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Алғысөз 

 

Оқу құралы «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандығы бойынша «Кәсіби қазақ тілінен» типтік оқу бағдарламасына 

сәйкес құрастырылған және бірнеше бөлімнен тұрады. Әр бөлімде 

төмендегідей құрылымдар бар: ғылыми-техникалық мәтін және оның сөздігі, 

талдауы, мәтін негізінде грамматикалық жаттығулар, ғылыми мәтінді 

меңгеруге арналған тапсырмалар, аударма теориясы бойынша мәліметтер, 

ғылым тілінің синтаксисі, ғылыми мәтінді талдау, арнаулы лексика, эссе, 

аңдатпа,  жағдаяттық тапсырмалар және лексика-грамматикалық тест. Оқулық 

соңында бағдарлама негізінде өздігінен оқу үшін берілген оқу материалдары, 

өздігінен аударуға берілген мәтіндер көрсетілген.  

 Ғылыми-техникалық мәтінді аудару түпнұсқаға барабар болуды талап 

етеді. Аударма теориясының негіздерін үйрену студенттердің ғылыми-

техникалық мәтін аудару теориясының дағдыларын жетілдіруге септігін 

тигізеді.    

 Әрбір мәтіндегі терминдермен терминологиялық сөздіктің көмегімен 

жүйелі жұмыс жүргізу студенттердің лексика-терминологиялық қорын 

арттырады. 

 Мәтіндегі тапсырмалар мен сұрақтар мәтіннен негізгі ақпаратты бөліп 

алуға және жүйелі мазмұндай білуге, белгілі бір тақырыпқа өтілген бір немесе 

бірнеше мәтін негізінде монолог құрастыруға,  лексика-грамматикалық 

тесттер арқылы алған білімдерін бақылауға мүмкіндік береді. 

 Оқу құралында шығармашылық сипаттағы тапсырмалар да (берілген 

тақырып, жағдаят бойынша өз ойларын пайымдау, монолог, диалог) 

қарастырылған.  

 Тілдік материалдардың негізгі көзі - мамандыққа байланысты алынған 

аутентивті мәтіндер.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-тапсырма. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 
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Ақпарат және оны өңдеуші құралдар 

 

 Кез келген жұмысты компьютерде орындау оған енгізілген ақпаратты 

өңдеумен байланысты. Компьютер жадында сақталынатын немесе оны 

пайдаланушы енгізген деректер мен программалар, әрі оларды өңдеуден кейін 

алынатын нәтиженің барлығы ақпарат деп есептелінеді.  

 Қазіргі замандағы қоғам дамуының бір ерекшелігі – индустриалды 

қоғамнан ақпараттық қоғамға өту кезеңі. Бұл кезеңді қоғамды 

ақпараттандыру кезеңі деп атайды. Мұның негізгі себебі – ақпараттың 

қоғамдағы, өндіріс пен шаруашылықтағы маңызы мен рөлінің артуына 

байланысты. Кез келген ұйымның немесе кәсіпорынның қалыпты жұмыс 

істеуі үшін материалдық ресурстардың (табиғи шикізат пен энергетика 

көздері, еңбек пен қаржы ресурстары және т.б.) болуы жеткіліксіз екендігі 

дәлелденді. Әрбір әлеуметтік, экономикалық немесе инженерлік жобаның 

жасалынуы мен жүзеге асырылуы оның ақпаратпен қамтамасыз етілуіне 

тікелей байланысты. Сондықтан материалдық ресурстармен қатар ақпараттық 

ресурстардың жеткілікті болуы қоғам дамуының кепілі.  

Соңғы жылдарда ұлттың немесе мемлекеттің даму деңгейі, олардың 

дүниежүзілік рейтингі қоғамның ақпараттандырылуына тікелей байланысты 

деп есептелінеді. Қоғамның ақпараттандырылуының техникалық бөлігі – 

жедел әрі сапалы ақпарат алу мен жинақтауды қамтамасыз ететін 

компьютерлік құралдармен жабдықталуы.  Осы істің ғылыми негізі – 

информатика. Информатика жаңа ақпараттық технологиялар (ІТ) мен 

жүйелерді құрастыруға жағдай жасайды. 

Адамзат тарихында ұзақ уақыт бойы ақпаратты өңдеу мен жеткізуге 

байланысты мәселелерді шешудің негізгі құралдары ретінде адамның зердесі, 

көзі, мұрны, тілі мен құлағы ғана болып келді. Ғалымдардың тұжырымы 

бойынша, адамзат қоғамының дамуына өте зор әсер еткен оқиға – жазудың 

пайда болуы. Оның арқасында білімді жинақтау, оны кейінгі ұрпаққа жеткізу 

мүмкіншілігі туды. Ал XV ғасырда баспа станогының пайда болуы кітап 

шығару ісінің дамуына үлкен әсерін тигізді. Бұл оқиғалар (жазу мен кітап 

басу) адам өмірінің, мәдениетінің, өндірісінің күрт өсуіне жағдай жасады.  

