғызатын төтен-
ше факторлар.
ТЕХНОГЕНДІК ӘСЕР ЕТУ –
халыққа, елді мекендерге не
қонысаралық аумақтарға, әдет-
те, табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлар-
дың пайда болу қатерін
төндірмей не қатер төндіре
отырып, адамның шаруашы-
лық қызметі нәтижесінде туын-
даған жағымсыз немесе зиян-
ды (қауіпті) әсер ету.

ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ – құры-
лыс индустриализациясын да-
мыту және деңгейін көтеру не-
гізінде бұйымдар мен құры-
лымдарды даярлау және олар-
ды дайын құрылыс өніміне
ғимараттар мен құрылыстарға
айналдыру процестерінің жиын-
тығы.
ТИМПАН (қуысмаңдайша)
(сәулет өнерінде) – 1) үш-
бұрышты қуыс маңдайша; 2)
терезе не есіктің үстіндегі жар-
тылай циркульді, үшбұрышты
не оқ ұштығы пішіндес қуыс.
Мұнда көбіне мүсін, сурет және
т.с.с. орналастырылады; 3)
(грек тілінен – tympanon) ежелгі
Жерорта теңізі маңында қолда-
нылған кішкентай қол литавра,
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на в древнем Средиземномо-
рье. В средневековой Европе
словом "тимпан" обозначались
инструменты различных ти-
пов, в том числе литавры
(итал. timpani), цимбалы
(франц. tympanon).
ТИПИЗАЦИЯ – техническое
направление в проектирова-
нии и строительстве, позволя-
ющее многократно осуществ-
лять строительство предприя-
тий, зданий и сооружений, из-
готовление конструкций на ос-
нове специально разработан-
ных проектов с применением
унифицированных объемно-
планировочных и конструктив-
ных решений с учетом прогрес-
сивных технических и эконо-
мических показателей.
ТОРЕЦ – прямоугольный или
шестиугольный короткий бру-
сок (торцовая шашка), предназ-
наченный для устройства по-
лов или мощения дорожных
покрытий.
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ – про-
цесс бетонирования или ошту-
катуривания под действием
сжатого воздуха с использова-
нием цемент-пушки.
ТОСКАНСКИЙ ОРДЕР – уп-
рощенный вариант дорическо-
го ордера. Возник в Древнем
Риме на рубеже І века до нашей
эры и І века нашей эры. Имеет

дабыл, дағыра тәрізді музыка-
лық аспап. Ортағасырлық Еуро-
пада "тимпан" сөзімен түрлі ас-
паптар, соның ішінде дабыл
(итальян тілінен – timpani), цим-
балдар (француз тілінен –
tympanon) аталған.
ТИПТЕУ – біріздендірілген
көлемдік-жоспарлау, конструк-
циялық шешімдер қолданып,
прогрессивті технологиялық,
экономикалық көрсеткіштерді
есепке ала отырып, әзірленген
жобалар негізінде кәсіпорын-
дар, ғимараттар мен құрылыс-
тар тұрғызуды, конструкциялар
даярлауды бірнеше рет жүзеге
асыруға мүмкіндік беретін жо-
балау мен құрылыстағы техни-
калық бағыт.

КЕСІК (шөрке) – еден салуға
немесе жол төсеуге арналған
тікбұрышты не алтыбұрышты
қысқа білеу (кесілген шөрке).

ТОРКРЕТТЕУ – цемент-пуш-
ка қолданылып сығымдалған
ауамен бетондау немесе сылау
процесі.

ТОСКАНДЫҚ ОРДЕР – до-
рийлік ордердің қарапайым-
дандырылған түрі. Ежелгі Рим-
де біздің дәуірімізге дейінгі І
ғасыр мен біздің дәуіріміздің І
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колонну с базой, но без канне-
люр и гладкий фриз.

ТОЧЕНИЕ (на токарном
станке) – обработка древесины
(или других мягких, неметалли-
ческих материалов) на токар-
ном станке для получения раз-
личных профильных точеных
предметов – ножек для мебели,
балясины и прочих мебельных
элементов.
ТРАВЕРСА КОЛОННЫ – кон-
структивный элемент в опор-
ной части стальной колонны в
виде вертикальных стальных
листов, предназначенный для
равномерной передачи нагруз-
ки на опорную плиту.
ТРАВЕРСЫ – с подвешенны-
ми стропами, позволяющими
выполнять подвеску поднима-
емого элемента в нескольких
местах. При подъеме элемен-
тов траверсами исключаются
или уменьшаются сжимающие
усилия в поднимаемых элемен-
тах, возникающие от их соб-
ственной массы при примене-
нии наклонных стропов.
ТРАВЕРТИН – натечные скоп-
ления пористого известняка
(плотного туфа), отлагаемые
углекислыми источниками,
применяется в качестве строи-
тельного материала.

ғасыры аралығында пайда бол-
ған. Каннелюрларсыз, негізді
ұстандары және тегіс фризі бо-
лады.
ЖОНУ (токарлық станокта)
– саналуан түрдегі жонылған
заттар – жиһаз тұяқтарына, ба-
лясиндерге және басқа да жи-
һаздық элементтерге арналған
заттар дайындау үшін токарлық
станокта ағаштарды (немесе
басқа да жұмсақ, металл емес
материалдарды) өңдеу.
ҰСТЫН ТРАВЕРСАСЫ –
тіреу тақтасына жүктеме күшті
біркелкі беруге арналған болат
табақ түріндегі болат ұстанның
тіреу бөлігіндегі конструкция-
лық элементі.

ТРАВЕРСАЛАР – ілінген
ілмектер арқылы, көтерілетін
жүктің бірнеше жерінен ілуге
мүмкіндік береді. Элементтерді
траверс арқылы көтергенде
көтерілетін элементтерде
өзіндік салмағында пайда бола-
тын сығылу күші азаяды неме-
се толығымен жойылады.

ТРАВЕРТИН (жарлауық) –
көмірқышқыл көздерден
шөгетін кеуекті әктастардың
(тығыз туф) ағып жиналуы,
құрылыс материалы ретінде
қолданылады.
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ТРАВЕЯ (от франц. travee –
пролет) – в романской и готи-
ческой архитектуре прямоу-
гольная в плане простран-
ственная ячейка нефа, ограни-
ченная по углам четырьмя ус-
тоями, несущими крестовый
или сомкнутый свод.

ТРИГЛИФ (греч. tri-glufoV, tri-
glufon , от tri – в сложных сло-
вах – три и glufw – режу) – пря-
моугольная, несколько вытяну-
тая по вертикали плита с не-
сколькими желобками. Череду-
ясь с плитами-метопами, триг-
лифы образуют фриз в доричес-
ком ордере. Размещаются по
осям колонн и на концах фриза
на углах здания.

ТРИФОРИЙ (позднелат.
triforium, от лат. tri-, в сложных
словах – три и foris – дверь,
вход) – трехчастный арочный
проем с трехлопастным завер-
шением; аркада во втором яру-
се центрального нефа романс-
ких и готических базиликаль-
ных храмов, состоящая из ряда
трифориев. Облегчая стены,
усиливает их конструкцию,
имеет и декоративное значе-
ние; узкая галерея, располо-
женная за аркадой или парапе-
том над сводами и под скатом

ТРАВЕЯ (француз тілінен –
travee – аралық) – романдық
және готикалық сәулет өне-
рінде жоспарда тікбұрышты
болатын нефтің (астау-
кеңістіктің) кеңістіктік ұяшығы,
бұрыштарынан айқыш (крест
түріндегі) немесе қабысқан то-
ғыспаларды көтеріп тұратын
төрт тірекпен шектеледі.
ТРИГЛИФ (грек тілінен – tri-
glufoV, tri-glufon, tri – күрделі
тіркес – үш және glufw – кесемін)
– бірнеше науашалары бар
тікбұрышты, көлденеңінен
біраз созылыңқы тақта. Мето-
па-тақталармен кезектесе келіп
триглифтер дорийлік ордерде
фриз қалыптастырады. Ұстан-
дар осьтерінде және ғимарат-
тың бұрыштарында фриздердің
ұшында орналасады.
ТРИФОРИЙ (үшдоғалмұна-
ра) (кейінгі латын тіл. triforium,
лат. tri-, күрделі тіркес – үш және
foris – есік, кіру) – ұшы үшқалақ-
ты болып келген үшбөлікті ар-
калық ойық; трифорийлер қата-
рынан тұратын роман және го-
тикалық базиликалды храмдар-
дың орталық нефінің екінші
қабатындағы аркада. Қабырға-
ларды жеңілдете отырып олар-
дың конструкциясын күшей-
теді, сәндік мағына да береді;
аркада не парапет артында то-
ғыспалар үстінде және бүйір
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крыши боковых нефов, а иног-
да и в обходе хора готического
храма.

ТРОМПЫ (французское
trompe, от древневерхненемец-
кого trumba – труба) (в архитек-
туре) – сводчатая конструкция
в форме части конуса, полови-
ны или четверти сферического
купола. Тромпы служат обыч-
но для перехода от нижней
квадратной в плане части зда-
ния к верхней круглой или мно-
гоугольной в плане, к куполу
или его барабану. Тромпы слу-
жат иногда также опорной кон-
струкцией для угловых купо-
лов, эркеров.

ТРОФЕЙ – декоративно сгруп-
пированное оружие как сим-
вол победы; часто использует-
ся в мебели как декоративный
элемент.
ТРЮМО (франц. trumeau) – 1)
высокое стоячее зеркало, обыч-
но помещаемое в простенке;
2) в архитектуре – простенок
между окнами, иногда укра-
шенный орнаментом.

ТУНДИК – прямоугольная
кошма, прикрывающая шаны-
рак, привязанная за три угла,
четвертый угол не привязы-

нефтердің шатыр еңістерінде,
кейде готикалық храмның хор-
ларының айналма жолдарын-
дағы тар галерея.
ТРОМПЫ (өтпетоғыстар)
(француз тілінен – trompe, көне-
жоғарғынеміс тілінен – Trumba
– құбыр) (сәулет өнерінде) – ко-
нустың бөлігі, сфералық
күмбездің жартысы не ширегі
түріндегі тоғыспалы конструк-
ция. Әдетте тромптар ғимарат-
тың төменгі төртбұрышты
бөлігінен жоғарғы дөңгелек не-
месе көпбұрышты бөлігі
күмбезге не оның барабанына
өтуге қызмет етеді. Тромптар
кейде бұрыштық күмбездер,
эркерлердің тірек конструкция-
сы ретінде де қызмет атқарады.
ТРОФЕЙ – жеңістің белгісін
танытатындай бейнелі топта-
стырылған қару; бейнелеу эле-
менті ретінде жиһазда жиі қол-
данылады.
ТРЮМО (француз тілінен –
trumeau) – 1) әдетте екі ортадағы
қабырғаға орналастырылатын,
биік тұрғызып қойылатын айна;
2) сәулет өнерінде – терезе-
лердің аралығындағы кейде
ою-өрнектермен безендірілетін
қабырға.
ТҮНДІК – киіз үйдің шаңы-
рағы үстінен жабынды ретінде
түсірілген тікбұрышты киіз, үш
бұрышты бекітіліп, бір бұры-
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вался, с помощью пришитой к
нему длинной веревки и шеста
с развилкой этот угол кошмы
оттягивали и открывали верх-
нее отверстие, представляющее
одновременно световое окно и
выход для дыма.
ТУННЕЛИ – подземные кори-
доры, иногда значительной
протяженности, предназначе-
ны для транспортирования ма-
териалов или прохода людей.
ТУЫРЛЫК – установленные
в цилиндрическую стену кере-
ге покрывали туырлыками –
большими квадратными куска-
ми кошмы, которые закрывали
также нижнюю треть купола.
ТЮРБЕ – мусульманская усы-
пальница в странах Ближнего и
Среднего Востока, обычно не-
большие мавзолеи с шатровым
или купольным покрытием.
ТЯГА – горизонтальный или
вертикальный профилирован-
ный поясок, выступ (обычно
штукатурный или каменный),
членящий стены зданий или
обрамляющий панно и потол-
ки. Как правило, состоит из
нескольких обломов.
ТЯГАЧ – машина, специально
приспособленная для работы с
навесным и полуприцепным
оборудованием. Применяют
также для подталкивания гру-
зов или страховки тяжелых ав-

шына түндікті шаңырақ арқылы
жарық түсіру немесе түтін шы-
ғару мақсатында ашып-жауып
тұру үшін арқан тағылады.

ТУННЕЛЬДЕР – жерасты
дәлізі, кейде ұзын қашықтыққа
созылады, материал тасымал-
дауға немесе адамдардың өтуі-
не арналады.
ТУЫРЛЫҚ – шеңберлене
тұрғызылған керегелердің ба-
сынан аяғына дейін қаптай
жүргізілетін үлкен шаршылы
кесінділерден тұратын тығыз-
дала басылған арнаулы киіз.
ТҮРБЕ – Таяу және Орта Шы-
ғыс елдеріндегі мұсылмандар
қабірі, әдетте шатырлы не
күмбезді жабындылы шағын
кесенелер.
ТАРТЫМ – ғимараттың қабыр-
ғаларын бөліп тұратын не
панно және төбені жиектейтін
көлденең немесе тік пішіндел-
ген белдік, шығыңқы деталь
(әдетте сылақтан не тастан жа-
салады). Әдетте бірнеше
бүйірқиындылардан тұрады.
СҮЙРЕТКІШ – бастырмалы
және жартылай тіркемелі жаб-
дықпен жұмыс істеуге арнайы
жасалған мәшине. Сондай-ақ
жүктерді итеруге немесе ауыр
автопойыздарды өрге көтеріл-
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топоездов на подъемах, спус-
ках и уклонах. Тягач может быть
гусеничным и колесным.

генде, ылдидан және еңістен
түскенде сақтандыру үшін де
қолданылады. Сүйреткіш шын-
жыртабанды және доңғалақты
болуы мүмкін.

У
УГЛЕКИСЛАЯ КОРРОЗИЯ
БЕТОНА – коррозия бетона в
результате взаимодействия с
агрессивной углекислотой, со-
держащейся в воде.
УГЛЕПЛАСТИК – пластмас-
са, содержащая углеродные во-
локна.
УГОДЬЕ – участок земли, при-
годный для хозяйственного ис-
пользования.
УЗИК – два трапециевидных
войлока, накрывающих весь
купол, образованный рядами
уык, оставляя открытым лишь
обод.
УЗОРИТ – облицовочный ма-
териал из отходов производ-
ства стекла.
УЙШИ – мастер по изготовле-
нию юрты.
УКОСИНА – раскос, наклон-
но стоящая к стойке подпорка.

