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Кіріспе 
 

Ұсынылып отырған «Жылу энергетика» мамандығы бойынша 

семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау «Кәсіби қазақ 

тілі» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған (көлемі 2 

кредит). 

СӨЖ орындаудың негізгі мақсаты - білім алушының кәсіби іс-

әрекеттері саласындағы кәсіби бағытталған қазақ тілінің коммуникативтік 

құзыретін дамыту. 

Әдістемелік нұсқауда кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға 

байланысты қатысымдық жағдаяттармен қатар ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері саласына терминдер мен терминдік бірліктер тізімінің нұсқалары (30 

нұсқа) беріліп, студенттердің семестрлік жұмыстарының мақсаты, орындау 

үлгілері көрсетілген. Тапсырма нұсқаларын оқытушы білім алушыларға өзі 

үлестіреді. 

Студенттің семестрлік жұмысын орындауға қойылатын талаптар: 

1) Семестрлік жұмыс тапсырмалардың берілуі мен қабылдау кестесіне 

сәйкес орындалуы тиіс. 

2) Мәтіндік құжаттар А4 (210х297 мм) пішіміндегі қағазға орындалады. 

3) Мәтіндік құжаттар компьютерлік терілім көмегімен 14 кегльмен, 

Times New Roman қарпімен орындалады. 

4) Мәтін төменде көрсетілгендей терілуі шарт: 

- жоларалық қашықтық - 1 (А4 пішіміндегі бір параққа 40-44 жолдан); 

- азат жолдың басындағы шегініс – 1,25 см, сол және оң жақтары – 0 см; 

- мәтін парақтың сол және оң жақтары бойынша түзеледі; 

- мәтін бір бағанға орналастырылады; 

- мәтіндік құжатты келесідей нақты жиектік өлшемдерді сақтай отырып 

басқан жөн: сол жағы – 25 мм, оң жағы – 18 мм, үстіңгі жағы – 20 мм, 

астыңғы жағы – 25 мм. 

5) Міндетті түрде КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014 стандартының С 

қосымшасына сәйкес титулдық бет жасалады. (есептеу-графикалық 

жұмыстың титул парағының үлгісі). 

6) Жұмыстың соңында әдебиеттер, интернет қорларының тізімі және 

сілтемелер берілуі қажет. Әдебиеттер тізімі КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014 

стандартының Б қосымшасына сәйкес рәсімделеді. 

7) Сілтемелердің интернет қорлардан алынған мерзімі нақты 

көрсетіледі. www.yandex.ru или www.google.ru түріндегі сілтемелер дұрыс 

емес деп есептеледі. 

 

8) Студенттің семестрлік жұмысының көшірме екендігі анықталған 

жағдайда оқытушы қайта тапсыруға рұқсат берместен, «қанағаттанғысыз» деп 

бағалауға дейінгі шара қолдануы мүмкін. 
 

 

http://www.google.ru/


3 
 

Студенттің № 1семестрлік жұмысы 
 

Тақырыбы: мамандыққа қатысты терминдер. 
 

Мақсаты: кәсіби лексиканы қалыптастыруға қатысты терминдердің 

баламасын тауып, олардың мағынасын екі тілде түсіндіре білу. 
 

Тапсырма: 

1) Төменде берілген мамандыққа қатысты терминдердің орысша және 

қазақша  баламаларын тауып, олардың қазақ тіліндегі түсіндірмесін беру. 

Қойылатын талап: түсіндірме сөздіктің көлемі - 20 термин мен 

терминдік бірлік; олар әрбір бағдарлама тақырыптарын қамтуы керек. 

2) Өз нұсқаңызда берілген терминдерді пайдаланып, ғылыми стильде 

шағын мәтін құрастырыңыз. 

Қойылатын талап: мәтіннің көлемі – 80-90 сөз. 
 

1-семестрлік жұмысты орындаудың үлгісі 
 

Терминдер мен терминдік бірліктер тізімінің нұсқасы: 

1) Жылу энергетикасы. 

2) Жылу электр орталығы. 

3) Отын. 

4) Бу қазаны. 

5) Жылу өнімдері. 

6) Жылу конденсациясы. 

7) Оттық. 

8) Құбыр. 

9) Көмір. 

10) Тозаң. 

11) Бу жылытқыш. 

12) Машина залы. 

13) Дағыралы қазандық. 

14) Кешендік құралдар. 

15) Бу жинағыш құрылғы. 

16) Тік ағынды қазандық. 

17) Сорғы. 

18) Электр жетегі. 

19) Өнеркәсіп. 

20) Жылу электр стансасы. 

 

 

Түсіндірме сөздік 

№ Аудармасы Түсіндірмесі 

1 Жылу энергетикасы - 

теплоэнергетика 
Жылу энергетикасы — жылудың энергияның 

басқа түрлеріне (мех., электрлік, 
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гидравликалық, т.б.) түрленуін зерттейтін 

жылу техникасының саласы. Жылуды электр 

энергиясына түрлендіру жылу электр 

стансасында жүзеге асырылады.  

2  Бу қазаны – Паровый  

котел 

 

Бу Қазаны — отынды (табиғи 

газ, мазут, көмір, т.б.) жағу кезінде бөлінетін 

жылу арқылы атмосфералық қысымнан 

жоғары қысымды бу алу үшін қолданылатын 

құрылғы. Барлық Бу Қазаныдарында 

жұмыстық дене ретінде 

негізінен су қолданылады. Қуатты электр 

станцияларының турбиналарын бумен 

қамтамасыз ету үшін бу өнімділігі жоғары су 

құбырлы Бу Қазаны жасалады. 

3 Отын - Топливо Отын – жылу энергиясын алуға қолданылатын 

жанғыш заттар. Агрегаттық күйіне қарай – 

қатты, сұйық және газ тәрізді, жаратылысы 

бойынша – табиғи және жасанды отын деп 

ажыратылады.  

 

* Кесте әрі қарай жалғастырылады (ұсынылған нұсқадағы 20 термин 

мен терминдік бірліктер толық қамтылуы тиіс). 

 
 

Нұсқада берілген терминдерді пайдаланып құрастырылған мәтін 

 

Қазіргі энергетикада жылу электр стансалары маңызды рөл атқарады. 

Олар конденсациялық және жылу электр орталықтары болып бөлінеді. Жылу 

электр стансаларының екі түрінде де отын ретінде түрлі маркалы көмір, оның 

ішінде мазут, шымтезек, тақта тас немесе газ қолданылады. Көмірмен жұмыс 

істейтін электр стансалардың үлес саны әлдеқайда зор, өйткені онда көбінесе 

металлургия мен химия өнеркәсіптерінде қолданылмайтын қоңыр көмірдің 

төмен бағалы сорттары жағылады.  

Мұнай шығаратын өнеркәсіптің қарқындап өсуі мен қуатты газ кен 

орындарын іске қосудың арқасында соңғы кезде көптеген жылу электр 

стансалары мазут пен газды пайдаланады. Жылу конденсациялық  станса 

тозаң түріндегі отынды пайдаланады. Мұндай отынды қолданудың мынадай 

ерекшелігі бар: көмірді алдын-ала үгітіп, тозаңға айналдыру – отынның 

толығымен жанып кетуін қамтамасыз етеді.  