XІX ғасырдың соңында электр қуатын пайдалану телеграф, телефон, 

радио сияқты жаңа құралдарды пайдалануға мүмкіншілік берсе, ал XX 

ғасырда ғылым мен техниканың, өндірістің үдемелі дамуының нәтижесінде 

электронды есептеуіш машиналар (ЭЕМ) пайда болды. Бұл оқиғалардың 

арқасында адам өмірінде, қоғамның дамуында ақпаратты өңдеу, сақтау және 

жеткізу ісінде ғылыми-техникалық төңкеріс жасалынды деуге болады.  

Қазіргі қоғамның дамуы «ақпараттық қоғам» немесе «білімдер қоғамы» 

деп аталынатын өзінің жаңа формациясына (қоғам дамуының белгілі бір 

кезеңі және соған тән құрылыс) өту жағдайында. XXІ ғасыр жаңа ақпараттық 

технологиялардың (ІТ) адам қызметі мен өмірінде кеңінен пайдалануымен 

сипатталынатыны көпшілікке мәлім. Осыған байланысты әрбір қоғамның 
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немесе мемлекеттің даму деңгейі олардың халқының жаңа ақпараттық 

технологияларды игеру мен пайдалану дәрежесімен анықталады.  

 

Сөздік 

 

ақпарат – информация 

жад – память 

кезең – этап 

кәсіпорын – предприятие 

өндіріс - производство 

көз – источник 

жоба – проект 

қамтамасыз ету – обеспечивать 

ұрпақ – поколение 

өңдеу – обработка 

сақтау – сохранение 

жеткізу – доставка 

деңгей – уровень 

игеру – освоить 

қажеттілік , мұқтаждық - потребность, нужда  

көңіл болу, байланыс - отношение, связь 

салыстырмалы - относительно  

тұрақтылық – устойчивость 

сілтерді басқару құрылғысы  - устройство управления курсором 

ақпарат таратушы – носитель информации 

өткізу - пропускание  

тендеу, теңестіру, теңеу - уравнение 

табиғи - естественный  

өрнек - выражение 

әсер ету, ықпалы тию - влиять, оказывать влияние 

талап – требование 

 

 1.1 Мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастырыңыз. 

 1.2 Берілген мәтіннен терминдерді тауып, түсіндірмесін жазыңыз. 

 1.3 Мәтіннің тілдік құралдарын анықтаңыз (зат есімдердің қолданылуы, 

етістіктер, күрделенген сөйлемдер, баяндауыштардың жасалуы т.б.).  

 1.4 «Ақпарат» сөзімен анықтауыштық сөз тіркесін жасаңыздар. 

Жауаптарыңызды жазбаша түрде толтырыңыздар.  

 

 

 

 

 

Үлгі: 
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 2-тапсырма. Берілген ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Аударманың түрлері 

  

Аударманы негізінен төмендегідей екі үлкен түрге бөлуге болады:  

1) Ауызша аударма. Сөйлеген сөздер, баяндамалар ілеспе түрде ауызша 

аударылады, шетелдерден келген ресми өкілдер мен қонақтардың пікір 

алысуына аудармашылар көмектеседі;  

2) Жазбаша аударма. Барлық хат-хабар, ресми құжаттар, ғылыми және 

көркем шығармалар жазбаша аударылады. Түпнұсқаның түрі мен мәніне 

қарай аударманың да қолданылатын әр алуан амал-тәсілдері бар. Мысалы, 

ресми құжаттарды аударғанда түпнұсқаны қаз-қалпында бұлжытпай толық 

жеткізу көзделсе, ғылыми және техникалық шығармаларды аударғанда, 

белгілі салалардың терминологиялық ұғымдарын дұрыс беру көзделеді.  

 Адамның ойлау қызметінің жемісі болғандықтан, бір тілден екінші тілге 

аудару процесі, әрекеті белгілі бір тәсілдер арқылы жүзеге асырылады. 

Аударудың дәстүрлі түрде аталатын амалдары: сөзбе-сөз (калька) тәсіл, еркін 

(вольный) және дәлме-дәл (адекватты) аудару жолдары бар.  

 Жанрлық-стилистикалық түрлеріне қарай аударма:  

 - көркем аударма;  

 - ақпараттық аударма;  

 - ғылыми аударма;  

 - ресми аударма;  

 - публицистикалық аударма;  

 - жарнамалық аударма болып бөлінеді.  