УЛЬТРАМАРИН – яркая, соч-
ная синяя краска.
УМБРА – темная зеленова-
то-коричневая минеральная
краска.

БЕТОННЫҢ КӨМІРҚЫШ-
ҚЫЛМЕН ТОТТАНУЫ – бе-
тонның су құрамындағы агрес-
сивті көмірқышқылмен әркет-
тесудің нәтижесінде тоттануы.
КӨМІРПЛАСТИК – құра-
мында көміртекті талшықтары
бар пластмасса.
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖЕР
– шаруашылыққа пайдалануға
жарамды жер учаскесі.
ҮЗІК – шаңырақ тесіктеріне ки-
гізілген уықтардан тұратын киіз
үй күмбезінің үстінен жабыл-
ған трапеция түрінде келетін екі
киізден тұрады.
УЗОРИТ – шыны өндірісінің
қалдықтарынан алынатын қап-
тама материал.
ҮЙШІ – киіз үй жасаушы ше-
бер.
УКОСИНА (қиғаш) – қиғаш
тіреу, тірекке көлбеу тұрған тіре-
уіш.
УЛЬТРАМАРИН – ашық,
қанық көк бояу.
УМБРА – қою жасыл-қоңыр
минералды бояу.
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УПЛОТНЕНИЕ ЗАСТРОЙ-
КИ – это увеличение количе-
ства жилой площади на едини-
цу территории в условиях ре-
конструкции существующей за-
стройки. Средства уплотнения
застройки – застройка разры-
вов между зданиями, увеличе-
ние этажности застройки, снос
существующей и замена новой,
более плотной застройкой, со-
кращение дворовых про-
странств и проездов, застрой-
ка пустырей и т.д.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОР-
ГАН ПО ДЕЛАМ АРХИТЕК-
ТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА –
центральный государственный
орган, осуществляющий руко-
водство в сфере государствен-
ного управления архитектур-
ной, градостроительной и
строительной деятельностью.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОР-
ГАН ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТ-
НОШЕНИЯМ – структурное
подразделение местных испол-
нительных органов области
(города республиканского зна-
чения, столицы), района (горо-
да областного значения), осу-
ществляющее функции в обла-
сти земельных отношений.
У П ОЛ Н О М О Ч Е Н Н Ы Й
ОРГАН ПО ОХРАНЕ И ИС-

ҚҰРЫЛЫСТЫ ТЫҒЫЗДАУ
– салынған құрылысты рекон-
струкциялау жағдайында аумақ
бірлігіне шаққандағы тұрғын
аумақтың санын арттыру.
Құрылысты тығыздау құралда-
ры – ғимараттар арасындағы
ашық қалған жерлерге құрылыс
тұрғызу, құрылыстың қабатын
арттыру, ескі құрылысты бұзып,
одан гөрі тығыздалған құры-
лыспен алмастыру, аула
кеңістігін және өтпе жолдарды
қысқарту, бос қалған жерлерге
құрылыс тұрғызу және т.б.
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫ-
СЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС
ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІ-
ЛЕТТІ ОРГАН – сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қыз-
метін мемлекеттік басқару сала-
сындағы басшылықты жүзеге
асыратын орталық мемлекеттік
орган.

ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ ЖӨ-
НІНДЕГІ УӘКІЛЕТТІ ОР-
ГАН – жер қатынастары сала-
сындағы функцияларды жүзеге
асыратын облыстың (республи-
калық маңызы бар қаланың, ас-
тананың), ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың) жергілікті
атқарушы органдарының құры-
лымдық бөлімшесі.
ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРА
ОБЪЕКТIЛЕРIН ҚОРҒАУ
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ПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕК-
ТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ – цент-
ральный исполнительный
орган, осуществляющий госу-
дарственное регулирование в
области охраны и использова-
ния объектов историко-куль-
турного наследия.
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВОМ – обеспечение
выполнения планов ввода в
действие строящихся объектов
с наименьшими затратами тру-
да путем повышения темпов
технического прогресса.
УРБАНИЗАЦИЯ (от лат.
urbanus – городской) – есте-
ственный исторический про-
цесс увеличения доли городс-
кой культуры в культурном по-
тенциале развивающегося об-
щества, процесс последова-
тельного преобразования обще-
ства в общество городское (ур-
банизированное).
УРБАНИЗМ – направление в
архитектуре и градостроитель-
стве XX века, считающее осно-
вой развития современных го-
родов, укрупнение предельную
концентрацию их застройки,
главным образом за счет стро-
ительства очень больших по
объему зданий, подчиненных
только функциональным тре-
бованиям.

ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨ-
НIНДЕГI УӘКIЛЕТТI ОР-
ГАН – тарихи-мәдени мұра
объектiлерiн қорғау және пай-
далану саласындағы мемле-
кеттiк реттеудi жүзеге асыратын
орталық атқарушы орган.

ҚҰРЫЛЫСТЫ БАСҚАРУ –
тұрғызылып жатқан объекті-
лерді еңбек шығындарын не-
ғұрлым азайтып, техникалық
прогресс қарқынын арттыру
жолымен іске қосу жоспарын
орындауды қамтамасыз ету.
УРБАНИЗАЦИЯ (латын
тілінен – urbanus – қалалық) –
дамып келе жатқан қоғамның
мәдени әлеуетінде қалалық
мәдениет үлесінің артуының
табиғи тарихи процесі, қоғам-
ның қалалық қоғам болып
бірте-бірте өзгеру процесі.

УРБАНИЗМ – XX ғасырдың
сәулет өнері мен қала құрылы-
сындағы бағыт, бұл бағыт
қазіргі заманғы қалаларды да-
мытудың негізі, олардың құры-
лысын, ең бастысы, көлемі жа-
ғынан тек функционалдық та-
лаптарға ғана бағытталған өте
үлкен ғимараттар құрылысы
есебінен ірілендіру, шоғырлан-
дыру болып саналды.
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УРОВЕНЬ ВАТЕРПАС – при-
бор для проверки горизонталь-
ности плоскости.
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЦЕ-
МЕНТА – степень соответ-
ствия цемента требованиям
нормативного документа, оп-
ределяемая по установленной
процедуре.
УСАДЕБНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
– одноквартирный дом с при-
квартирным участком, построй-
ками для подсобного хозяйства.
УСЛОВИЯ ТРУДА – совокуп-
ность факторов производствен-
ной среды и трудового процес-
са, оказывающих влияние на
работоспособность и здоровье
человека.
УСЛОВНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ
ДОЛЯ – количественно опре-
деленная доля членов ликвиди-
рованных или реорганизован-
ных колхозов, работников госу-
дарственных сельскохозяй-
ственных организаций, преоб-
разованных в не государствен-
ные, а также иных лиц, указан-
ных в Земельном Кодексе, в
соответствии с которой осуще-
ствляется предоставление прав
на земельные участки, ранее
входившие в состав землеполь-
зования указанных организа-
ций, или реализуются иные
права, предусмотренные Зе-
мельным Кодексом.

ВАТЕРПАС ДЕҢГЕЙЛЕГІШ
– жазықтықтың көлденеңдігін
тексеретін құрал.
ЦЕМЕНТ САПАСЫНЫҢ
ДЕҢГЕЙІ – цементтің белгі-
ленген процедурамен анықта-
латын нормативтік құжат та-
лаптарына сәйкестік деңгейі.

ДЕРБЕС ТҰРҒЫН ҮЙ – шаруа-
шылыққа арналған құрылысы
мен пәтерлі учаскесі бар бір
пәтерлі үй.
ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫ –
адам денсаулығы мен жұмыс
қабілетіне әсерін тигізетін еңбек
процесі мен өндірістік орта фак-
торларының жиынтығы.

ШАРТТЫ ЖЕР ҮЛЕСІ – та-
ратылған немесе қайта ұйым-
дастырылған ұжымшар мүше-
лерінің, мемлекеттік емес бо-
лып қайта құрылған мемле-
кеттік ауылшаруашылығы
ұйымдары қызметкерлерінің,
сондай-ақ Жер кодексінде атал-
ған өзге де тұлғалардың сан-
дық тұрғыдан анықталған үлесі,
оған сәйкес аталған ұйымдар-
дың жер пайдалану құрамын-
да бұдан бұрын болған жер
учаскелеріне құқықтар беру
жүзеге асырылады немесе Жер
кодексінде көзделген өзге де
құқықтар іске асырылады.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЯ
(СООРУЖЕНИЯ) – способ-
ность здания (сооружения)
противостоять усилиям, стре-
мящимся вывести его из исход-
ного состояния статистическо-
го или динамического равно-
весия.
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНО-
ВАНИЯ – способность основа-
ния здания или сооружения со-
противляться выпиранию
грунта (из-под подошвы фун-
дамента) под воздействием пе-
редаваемых нагрузок.
УСТРОЙСТВО, ОГНЕПРЕ-
ГРАЖДАЮЩЕЕ – устрой-
ство, обладающее огнепрег-
раждающей способностью.
УЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО КА-
ДАСТРА – элементы организо-
ванной и используемой терри-
тории Республики Казахстан в
целом, областей, районов, на-
селенных пунктов, объектов
недвижимости, включая все
виды объемных, плоскостных и
линейных сооружений.

УЫК – изогнутые жерди, ниж-
ним концом привязываются к
кереге, верхним – упираются в
отверстия шанырак.

ҒИМАРАТТЫҢ (ҚҰРЫ-
ЛЫСТЫҢ) ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ
– ғимараттың (құрылыстың)
статикалық не динамикалық
тепе-теңдіктегі негізгі күйінен
шығаруға тырысатын күштерге
қарсыласу қабілеті.

НЕГІЗДІҢ БЕРІКТІЛІГІ –
ғимарат не құрылыс табаны
іргетасының астындағы жер
қабатының өзіне түскен салмақ
әсерінен қарсылық көрсетуіне
төтеп беру қабілеттілігі.

ОТҚА БӨГЕТ ЖАСАЙТЫН
ҚҰРЫЛҒЫ – отқа бөгет жа-
сайтын қабілетке ие құрылғы.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДА-
СТРЫНЫҢ ЕСЕПТЕУ БІР-
ЛІКТЕРІ – тұтастай Қазақстан
Республикасы, облыстар,
аудандар, елді мекендер аумағы-
ның, ауқымды, жайпақ және
желілік құрылыстардың бар-
лық түрлерін қоса алғанда,
жылжымайтын мүлік объекті-
лерінің ұйымдастырылған
және пайдаланылған элемент-
тері.
УЫҚ – төменгі жағы кереге ба-
сына байланып, жоғары жағы
шаңырақтың тесігіне кигізілетін
иілген ұзын сырғауыл.
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ФАЛЬЦ – выемка или углубле-
ние для лучшего соединения де-
ревянных элементов друг с дру-
гом.
ФАНЕРА – тонкие пластины
ценных пород древесины, кото-
рыми облицовывается дешевая
древесина простых пород. Сере-
динка, состоящая из узких реек,
с обеих сторон оклеивается фа-
нерой, на которую затем накле-
ивается облицовочный слой фа-
неры ценных пород, при этом
направление волокон в смеж-
ных слоях фанеры должно быть
перекрестным. Фанера склеива-
ется и зажимается между двумя
нагретыми металлическими пла-
стинами. Фанерованная мебель,
основа которой состоит из деше-
вой древесины, облицованной
фанерой ценных пород, извест-
на тем, что при больших повер-
хностях более слоистой фанеры
достигается более высокий эф-
фект присоединения одного слоя
к другому, чему мешает изменчи-
вое направление волокон (или
текстура). Это явление носит на-
звание "усадка фанеры".
ФАРФОР – изделия тонкой ке-
рамики белого цвета с темпе-
ратурой обжига 1250-1450

0
С.

Имеют низкое водопоглощение
(до 1%) и достаточно высокую
твердость (6,57-7,5 по шкале

ФАЛЬЦ – ағаш бөлшектерді
бір-бірімен берік жымдастыруға
арналған ойық немесе үңгі.

ФАНЕРА – қарапайым арзан-
қол ағаштарды қаптайтын баға-
лы ағаштардың жұқа қабаттары.
Жіңішке рейкалардан тұратын
екі жағынан фанерамен желім-
денеді, бұдан кейін оған бағалы
ағаш фанерасының қапталатын
қабаты төселіп желімденеді.
Бұның барысында фанераның
бір-бірімен байланысқа түсетін
қабаттарының тіндері бір-біріне
айқастырылып келтіріледі. Фа-
нера желімденіп, қыздырылған
екі металл пластинка арасында
қысымдалады. Негізі арзанқол
ағаштан тұратын фанера қым-
бат бағалы фанерамен қапта-
лып, фанерленген жиһаздың бет
жағы қалың қабаттылау келетін
фанераның бір-бірімен қабысу
тиімділігі жоғары болады, бұған
тіндердің (болмаса текстураның)
өзгеріп отыратын бағыты ке-
дергі келтіреді. Бұл құбылысты
"фанераның отыруы" деп те
атайды.
ФАРФОР – күйдіру температу-
расы 1250-14500С болатын ақ
түсті жұқа қыштан жасалған
бұйым. Сусіңіргіштігі төмен
(1% дейін) және қаттылығы
жоғары (Моос шкаласы бойын-

Ф
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Мооса). Подразделяются на из-
делия из твердого и мягкого
фарфора, что определяется тем-
пературой обжига. Существуют
технические разновидности
фарфора, обладающие рядом
специфических качеств.
ФАСАД – внешняя сторона,
внешний вид, вертикальная по-
верхность здания или части зда-
ния. Различают фасады: глав-
ный, боковые и задний; улич-
ные, дворовые, садовые и т.п.
ФАСЦИЙ (-ИЯ) – три гладкие,
слегка выступающие одна над
другой полосы, на которые чле-
нится ионический архитрав.
ФАХВЕРК – легкий, вспомага-
тельный каркас, воспринима-
ющий массу стены и ветровую
нагрузку и передающий их на
элементы основного каркаса.
ФАЯНС – изделия тонкой ке-
рамики, покрытые прозрачной
или глухой глазурью. Водопог-
лощение составляет 9-12%. В
отличие от фарфора содержат
больше глины, а также мел или
известняк. Применяется для
изготовления плитки, сантех-
нических изделий.
ФИАЛ (от греч. phiale – чаша,
кубок) – декоративная остроко-
нечная каменная пирамидка,
обычно венчающая пинакль в
архитектуре готики.
ФИБРА – материал в виде во-
локон или узких полос, приме-

ша 6,57-7,5) болады. Күйдіру
температурасына қарай жұмсақ
және қатты фарфор бұйымдары
деп бөлінеді. Фарфордың бірқа-
тар өзіндік қасиеттері бар тех-
никалық түрлері де болады.