Жылу конденсациялық электр стансаларының негізгі өндірістік 

цехтарына мыналар жатады: отын беру, тозаң дайындайтын құрылғы, қазан 

цехы, машина залы, электр энергиясын тарату құрылғылары. Әр цехта тиісті 

агрегаттар мен электр жетегімен жабдықталған механизмдер/тетіктер 

орналасқан.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
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Қазіргі электр стансаларында бу қазанының екі түрі – дағыралы және 

тік ағынды түрі қолданылады. Бірінші типті қазандардасудың булану процесі 

қазанның оттығында тік орналасқан құбырларда өтеді. Дағыралы қазандардың 

бу өнімділігі шамамен 400 т/сағ. Тұра ағынды қазандардың бу жинағыш 

қондырғысы болмайды, қазан жұмыс істеген кезде бу шиыршық/спираль 

түрінде салынған бу жылытқыштан өтіп, турбинаға қарай жылжиды. Мұндай 

қазанға су келмей қалған жағдайда, жоғары температуралы оттық аймағында 

орналасқан құбырлардың төменгі қабатттары жанып кетеді. Міне, сондықтан 

бу турбиналы  жетекті жабдықтау сорғыларын қолдану көзделіп отыр.  

 

Студенттің № 1 семестрлік жұмысы 

 

 Терминдер мен терминдік бірліктер тізімінің нұсқалары 

 

 1 - нұсқа 

1) Жылу.   

2) Ағынша. 

3) Ағынша-көз.  

4) Ағыстатқыш.   

5) Әмбебап газ тұрақтысы. 

6) Әрекетбаған.  

7) Балқу.   

8) Балқыма.   

9) Балқытылатын қоспа.  

10) Баяулатқыш газ аластау құбыры.  

11) Газ алу.   

12) Газ желісі.  

13) Газ қоспасы.  

14) Газ құбыры.   

15) Газ оттығы.   

16) Газ салқындатқыш.  

17) Газ санауыш.   

18) Дағыра.   

19) Дағыралы қазан. 

20) Сорғы. 

 

 2 - нұсқа 

1) Ажырату.  

2) Ажыратқыш. 

3) Ажыратылған. 

4) Айдау. 

5) Әрекет ету. 

6) Әсербалама.  

7) Баяулатқыш.  
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8) Баяулатқыш кернеу.  

9) Бойлық.   

10) Бойлық ағыстау  газ таратқыш.  

11) Газ тазарту.  

12) Газ тарату стансасы.   

13)  Газ тарату тетігі.  

14)  Газ шығы.   

15)  Газ шығыры  дағыра.  

16)  Дағыралы қазан.  

17)  Дәнекерлегіш.   

18)  Дәнекерлеу.  

19)  Дәстүрлі.  

20)  Дәстүрлі энергия көзі.  

 

 3 - нұсқа  

1) Дәстүрлі емес.   

2) Дәстүрлі емес энергия.   

3) Бойлық қадам.   

4) Бос жүріс.   

5) Бу.   

6) Бу алу.  

7) Бу қазаны.   

8) Бу құбыры екі құбырлы жылу желілері.  

9) Екіншілік бу.   

10) Екіншілік күл.  

11) Елек.  

12) Елеуіш.  

13) Елеуіш көзі. 

14) Жазық ағынша.   

15) Жайма.   

16) Жалын.  

17) Жанамалық ошақ.  

18) Жану.   

19) Жану құбылысы. 

20) Кернеу күшейткіші.  

 

 4 - нұсқа  

1) Апаттық жағдай.  

2) Аймағы  кедергі.   

3) Бу өзгерткіш.   

4) Бу салқындатқыш.  

5) Бу таратқыш.  

6) Бу шығыры.   

7) Дәстүрлі емес энергия көзі.   
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8) Дербес жылу орны.   

9) Доға.   

10) Доғалық пеш.  

11) Доғалық шам.   

12) Кептіргіш.   

13) Кептіру.  

14) Кептіру қондырғылары.   

15) Кернеу.  

16) Кернеу деңгейі.  

17) Кернеу көзі.   

18) Елеуіштегі қалдық.  

19) Еріткіш.  

20) Ерітінді. 

 

 5 - нұсқа  

1) Ауа құрғатқыш.   

2) Ауа қыздырғыш.  

3) Ауа салқындатқыш.  

4) Ауа сорғысы.  

5) Бу-газдық қондырғы (БГҚ).   

6) Буландырғыш.  

7) Буландыру.  

8) Буландыру қондырғылары.  

9) Булану жаңғыртылатын энергия.  

10) Жаңғыртылмайтын энергия.   

11) Жарық.   

12) Жарық ағыны.   

13) Жарық толқыны.   

14) Жарықтандыру.   

15) Жарылу қауіпсіздігі  кернеу толқыны.   

16) Кернеу шамасы.   

17) Кернеу шектеуіш.   

18) Кернеудің қалпына келуі.   

19) Кері қайтару сорғысы.   

20) Кері қақпақша.  
 

 6 - нұсқа  

1) Айырғыш. 

2) Апат.  

3) Апатты жою.  

4) Айналмалы пеш. 

5) Бу мөлшері.  

6) Булану беті.   

7) Білік  жасанды газ.   
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8) Жасанды отын.   

9) Жатық құбыр.   

10) Жел энергиясы.   

11) Желдету.   

12) Желдету жүйесі.   

13) Желдету қондырғысы.   

14) Желдеткіш.   

15) Кері құбыр.   

16) Кеуек.  

17) Көмекші жабдықтар.   

18) Көмір тозаңы.   

19) Көмірді байыту қазан.  

20) Қазан жүктемесін азайту.   

 

 7 - нұсқа  

1) Көміртозаңды оттық.   

2) Көміртозаңды ошақ.  

3) Күйе.   

4) Күл.   

5) Күлқож.   

6) Меншікті қуат.  

7) Қазан қондырғысы.   

8) Қазандық.   

9) Қазанның қождануы.   

10)  Қатынас.   

11)  Қима  желдеткіш машина.   

12)  Желдету, желдетпе.   

13)  Желі, сызық.   

14)  Жергілікті құйын.   

15)  Жерлестіргіш.   

16)  Жетек.   

17)  Жоғары қысымды қыздырғыш.  

18)  Мұздатқыш.  

19)  Мұнай газдары.   

20)  Оқшаулағыш.  

  

  8 - нұсқа 

1) Жұмыстық қалақтар.   

2) Жүктеме.  

3) Жүктеме режімі, жүктемелік режим.   

4) Жүктемелік сипаттама.  

5) Жылжымалы электр стансасы.   

6) Күл төгіндісі.   

7) Күл ұстағыш.   
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8) Күл ұстағыш қондырғы.   

9) Күл шығару.   

10)  Күн энергиясы  қож.   

11)  Қозғалтқыш.   

12)  Қоздырғыш.   

13)  Қоздыру.   

14)  Қоздыру кернеуі.   

15)  Қоздыру тізбегі.   

16)  Орам. 

17)  Орам сым.   

18)  Орама түріндегі оқшаулама.   

19)  Орамалардың жалғану тобы.    

20)  Оқшаулағыш. 

 

 9 - нұсқа 

1) Жылу ағыны.  

2) Жылу алмасу.   

3) Жылудың суық көзі.  

4) Жылу желісі күш.  

5) Күш иіні.   

6) Күшейткіш.  

7) Кірме  қоздыру энергиясы.   

8) Қоздырушы күш.   

9) Қондырғы.   

10) Қоңыр көмір.   

11) Қордағы отын.  

12) Қоспа.   

13) Ораманың орауышы.  

14) Оталдырғыш.  

15) Отпен газдандыру.   

16) Отын.  