ҚАСБЕТ – сыртқы тұс, сыртқы
түр, ғимараттың не оның бір
бөлігінің тік түсірілген жоғарғы
жағы. Қасбет түрлері: басты,
бүйірлік және артқы; көшелік,
аулалық, бақтық және т.б.
ФАСЦИЙ (-ИЯ) – иондық архи-
травты мүшелеп көрсетіп тұра-
тын, бір-біріне аздап шығыңқы
келетін тегіс үш жолақ.
ФАХВЕРК – қабырға салма-
ғын және желдің күшін қабыл-
дайтын және оларды негізгі
қаңқа элементтеріне беретін
жеңіл, қосалқы қаңқа.
ФАЯНС – мөлдір не қалың
құйма қабаты жағылған жұқа
қыш бұйымдар. Сусіңіргіштігі –
9-12%. Фарфордан ерекшелігі –
құрамында саз балшық көбірек
және бор мен әктас болады.
Тақтайшалар, сантехникалық
бұйымдар жасауда қолданыла-
ды.
ФИАЛ (грек тілінен – phiale –
тостаған, кубок) – готикалық
сәулет өнеріндегі мұнаршаның
ұшындағы сәндік үшкір тас пи-
рамида.
ФИБРА – бетон конструкция-
ларын дисперстік арматуралау
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няемый для дисперсного арми-
рования бетонных конструкций.
При этом повышается сопротив-
ление растяжению, истиранию,
ударным нагрузкам. Фибра мо-
жет быть стальной, стеклянной,
базальтовой, полимерной.
ФИБРОЛИТ – плитный теп-
лоизоляционный материал из
спрессованной древесной шер-
сти, склеенной затвердевшим
минеральным вяжущем.
ФИЛЕНКА – часть поля сте-
ны, пилястры, двери и т.п., об-
веденная рамкой, гладкая или
декорированная.
ФИЛЕНКИ, ОТДЕЛКА –
типы готической резьбы: 1)
ажурные; 2) растительный ор-
намент; 3) льняные складки. В
ренессансе имелись геометри-
ческие или профиолированные
филенки.
ФЛИГЕЛЬ (от нем. Flugel, ос-
новное значение – крыло) – вспо-
могательная пристройка к жило-
му дому или отдельно стоящая
второстепенная постройка, вхо-
дящая в комплекс городской или
сельской усадьбы, функциональ-
но и композиционно подчинен-
ная ее главному сооружению.
ФЛЮГЕР – укрепленное на
наивысшей точке сооружения
устройство для определения
направления ветра.
ФОНАРЬ (от греческого phanos
– светоч, факел) – 1) круглое или

үшін қолданылатын талшықтар
не жіңішке жолақтар түріндегі
материал. Керілу, үйкелену, соқ-
қыдан болатын әсерлерге қар-
сылығы артады. Фибра болат,
әйнек, базальт, полимерлі бо-
луы мүмкін.
ФИБРОЛИТ – қатайған мине-
ралды тұтқыр затпен желімде-
летін сығымдалған ағаш қабы-
ғынан жасалған жылуоқшаула-
ғыш тақта материал.
ФИЛЕНКА – қабырға, пи-
лястр, есік және т.б. жақтаулар-
мен жиектелген, тегістелген не-
месе бейнеленген бөлігі.
ФИЛЕНКАЛАР, ӘРЛЕУ – го-
тикалық кесінді типтері: 1) ажу-
ралық, 2) өсімдік бейнелі өрнек;
3) кенептік иірімдер. Қайта
өрлеу дәуірінде бай геометрия-
лық немесе профилендірілген
филенкалар болды.
ФЛИГЕЛЬ (қосалқы үй) (неміс
тілінен – Flugel, негізгі мағынасы
– қанат) – тұрғын үйге қосалқы
салынған жай немесе қалалық
не ауылдық үй-жайлар кешені-
не кіретін, қызметтік жағынан
да, композициялық тұрғыдан да
оның негізгі құрылысына бағы-
натын қосалқы құрылыс.
ФЛЮГЕР (желбағар) – желдің
бағытын анықтауға арналған,
құрылыстың ең биік ұшына бе-
кітілетін құрылым.
ФОНАРЬ  (грек тілінен –
phanos – шырақ, факел) – 1)
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многогранное в плане соору-
жение с большими оконными
проемами, венчающее купол
или какое-либо другое пере-
крытие и служащее для их ес-
тественного освещения; 2) ос-
текленный или имеющий ряд
окон выступ в стене здания на
высоту 1-2 или более этажей;
то же, что эркер; 3) остеклен-
ная часть кровельного покры-
тия, предназначенная для вер-
хнего освещения.
ФОНД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ – резервные зем-
ли, образуемые за счет угодий
сельскохозяйственного назначе-
ния, а также земельных участ-
ков, не используемых по назна-
чению либо используемых с на-
рушением законодательства Рес-
публики Казахстан, и земель, от
которых отказались обладатели
условных земельных долей и
землепользователи.
ФОНТАН (итал. fontana, от лат.
fons, fontis – источник, ключ) –
сооружение, служащее основа-
нием или обрамлением для
бьющих вверх или стекающих
вниз струй воды.
ФРАМУГА – верхняя застек-
ленная часть оконного пере-
плета. Иногда устанавливается
над створками дверей.
ФРЕСКА – живопись водяны-
ми красками по свеженанесен-
ной, сырой штукатурке.

үлкен терезе ойықтары бар
жоспарда дөңгелек не көпқыр-
лы, күмбезді не басқа да төбе
жабындарын аяқтайтын және
оларды табиғи жарықтандыра-
тын құрылыс; 2) ғимараттың
қабырғасындағы әйнектелген
немесе бірнеше терезелері бар,
биіктігі 1-2 не одан да көп
қабатты шығыңқы бөлігі; эркер
деуге де болады; 3) жоғарыдан
жарықтандыруға арналған төбе
жабының әйнектелген бөлігі.
АРНАЙЫ ЖЕР ҚОРЫ – ауыл-
шаруашылығы мақсатындағы
алқаптардың, сондай-ақ мақса-
ты бойынша пайдаланылмай
жатқан не Қазақстан Республи-
касының заңнамасын бұза оты-
рып пайдаланылып жүрген
жер учаскелерінің және шартты
жер үлестерінің иелері мен жер
пайдаланушылар бас тартқан
жердің есебінен құралатын ре-
зервтегі жер.
ФОНТАН (субұрқақ) (итальян
тілінен – fontana, латын тілінен –
fons, fontis – көз, бұлақ) – жоғары
қарай атқылайтын немесе төмен
сорғалаған су ағысының негізі не
оның қоршауы болатын құрылыс.
ФРАМУГА – терезе жақтауы-
ның жоғарғы әйнектелген
бөлігі. Кейде есік жақтауының
үстіне де орнатылады.
ФРЕСКА – жаңадан жағылған,
кеппеген сылаққа сулы бояу-
лармен салынатын сурет.
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ФРИЗ (франц. frise) – 1) в архи-
тектурном ордере средняя
часть антаблемента, между ар-
хитравом и карнизом. В дори-
ческом ордере фриз членится на
метопы и триглифы, в ионичес-
ком и коринфском ордерах за-
полняется сплошной лентой
рельефов или оставляется пус-
тым; 2) сплошная полоса деко-
ративных скульптурных, живо-
писных и др. изображений (ча-
сто орнаментального характе-
ра), окаймляющая верх стен
или поверхность пола помеще-
ния, поле ковра и др.
ФРОНТОН (франц. fronton) –
завершение (обычно треуголь-
ное) фасада здания, портика,
колоннады, ограниченное дву-
мя скатами крыши по бокам и
карнизом у основания. Декора-
тивные фронтоны украшают
двери и окна зданий.

ФУНДАМЕНТ – преимуще-
ственно подземная часть соору-
жения, служащая его опорой.
ФУНДАМЕНТ, ЛЕНТОЧ-
НЫЙ – фундамент, используе-
мый для передачи нагрузки на
основание от протяженных
элементов строительных кон-
струкций, например стен зда-
ний, или ряда колонн.
ФУНДАМЕНТ, ОТДЕЛЬ-
НЫЙ – фундамент, устраивае-

ФРИЗ (француз тілінен – frise) – 1)
сәулет ордерінде архитрав пен
ернеу арасындағы антаблементтің
ортаңғы бөлігі. Дорийлік ордерде
фриз метоптар мен триглифтерге
бөлінеді, ионикалық және ко-
ринфтік ордерлерде бедерлердің
тұтас жолағымен толтырылады
немесе бос қалдырылады; 2) үй-
жай қабырғаларының жоғарғы
жағын не еденінің бетін, кілемнің
бетін және т.б. көмкеріп тұратын
мүсіндер, суреттер және т.б.
(көбіне ою-өрнектер іспетті) бе-
зендірулердің сәндік тұтас жо-
лағы.
ФРОНТОН (маңдайша қабыр-
ға) (француз тілінен – fronton) –
шатыр еңістерімен екі бүйірі-
нен, ал төменгі жағынан ернеу-
мен шектелген ғимарат қас-
бетінің, портиктің, ұстынтіз-
бектің ұшы (әдетте үшбұрыш-
ты). Сәндік фронтондар ғима-
раттардың есіктері мен терезе-
лерін безендіріп тұрады.
ІРГЕТАС – құрылыстың тірегі
болып табылатын, оның не-
гізінен жерасты бөлігі.
ЖОЛАҚТЫ ІРГЕТАС – құры-
лыс конструкцияларының
ұзынша элементтерінен, мыса-
лы, ғимарат қабырғаларынан
немесе ұстандар қатарынан)
негізге жүктеме (ауырлық) бе-
руде қолданылатын іргетас.
БӨЛЕК ІРГЕТАС – ғимараттар
мен құрылыстар ұстандары-
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мый под колонны, опоры ба-
лок, ферм и других элементов
зданий и сооружений.

ФУНДАМЕНТ, ПЛИТНЫЙ –
фундамент, устраиваемый под
всем зданием в виде железобе-
тонной плиты под стены или
сетку колон.
ФУНКЦИОНАЛИЗМ – на-
правление в архитектуре ХХ
века, требующее строгого соот-
ветствия зданий и сооружений
протекающим в них производ-
ственным и бытовым процес-
сам (функциям). Функциона-
лизм возник в Германии (шко-
ла Баухауз ) и Нидерландах
(Я.Й.П.Ауд).
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛА-
НИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗДАНИЯ – решение поэтаж-
ных планов, где определены
набор помещений, их назначе-
ние и функциональные взаимо-
связи.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ –
соответствие здания его прак-
тическому назначению, т.е. фун-
кциональному процессу, для ко-
торого оно предназначено.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРО-
ЦЕСС – процесс деятельности
людей (труда, отдыха, учебы и
пр.), протекающий в предназ-
наченном для него архитектур-
но организованном простран-
стве.

ның, арқалық тіректерінің, фер-
маларының және басқа да эле-
менттерінің астына салынатын
іргетас.
ТАҚТА ІРГЕТАС – қабырға-
ның не ұстан торының асты-
на темірбетон түрінде бүкіл
ғимарат астына салынатын
іргетас.
ФУНКЦИОНАЛИЗМ – ғима-
раттар мен құрылыстарда
өтетін өндірістік және тұрмыс-
тық процестерге олардың қатаң
сәйкес келуін талап ететін ХХ
ғасырдағы сәулет өнеріндегі
бағыт. Функционализм Герма-
нияда (Баухауз мектебі) және
Нидерландыда (Я.Й.П.Ауд)
пайда болды.
ҒИМАРАТТЫҢ ҚЫЗМЕТ-
ТІК-ЖОСПАРЛАУ ШЕШІ-
МІ – әр қабат бойынша барлық
үй-жайлардың жалпы саны,
олардың мақсаты мен қыз-
меттік өзара байланыстары
анықталған шешім.
ФУНКЦИОНАЛДЫЛЫҚ –
ғимараттың өзінің іс жүзіндегі
мақсатқа, яғни арналып салын-
ған функционалдық процеске
сәйкестігі.
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ПРО-
ЦЕСС – арнайы мақсатқа сай
сәулет өнерінде ұйымдастырыл-
ған кеңістікте өтетін адамдар-
дың қызмет процесі (еңбек ету,
демалыс, оқу және т.б.).
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ФУРНИТУРА – применяемая
на деревянной мебели метал-
лические элементы, которые
используются в качестве укра-
шения или с практическими
целями в форме футерок, ручек,
застежек. Для крепления две-
рей применялась самая различ-
ная фурнитура.

ФУРНИТУРА – ағаштан, ме-
талдан басқа да материалдардан
жасалатын бұйымдарда әшекей
ретінде немесе қыстырма, тарт-
па, ілгешек және т.б. ретінде пай-
даланылған элементтер түрінде
қолданылып келді. Есіктерді бе-
кіту үшін көп түрлі фурнитура
пайдаланылды.

Х
ХАЙ-ТЕК (англ. high tech, сокр.
high technology букв. – высшая
технология) – направление в
архитектуре последней трети
ХХ века, эстетически осваива-
ющее инновационные разра-
ботки передовых отраслей на-
уки и техники, развивает тра-
дицию конструктивизма. Со-
оружения в этом стиле благо-
даря применению новейших
материалов, полировке повер-
хностей и т.д. напоминают об-
разцы современной техноло-
гии, сборные производствен-
ные модули, контейнеры. Вы-
разительным элементом обра-
за иногда становится сама ин-
фраструктура здания (трубо-
проводы, кабели).

ХАН – 1) группа помещений
для гостей в восточных двор-
цах (Хорсабад), 2) караван-са-
рай (Иран); 3) решетка сборно-
го каркаса юрты (Монголия).

ХАЙ-ТЕК (ағылшын тілінен –
high tech, қысқар. high technology
сөзбе-сөз – жоғары технология),
ғылым мен техниканың ал-
дыңғы қатарлы салаларының
инновациялық зерттеулерін эс-
тетикалық тұрғыдан игеретін
ХХ ғасырдың соңғы үштен
біріндегі сәулет өнеріндегі бағыт,
конструктивизм дәстүрлерін да-
мытады. Бұл стильдегі құрылы-
стар жаңа материалдарды қол-
дану, беттерді жалтырату және
т.б. арқасында қазіргі заман тех-
нологияларының үлгісін, құра-
стырылған өндірістік модуль-
дерді, контейнерлерді елесте-
теді. Ғимарат инфрақұрылымы-
ның өзі (құбырлар, кабельдер)
кейде бейненің айшықты эле-
менті болып табылады.
ХАН – 1) шығыстық сарайлар-
дағы қонақтарға арналған үй-
жайлар қатары (Хорсабад); 2)
керуен-сарай (Иран); 3) киіз
үйдің керегесі (Монғолия).
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ХАНАПАР – гостиница для
остановки караванов (Арме-
ния).
ХАНЕГА – комплекс средневе-
ковых культовых и гражданских
сооружений (Азербайджан).
ХАЧКАР – вертикальная плита,
иногда в форме креста, покры-
тая орнаментальной резьбой с
крестом в центре. Воздвигался
как надгробие или в ознамено-
вание какого-либо события.
ХИМЕРА – фантастическое
животное из греческой мифо-
логии, встречается в качестве
декоративного мотива в антич-
ном и более поздних стилях.
ХИМИЧЕСКАЯ ОГНЕЗА-
ЩИТА – огнезащита, основан-
ная на химическом взаймодей-
ствии антипирена с обрабаты-
ваемым материалом.
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙ-
КОСТЬ – способность мате-
риала сопротивляться воздей-
ствию кислот, щелочей, ра-
створов солей, газов и органи-
ческих растворителей.
ХИМИЧЕСКИЙ СТОЙКИЙ
РАСТВОР – материал, хими-
чески стойкого связующего,
пылевидного наполнителя и
песка.
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕ-
ВАЯ СИСТЕМА – подающая
воду для хозяйственных нужд
(приготовление пищи, мытье по-
суды и полов, стирка белья и др.).

ХАНАПАР – керуендердің
жайлауына арналған қонақүй
(Армения).
ХАНЕГА – ортағасырлық діни
және азаматтық құрылыстар
кешені (Әзірбайжан).
ХАЧКАР – ортасында айқышы
(кресті) бар өрнекті кесіндімен
жабылған кейде крест нысанын-
дағы тік түсірілген тақта. Бейіттік
құлыптас ретінде немесе есте
қалдыру үшін тұрғызылған.
ХИМЕРА – грек мифологиясы-
нан алынған ғаламат хайуанат,
антикалық және неғұрлым
кейінгі стильдерде бейнелеу
мотивтері ретінде кездеседі.
ХИМИЯЛЫҚ ОТТАН ҚОР-
ҒАНЫС – антипиреннің өңде-
летін материалмен химиялық
әрекеттестігіне негізделген от-
тан қорғаныс.
ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫ-
ЛЫҚ – материалдың қышқыл-
дар, сілті, тұз ерітінділері мен
органикалық еріткіштердің әсе-
ріне қарсы тұру қасиеті.

ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫ
ЕРІТІНДІ – химиялық тұрақты
байланыстырғыш, шаң типтес
толтырғыш пен құмнан құрала-
тын материал.
ШАРУАШЫЛЫҚ-АУЫЗСУ
ЖҮЙЕСІ – күнделікті шаруа-
шылық қажеттілікке (тамақ
пісіру, ыдыс жуу, кір жуу т.б.)
берілетін су.
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ХОЛДИНГ – компания, владе-
ющая контрольными пакетами
акций других компаний и осуще-
ствляющая контроль над ними.
Компания-учредитель, "держа-
тельская", головная. Финансиро-
вание холдинговых операций
осуществляется за счет их акти-
вов, созданных акционерами
компаний, может проводиться
через подставных лиц для при-
обретения контрольных пакетов
акций других фирм.
ХОЛЛ (англ. hall) – первоначаль-
но – большое помещение под
высокой двускатной крышей, в
котором собирались все совме-
стно работавшие в хозяйстве
члены англо-саксонского рода
периода раннего средневековья;
позже – главная общая комната
усадебного дома, особняка и
пр.; обеденный зал в английс-
ком коттедже. В современном
значении преимущественно по-
мещение для отдыха и ожида-
ния в общественном здании (на-
пример, в гостинице), прихожая
современного коттеджа, глав-
ным образом в англоязычных
странах; иногда "холлом" назы-
вают также зал для публичных
собраний, концертов.
ХОЛОДНЫЙ ПОДВАЛ – под-
вал, в котором отсутствуют ис-
точники тепловыделения и
пространство которого сооб-
щается с наружным воздухом.

ХОЛДИНГ – басқа компаниялар
акцияларының тексеру пакет-
терін иеленіп, оларға бақылау
жүргізетін компания. Құрылтай-
шы, "ұстап тұрушы" бас компа-
ния. Холдинг операцияларын
қаржыландыру компания акци-
онерлері құрған активтер есебі-
нен жүзеге асырылады, екінші бір
фирмалар акцияларының тексе-
ру пакеттерін сатып алу мақса-
тында арнайы бөлінген адамдар
арқылы да жүргізілуі мүмкін.
ХОЛЛ (ағылшын тілінен – hall)
– әуелде – ерте ортағасырлар-
дағы англо-саксондық рудың
бірге жұмыс істейтін барлық
мүшелері жиналатын екі еңісті
биік шатырлы кең үй-жайы;
кейінен – үлкен үй-жайдың,
жеке үйдің және т.б. негізгі
ортақ бөлмесі; ағылшын кот-
теджіндегі ас ішетін зал. Қазіргі
мағынасында негізінен қоғам-
дық ғимараттардағы демалу
және күтуге арналған үй-жай
(мысалы, қонақүйлерде), қазіргі
коттедждердің кіреберісі, не-
гізінен ағылшын тілді елдерде;
кейде "холл" деп көпшілік жи-
налыстары мен концерттерге
арналған залды да атайды.

СУЫҚ ЖЕРТӨЛЕ – жертөле,
оның жылу бөліну көздері бол-
майды және кеңістігі сыртқы
ауамен байланысып тұрады.
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ХОНАКО – мечети с общежи-
тиями для дервишей (Средняя
Азия).
ХОР (греч. khoros) – в раннех-
ристианских церквах место пе-
ред алтарем, предназначенное
для певчих и отделенное огра-
дой от остальной части церк-
ви; позднее в западноевропей-
ских странах "хором" стала на-
зваться вся восточная (алтар-
ная) часть церковного здания.
ХРАМ – культовое здание,
предназначенное для богослу-
жения и выполнения религи-
озных обрядов. Архитектура
основных типов храмов (свя-
тилища, христианские церкви,
мусульманские мечети, иудаи-
стские синагоги, буддийские
храмы) исторически видоизме-
нялась соответственно разви-
тию зодчества в разных стра-
нах и приобретала яркое наци-
ональное своеобразие.
ХРУПКОСТЬ – способность
твердых тел разрушаться при
механических воздействиях
пластической деформации
(свойство, противоположное
пластичности).
ХУАПЯО – колонны, стволы
которых скульптурно обработа-
ны (Китай).
ХУДЖРА – жилое помещение
для учащихся и преподавателей
медресе (Средняя Азия).

ХОНАКО – дәруіштерге арнал-
ған жатақханасы бар мешіттер
(Орта Азия).
ХОР (грек тілінен – khoros) –
ертехристиандық шіркеулердегі
әншілерге арналған және шіркеу-
дің басқа бөлігінен қоршаумен
қоршалған алтарь алдындағы
орын; кейін батысеуропалық
елдерде шіркеудің шығыс бөлігі
(алтарлық) түгелімен "хор" деп
аталатын болды.
ХРАМ – құдайға сыйыну және
діни ғұрыптарды атқаруға ар-
налған культтік ғимарат. Храм-
дардың негізгі түрлерінің (ғиба-
датхана, христиан шіркеулері,
мұсылман мешіттері, иудаистік
синагогалар, буддалық храм-
дар) сәулет өнері түрлі елдердегі
сәулет өнерінің дамуына сәйкес
тарихи өзгеріп отырды және
айқын ұлттық өзіндік ерекше-
ліктерге иеленді.

НӘЗІКТІК – қатты денелердің
пластикалық деформацияның
механикалық әсерінен бүлінуі
(иілгіштікке қарама-қарсы қа-
сиет).

ХУАПЯО – діңгектері мүсіндік
жағынан өңделген ұстандар
(Қытай).
ХУДЖРА – медресенің шәкірт-
тері мен мұғалімдеріне арнал-
ған тұрғын үй-жай (Орта Азия).
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ЦАРГА – рама, соединяющая
ножки стола или стула.
ЦЕЛЛА (лат. cella) – главное
помещение (святилище) антич-
ного храма.
ЦЕМЕНТ – обобщенное на-
звание большой группы мине-
ральных вяжущих материалов;
один из главнейших строитель-
ных материалов.
ЦЕМЕНТ, ГЛИНОЗЕМИС-
ТЫЙ – продукт тонкого помо-
ла обоженной до сплавления
или спекания сырьевой смеси,
состоящей из бокситов и изве-
стника (или извести).
ЦЕМЕНТ, ИЗВЕСТКОВО-
ШЛАКОВЫЙ – продукт, по-
лучаемый путем совместного
помола высущенных гранули-
рованных доменных шлаков с
известью или смешиванием в
сухом виде тех же материалов,
раздельно измельченных.
ЦЕМЕНТ, ИЗВЕСТКОГО-
ПУЦЦОЛАНОВЫЙ – низко-
морочное, меделенно схваты-
вающееся вяжущее вещество,
получаемое путем совместно-
го помола высушенных актив-
ных добавок (вулканического
или осадочного происхожде-
ния) с известью или смешива-
нием в сухом виде тех же мате-
риалов, раздельно измельчен-
ных.

ЦАРГА – үстелдің не орындық-
тың аяқтарын біріктіретін жақтау.
ЦЕЛЛА (латын тілінен – cella)
– антикалық храмның басты
үй-жайы (ғибадатханасы).
ЦЕМЕНТ – минералды тұтқыр
материалдардың үлкен тобы-
ның жалпылама аты, ең басты
құрылыс материалдарының
бірі.
БАЛШЫҚ-ТОПЫРАҚТЫ
ЦЕМЕНТ – әктас және боксит-
тен тұратын, шикізат қоспасын
піскенге немесе балқығанға
дейін күйдірілген жіңішке ұнтақ
өнім.
ӘКТАС-ҚОЖДЫ ЦЕМЕНТ –
кептірілген түйіршікті домна-
лық қожды әкпен бірге немесе
жеке ұнтақталған сол материал-
дарды құрғақ күйінде аралас-
тыру арқылы алынатын өнім.

ӘКТАС-ПУЦЦОНАЛДЫ
ЦЕМЕНТ – кептірілген бел-
сенді қоспаларды (жанартаудан
немесе жауын-шашыннан алын-
ған) әкпен бірге не жеке
ұнтақталған сол материалдар-
ды құрғақ күйінде араластыру
арқылы алынатын төмен тем-
пературада қататын, баяу
ұстайтын тұтқыр заттек.

Ц
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ЦЕМЕНТНОЕ ТЕСТО – одно-
родная смесь цемента с водой.
ЦЕМЕНТНЫЙ КАМЕНЬ –
материал, образующийся в ре-
зультате гидротации и тверде-
ния цемента.
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР –
однородная смесь цемента,
кварцевого песка и воды любых
соотношениях.
ЦЕМЕНТЫ – большая группа
гидравлических вяжущих ве-
ществ, представляющих собой
искусственные порошкообраз-
ное материалы, обладающие
способностью при смешива-
нии с водой образовать плас-
тичное тесто, которое после
предварительного затвердева-
ния на воздухе может продол-
жать твердеть и длительно со-
хранять свою прочность в
воде. Основной вид цемента –
портландцемент.
ЦЕМЯНКА – мелкотолченый
красный кирпич или керамика,
добавляемые в известковый
раствор для придания ему ро-
зового оттенка.
ЦИКЛ, НУЛЕВОЙ – комплекс
строительно-монтажных работ
по строительству частей жило-
го здания, расположенных
ниже условной проектной от-
метки, принимаемой за ноль.
ЦИСТЕРНЫ – железобетонные
или металлические резервуары
для хранения воды и других жид-

ЦЕМЕНТ ИЛЕМІ – цементтің
сумен біртекті иілімді қоспасы.
ЦЕМЕНТ ТАСЫ – цементтің
қатаюы мен гидротациясы
нәтижесінде пайда болатын
материал.
ЦЕМЕНТ ЕРІТІНДІСІ – це-
менттің, кварцты құм мен
судың кез келген арақатына-
сындағы біртекті қоспасы.
ЦЕМЕНТ – ауада алдын ала
қатырылғанда әрі қарай қата-
йып, суға төзімділігін ұзақ уақыт
бойы сақтайтын, сумен аралас-
тырғанда созылмалы илем
түзетін қабілетке ие табиғи
ұнтақ тәрізді материал түріндегі
гидравликалық тұтқыр заттек-
тердің үлкен тобы. Цементтің
негізгі түрі – портландцемент.

ЦЕМЯНКА – әкті ерітіндіге
қызғыл рең беру үшін қосыла-
тын ұсақ үгітілген қызыл кірпіш
немесе қыш.

НӨЛДIК ЦИКЛ – тұрғын
жайдың нөл деп алынатын,
шартты жобалық белгiден
төмен орналасқан бөлiктерiн
салу жөнiндегi құрылыс-мон-
таждау жұмыстарының кешенi.
ЦИСТЕРНАЛАР – су және бас-
қа да сұйықтарды сақтайтын те-
мірбетоннан не металдан жаса-
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костей, обычно цилиндрической
формы, распологаемые под зем-
лей или над уровнем земли на
песчаной подсыпке, фундаментах
или специальных опорах.
ЦИТАДЕЛЬ (от итал. cittadella,
букв. – маленький город) –
мощная крепость, главное ук-
репленное ядро феодального
города, часто служившее его
административным и культур-
ным центром. Цоколь (от итал.
zoccolo, букв. башмак на дере-
вянной подошве) – нижняя,
обычно несколько выступаю-
щая часть наружной стены зда-
ния, сооружения, памятника
или колонны, лежащая на фун-
даменте. Цоколь обрабатывает-
ся рустовкой, профилями.

ЦОКОЛЬ – нижняя часть на-
ружной стены здания или со-
оружения, лежащая непосред-
ственно на фундаменте и под-
вергающаяся частым механи-
ческим, температурным и дру-
гим воздействиям.