17) Отын-энергетикалық кешен.   

18) Өлшеу.  

19) Өлшеу дәлдігі.   

20) Өлшеу құралы.  

 

  10 - нұсқа 

1) Қосылған ағыншалар.   

2) Қосылған күл.   

3) Қосылған құйын.   

4) Қуат.   

5) Қуат күшейткіші.  

6) Қуат шығыны.   

7) Ойық.   
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8) Оқшаулатқыш денесі. 

9) Отын беру жолы.   

10) Отын ылғалы. 

11) Өлшеуіш аспап.  

12) Өлшеуіш.  

13) Өлшеуіш құрылғы.   

14) Өріс.   

15) Өріс жылдамдығы. 

16) Пайдаға асырғыш қазандар.   

17) Пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК).   

18) Пайдалы қуат. 

19) Ретсіздік дәрежесі.  

20) Ретсіздік құйындары. 

 

 11 -  нұсқа 

1) Қуыс.  

2) Құбылыс.   

3) Құбыр.   

4) Құбырлар аралығы.  

5) Құйын.  

6) Отынды сақтау.   

7) Отынмен қамдау.  

8) Өрісті өшіру автоматы.   

9) Өткізгіш.   

10) Өткізгіштік.  

11) Өтімділік.   

12) Ретсіздік үйкеліс.  

13) Реттегіш. 

14) Салқындатқыш.  

15) Санауыш.   

16) Саптама.   

17) Сорбциялық қондырғылар.  

18) Сорғы.   

19) Табиғи отын.  

20) Тәсілдемелік отын.   

 

 12 -  нұсқа 
1) Құйын өзегі.  

2) Құйын түзілуі.  

3) Құйын түтігі.  

4) Құйынды оттық.  

5) Құйынды ошақ.  

6) Сорғы құрылғысы.   

7) Суландырғыш. 
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8) Сүзгі. 

9) Сығымдағыш. 

10) Сығылған. 

11) Сызықты жүктеме.   

12) Термоылғалды ұлғаю құбылысы. 

13) Тозаң ұсақтағыш. 

14) Үзіліс.  

15) Үйкеліс. 

16) Үрлегіш. 

17) Шайыр. 

18) Шама. 

19) Энергия үнемдеу. 

20) Энергия қоры. 

  

 13 - нұсқа 

1) Құйынды сорғы.  

2) Құрылғы.  

3) Қыздырғыш.  

4) Қысқыш.  

5) Сызықтық электр тізбегі.  

6) Сыйымдық.   

7) Сыйымдылық.  

8) Тозаң бергіш.   

9) Тозаң шоғырлағыш.   

10) Төмен температуралы.   

11) Тұтандыру.   

12) Түзеткіш.   

13) Шаманың мәні.   

14) Шығын.   

15) Шығыр.   

16) Шығыр шықтағышы.   

17) Шығырлы өндіргіш.   

18) Ылғал.   

19) Ылғал сіңіру.   

20) Ылғалға төзімділік.   

 

 14 - нұсқа 

1) Қысым.  

2) Қысым күші.  

3) Қысым шығыны.  

4) Түрлендіргіш.  

5) Түтік.   

6) Түтін сорғы. 

7) Жиілік түрлендіргіш  тізбек.   
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8) Тірек.    

9) Шық.   

10) Шықтану.   

11) Шықтық сорғы.  

12) Шымтезек. 

13) Ысырма.  

14) Ілеспе газ.   

15) Іштен жану қозғалтқышы.   

16) Электр желісі.   

17) Электр қозғаушы күш (ЭҚК).   

18) Электр стансасы.  

19) Энергия үнемдейтін қондырғы.  

20) Энергия үнемдеу. 

 

 15 - нұсқа 

1) Апат. 

2) Атом электр  стансасы. 

3) Атом энергетикасы. 

4) Атом тектегіші. 

5) Аморф дене. 

6) Арнасыз салу.  

7) Аралық отын.  

8) Белсенді шығыр. 

9) Бәсендеткіш. 

10) Биомаңыз. 

11) Бойына сіңіру.  

12) Белсенді газ. 

13) Дағыралы қазан. 

14) Өзге көз. 

15) Талдағыш. 

16) Тамшы ажыратқыш. 

17) Көмір тозаңының түрпілігі. 

18) Қазанның құрамалығы. 

19) Отындық түзгілер жиынтығы. 

20) Шашыратқыш хауыз. 

 

  16 - нұсқа 
1) Қоныр көмір. 

2) Қысым мен ыстықтықты тез шегершіш қондырғы.  

3) Көлемөлшер. 

4) Шомылғы Жел энергетикасы. 

5) Жел энергетикасының қорлары. 

6) Энергиямен өзара алмасу. 

7) Ауада қалқыған бөлшектер. 
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8) Жарылғыш қақпақша. 

9) Жарылу қауіптігі. 

10)  Дірілдеткіш. 

11)  Бұрандалы қозғалыс. 

12)  Құйынды ошақ. 

13)  Отын ылгалы. 

14)  Ылғалсыйымдылық. 

15)  Ылгар өлшер. 

16)  Ылғалды бу. 

17)  Салыстырмалы ылғалдылық. 

18)  Жылумен қамдаудың ішкі жүйесі. 

19)  Ішкі энергия. 

20)  Жерасты ыстық су. 

 

17 – нұсқа 

1) Ауа үрлегіш. 

2) Ауа қыздырғыш. 

3) Ауа салқындатқыш. 

4) Ауа таратқыш. 

5) Ауа мен отын қоспасы. 

6) Ауалық сығымдағыш. 

7) Айналмалы пеш.  

8) Аса берік шойын.  

9) Бастапқы су.  

10) Жаңғыртылатын энергия. 

11) Жаңғыртылатын энергия көзі.  

12) Көп күкіртті мазут.  

13) Су тегеурінді. 

14) Су ағызу. 

15) Сору қақпақшасы. 

16) Тұтқырлығы жоғары мұнай. 

17) Тартулық желдету. 

18) Екіншілік энергия қоры. 

19) Екі тектік жүйе.  

20) Ұйтқытылған ағын. 

 

18 - нұсқа 

1) Газталдағыш. 

2) Газ жолы. 

3) Газ шығыры. 

4) Газ қоспасы. 

5) Газ шығы. 

6) Газтарату стансасы. 

7) Газ тәрізді отын. 
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8) Газығырлы жылу электр стансасы. 

9) Газшығырлы қондырғы. 

10)  Буоттегілі газ. 

11)  Жасанды газ. 

12)  Жоғары қысымда газдандыру. 

13)  Жерастында газдандыру. 

14)  Отпен газдандыру. 

15)  Орталықты емес жылумен қамтамасыз ету. 

16)  Қаныққын бу қысымы. 

17)  Сығылу қысымы. 

18)  Еселенген сулық газ. 

19)  Екі құбырлы жылу желілері. 

20)  Таралулық жану. 

 

19 - нұсқа 

1) Алғашқы қайрат қоры. 

2) Ағынның тозандылығы. 

3) Баяулату. 

4) Біртұтас энергетикалық жүйе. 

5) Жылумен қамдаудың жабық жүйесі. 

6) Түтін газдары. 

7) Түтін сорғыш. 

8) Табиғи тарту. 

9) Табиғи газ. 

10) Табиғи айналма. 

11) Табиғи ағындық жылуалмасу. 

12) Тұйық сұйықағулық жүйесі. 

13) Қыздырушы құбыр. 

14) Үрлеп салқындату. 