ған резервуарлар. Пішіні көбіне-
се цилиндр тәріздес болып ке-
леді. Жер астында немесе жер
деңгейінде құмда, іргетаста не
арнайы тіректерде орнатылады.
ЦИТАДЕЛЬ (итальян тілінен –
cittadella, сөзбе-сөз. – кішкене
қала) – мықты қамал, феодалдық
қаланың басты бекітілген өзегі,
көбіне оның әкімшілік және
мәдени орталығы болып қызмет
атқарады. Ірге (итальян тілінен
– zoccolo, сөзбе-сөз ағаш табан-
ды аяқ-киім) – іргетастың
үстіндегі ғимараттың, құрылыс-
тың, ескерткіштің немесе ұстан-
ның сыртқы қабырғасының
әдетте біраз шығыңқы төменгі
бөлігі. Цоколь қашаутастармен,
пішіндермен өңделеді, сәндік
өңдеулер жүргізіледі.
ІРГЕ – ғимараттың не құрылыс-
тың іргетасының тікелей ас-
тыңғы бөлігі, механикалық,
температуралық және басқа да
әсерлерге жиі ұшырайды.

Ч
ЧАНДИ – небольшой индоне-
зийский храм.
ЧЕРДАК – неотапливаемое
помещение, ограниченное кры-
шей и верхним (чердачным)
перекрытием здания.

ЧАНДИ – индонезиялық ша-
ғын ғибадатхана.
ШАТЫР – шатыр жабынымен
және ғимараттың жоғарғы
(төбе) аражабынымен шектел-
ген, жылытылмайтын үй-жай.
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ЧЕРЕПИЦА – штучный кро-
вельный материал из обо-
жженной глины, металла или
пластика.
ЧЕРЕПИЦА, ГЛИНЯНАЯ –
керамический кровельный ма-
териал, изготавливаемый из
глинистого сырья с добавками.
Один из древнейших кро-
вельных материалов. Долгове-
чен, огнестоек.
ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ – на блес-
тящей металлической поверх-
ности гравируется рисунок,
изображающий фигуры или ор-
намент, царапины которого за-
полняются черной металли-
ческой краской.
ЧЕРНЫЙ ПОЛ (НАКАТ) –
настил по балкам перекрытия,
на который укладывается утеп-
литель.
ЧЕРНЫЙ ПОТОЛОК – на-
стил по потолочным балкам,
закрытый снизу слоем обли-
цовки.
ЧЕРТЕЖИ, ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ – рабочие черте-
жи, предъявляемые при при-
емке в эксплуатацию объекта,
с подписями лиц, ответствен-
ных за производство работ, о
соответствии выполненных
работ этим чертежам, в том
числе с учетом внесенных в
них изменений.
ЧЕРТЕЖИ, РАБОЧИЕ – чер-
тежи, предназначенные непос-

ЖАБЫНҚЫШ – үйдірілген
балшықтан, металл не пластик-
тен жасалатын даналап есепте-
летін жабын материал.
БАЛШЫҚ ЖАБЫНҚЫШ –
қоспалы балшықты шикізаттан
жасалған қыш жабын мате-
риал. Жабын материалдардың
ең бір көне түрі. Ұзақ қызмет
етеді, отқа төзімді.

ҚАРА ЭМАЛЬ – жарқыраған
металл бетіне бейнені не
өрнекті бейнелейтін сурет са-
лынады, оның сызаттары қара
металл бояумен толтырылады.

ҚАРА ЕДЕН (астар) – жабын
арқалықтары бетіндегі төсем,
оған жылытқыш орналастыры-
лады.
ҚАРА ТӨБЕ – төбе арқалықта-
ры бетіндегі төсем, астыңғы
жағынан қаптама қабатпен жа-
былады.
АТҚАРУШЫ СЫЗБАЛАР –
объектіні пайдалануға қабылда-
ғанда ұсынылатын жұмыстар-
дың бастапқы сызбаларға,
оның ішінде оған енгізілген
өзгертулерге сәйкес орындал-
ғандығын растайтын, жұмыс
өндірісіне жауапты адамдардың
қолдары қойылған жұмыс сыз-
балары.
ЖҰМЫС СЫЗБАЛАРЫ –
тікелей құрылыс-монтаж жұ-
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редственно для выполнения
строительно-монтажных работ
или изготовления строитель-
ных изделий и конструкций.
ЧЕРТОЗИАНСКАЯ МОЗАИ-
КА – развивавшаяся главным
образом в готике и ренессансе
инкрустация из дерева, перла-
мутра и кости.
ЧЕТВЕРИК – в русской и ук-
раинской каменной и деревян-
ной архитектуре четырехуголь-
ное в плане сооружение или
составная часть композиций
шатровых и ярусных храмов, в
том числе в сочетании с вось-
мигранной частью (восьмерик
на четверике).
ЧЛЕНЕНИЯ – элементы ме-
бельного изделия, созданного
по законам архитектуры, выде-
ленные посредством выступов
и углублений и обозначающие
таким образом конструкцию.

ЧУГУН – сплав железа с боль-
шим количеством углерода
(свыше 2,14%) и другими эле-
ментами. Основная масса чугу-
на перерабатывается в сталь.

ЧУГУН, БЕЛЫЙ – чугун, в кото-
ром весь углерод находится в виде
карбида железа или цементита.
ЧУГУН, ВЫСОКОПРОЧ-
НЫЙ – материал, в котором
углерод присутствует в виде
шарообразного графита.

мыстарын жүргізуге немесе
құрылыс конструкциялары мен
бұйымдарын әзірлеуге арнал-
ған сызбалар.
ЧЕРТОЗИАН МОЗАИКАСЫ
– негізінен алғанда готика мен
қайта өрлеу дәуірінде дамыған
ағаштан ойып кескіндеу, маржан
мен сүйекті пайдалану өнері.
ТӨРТҚЫРЛЫҚ – орыс және
украин тас және ағаш сәулет
өнеріндегі жоспарда төртбұ-
рышты болатын құрылыс неме-
се шатырлы және ярусты храм-
дар композицияларының, оның
ішінде сегіз қырлы бөлігімен
үйлескен (төртқырлықтағы
сегізқырлық) құрамды бөлігі.
МҮШЕЛЕНДІРУ – сәулет
өнерінің заңдылықтары бойын-
ша құрастырылған жиһаздық
бұйымның элементтері, шы-
ғыңқы тұстар мен үңгі ойықтар
арқылы жасалынып, осындай
конструкцияларды білдіреді.
ШОЙЫН – көміртектің мол
мөлшерімен (2,14%-тен артық)
және басқа да элементтер мен
темірдің қортпасы. Шойынның
негізгі бөлігі болатқа қайта
өңделеді.
АҚ ШОЙЫН – құрамындағы
барлық көміртек темір карбиді не
цементит түрінде болатын шойын.
БЕРІКТІГІ ЖОҒАРЫ ШО-
ЙЫН – құрамындағы көміртек
шар тәрізді графит түрінде бо-
латын материал.
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ЧУГУН, КОВКИЙ – ковкий
чугун получают путем отжига
отливок белого чугуна. При
этом углерод приобретает вид
хлопьевидного графита.
ЧУГУН, СЕРЫЙ – углерод в
сером чугуне присутствует в
виде пластинчатого или волок-
нистого графита.
ЧУРРИГЕРЕСКО – стиль ис-
панской и латиноамериканской
архитектуры, названный по
имени испанского архитектора
Хосе Бенито де Чурригера и его
братьев. Сложившийся на ру-
беже XVII-XVIII веков стиль
чурригереско появился в деко-
ративном оформлении фасадов
и интерьеров и представлял
собой развитие принципов ба-
рокко в духе повышенной эмо-
циональности, перегрузки ар-
хитектурных форм причудли-
вым, дробным и беспокойным
пластическим декором.

СОҚПА ШОЙЫН – ақ шо-
йынның құймасын күйдіру жо-
лымен алынады. Мұнда көмір-
тегі қауыз тәрізді графит түрінде
болады.
СҰР ШОЙЫН – сұр шойын
құрамындағы көміртек пласти-
на немесе талшық тәрізді гра-
фит түрінде болады.
ЧУРРИГЕРЕСКО – испан
сәулетшісі Хосе Бенито де Чур-
ригер және оның бауырлары
атымен аталған испан және
латынамерикандық сәулет өне-
ріндегі стиль. XVII-XVIII
ғасырлар аралығында қалып-
тасқан чурригереско стилі қас-
беттер мен интерьерлер деко-
рында көрініс тапты және ба-
рокко қағидаттарының жоғары
эмоционалдық рухта дамуы-
мен, сәулет өнері пішіндерінің
қым-қуыт, бөлшектелген және
икемді декормен шектен тыс
қосарлануымен көрінді.

Ш
ШАМОТ – искусственный
материал, который получают
обжигом огнеупорных глин
при температуре 1200-1400оС,
с последующим измельчением
до грубозернистого порошка.
ШАМОТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ –
огнеупорные шамоты – фасон-
ные камни различной формы,
изготовляемые из смеси огне-
упорной глины и шамот.

ШАМОТ – отқа төзімді саз
балшықты 1200-1400оС темпе-
ратурада күйдірумен, кейіннен
ұнтақ қалпына дейін ұсақтау-
мен алынатын жасанды мате-
риал.
ШАМОТ БҰЙЫМДАР – отқа
төзімді шамот – отқа төзімді саз
балшық пен шамоттан даярла-
натын әртүрлі пішіндегі фасон
тас.
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ШАНЕЦ – отверстие, оставля-
емое в бетонном фундаменте
или полу, для последующей ус-
тановки анкерных болтов.
ШАНЫРАК – верхний круг
юрты с крестовиной в центре.
Обод обычно связывали из
двух-трех березовых стволов с
естественной кривизной (иног-
да изготовляли и из одного
ствола), его скрепляли несколь-
кими парами параллельных ду-
жек, обращенных выгибом квер-
ху (кулдиреуиш). По окружнос-
ти обода выдалбливали сквоз-
ные отверстия, куда всавляли
верхние концы жердей (уык).
ШАТЕР – покрытие в форме
высокой четырехгранной или
восьмигранной пирамиды.
ШЕБЕКЕ (от араб. "шабака" –
сеть) – 1) название прорезных
или имитирующих их узоров в
декоративно-прикладном искус-
стве Азербайджана; 2) оконные
переплёты и решётки, собран-
ные из стандартных деревянных
составных элементов (причём
только на шипах), зачастую с раз-
ноцветными стеклами, полу-
чившие широкое распростране-
ние в азербайджанской архитек-
туре XVIII-XIX веков. Ажурные
решётки распространены также
в арабских странах ("мушарабия")
и в Средней Азии (панджара).
ШЕЙКА – часть дорической
колонны, образующая переход

ШАНЕЦ – бетонды іргетаста
не еденде әрі қарай анкерлік
бұрандамалар орнату үшін қал-
дырылатын саңылау тесіктер.
ШАҢЫРАҚ – киіз үйдің
уықтардың басын біріктіріп
тұратын үстіңгі шеңбері. Иілді-
рілген екі діңгектен (кейде тұтас
діңгектен) құрастырылып, ор-
тасынан айқастырыла күлдіре-
уіш жасайтын жарыстырылған
доғалар жүргізіледі. Діңгек бо-
йымен айналдырыла уықтар
кигізуге арналған тесіктер
ойылады.

ШАТЕР – төртқырлы не сегіз-
қырлы биік пирамида түріндегі
жабынды.
ШЕБЕКЕ (араб тілінен "шаба-
ка" – ау, тор) – 1) Әзірбайжан-
ның сәндік-қолданбалы өне-
ріндегі кертпелі немесе оларға
ұқсастыра жасалған ою-өрнек-
терінің атауы; 2) XVIII-XIX
ғасырларда әзірбайжан сәулет
өнерінде кең таралған стандарт-
ты ағаш құрамдас бөліктерден
құрастырылған, көбіне түрлі-
түсті шынымен әйнектелген
терезе жақтаулары мен торла-
ры. Сондай-ақ өрнекті торлар
араб елдерінде ("мушарабия")
және Орта Азияда (панджара)
кең таралған.
МОЙЫНДЫҚ – дорийлік ұс-
танның діңгектен капительге
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от ствола к капители и заклю-
ченная между кольцеобразны-
ми врезами гипотрахелия и ре-
мешками.
ШЕЛЫГА – вершина свода
или арки.
ШЕСТЕРИК – шестиугольный
в плане бревенчатый сруб.
ШЕЯ – глухой барабан церков-
ной главы, не имеющий свето-
вых проемов.
ШИПЕЦ – 1) верхняя часть фа-
садной стены в форме угла, ог-
раниченного двумя скатами
крыши и в отличие от фронто-
на не отделенного от низа осо-
бым горизонтальным карни-
зом; 2) верх фасадной стены,
имеющий более сложные очер-
тания, в общем также соответ-
ствующий скатам крыши; 3)
декоративный треугольник,
венчающий окно, портал и т.п.
в готической архитектуре.

ШКАН (ШКАНТ)  – шип,
вставляемый на клею в соот-
ветствующие гнезда деревян-
ных деталей и скрепляющий их
между собой.
ШЛАКИ, ВУЛКАНИЧЕС-
КИЕ – выброшенные из крате-
ра и застывшие частицы силь-
но насыщенного газом вулка-
нического расплава. Использу-
ются в качестве заполнителей
для легких бетонов.

өткел жасайтын және гипотра-
хелийдің сақиналы кесінділері
мен шағын белбеуліктері ара-
сындағы мойындық бөлігі.
ДУЛЫҒА – тоғыспаның не ар-
каның төбесі.
АЛТЫҚЫРЛЫҚ – алтыбұ-
рышты бөрене қима.
МОЙЫН – шіркеулік дулыға-
ның жарық түсетін тесіктері
жоқ жабық барабаны.
ШИПЕЦ – 1) қасбеттік қабыр-
ғаның бұрыш түріндегі жоғар-
ғы жағы, төбе жабындысы-
ның екі еңісімен шектеледі,
фронтаннан айырмашылығы
төменгі тұстан айтарлықтай
көлденең ернеумен бөлінбейді;
2) қасбеттік қабырғаның жоғар-
ғы жағы неғұрлым күрделі бе-
зендіріліп келеді, жалпы төбе
жабындысының еңісіне сәйкес
болып отырады; 3) бейнелі
үшбұрыш, ол готикалық сәулет
өнерінде терезені, порталды
және т.б. аяқтап тұрады.
ШКАН (ШКАНТ) – ағаш де-
тальдардың тиісті ойықтарына
желімделіп орнатылатын және
оларды өзара бекітетін тиек.

ЖАНАРТАУЛЫҚ ҚОЖДАР
– газбен қаныққан жанартаулық
балқытпаның кратерден аты-
лып шыққан және қатып қал-
ған бөлшектері. Жеңіл бетондар-
дың толықтырғыштары ретін-
де пайдаланылады.
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ – служат для зачистки
сварных швов, очистки повер-
хностей от продуктов корро-
зии, удаления бетонных на-
плывов.
ШОШАЛА – здание, соору-
женное из естественных мате-
риалов, в основном из камней,
пахсов, уплотненного плетен-
ными камышами, предназна-
ченное для хранения мяса и
других продуктов как в зимних,
так и летних условиях.
ШПАКЛЕВКИ – отделочные
составы для выравнивания по-
верхностей перед окраской.
Изготавливаются гипсовые,
клеевые, масляные, полимер-
ные и лаковые.
ШПИЛЬ (голл. spil, нем. Spille)
– 1) судовая лебёдка с верти-
кальным барабаном для отда-
чи и подъёма якоря (якорный
шпиль), натягивания швартов-
ных тросов (швартовный
шпиль), выбирания рыболов-
ных сетей, тралов и т.п. Шпи-
ли бывают с ручным или ме-
ханическим (паровым, элект-
рическим, гидравлическим)
приводом, обычно располага-
емым под палубой; 2) верти-
кальное остроконечное завер-
шение зданий в виде сильно
вытянутого вверх конуса.
Шпиль часто увенчивается
флагом, скульптурным или рез-

ТЕГІСТЕЙТІН МӘШИНЕ-
ЛЕР – өнімдердің тоттанған
беттерін тазалауға, бетон қаспа-
ғын кетіруге, дәнекерленген
жіктерді тазартуға қолданыла-
ды.
ШОШАЛА – қарапайым та-
биғи материалдардан, негізінен
тастардан, иленген саман кір-
піштен, тығыздала буылған
қамыстан тұрғызылып, жаз
және қыс айларында ет және
басқа да азық-түлік тағамдарын
сақтауға арналған ғимарат.
ТЕГІСТЕГІШ – сырлаудан
бұрын беттерді тегістеуге ар-
налған әрлегіш құрамдар.
Гипсті, желімді, майлы, поли-
мерлі және лакты түрде
өндіріледі.
ШПИЛЬ (шатырұш) (голланд
тілінен – spil, неміс тілінен –
Spille) – 1) якорьді түсіріп, көте-
руге (якорьлі шпиль), кеменің
болат арқанын тартуға (болат
арқан шпилі), аулар мен трал-
дардарды судан тартып шыға-
руға және т.б. арналған тік ба-
рабаны бар кеме жүкшығыры.
Шпильдер қолмен қозғалысқа
келтірілетін және механикалық
(бу, электр, гидравликалық) қоз-
ғалысқа келтіретін құрылғылы
болады, ол әдетте палубаның
астында орналасады; 2) ұшы
өте сүйірленіп келген конус
түріндегі ғимараттың тік үшкір
ұшы. Шпиль (шатырұш) көбіне
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ным изображением (например,
корабль на шпиле Адмиралтей-
ства в Петербурге).

ШПИЛЬКА – болт, у которого
нет головки, а резьба нарезана с
обоих концов. Часто "шпилькой"
называют "гвоздь без шляпа".
ШПОН – облицовочный мате-
риал в виде тонких листов дре-
весины, получаемый строгани-
ем брусьев ценных пород
(строганый), или лущением ко-
ротких пропаренных бревен из
березы, ольхи, сосны на шпо-
нострогательных станках (лу-
щеный). Лущеный шпон ис-
пользуется для изготовления
слоистой древесины, фанеры.
Пиленый шпон изготавливают
из древесины ели, сибирского
кедра, пихты. Он является наи-
более высококачественным и
применяется при изготовле-
нии музыкальных инструмен-
тов.
ШПУНТОВАНЫЕ ДОСКИ –
имеют на кромке шпунт (выем-
ку), на другой – гребень (выс-
туп), входящий в шпунт сосед-
ней доски. Форма шпунта и
гребня может быть прямоу-
гольной, треугольной, трапеце-
идальной и сегментной. Шпун-
тованные доски применяют
для настилки полов, устрой-
ства перегородок и др.

ту, сомдалған немесе ойылған
мүсіндермен аяқталады (мыса-
лы, Петербургтегі Адмиралтей-
ство шпиліндегі (шатырұшын-
дағы) кеме).
БҰРАМАСҰҚПА – басы жоқ,
ал оймасы екі жағынан кесілген
бұрандама. "Бұрамасұқпаны"
"қалпақсыз шеге" деп те атайды.
ҚАБЫРШАҚ – ағаштардың
бағалы түрлерінің білеулерін
сүргілеу (сүргіленген) немесе
ағаш сүргілейтін станоктарда
қайың, қантағаш, қарағайдың
буда ұсталған қысқа бөрене-
лерін сыдырып жону арқылы
алынатын жұқа табақ түріндегі
қаптама материал. Сыдыры-
лып жоңылған қабыршақтар
қабатталған ағаш, фанера жа-
сауға қолданылады. Кесілген
қабыршақтар шырша, Сібір бал-
қарағайы, майқарағай ағашта-
рынан өндіріледі. Бұл өте жо-
ғары сапалы болып табылады
және музыкалық аспаптар жа-
сауда қолданылады.
ШПУТТАЛҒАН ТАҚТАЛАР
– бір шетінде шпунты (қуысы)
бар, ал екінші жиегіндегі тарағы
(кертпеші) көрші тақтайдың
шпунтына кіреді. Шпунт пен
тарақтың пішіні тікбұрышты,
үшбұрышты, трапециялық
және сигментті болуы мүмкін.
Шпунтталған тақтайлар еден
төсеуде қалқалар жасауда және
т.б. қолданылады.
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ШТУКАТУРКА – отделоч-
ный материал, получаемый
путем смешения в определен-
ной пропорции вяжущих ве-
ществ (цемент, известь, гипс и
т.п.), песка и воды.
ШТУКАТУРКА, АКУСТИ-
ЧЕСКАЯ – штукатурка, которая
изготавливается из различных
вяжущих и легких заполнителей
(керамзит, пемза и т.п.). Акусти-
ческая штукатурка применяется
в отделочных работах для уве-
личения звукопоглощения ог-
раждающих конструкций.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ –
отделка конструктивных эле-
ментов зданий (сооружений),
выполняемая для выравнива-
ния их поверхности или созда-
ния фактурного слоя. Штукатур-
ные работы производятся так-
же для придания особых
свойств отделываемым конст-
рукциям, например, повыше-
ния их звукоизолирующей спо-
собности, водонепраницаемо-
сти и др. Различают простую,
улучшенную и высококаче-
ственную штукатурками.
ШТУКАТУРНЫЕ СТАН-
ЦИИ – применяют для приема
раствора, его хранения, переме-
шивания с введением необхо-
димых доставок, транспорти-
рования к рабочему месту и
нанесения на обрабатываемую
поверхность.

СЫЛАҚ – тұтқыр заттектерді
(цемент, әк, гипс және т.б.) құм
және судың белгілі бір пропор-
цияда араластыру арқылы алы-
натын әрлеу материалы.

АКУСТИКАЛЫҚ СЫЛАҚ –
түрлі жабысқақ және жеңіл то-
лықтырғыш құрамдармен (ке-
рамзит, кеуектас және т.б.) жа-
салатын сылақ. Акустикалық
сылақ қабырға-қоршау құры-
лымдарының дыбыссіңіру қасие-
тін арттыру мақсатында әрлеу
жұмыстарында қолданылады.
СЫЛАҚ ЖҰМЫСТАРЫ –
ғимараттардың (құрылыстар-
дың) конструкциялық элемен-
ттерінің беттерін тегістеу неме-
се фактура қабатын жасау үшін
орындалатын әрлеу жұмыста-
ры. Сылақ жұмыстары сондай-
ақ әрленетін конструкцияларға
ерекше қасиеттер беру үшін,
мысалы, олардың дыбысоқшау-
лау, суөткізбеу қасиеттерін арт-
тыру үшін жасалады. Сылақ-
тар қарапайым, жақсартылған
және жоғары сапалы болып
бөлінеді.
СЫЛАҚ СТАНСАЛАРЫ –
ерітіндіні қабылдап алу, оны сақ-
тау, қажетті қоспаларды қосып
араластыру, жұмыс орнына та-
сымалдау және өңделген бетке
жағу үшін қолданылады.
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ШТУКОВЫЙ РЕЛЬЕФ  –
гипсовые лепные украшения на
поверхности стен.
ШУНГИЗИТ – заполнитель
легких бетонов, получаемых
путем обжига дробленных шун-
гитовых пород.
ШУНГИЗИТ – искусственный
пористый материал, получае-
мый при обжиге шунгитсодер-
жащих пород. Используется в
качестве заполнителя для лег-
ких бетонов (шунгизитобетон)
и в качестве теплоизоляцион-
ной засыпки.
ШУНГИТ – черный плотный
метаморфический сланец с раз-
личным содержанием углерода
(до 90%), кислорода и азота (до
1,9%).

ДАРА БЕДЕРЛЕР – қабырға
бетіндегі гипстен жасалған
жапсырма әшекейлер.
ШУНГИЗИТ – ұсақталған
шунгизит жыныстарын күйдіру
жолымен алынған жеңіл бетон
толтырғышы.
ШУНГИЗИТ – құрамында
шунгит болатын жыныстарды
күйдіру арқылы алынатын жа-
санды кеуек материал. Жеңіл
бетондардың (шунгизитобе-
тон) толтырғыштары және жы-
луоқшаулағыш сеппе ретінде
пайдаланылады.
ШУНГИТ – оттек пен азот
(1,9%-ке дейін), көміртек (90%-
ке дейін) құрамы түрліше мета-
морфты қара тығыз тақтатас.

Щ
ЩЕБЕНЬ – рыхлая обломочная
порода из неокатанных облом-
ков горных пород, шлаков и т.д.
размером от 10 до 100 мм. Мо-
жет иметь как природное, так и
искусственное происхождение.
ЩЕКА – передняя и задняя
плоскости арки.
ЩЕПА – полуфабрикат, полу-
чаемый путем измельчения
древесного сырья. Различают
щепу технологическую, зеле-
ную (содержит примесь листь-
ев и коры) и топливную. Тех-
нологическая используется для

ҚИЫРШЫҚТАС – тау жыныс-
тарының сынықтарынан, қож-
дардан және т.б. тұратын
көлемі 10-100 мм. уатылған
күпсек жыныс. Табиғи да, жа-
санды да түрлері болады.
БЕТ – арканың алдыңғы және
артқы жазық беттері.
ЖАҢҚА (жоңқа) – ағаш шикі-
затын ұсақтау жолымен алына-
тын жартылай фабрикат. Тех-
нологиялық, жасыл (құрамын-
да жапырақтар мен ағаш қабы-
ғының қоспасы болады) және
отындық жаңқа болып бөлінеді.
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производства древесноволок-
нистых и древесностружечных
плит.
ЩИПЕЦ (в архитектуре) – вер-
хняя часть, в основном торцо-
вой стены здания, ограничен-
ная двумя скатами крыши и не
отделённая снизу карнизом (в
отличие от фронтона). Назва-
ние обычно применяется к по-
стройкам с крутой двускатной
крышей, образующей остро-
угольный щипец, который
иногда завершает главный фа-
сад здания. Щипцом называют
также вимперг.

Технологиялық жаңқа ағаштал-
шықты және ағашжаңқалы тақ-
талар өндіруде қолданылады.
ЩИПЕЦ (қасбетмаңдайлық
ернеу) (сәулет өнерінде) – не-
гізінен ғимараттың бүйір қабыр-
ғаларының, шатырдың екі
еңісімен шектелген және
төменгі жағы ернеуленбеген
жоғарғы бөлігі. Әдетте бұл атау,
кейде ғимараттың негізгі қас-
бетін аяқтап тұратын, сүйір-
бұрышты қасбетмаңдайлық ер-
неу құрайтын тікше келген екі
еңісті шатыры бар құрылыс-
тарға қолданылады.

Э
ЭВРИТМИЯ – полная сим-
метрия, ритмичное членение
частей целого.

ЭДИКУЛА (лат. aedicula) – в
античной архитектуре ниша,
обрамленная колоннами или
пилястрами, опирающимися
на подножие, и увенчанная
фронтоном. В эдикулы стави-
лись статуи богов в храмах, об-
щественных зданиях, жилых
домах. Эдикулами называются
также небольшие эллинисти-
ческие и древнеримские куль-
товые здания.
ЭКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ – наука о взаимодей-
ствии живого организма с ок-

ЭВРИТМИЯ – тұтас нәрсенің
бөліктерінің толық симметрия-
сы, нақышты тәртіппен ажыра-
тылуы.
ЭДИКУЛА (латын тілінен –
aedicula) – антикалық сәулет өне-
рінде табантіректерге тірелген
және фронтондармен аяқтала-
тын ұстандармен не пилястра-
лармен қоршалған қуыс. Храм-
дар, қоғамдық ғимараттар мен
тұрғын үйлерде эдикулдарға
құдайлардың мүсіндері орна-
тылады. Эллиндік және көне-
римдік шағын культтік ғимарат-
тар да эдикула деп аталады.
ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ЭКОЛО-
ГИЯ – тірі организмнің қорша-
ған ортамен – адамның өмір
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ружающей средой – природны-
ми и искусственными матери-
альными, общественными и
духовными факторами, опреде-
ляющими условия существова-
ния, формирования и деятель-
ности человека.
ЭКСЕДРА (греч. exedra) – в ан-
тичных общественных и бога-
тых жилых зданиях полукруглая
глубокая ниша, обычно с распо-
ложенными вдоль стены сиде-
ньями, иногда полукруглое по-
луоткрытое сооружение. Слу-
жила местом собраний, бесед.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ –
этап разработки предпроект-
ной или проектной документа-
ции, предшествующий приня-
тию заказчиком (инвестором)
решения о целесообразности
инвестирования проекта и его
реализации. Экспертиза зак-
лючается в проведении анали-
за документации и установле-
нии эффективности инвести-
ций, а также в оценке качества
проектов путем установления
их соответствия либо несоот-
ветствия условиям и требова-
ниям государственных норма-
тивов, направленных на обес-
печение государственных, об-
щественных и частных интере-
сов, благоприятных и безопас-

сүру, қалыптасу және қызмет
жағдайларын анықтайтын, та-
биғи және жасанды материал-
дық, қоғамдық пен рухани фак-
торлармен әрекеттестігі туралы
ғылым.