15) Ұсақтағыш мәшине. 

16) Мұржа. 

17) Сұйық қож шығару. 

18) Сығылмайтын сұйық. 

19) Сығылатын сұйық. 

20) Су қайратының қоры. 

 

20 - нұсқа 

1) Айналма тоқырауы. 

2) Артық қысым. 

3) Булану беті. 

4) Екіншілік күл. 

5) Жану беті. 

6) Жану аймағы. 

7) Күл. 
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8) Күл ұстағыш қондырғы. 

9) Кері ағын аймағы.  

10) Қысымтұрақ құбылыс. 

11) Шығырды жүктемелеу. 

12) Тартпалы жапқыш. 

13) Тұтану аймағы. 

14) Өшпелі толқындар. 

15) Оқшауланған жүйе. 

16) Ұзақ тұтану. 

17) Ұшпа күл. 

18) Мүлтіксіз газ. 

19) Энергияжүйені күтіп ұстау шығындары. 

20) Энергия көзі. 

 

21 - нұсқа 

1) Ауа жылытқыш.  

2) Ағып шығу. 

3) Булану. 

4) Бастапқы су. 

5) Бастапқы қосындылар.  

6) Дербес жылу орны. 

7) Көлемтұрақ құбылыс. 

8) Жану құтысы. 

9) Жағуды қарқындату. 

10) Жасанды тарту. 

11) Жасанды отын. 

12) Жасанды газдар. 

13) Жылумен қамдау көзі. 

14) Жылу көзі. 

15) Жылуөлшер. 

16) Сорулық оттық. 

17) Сәулелену қарқыны. 

18) Сорғыну сынау.  

19) Ыстықтықтұрақ құбылыс. 

20) Энергиялық көпіршіктенулік қоры. 

 

22 - нұсқа 

1) Апаттық қақпақша. 

2) Бұрандалы тасығыш. 

3) Жылдық жылулық жүктеме. 

4) Жану құтысы. 

5) Жағып бітіру құтысы. 

6) Жанама күш. 

7) Жылу мөлшері. 
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8) Көмірлерді жіктеу. 

9) Көп отынды оттық. 

10) Қанқа. 

11) Құтылы ошақ. 

12) Қышқылға шыдамды. 

13) Қаптама. 

14) Сору қақпақшасы. 

15) Сығымдағыштық стансасы. 

16) Сіңірулік ылғал. 

17) Тас көмір. 

18) Тарату біріктірмесі. 

19) Тұтандыру шығыршығы. 

20) Түйіспелік жылуалмастырғыш. 

 

23 - нұсқа 
1) Ағындық газ арналары. 

2) Ағындық жылуалмасу. 

3) Бу қазаны. 

4) Газ шығы. 

5) Газ жолы артақ қысымды қазан. 

6) Жоғары қысымды қазан. 

7) Жылыту қазаны. 

8) Жылу беру еселеуіші. 

9) Күн жылуын шоғырлау. 

10) Қайнаған қабат. 

11)  Көп отынды оттық. 

12)  Қырғышты тасығыш. 

13)  Қазан. 

14)  Қазандық қондырғы. 

15)  Қазандық. 

16)  Қазандық су. 

17) Шықтанулық шығыр. 

18) Шығыр шықтағышы. 

19) Пайдаға асырғыш қазан. 

20) Пайдалы әрекет еселеуіші. 

 
 

24 - нұсқа 

1) Аз күкіртті мазут. 

2) Алауша. 

3) Білікті диірмен. 

4) Балғалы диірмен. 

5) Диірмен – үрлегіш. 

6) Газ тарату тетігі. 

7) Жергілікті жылу беру еселеуіші. 
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8) Жалғастырғыш.  

9) Көп ретті мәжбүрлі айналма. 

10) Көп ағынды оттық. 

11) Көп сатылы шығыр. 

12) Қозғалтқыштық тәртіп. 

13) Түрлі отынды ошақ. 

14) Тез балқитын күл. 

15) Отқа төзімді құты. 

16) Сорғыларды таңбалау. 

17) Сәулелену. 

18) Сәулелік жылуалмасу. 

19) Ұшпа күл. 

20) Ұшпа заттар. 

 

25 - нұсқа 

1) Альтернативные виды топлива. 

2) Альтернативный источник. 

3) Атомная электростанция. 

4) Атомная энергетика. 

5) Атомный реактор. 

6) Балласт топлива. 

7) Барабанный котел. 

8) Батарея топливных элементов. 

9) Вал ротора турбины. 

10) Ванна. 

11) Ванные плавильные печи. 

12) Вертикальные сетевые подогреватели сетевой воды. 

13) Ветроэнергетика. 

14) Ветроэнергетические ресурсы. 

15) Габариты котла. 

16) Газ искуственный. 

17) Газ парнокислородный. 

18) Газификация огневая. 

19) Давление насыщенного пара. 

20) Давление сжатия. 

 

26 - нұсқа 

1) Активный газ.   

2) Активная турбина.  

3) Аморфное тело.  

4) Амортизатор.  

5) Анализатор. 

6) Бесканальная прокладка.  
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7) Биомасса. 

8) Блочность котла. 

9) Буферное топливо. 

10) Взаимообмен энергие. 

11) Взвешенные в воздухе частицы. 

12) Взрывной клапан. 

13) Взрывоопасность. 

14) Вибратор. 

15) Газификация под давлением. 

16) Газоанализатор. 

17) Газоход. 

18) Газовая турбина. 

19) Двойной водяной газ. 

20) Избыточное давление. 

 

27 – нұсқа 
1) Брызгальный бассейн. 

2) Бурый уголь. 

3) Бюретка. 

4) Винтовое движение. 

5) Вихревая топка. 

6) Влага топлива. 

7) Влагоемкость. 

8) Влагомер. 

9) Влажный пар. 

10) Газовая смесь. 

11) Газовый конденсат. 

12) Газораспределительная станция. 

13) Газообразное топливо. 

14) Гидравлическая энергия. 

15) Гидротурбина. 

16) Деготь. 

17) Децентрализованное теплоснабжение. 

18) Двухтрубные тепловые сети. 

19) Двухфазная система. 

20) Насос. 

 

28 - нұсқа 

1) Влажность относительная. 

2) Внутренняя система теплоснабжения. 

3) Внутренняя энергия. 

4) Вода геотермальная. 

5) Вода исходная. 

6) Глубина горения. 
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7) Горелка вихревая. 

8) Горючая масса. 

9) Дробильная машина. 

10) Дымовые газы. 

11) Дымовая труба. 

12) Дымосос. 

13) Единая энергетическая система. 

14) Естественная тяга. 

15) Естественная циркуляция. 

16) Загрузка турбины. 

17) Закрытая система теплоснабжения. 

18) Замедлитель. 

19) Замкнутая гидравлическая система. 

20) Идеальный газ. 

 

29 - нұсқа 

1) Вода котловая. 

2) Водоводяной подогреватель. 

3) Водоподогревательная установка. 

4) Водогрейный котел. 

5) Водоструйный эжектор. 

6) Водонагреватель. 

7) Гелиоэлектрическая станция. 

8) Геотермальная энергия. 

9) Диффузионное горение. 

10) Дутьевое охлаждение. 

11) Естественный газ. 

12) Запасы первичной энергии. 

13) Запасы гидроэнергии. 

14) Запыленность потока. 

15) Заслонка тяговая. 

16) Застой циркуляции. 

17) Избыточное давление. 

18) Изобарный процесс. 