ЭКСЕДРА (грек тілінен –
exedra) – антикалық қоғамдық
ғимараттарда және байлардың
тұрғын үйлеріндегі жартылай
дөңгелек терең қуыс, әдетте
қабырғаларының бойымен
орындықтар қойылады, кейде
жартылай дөңгелек жартылай
ашық құрылыс түрінде болады.
Жиналыс құру, сұхбаттасу орны
ретінде қызмет атқарған.
ЖОБАЛАР САРАПТАМАСЫ
– тапсырысшының (инвестор-
дың) жобаны инвестициялау-
дың нысаналылығы (мақсатқа
сайлығы) және оны іске асыру
туралы шешім қабылдауының
алдындағы жобалаудан бұрын-
ғы немесе жобалау құжаттама-
сын әзірлеу кезеңі. Сараптама
инвестициялар құжаттамасына
талдау жүргізуге және оның
тиімділігін белгілеуге, сондай-ақ
жобалардың сапасын олардың
мемлекеттік, қоғамдық және
жеке мүдделерді, адамның
тіршілік етуіне қолайлы және
қауіпсіз жағдайлар жасауды, жо-
баланып отырған объектілердің
тұрақты жұмыс істеуін қамтама-
сыз етуге бағытталған мемле-
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ных условий жизнедеятельно-
сти человека, устойчивого фун-
кционирования проектируе-
мых объектов.
ЭКСТЕРЬЕР – внешний облик
здания.
ЭКСТРУЗИЯ – формование из-
делий путем выдавливания ма-
териала через матрицу с отверсти-
ем соответствующего сечения.
ЭЛАСТИЧНОСТЬ – способ-
ность к значительным упругим
деформациям при воздействии
сравнительно малых сил и со-
храняющимся длительное вре-
мя после снятия нагрузки.
ЭЛЕКРИЧЕСКИЕ НОЖНИ-
ЦЫ – применяют для резки лис-
товых материалов как по прямым,
так и сложным траекториям.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЙКО-
ВЕРТЫ – предназначены для
монтажных работ и установки
крепежных элементов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИСКО-
ВЫЕ ПИЛЫ – предназначены
для распиловки дерявенных
деталей и по конструкции ана-
логичны прямым сверлиль-
ным машинам.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДОЛ-
БЕЖНИКИ – служат для вы-
емки в деревянных деталях
прямоугольных пазов и гнезд,
необходимых для соединения
деталей в "шип".
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУБАН-
КИ – предназначены для меха-

кеттік нормативтердің шарттары
мен талаптарына сәйкестігін не
сәйкес еместігін белгілеу жолы-
мен бағалауға келіп саяды.
ЭКСТЕРЬЕР – ғимараттың
сыртқы бейнесі.
ЭКСТРУЗИЯ – бұйымдарды
сәйкес қималы тесіктері бар мат-
рицадан материалды сығып
шығару арқылы қалыптастыру.
ИІЛГІШТІК – салыстырмалы
түрде алғанда шағын жүкте-
менің алынғаннан кейін ұзақ
уақыт сақталатын күш әсерінен
айтарлықтай серпінді деформа-
цияға қабілеттілік.
ЭЛЕКТР ҚАЙШЫ – түзу
және қиын траекториялар бо-
йынша табақ материалдарды
кесу үшін қолданылады.
ЭЛЕКТР СОМЫН БҰРА-
ҒЫШТАР – тіреу элементтерін
орнату және монтаждау жұмыс-
тарына арналған.
ЭЛЕКТР ДИСКІЛІ АРА – ағаш
бөлшектерін кесуге арналған
және түзу бұрғылайтын мәши-
не конструкциясына ұқсайды.

ЭЛЕКТР ҚАШАУ – ағаш
бөлшектеріне бөлшектерді "кер-
тікке" қосуға қажетті тікбұрыш-
ты саңылау мен тесіктер оюда
қолданылады.

ЭЛЕКТР СҮРГІ – үшфазалық
асинхрондық электр қозғалт-



Сәулет және құрылыс саласы

308

низации столярных работ и
оборудованы трехфазным асин-
хронным электродвигателем с
короткозамкнутым ротором.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕР-
ЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ –
применяют для получения
отверстий в стали, цветных
металлах, пластмассах и де-
реве.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБ-
ЗИК – позволяет выпиливать
из фанеры и досок толщиной
до 15 мм детали криволиней-
ной формы.
ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ –
использование для отопления
электронагревательных прибо-
ров.
ЭЛЕКТРОПОЛОТЕРНЫЕ
МАШИНЫ – применяют для
натирки паркетных полов, ра-
бочим органом являются смен-
ные щетки из стальной провол-
ки, капрона и волосяные.
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ
– составная часть сборной или
монолитной конструкции, на-
пример, балка, колонна, связи
между колоннами, стрежни ре-
шетчатой конструкции и т.п.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ – кон-
струкции и технические уст-
ройства, составляющие здание,
предназначенные для выпол-
нения заданных функций.

қышпен және қысқа тұйықтал-
ған ротормен жабдықталған
ұсталық жұмыстарды механи-
каландыруға арналған құрал.
ЭЛЕКТР БҰРҒЫЛАУ МА-
ШИНАСЫ – пластмасты және
ағаштарды, түрлі-түсті метал-
дарды, болатты тесу үшін қол-
данылады.

ЭЛЕКТР ЛОБЗИК (ЖҰҚА
АРА) – қалыңдығы 15 мм-ге
дейін бөлшектері қисықсызық-
ты нысандағы фанера мен тақ-
тайды кесуге арналған.
ЭЛЕКТРМЕН ЖЫЛЫТУ –
жылыту үшін электржылыт-
қыш құралдарды қолдану.

ЭЛЕКТР ЕДЕН СҮРТКІШ
МАШИНА – ауысымды щет-
касы капрон мен талшықтан,
болат сымнан тұрады, паркет
еденді сүрту үшін қолданыла-
ды.
КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕН-
ТІ – құрастырмалы не моно-
литті конструкцияның құрама
бөлігі, мысалы, арқалық, ұстан,
ұстандар арасындағы байла-
ныстырғыштар, кереге көз кон-
струкциялардың шыбықтары
және т.б.
ҒИМАРАТ ЭЛЕМЕНТТЕРІ –
берілген қызметті атқаруға ар-
налған ғимаратты құрайтын
конструкциялар мен техника-
лық құрылғылар.
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ЭМАЛЬ – разноцветная, теку-
чая стекломасс, которой в каче-
стве украшения глазируется
металл, а иногда также стекло
и глина.
ЭМИССАРИЙ – тоннель для
регулирования уровня воды в
бассейнах, озерах и других во-
дохранилищах (Рим).
ЭМПОРЫ – открытая в глав-
ный неф галерея над входной
стороной или над боковыми
нефами крупных романских,
готических и более поздних за-
падноевропейских церквей.
ЭМПОРЫ (от нем. Empore –
возвышение) – галереи в инте-
рьерах средневековых евро-
пейских церквей.

ЭМУЛЬСИИ – группа связу-
ющих и разбавителей для вод-
ных и лакокрасочных составов,
улучшающих их качество и спо-
собствующих экономии олифы.
Применяются вместо олифы
для приготовления шпаклевок,
грунтовок. Битумные и дегте-
вые эмульсии используют для
огрунтовки оснований под гид-
роизоляцию, для приклеива-
ния рулонных кровельных ма-
териалов, при изготовлении
асфальтовых растворов.
ЭНТАЗИС (греч. entasis – на-
пряжение) – утолщение ствола
(фуста) колонны в средней его
части (обычно на 1/3 ее высо-

ЭМАЛЬ – түрлі-түсті қоймал-
жың шыны қоспасы, оған әше-
кей ретінде металл жылтырақ-
тары, кейде тіпті саз бен шыны-
ның өзі де араластырылады.
ЭМИССАРИЙ – алаптардағы,
көлдер мен басқа да су қойма-
ларындағы су деңгейін реттеу-
ге арналған тоннель (Рим).
ЭМПОРЛАР – роман, готика
және неғұрлым кейінгі батыс-
еуропалық шіркеулердің кіреберіс
жағының не қабырғалық неф-
терінің үстіндегі басты нефке
ашылатын галерея.
ЭМПОРЛАР (маңдайшалық
кеңістік) (неміс тілінен – Empore
– үстірт жер) – ортағасырлық
еуропалық шіркеулер интерьер-
леріндегі галереялар.
ЭМУЛЬСИЯ – сулы және лак-
ты-бояулы құрамдарға арнал-
ған және олардың сапасын арт-
тырып, олифаны үнемдейтін
тұтқыр заттар мен сұйылтқыш-
тар тобы. Тығыздағыштар, те-
гістегіштер әзірлеуде олифа ор-
нына қолданылады. Битумды,
қарамайлы эмульсиялар суоқ-
шаулағыш қабаттардың астына
жағуға, орамды жабын мате-
риалдарды жапсыруға, асфальт
ерітінділерін жасауда қолданы-
лады.
ЭНТАЗИС (грек тілінен – entasis
– қысым) – ұстан діңінің орта
тұсындағы (биіктігінің 1/3
бөлігінде) жуандатылған жер
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ты), создающее впечатление
напряженности и устраняющее
оптическую иллюзию вогнуто-
сти ствола.
ЭПИСТИЛЬ – нижняя деталь
балочной конструкции, опира-
ющаяся непосредственно на
опору.
ЭРКЕР (нем. Erker) (в архитек-
туре) – полукруглый, треуголь-
ный или многогранный остек-
ленный выступ в стене здания.
Делается чаще всего в несколь-
ко этажей, иногда во всю вы-
соту фасада (обычно кроме 1-
го этажа); увеличивает пло-
щадь внутренних помещений,
а также улучшает их освещае-
мость и инсоляцию.

ЭСКИЗ (эскизный проект) –
упрощенный вид проектного
(планировочного, простран-
ственного, архитектурного, тех-
нологического, конструктивно-
го, инженерного, декоративно-
го или другого) решения, вы-
полненный в форме схемы,
чертежа, первоначального на-
броска (рисунка) и объясняю-
щий замысел этого решения.
ЭКСПЕРТИЗА, ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНАЯ – заключение,
включающее в себя совокуп-
ность организационных, ана-
литических и практических
мероприятий, направленных

(фуста), қысым түсірілгендей
әсер беріп, діңді майыстырып
көрсететін оптикалық иллюзия-
ны жояды.
ЭПИСТИЛЬ  – арқалықты
құрылымның тікелей тірекке
таянып тұратын төменгі бөл-
шегі.
ЭРКЕР (неміс тілінен – Erker)
(сәулет өнерінде) – ғимарат
қабырғасындағы жартыдөңге-
лекті, үшбұрышты не көпқыр-
лы әйнектелген шығыңқы жер.
Көбіне бірнеше қабат етіліп са-
лынады, кейде қасбеттің ұзына
бойына (әдетте 1-қабаттан бас-
қасына); ішкі үй-жайлардың
аумағын ұлғайтады, сондай-ақ
олардың жарықтануы мен күн
сәулесінің молынан түсуін қам-
тамасыз етеді.
НОБАЙ (нобайлық жоба) –
жобалық (жоспарлық, кеңіс-
тіктік, сәулеттік, технологиялық,
конструкциялық, инженерлік,
әшекейлік немесе басқа) шешім-
нің оңайлатылған, схема, сыз-
ба, бастапқы сұлба (сурет) ны-
санында орындалған және осы
шешімнің түпкі ойын түсін-
діретін түрі.

ТАРИХИ-МӘДЕНИ САРАП-
ТАМА – тарихи-мәдени мұра
объектiсiнiң тарихи-мәдени ма-
ңызын және сақталу дәрежесiн
белгiлеуге бағытталған ұйым-
дастырушылық, талдау және
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на установление историко-
культурной значимости и сте-
пени сохранности объекта ис-
торико-культурного наследия.
ЭСТАКАДЫ – надземные со-
оружения мостового типа,
предназначенные для движе-
ния транспорта, пешеходов или
для прокладки надземных ком-
муникаций.
ЭСТИПИТЕ (исп. estipite) – ха-
рактерные для архитектуры ла-
тиноамериканского, в особен-
ности мексиканского, позднего
барокко (ультрабарокко) пиляс-
тры, отмеченные особой слож-
ностью профилей и пышным
многообразием декоративной
отделки. Состоящие из мелких,
как бы нанизанных друг на дру-
га форм, эстипите возникли в
резных деревянных ретабло и
нашли широкое применение в
каменном зодчестве XVIII века.
ЭТАЖ – продольная часть
дома, комнаты которой нахо-
дятся на одном уровне.
ЭТАЖ, МАНСАРДНЫЙ –
этаж для размещения помеще-
ний внутри свободного чердач-
ного пространства с утеплени-
ем ограждающих конструкций
чердака (скатов высокой крыши).
ЭТАЖ, НАДЗЕМНЫЙ – этаж
с отметкой пола помещений не
ниже планировочной отметки
земли (тротуара, отмостки).

практикалық iс-шаралардың
жиынтығын қамтитын қоры-
тынды.

ЭСТАКАДАЛАР – жер үстін-
дегі көпір тәріздес құрылыс,
жерүсті коммуникацияларын
салуға немесе жолаушылардың
көлік қозғалысына арналған.