19) Изолированная система. 

20) Изотермический процесс. 

 

30 - нұсқа 

1) Водонапорный. 

2) Водоотлив. 

3) Воздуходувка. 

4) Воздухоподогреватель. 

5) Воздухоохладитель. 

6) Затухающие волны. 
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7) Затянутое воспламенение. 

8) Зеркало горения. 

9) Зеркало испарения. 

10) Зола. 

11) Изохорный процесс. 

12) Индивидуальный тепловой пункт. 

13) Инжекционная горелка. 

14) Интенсивность излучения. 

15) Интенсификация сжигания. 

16) Камера сгорания. 

17) Кавитационный запас энергии. 

18) Калориметр. 

19) Калорифер. 

20) Камера сгорания. 

 

31 - нұсқа 

1) Воздухораспределитель. 

2) Воздушно-топливная смесь. 

3) Воздушный компрессор. 

4) Возмущенный поток. 

5) Возобновляемая энергия. 

6) Зола вторичная. 

7) Зола летучая. 

8) Золоулавливающее устройство. 

9) Зона воспламенения. 

10) Зона горения. 

11) Искусственная тяга. 

12) Искусственное топливо. 

13) Искусственные газы. 

14) Испарение. 

15) Испытание насоса. 

16) Камера дожигания. 

17) Камерная топка. 

18) Каменный уголь. 

19) Каркас. 

20) Касательная сила. 

 

32 - нұсқа 

1) Возобновляемый источник энергии. 

2) Вращающаяся печь. 

3) Всасывающий клапан. 

4) Истечение. 

5) Источник теплоснабжения. 

6) Источник тепла. 
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7) Источник энергии. 

8) Кислотоупорный. 

9) Круглогодовая тепловая нагрузка. 

10) Клапан аварийный. 

11) Клапан всасывающий. 

12) Классификация углей. 

13) Ламинарное течение. 

14) Легкоплавкая зола. 

15) Летучая зола. 

16) Летучие вещества. 

17) Мазутная растопка. 

18) Максимальная влагоемкость. 

19) Малосернистый мазут. 

20) Маркировка насосов. 

 

33 - нұсқа 

1) Вторичные энергоресурсы. 

2) Выпаривание. 

3) Выпускной клапан. 

4) Высовязкая нефть. 

5) Высокопрочный чугун. 

6) Жидкое шлакоудаление. 

7) Жидкость несжимаемая. 

8) Жидкость сжимаемая. 

9) Газотурбинная тепловая электростанция . 

10) Газотурбинная установка (ГТУ). 

11) Затвор ГЭС. 

12) Затраты на содержание энергосистемы. 

13) Кожух. 

14) Количество тепла. 

15) Коллектор раздающий. 

16) Коллоидная влага. 

17) Лопасти рабочих колес. 

18) Лопатка турбины. 

19) Масса беззольная. 

20) Материнская зола. 

 

34 - нұсқа 

1) Высокосернистый мазут. 

2) Вытяжная вентиляция. 

3) Встроенная кольцевая камера  сгорания. 

4) Кольцо зажигательное. 

5) Комбинированная горелка. 
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6) Компрессорная станция. 

7) Конвейер винтовой. 

8) Конвейер скребковый. 

9) Лучистое отопление. 

10) Лучистый теплообмен. 

11) Люк. 

12) Мельница – вентилятор. 

13) Местный коэффициент теплоотдачи. 

14) Механизм газораспределения. 

15) Механизм теплоотдачи. 

16) Микрофакел. 

17) Нагар. 

18) Нагревательная печь. 

19) Нагретые продукты сгорания. 

20) Наддув. 

 

35 - нұсқа 

1) Конвективные газоходы. 

2) Конвективный теплообмен. 

3) Конденсат газовый. 

4) Конденсатор турбины. 

5) Контактный теплообменник. 

6) Многопоточная горелка. 

7) Многоступенчатая турбина. 

8) Многотопливная топка. 

9) Моторный режим. 

10) Муфель. 

11) Муфта. 

12) Поток. 

13) Струя. 

14) Струя-источник. 

15) Обтекатель Надземные тепловые сети. 

16) Накипеобразование. 

17) Накипь. 

18) Напорный трубопровод. 

19) Направляющий аппарат. 

20) Насос. 

 

36 - нұсқа 

1) Аварийный клапан. 

2) Аварийный резерв. 

3) Аварийный режим. 

4) Волна перенапряжения. 

5) Воздух. 
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6) Воздухообмен. 

7) Воздуховод. 

8) Воздухосушитель. 

9) Комбинированная горелка. 

10) Котел. 

11) Котел высокого давления. 

12) Котел отопительный. 

13) Котел паровой. 

14) Котел с естественной циркуляцией. 

15) Котел с наддувом. 

16) Насос центробежный. 

17) Насыпная плотность. 

18) Разомкнутый. 

19) Перегонка. 

20) Циркуляция потока. 

 

Студенттің №2 семестрлік жұмысы  

 

Тақырыбы: жағдаяттық диалог. 
 

Мақсаты: білім алушының кәсіби әрекеті барысында туындауы мүмкін 

әртүрлі жағдайларға байланысты диалог құрастыра білуі. 

Тапсырма: оқытушы ұсынған нұсқалардың тақырыптарын негізге ала 

отырып, жағдаяттық диалог құрастыру. 

Қойылатын талап: жұмыс көлемі – әр сөйлеушіден 15-20 реплика. 

Диалогтар кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты 

қатысымдық жағдаяттарға негіздей құрылады. Тапсырманы жұп болып 

орындауға да болады. Жұптарды оқытушы ұсынады. 

Жағдаяттық диалогты құрастыру барысында төменде берілген тұрақты 

сөйлеу формулалары және диалогтың түрлерін пайдалану ұсынылады. 

Тұрақты сөйлеу формулалары: 

СҰХБАТТЫ БАСТАУ 

Менің ойымша, біз әңгімемізді келесі мәселені талқылаудан 

бастағанымыз дұрыс сияқты... 

Бүгін мен белгілі мәселелерді қайтадан талқылауды ұсынамын... 

Бүгінгі кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден 

талқылайтын мәселемізге көшсек... 

Әңгімемізді біз .... талқылаудан бастасақ. 

Менің сізбен кездесуге келген себебім.... 

Біз әңгімемізді мені көптен толғандырып жүрген .... мәселеден бастасақ. 

Осыған дейін арамызда болған келісімге сәйкес, әңгімемізді ... 

қарастырудан бастағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. 

КЕЛІСКЕНДІ НЕМЕСЕ ҚҰПТАҒАНДЫ БІЛДІРУ  
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Сіздердің шарттарыңыз бізді толық қанағаттандырады. Бұл ойыңызға 

біз қарсы емеспіз. 

Біз келісімге келе аламыз деп ойлаймын. 

Мен сіздің көзқарасыңызды толық құптаймын. Біздің бұл пікіріңізге 

қарсы айтарымыз жоқ. Бұл, біздің ойымызша өте жақсы идея. Мен сіздің 

пікіріңізбен толық келісемін. ... туралы менің көзқарасым сіздікімен толық 

сәйкес келеді. Тұтастай алғанда сіздің шарттарыңызды толық қабылдауға 

болады. Жалпы біз келісімге келдік деп есептеуге болады. 

ӨЗ КӨЗҚАРАСЫН ҚОРҒАУҒА ТЫРЫСУ  

Мен бұл бапты басқа көзқарас тұрғысынан қайтадан талқылауды 

ұсынамын. 

Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. 

Мен сізден осы сұраққа қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. 

Біз әңгімеміздің негізгі тақырыбынан біршама ауытқып кеткен сияқтымыз. 

Осындай себептерге байланысты, осыған дейін қарастырған баптардың 

бірқатарына қайта оралуды ұсынамын. 

Мен бұл мәселені шешудің басқа жолын көріп тұрмын, сол себепті 

түсініктеме бере кеткім келеді... 

Талқылағалы отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен 

сіз келіседі деп ойлаймын. 

Мен ... туралы мәселені қайта қарастырудың қажеттігі жайында айтқым 

келеді. 

Мүмкін, осы мәселеге қатысты сарапшылардың қорытындысы сізді 

қызықтыратын шығар. 

ӨТІНІШТІ БІЛДІРУ 

Егер келіссеңіз, біз сізге қарыздар болар едік... 

Сіз осылай істей алмайсыз ба... 

Сізге қиын болмаса... 

Сізге ауыр тимесе... 

Мен сізге риза болар едім, егер... 

Біз сіздің көмектесе алатындығыңызға сенеміз... 

Мен сізден ... сұрағым келеді 

Сіздің тарапыңыздан үлкен көмек болар еді, егер... 

БЕЛГІСІЗДІКТІ НЕМЕСЕ КҮДІКТІ БІЛДІРУ  

Бұл мәселеге байланысты пікірім толық қалыптысып болған жоқ. Кейбір 

мәселелер мені қатты күдіктендіреді. 

Менде айтқандарыңыздың нақтылығына сенімсіздік тудыратын 

мәліметтер болғандықтан, сіздің мына мәселелерді анықтауыңызды өтінер 

едім. 

Кейбір мәселелерге байланысты сіздің ойыңызды толық түсіне алмадым. 

Осының қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Менің ойымша мұндай шешімді қабылдауға әлі ерте сияқты. Мен бұл 

мәселенің басқаша шешілгенін қалар едім. 
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КЕЛІСПЕУШІЛІКТІ, ҚАБЫЛДАЙ АЛМАУДЫ БІЛДІРУ Тұтастай 

алғанда сіздің ұсынысыңызды қабылдауға болады, бірақ... 

Біздің көзқарасымыз сіздікінен біршама бөлектеу. 

Біз бұл мәселеге басқа түсінік тұрғысынан қараймыз. 

Жалпы сіздің ұсыныстарыңыздың көпшілігімен келісеміз, бірақ біздің 

бірнеше ұсыныстарымыз бен ескертулеріміз бар. 

Сіздің нұсқаңызбен келісу оңай емес, себебі оны іске асырудың белгілі 

бір қиыншылықтары бар. 

Бізді сіз ұсынған шарттар толықтай қанағаттандыра алмайды. 

Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің өтінішіңізді 

қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді. 

Өкінішке орай, біз сіздің шартыңызды қабылдай алмаймыз. 

Біз сіздің осы мәселені көтеруге көп күш салғаныңызға ризашылықпен 

қараймыз, бірақ біз келісе алмайтындығымызды білдіруге мәжбүрміз. 

НАҚТЫ ЖАУАП БЕРМЕУГЕ ТЫРЫСУ  

Сіздің сұрағыңызға нақты жауап беру қиын, себебі... 

Аталған мәселеге тек қана жалпылама түрде ғана жауап беруге болады. 

Мен оның жалпы сұлбасын ғана шамалаймын. 

Маған ол туралы айту қиын. 

Мен сізге толық жауап беруге қиналамын. 

Өкінішке орай, ол туралы біздің толық мәліметіміз болмай тұр. 

Біз ол туралы білмейміз, сол себепті көтерілген мәселе жайлы нақты 

ешнәрсе айта алмаймыз. 

СҰХБАТТЫ АЯҚТАУ  

Сонымен, біз әңгімеміздің соңына жақындап 

келеміз. 
Кәне, біздің келісімдеріміздің қорытындысын шығарайық. 

Сұхбаттың қорытындысы ретінде менің айтқым келгені... 

Менің байқауымша, біз бүгінгі сұрақтардың бәрін қарастырып болдық. 

Меніңше ... мәселесін шешілді деп есептеуге болады. 

Сіздерге бүгінгі талқылауға қатысқандарыңыз үшін біздің 

фирмамыздың атынан алғыс білдіріп, болашақ әріптестігіміздің сәтті 

болатындығына сенім білдіруге рұқсат етіңіздер. 

Талқылауға қатысуға уақыт бөлгендеріңіз үшін сіздерге шын жүректен 

алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Менің ойымша сіздер өз шешімдеріңізге 

риза боларсыздар. 

Диалогтың түрлері: 

а) диалогтық сұхбат (разговор) – бір тақырыпқа арналған қысқа 

уақыттық әңгіме; 

б) диалогтық әңгіме (беседа) – шешім қабылдау мақсатында 

мәліметтермен бөлісіп, оқиғаға немесе жағдайға қатысты өз көзқарастарын 

білдіру; 

в) келіссөз (переговор) – мәмілеге келу мақсатында белгілі бір мәселені 

талқылау; 
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г) интервью – баспасөз, радио, теледидар журналистері жүргізетін 

әңгіме; 

д) пікірсайыс (дискуссия); 

          е) іскерлік – тікелей «жанды» диалог; 

ж) телефонмен әңгімелесу – вербалды әңгіме. 

 

Жағдаяттық диалогты құрастыру үлгісі 

 

Жағдаят: сіз басшысыз. Жұмыстан шыққысы келетін қызметкердің 

арызына қол қоюдан бұрын оны шақыртасыз. Сіз оның кетуіне қарсысыз. 

Себебін біліп, оны орнында қалдыруға үгіттеңіз. 

Қызметкер – Сәлеметсіз бе, Болат Шәкірұлы! 

Басшы – Сәлеметсіз бе, Райхан Қалиқызы! Отырыңыз! Бүгінгі 

кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден негізгі мәселеге 

көшсек. Сіздің жұмыстан өз еркіңізбен кетуіңіздің себебі қандай? 

Қызметкер – Маған ол туралы айту қиын. Сұрағыңызға жауап берудің 

қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Басшы – Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. Сіз 

тәжірибесі мол білікті мамансыз. Сіздей жұмыскердің кетуі – біз үшін ауыр 

жағдай. Жиырма жыл еңбек еткен ұжымыңыздан кету сізге де оңай емес 

шығар? 

Қызметкер – Өкінішке орай, мен шешім қабылдадым. Мен сіздің маған 

алаңдаушылық білдіргеніңізге ризашылықпен қараймын, бірақ жұмыстан 

кетуге мәжбүрмін. 

Басшы – Мен сізден неге арыз жазғаныңызды ашып айтуыңызды 

сұрағым келеді. Басқа жұмыс таптыңыз ба? 

Қызметкер – Мен отбасы жағдайыма байланысты жұмыстан шығамын 

деп арыз бердім. Балам биыл университеттің ақылы бөліміне оқуға түсті. Мен 

оның оқуының ақшасын төлеуім керек қой. Жалақым аздық етеді, сол себепті 

айлығы осы жерге қарағанда екі есе көп жұмысқа орналасатын болдым. 

Басшы – Сіздің әрекетіңіз енді түсінікті болды. Мен сіздің 

көзқарасыңызды толық құптаймын. Дегенмен мен сізден осы шешіміңізге 

қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. Айтып отырған мекемеңіз 

жекеменшік пе? Онда келісімшарт қанша уақытқа жасалады? 