ЭСТИПИТЕ (испан тілінен –
estipite) – латынамерикандық,
әсіресе мексикандық кейінгі ба-
рокко (ультрабарокко) сәулет
өнеріне тән пилястрлер, пішін-
дерінің ерекше күрделілігімен
және сәндік әрленуінің ерекше
көп түрлілігімен ерекшеленеді.
Бір-біріне тізіп қойғандай ұсақ
пішіндерден тұратын эстипите
оймышталған ағаш ретаблода
пайда болып, XVIII ғасырда тас
сәулет өнерінде кеңінен қолда-
нысқа ие болды.
ҚАБАТ – үйдің көлденең
бөлігі, ондағы бөлмелер бір
деңгейде орналасады.
МАНСАРД ҚАБАТ – шатыр-
дағы бос кеңестік ішінде шатыр-
дың (биік шатырдың еңістері)
қоршау құрылымдарын жылу
ұстайтындай етіп жасалған үй-
жайлар орналастырылған қабат.
ЖЕР ҮСТІНДЕГІ ҚАБАТ –
үй-жайлар еденінің белгісі
жердің (тротуардың, қорғаныш
төсемнің) жоспарлы белгісінен
төмен емес қабат.
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ЭТАЖ, ПЕРВЫЙ – нижний
надземный этаж дома.
ЭТАЖ, ПОДВАЛЬНЫЙ
(ПОДВАЛ) – этаж с отметкой
пола ниже планировочной от-
метки земли (тротуара, отмост-
ки) более чем на половину
высоты расположенных в нем
помещений.
ЭТАЖ, ТЕХНИЧЕСКИЙ –
этаж, используемый для разме-
щения инженерного оборудо-
вания и прокладки коммуника-
ций и располагаемый под зда-
нием, над верхним этажом зда-
ния, в одном или нескольких
средних этажах много-этажно-
го здания.
ЭТАЖ, ЦОКОЛЬНЫЙ – этаж
с отметкой пола ниже плани-
ровочной отметки земли (тро-
туара или отмостки), но не бо-
лее чем на половину высоты
расположенных в нем помеще-
ний.
ЭХИН (греч. ecinoV, букв. – ёж)
– часть капители дорической
колонны в виде круглой в пла-
не подушки с выпуклым кри-
волинейным профилем. Эхин
является переходом от ствола
колонны к квадратной верхней
ленте капители – абаку.

БІРІНШІ ҚАБАТ – үйдің
төменгі жерүсті қабаты.
ЖЕРТӨЛЕ ҚАБАТ (ЖЕРТӨ-
ЛЕ) – еден белгісі онда орналас-
қан үй-жай биіктігінің жарты-
сынан астамы жердің (тротуар-
дың, қорғаныш төсемнің) жос-
парлы белгісінен төмен орна-
ласқан қабат.
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАБАТ – ғи-
марат астында, ғимараттың жо-
ғарғы қабатының үстінде, көпқа-
батты ғимараттың ортадағы бір
немесе бірнеше қабаттарында
орналасқан инженерлік жабдық-
тарды орналастыру және комму-
никация жүйелерін салу үшін
пайдаланатын қабат.
ІРГЕЛІК ҚАБАТ – еден белгісі
жердің (тротуардың не қорға-
ныш төсемнің) жоспарлы бел-
гісінен төмен, бірақ онда орна-
ласқан үй-жайлар биіктігінің
жартысынан аспайтындай ор-
наласқан қабат.
ЭХИН (грек тілінен – ecinoV,
сөзбе-сөз. – кірпі) – дорийлік
ұстан капителінің доғал қисық
сызықты кескінді дөңгелек жа-
стық тәрізді бөлігі. Эхин ұстан
діңінің капительдің жоғарғы
шаршы таспасы – абакаға өтетін
тұсы.

Ю
ЮНЕСКО (UNESCO, United
Nations Educational, Scientific and

ЮНЕСКО (UNESCO, United
Nations Educational, Scientific and
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Cultural Organization) – межпра-
вительственная организация,
специализированное учрежде-
ние ООН. Существует с 1946 с
целью содействия миру и меж-
дународной безопасности пу-
тем развития сотрудничества
между государствами в облас-
ти просвещения, науки и куль-
туры. Местопребывание – Па-
риж.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС –
место нахождение юридичес-
кого лица, указанное в его уч-
редительных документах с за-
писью полного почтового ад-
реса, внесенное в единый го-
сударственный регистр юриди-
ческих лиц.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО –
организация, созданная в соот-
ветствии с законодательством
Республики Казахстан или
иностранного государства
(иностранное юридическое
лицо). Компания, организация
или другое корпоративное об-
разование, созданные в соот-
ветствии с законодательством
иностранного государства, рас-
сматриваются в качестве само-
стоятельных юридических лиц,
независимо от того, обладают
ли они статусом юридическо-
го лица иностранного государ-
ства, где они созданы;
Юридическое лицо –  органи-
зация, которая имеет на праве

Cultural Organization) – БҰҰ-ның
үкіметаралық ұйымы,  маман-
дандырылған мекемесі. Меме-
лекеттер арасындағы білім беру,
ғылым және мәдениет саласын-
дағы ынтымақтастықты дамы-
ту жолымен бейбітшілік пен ха-
лықаралық қауіпсіздікке үлес
қосу мақсатында 1946 жылдан
бері жұмыс істеп келеді. Орна-
ласқан жері – Париж қаласы.
ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙ – оның
құрылтай құжаттарында пош-
талық толық мекенжайы жа-
зылып көрсетiлген, заңды
тұлғалардың бiрыңғай мемле-
кеттiк тiзiлiміне енгiзiлген заңды
тұлғаның тұрған жері.

ЗАҢДЫ ТҰЛҒА – Қазақстан
Республикасының немесе шет
мемлекеттiң заңнамасына
сәйкес құрылған ұйым (ше-
телдiк заңды тұлға). Шет мем-
лекеттің заңдарына сәйкес
құрылған компания, ұйым не-
месе басқа да корпорациялық
құралым олар құрылған шет
мемлекеттің заңды тұлғасы
мәртебесiне ие ме, жоқ па –
оған қарамастан дербес заңды
тұлғалар ретiнде қарастырыла-
ды.
Заңды тұлға – меншiк, шаруа-
шылық жүргiзу немесе жедел
басқару құқығындағы оқшау
мүлкi бар және сол мүлiкпен өз
мiндеттемелерi бойынша жауап
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собственности, хозяйственно-
го ведения или оперативного
управления обособленное иму-
щество и отвечает этим имуще-
ством по своим обязатель-
ствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять
имущественные и личные не-
имущественные права и обя-
занности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. Юридическое
лицо должно иметь самостоя-
тельный баланс или смету.
Юридическое лицо имеет пе-
чать со своим наименованием.
Юридическим лицом может
быть организация, преследую-
щая извлечение дохода в каче-
стве основной цели своей дея-
тельности (коммерческая орга-
низация) либо не имеющая из-
влечение дохода в качестве та-
кой цели и не распределяющая
полученный чистый доход
между участниками (некоммер-
ческая организация).
Юридическое лицо, являюще-
еся некоммерческой организа-
цией, может быть создано в
форме учреждения, обществен-
ного объединения, акционер-
ного общества, потребительс-
кого кооператива, обществен-
ного фонда, религиозного
объединения и в иной форме,
предусмотренной законода-
тельными актами.
Некоммерческая организация

беретiн, өз атынан мүлiктiк
және мүлiктiк емес жеке
құқықтар мен мiндеттерге ие
болып, оларды жүзеге асыра
алатын, сотта талапкер және
жауапкер бола алатын ұйым.
Заңды тұлғаның дербес балан-
сы немесе сметасы болуға тиiс.
Заңды тұлғаның өз атауы жа-
зылған мөрi болады.
Өз қызметiнiң негiзгi мақсаты
ретiнде табысын келтiрудi
көздейтiн (коммерциялық
ұйым) не мұндай мақсат
ретiнде пайда келтiре алмайтын
және алынған таза табысын
қатысушыларына үлестiрмей-
тiн (коммерциялық емес ұйым)
ұйым заңды тұлға бола алады.
Коммерциялық емес ұйым бо-
лып табылатын заңды тұлға
мекеме, қоғамдық бiрлестiк,
акционерлiк қоғамдар тұтыну
кооперативi, қоғамдық қор,
дiни бiрлестiк нысанында және
заң құжаттарында көзделген
өзге де нысанда құрылуы
мүмкiн.
Коммерциялық емес ұйым
кәсiпкерлiк қызметпен өзiнiң
жарғылық мақсаттарына сай
келуiне қарай ғана айналыса
алады. Коммерциялық емес
ұйым болып табылатын және
мемлекеттiк бюджеттiң есе-
бiнен ғана ұсталатын заңды
тұлға тек қана мемлекеттiк ме-
кеме нысанында құрылуы
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может заниматься предпринима-
тельской деятельностью лишь
постольку, поскольку это соответ-
ствует ее уставным целям. Юри-
дическое лицо, являющееся не-
коммерческой организацией и
содержащееся только за счет го-
сударственного бюджета, может
быть создано исключительно в
форме государственного учреж-
дения. Юридические лица могут
создавать объединения.
ЮРТА – а) казахское нацио-
нальное жилище, имеющее
многовековую историю (более
2500 лет), приспособленную к
кочевому образу жизни, легко
поддается сборке и разборке,
транспортировке; б) юрта со-
стоит из деревянного остова
решеток (кереге), обода (шаны-
рак) и жердей (уык), двери
(есик), а также из других дета-
лей; в) деревянные части осто-
ва изготовляли агаш уста,
уйши, работавшие по заказу
или на рынок. В некоторых ме-
стах, богатым лесом, в XIX веке
существовали центры по про-
изводству юрт; г) мягкие изде-
лия юрты – войлочный покров
(туырлық, узик, тундик, тканные
полосы, веревочки и т.д.), а так-
же маты из степной травы чия
(ший) выделывали, в основном,
женщины в каждой семье.

мүмкiн.  Заңды тұлғалар бiр-
лестiк құра алады.

КИІЗ ҮЙ – а) қазақтың көпға-
сырлық (2500 жылдан астам)
тарихы бар, ұлттық тұрғын үйі,
ол өзінің құрылымы жағынан
жеңіл, тез арада жиналып,
тігіліп, тасымалдауға оңай ке-
леді; б) киіз үй ағаш материал-
дардан – керегелерден, шаңы-
рақ пен уықтардан, есіктен
және т.б. бөлшектерден тұра-
ды; в) оның ағаш құрылымда-
рын тапсырыс бойынша неме-
се базарға шығару үшін арнау-
лы ағаш шеберлері жасайды.
Орман ағашына бай жерлерде
XIX ғасырда киіз үйлер жасап
шығаратын орталықтар болды;
г) киіз үйдің жұмсақ бұйымда-
ры – туырлық, үзік, түндік,
басқұр мен желбауларын, сон-
дай-ақ шиден тоқылатын шып-
таларын үй-іші жағдайында
негізінен әйелдер дайындады.
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ЯДРО ПЛОТИНЫ – противо-
фильтрационный элемент цен-
тральной части грунтовой пло-
тины, выполненный в виде
стенки из маловодопроницае-
мого грунта.
ЯНТАРЬ – окаменевшая иско-
паемая смола древних хвойных
деревьев.
ЯРАНГА – переносное, круглое
жилище кочевых чукчей и ко-
ряков, части эвенков и юкаги-
ров; состоит из деревяного кар-
каса и конической кровли из
шестов, покрытыми оленьими
шкурами.

ЯРУС – часть здания (сооруже-
ния), условно ограниченная по
высоте и представляющая со-
бой единое целое в объемно-
планировочном, техническом
или конструктивном отноше-
нии.
ЯССА – древний город на тер-
ритории Казахстана (нынеш-
ний Туркестан), построенный
на оживленном участке вели-
кого Шелкового пути с богаты-
ми торговыми рядами, кара-
ван-сараями и т.д. Позднее го-
род становится культурным и
духовным центром Казахской
Орды (государства). Получают
развитие наука, народное твор-
чество, просвещение. Здесь

БӨГЕТ ӨЗЕГІ – топырақ
бөгетінің орталық бөлігінің су аз
өтетін топырақтан қабырға
түрінде жасалған сүзуге қарсы
элементі.

ЯНТАРЬ – ежелгі қылқан жа-
пырақты ағаштардың тасқа ай-
налған қазба шайыры.
ЯРАНГА – көшпелі чукчалар
мен коряктардың, эвенктер мен
юкагирлардың бір бөлігінің та-
сымалдауға оңтайлы, шеңбер-
лене келетін тұрғын үйі; ағаш
қаңқадан және бұғы терісімен
жабылған конус түріндегі жа-
бындыдан тұрады.
ЯРУС – ғимараттың (құрылыс-
тың) биіктігі бойынша шартты
түрде шектелген және көлем-
дік-жоспарлау, техникалық не
конструкциялық тұрғыдан бір-
тұтас бөлігі.

ЯССЫ – (қазіргі Түркістан) бай
сауда қатарлары, керуен-сарай-
лары мен т.б. бар Ұлы Жібек
жолының нағыз халық көп жи-
налатын жерінде тұрғызылған
Қазақстаннның көне қаласы.
Кейінірек Қазақ Ордасының
(мемлекетінің) мәдени және
рухани орталығына айналды.
Ғылым, халық шығармашы-
лығы, ағарту ісі алға басты.
Мұнда мұсылман әлемінің аса

Я
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находится одна из святын му-
сульманского мира – мечеть
Ходжа Ахмед Яссауи, великого
ученого-просветителя Востока.
ЯЧЕЙКА (ПЕРВИЧНЫЙ
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧ-
НЫЙ  ЭЛЕМЕНТ) – элемен-
тарная (первоначальная, основ-
ная) часть объема одноэтажно-
го здания или одного из этажей
многоэтажного здания, ограни-
ченная основными координа-
ционными плосткостями  и ха-
рактиризующаяся ее основны-
ми  координационными разме-
рами (геометрическими пара-
метрами) – модульными проле-
том, шагом и высотой этажа, а
также основными параметра-
ми размещаемого в ней под-
весного или опорного подъем-
но-транспортного оборудова-
ния.
ЯШМА – плотная осадочная
порода, состоящая из зерен
кварца и различных примесей.

қасиетті орындарының бірі са-
налатын – Шығыстың ұлы
ағартушы-ғалымы Қожа Ахмед
Яссауидің мешіті орналасқан.
ҰЯШЫҚ (БАСТАПҚЫ КӨ-
ЛЕ М Д ІК - Ж О С ПА РЛ АУ
ЭЛЕМЕНТІ) – негізгі коорди-
наттық жазықтықтармен шек-
телген және оның негізгі коор-
динаттық өлшемдерімен (гео-
метриялық параметрлерімен) –
модульдік аралықпен, адыммен
және қабат биіктігімен және
онда орналастырылатын аспа-
лы не тіреуіш көтергіш көлік
жабдықтарының негізгі пара-
метрлерімен шектелген бірқа-
батты ғимарат не көпқабатты
ғимарат қабаттарының біре-
уінің қарапайым (бастапқы,
негізгі) бөлігі.

ЯШМА – кварц түйіршіктері
мен түрлі қоспалардан тұратын
тығыз шөгінді жыныс.
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