Қызметкер – Жекеменшік фирма. Алдымен екі ай сынақ мерзімі болады. 

Сосын үш жылға келісімшарт жасаймыз деген. 

Басшы – Райхан Қалиқызы! Әрине, сіздің өмірлік тәжірибеңіз бар, әрбір 

жағдайды ой елегінен өткізе білетін парасатты жансыз. Алайда талқылап 

отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен сіз келіседі деп 

ойлаймын. Жекеменшік фирманың ертеңі белгісіз. Онда жалақы уақытылы 

берілетініне де күмәндануға болады. 

Қызметкер – Менің бұл пікіріңізге қарсы айтарым жоқ. Өкінішке орай, 

менің басқа амалым қалмады. Әрине, осы жердегі әріптестерімді, үйренген 

қызметімді мен қимаймын. 
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Басшы – Тағы да қайталап айтқым келеді: біз сіздей өз ісіне адал, 

ортасына сыйлы, жауапкершілігі мол қызметкерді мақтаныш етеміз. Жас 

мамандар үшін сіз таптырмас ұстазсыз. Сіз бізге керексіз. 

Қызметкер – Мен сізге және әріптестеріме ризашылығымды білдіремін. 

Менің кетуімнің себебін дұрыс түсінгендеріңізді қалаймын. 

Басшы –Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің мәселеңізді 

жақын арада шешуге мүмкіндік бермейді. Алайда үш-төрт айдан кейін бізде 

жаңадан бөлім ашылады. Сіз бөлім меңгерушісі лауазымына әбден 

лайықтысыз. Бөлім меңгерушісінің жалақысы жоғары. Оған жұмысының 

нәтижесіне қарай сыйақы да беріледі. Осы ұсынысыма қалай қарайсыз? 

Қызметкер – Сіздің ұсыныңыз мені қызықтырады. Бұл ойыңызға мен 

қарсы емеспін. 

Басшы – Біз келісімге келдік деп ойлаймын. Менімше, мәселе шешілді 

деп есептеуге болады. Сізге менің сөздеріме құлақ асып, шешіміңізді 

өзгерткеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңыз бар ма? 

Қызметкер – Менде сұрақ жоқ. Түсіністік танытып, қолдау 

көрсеткеніңізге алғысым шексіз. Келешекте қойған талаптарыңызды орындап, 

сеніміңізді ақтауға тырысамын. 

Басшы – Сізге еңбекте табыс, ісіңізде сәттілік тілеймін. Егер 

қиындықтар болса, келіңіз, біз сізден көмегімізді аямаймыз. 

Қызметкер – Рақмет, сау болыңыз! 

Басшы – Сау болыңыз! 

 

Жағдаят нұсқалары 
 

1 - нұсқа 

ЖЭО-1 АҚ-да болған апаттық  жағдайға байланысты  тілші сұрақтарына 

басшылықтың берген сұхбаты. 

 

2 - нұсқа 

«Алматы  электр стансалары» АҚ-ның ұйымдастыру-басқару бөлімінде 

сервистік пайдалану сапасын көтеру туралы мәселені  көтерді. Осы мәселені 

шешудің тиімді жолдарын талқылау бойынша қызметкерлердің сұхбаты. 

 

3 - нұсқа 

Екі студент компьютердің пайдалы және зиянды жақтары жайында ұзақ 

талқылайды. 
 

4 - нұсқа 

Сіз «Жылу энергетика» мамандығы бойынша білім алып жатқан 

студентсіз. Басқа мамандықта оқитын досыңызбен өз мамандығыңыздың 

артықшылықтары туралы айтып, сөз жарыстырыңыз. 
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5 - нұсқа 

ЖЭО-2 АҚ-ның қызметкері өз мамандығының бүгіні және болашағы 

жайлы айтқан пікірлерін тыңдап және қостап, тақырыпты ары қарай 

дамытыңыз. 
 

6 - нұсқа 

«Алатау - Жарық» АҚ-ның сервис бөлімінің бас маманысыз, өзіңіз 

жұмыс жасайтын бөлімнің жетістіктері немесе кемшіліктері  туралы 

әріптесіңізбен сұхбаттасыңыз. 
 

7 - нұсқа 

«ҚазҒЗЖПИИ» жобалау және ғылыми-зерттеу мекемесінің кадр 

бөлімінің басшысысыз, жас мамандарды жұмысқа қабылдау барысында 

жұмыс тәртібі,  ережелері және болашағы (перспективасы) туралы сөз 

қозғаңыз. 

 

8 - нұсқа 

Сіз «KEGOC» компаниясының президентісіз. Шетелдік компанияның 

басшысына сіздермен бірігіп жұмыс істеудің қажеттігін айтып, мұндай 

бірлескен еңбектің тиімді болатындығына серіктесіңіздің көзін жеткізіңіз. 
 

9 - нұсқа 

Сіз «Алматыжылужайэнерго» АҚ-ның өкілісіз. Сіздің міндетіңіз – 

бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отырған ЖЭО-3 АҚ-сы жайында толық 

мәлімет алып, компанияның артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай 

келіп, шешім қабылдау. 
 

10 - нұсқа 

Сіз жергілікті энергия түрлендіруші және таратушы компанияның 

жүйелік әкімгерісіз басшыңызбен жаңа жоба бойынша жүргізілетін жұмыстар 

туралы әңгімелесіңіз. 
 

11 - нұсқа 

Сіз «Энергияны жаңарту көздері және энергиядағы жаңа 

технологиялар» атты семинарға қатыстыңыз. Семинарда көтерілген мәселе 

төңірегінде әріптестеріңізбен ой бөлісіңіз. 
 

12 - нұсқа 

«Еліміздегі ақпарат көздерінің техникалық қорғалуы» тақырыбында 

Алматы қаласының қауіпсіздік комитетінің өкілімен осы  мәселе туралы және 

оны шешу жолдары туралы  әңгімелесіңіз. 

 

13  нұсқа 

Сіз «Жылу энергетика» мамандығы бойынша оқитын 4 курс АЭжБУ 

студентісіз. Мамандығыңыз жайлы осы  салада жұмыс жасап жатқан 

маманмен заманауи жылу қондырғылары, мини-қазандықтары, жылу 
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энергетикадағы автоматтандырудың жаңа технологиялары  жайында 

әңгімелесесіз. 
 

14 - нұсқа 

Сіз АЭжБУ студентісіз. Сізге Алатаудың бауырындағы қалада тұрып 

өмір сүру де, оқу да ұнайды. Сіздің міндетіңіз – Алматыда оқудың болашақ 

үшін өте тиімді, үйренетін нәрсе көп екендігін айтып жоғары білім алғысы 

келетін сыныптасыңызды АЭжБУ-ге оқуға шақыру. 
 

15 - нұсқа 

«Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша жұмыс жасап және  

магистратурада оқып жатқан екі студент жылу технологиясының жеткен 

жетістіктері жайлы ой бөліседі. 

 

16 - нұсқа 

Сіз «Астана Энергосервис» АҚ-ның құру-жөндеу бөлімінде инженерсіз 

мекемеңіздің бас маманымен жаңа әдістерді пайдалана отырып, қызмет 

көрсету жұмысын жақсартудың тиімді жолдары  турылы кеңес сұрап, ой 

бөлісіңіз.  

 

17 - нұсқа 

Қазақстаннан келген әріптесіңіз сізден шетелден инвестиция тартудың 

қыр-сыры туралы айтып беруді өтінді. Әріптесіңізбен білім саласына 

инвестиция тартудың ерекшелігі жайлы сұхбат жүргізіңіз. 

 

18 - нұсқа 

Сіз «Болашақ» бағдарламасымен АҚШ-та білім алып жатқан 

магистрантсыз. Бұл елде көптеген қиындықтармен кездесіп, қиналып жүрсіз. 

Сондықтан сіз бәрін тастап еліңізге кетуге бел байладыңыз. Шешіміңіздің 

дұрыс екендігіне көз жеткізу үшін басқа магистрантпен әңгімелесіңіз. 
 

19 - нұсқа 

Еліміздің дәстүрлі емес және жаңғыртылатын жылуэнергия көздерін  

пайдалану сияқты  өзекті мәселелерді шешуге қабілетті қазіргі заманға сай 

жоғары білімді мамандарды дайындау төңірегінде ЖОО-ның ректорымен 

тілші сұхбаты. 

20 - нұсқа 

Топтағы досыңызбен «Болашақ маман қандай болу керек?» деген 

тақырыпта пікір алмасыңыз. 
 

21 - нұсқа 

Өз мамандығыңызға байланысты ашылған ғылыми жаңалықтар 

төңірегінде оқытушыңызбен сұхбаттасыңыз. 
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22 - нұсқа 

Сіз АЭжБУ қабылдау комиссиясының мүшесісіз. Университетке оқуға 

тапсыруға келген абитуриент сізден әрбір мамандықтың ерекшелігі жайлы 

мәліметтерді білгісі келеді. Сұрақтарына жауап беріп, оқу орнын жақсы 

жағынан көрсетуге тырысыңыз. 
 

23 - нұсқа 

Заңғар «Болашақ» бағдарламасымен шетелде білім алады. Махамбет 

Алматыда Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми зерттеу 

университетінде оқиды. Олар қысқы демалыста Алматыда кездесіп, 

Қазақстанда жұмысқа орналасу мәселесінің қиындығы және оқуды 

бітіргеннен кейін қайда орналасатындары жайында пікірлеседі. 
 

24 -  нұсқа 

Сіз «Қазақстан аллюминий» АҚ-ға орналасқан жас мамансыз. Алғашқы 

жұмыс күнінде жаңадан келген маман ретінде ұжыммен танысуыңыз керек. 

Әуелі басшылықпен немесе ұжым жетекшісімен жақынырақ танысып, негізгі 

міндеттеріңізді анықтап алыңыз. 

 

25 - нұсқа 

Симпозиумда электр энергетика, жылу энергетика секциялары тобы 

жұмыс істеуде. Әр секция «Энергетикалық мониторинг және сараптау» 

мәселелерін өз кәсіптері тұрғысынан талқылап, өз шешімдерін айтады. 
 

26 - нұсқа 

Сіз әріптесіңізбен тендер жайында әңгімелесіп отырсыз. Әріптесіңіз 

тендерге қатысты естіген жаңалығын айтып, оған көңілі толмайтынын 

білдірді. Сіз бұл жаңалықты естіген-естімегеніңізді айтып, тендерді ұтып алу 

жолдарын түсіндіріп, тендер туралы өз ойыңызды білдіріңіз. 
 

27 - нұсқа 

Ғылыми-зерттеу конференциясында кездескен жылу энергетика 

саласының екі маманы кездесіп, отын энергетика кешенінің мәселелерін 

зерттеу жөнінде пікірлеседі. 

 

28 - нұсқа 
         Алматы қаласындағы №1 балалар үйінің директоры мен студенттер 

кәсіподақ ұйымы төрағасы АЭжБУ-да жыл сайын өткізілетін қайырымдылық 

шарасының дайындығы туралы пікірлеседі.  

       

29 - нұсқа 

          Сіз АЭжБУ ректорысыз. Алматы қаласының ЖЭО-1 АҚ-ның 

басшысымен бітіруші түлектерді жұмыспен қамту мәселелері мен үздік 

оқитын студенттерінің машықтанудан өту мәселелері  туралы  сұхбаттасыңыз. 
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30 - нұсқа 

          Сіз «Жылу электр стансалары» кафедрасының түлегісіз. Біліміңізді 

жалғастыру мақсатында Томск техникалық университетінің магистратура 

бөлімінің басшысымен оқу  туралы сұхбаттасасыз. 

 

         31 - нұсқа 

 Сіз мекемеде директорсыз. Орынбасарыңызды шақырып, айлық 

жоспардың не себепті орындалмағандығы және бұл мәселені қалай шешуге 

болатындығы жайлы әңгімелесіңіз. Әңгіме өлшеу жүйелерінің бөлшектерін 

жасайтын кәсіпорынға қатысты жүруі тиіс. Диалогта өлшеу жүйелерінің 

бөлшектеріне, олардың атауларына, жасалу технологиясына қатысты сөздер 

болуы керек. 
 

32 - нұсқа 

Сіз «Қазмұнайгаз» компаниясының жүргізуші маманысыз. Алдағы 

күндері Алатау ауданының тұрғындарына газ жүйесін қосуға тиіссіздер. 

Қызметкеріңіздің біреуімен осы жұмысты қалай орындау керектігі,  оның 

ерекшелігі және осы істі неден бастап, немен аяқтау керектігі жайында 

пікірлесесіз. 

 

33 - нұсқа 

Екі тәлімгер ғаламтордың артықшылықтары мен кемшілік тұстары 

жайында пікірлеседі. 

 

         34 - нұсқа 

        Сіз тәжірибе алмасу мақсатында шетелге бардыңыз. Шетелдік 

әріптесіңізбен орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту мәселелері төңірегінде 

ой бөлісіңіз. 

 

          35 - нұсқа 

Сіз АЭжБУ журналы «Энтелдің» редакторысыз. Қазақстан энергетика 

саласында  елеулі еңбек еткен есімі елге әйгілі ғалымнан интервью аласыз. 

Сізге оның аты-жөні ғана таныс, бірақ қалай атақты тұлға болғаны белгісіз. 

Әңгіме барысында ғалымның өмірбаяны, жастық шағы, студенттік кезеңі,  

алғашқы ашқан жаңалығы және ғылыми зерттеулері жайлы ақпарат алуға 

тырысасыз. 

          

         36 - нұсқа   
           Сіз «Алатау-Жарық» АҚ-ның төтенше жағдайлар комитетінің 

инспекторысыз. Алдағы қысқы маусымға тұрғындардың дайындығы, пеш, газ 

қондырғыларының дұрыс орналасқандығы жөнінде тексеру барысында 

тұрғындырмен әңгімелесесіз. 
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 37 - нұсқа 

Екі маман ұялы желілер және сымсыз рұқсат ету жүйелерінің 

ерекшеліктері жайында сұхбаттасады. Әңгімеге арқау болған тақырып: жер 

үстіндегі жылжымалы байланыс жүйелерінің бірінші және екінші 

буындарының өзіндік ерекшеліктері. 

           

38 - нұсқа 

Зертханада. Сіз кіші ғылыми қызметкерсіз. Басқа бөлімге аға ғылыми 

қызметкер болып ауысқалы жатырсыз. Орныңызға магистратураны жаңадан 

бітіріп келген қызметкер жұмыс істемек. Оған қауіпсіздік техникасын 

(химиялық құралдармен, электр жабдықтарымен жұмыс істеуді) түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беріңіз. 
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