 Сөзбе-сөз (калька) аударма – тілдік бірліктердің сыртқы нысанын, ішкі 

мазмұнын нақпа-нақ, сол қалпында аудару дегенді білдіреді.  

 Калька амалы – сөзжасамның бір жолы, тілдің сөздік құрамын 

байытудың оңтайлы көзі деп есептеледі. Бұлайша бағаланудың объективті 

себептері бар: қазақ әдеби тілінің белгілі бір кезеңдеріндегі күй-қалпында да, 

даму сатыларында да лексикалық қабаттың қозғалысына калька тәсілінің 

позитивті пайдасы көп болды. Әсіресе терминдік жүйенің жасалу 

жолдарының бірдейлестірілуіндегі, реттелуіндегі орны айрықша. Сонымен 

қатар өзге тіл лексемасының құрылымдық бірлік-тұлғаларының, мағыналық 

ауқымының дәлме-дәл «көшірмесін» жасау төл сөздердің мағыналарындағы 

 

            ақпарат 
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семантикалық процестерге, жаңа синтаксистік қарым-қатынастардың 

түзілуіне де себін тигізеді.  

 Ресми құжаттардың күрделі түрлері де (мазмұндама, мәлімдеме, ереже, 

жарғы және т.б.), қарапайым түрлері де (кеңсе іс қағаздары) сөзбе-сөз 

тәржімаланады. Тілдік құралдардың осылайша топтасуын қоғамдық-

әлеуметтік фактор талап етеді. Кез келген ресми құжат құқықтық мәртебеге 

(правовой статус) ие; ресми құжаттың екі тілдегі нұсқасы, нысаны (формасы), 

құрылымы мен түзілімі жағынан дәлме-дәл болуға тиіс. Екінші тілдегі 

нормативтік-директивалық мәтіннің түпнұсқасының нақпа-нақ көшірілген 

нұсқасы болуын Біріккен Ұлттар Ұйымы да қадағалап отырады.  

 Қазақ әдеби тілінің динамикасы, қоғамдық қызметі үшін калька 

тәсілінің тағы бір тиімді жағы бар.  

 Калька тәсілі – ғылыми әдебиетті аударуға қажетті амал. Оның 

қажеттілігі ғылым тілінің стильдік сипаттарына байланысты. Ғылыми 

стильдің ерекшелігі – пайымдауды, пікірді, нақты бір құбылыстың 

дәйектемесін логикалық шындыққа сәйкес жеткізу. Бұл міндет ойды 

тиянақтайтын стильдік байлаулы (маркированный) лексикаға, тұрақты 

орамдарға және терминдер мен терминдік тіркестерге жүктеледі.      

 

 2.1  Аударманың қандай түрлері бар? 

 2.1 Жанрлық-стилистикалық түрлеріне қарай аударма неше топқа 

бөлінеді? 

 2.3 Калька тәсілінің ерекшелігі қандай ? 

 2.4 Мамандығыңызға байланысты орыс тіліндегі ғылыми-оқу (научно-

учебные) мәтіні (диссертация, монография, ғылыми мақала, тезистер, 

рефереат, мақаланың резюмесі, аңдатпа, сын-пікір, диссертацияға берілген 

пікір, ғылыми-көпшілік мақала, оқулық, оқу құралы, лекция т.б.) мен көркем 

әдебиет мәтінін тауып қазақ тіліне аударыңыз және ерекшеліктерін айтыңыз. 

  

Жағдаяттық тапсырма. Сіздің топтың бірнеше студенті «Энтел» 

журналының тілшілеріне сұхбат беріп жатыр. Олардан біздің еліміздегі 

жоғары оқу орындарына «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету» мамандығына қабылдау ережелерін Германиямен салыстыруды сұрады. 

Тілшіге сіз не айтар едіңіз? Диалог: тілші, студент (7-8 ілікпе сөз).    

 

Лексика-грамматикалық тест 
 

 1. Тиісті сөзді қойыңыз.  Компьютер жадында сақталынатын немесе 

оны пайдаланушы енгізген деректер мен программалар, әрі оларды өңдеуден 

кейін алынатын нәтиженің барлығы ... деп есептелінеді.  

а) ғылым 

 

ә) компьютер 

б) дерек 
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в) ақпарат 

 

2. Тиісті қосымшаны қойыңыз. Қазіргі замандағы қоғам дамуының бір 

ерекшелігі – индустриалды қоғам... ақпараттық қоғамға өту кезеңі.  

а) –дар 

ә) –ы 

б) –нан 

в) –ған 

 

 3. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Әрбір әлеумет..., экономика... немесе 

инженер... жобаның жасалынуы мен жүзеге асырылуы оның ақпаратпен 

қамтамасыз етілуіне тікелей байланысты.   

а) –тің, -дің, -н 

ә) –тік, лық, -дің  

б) –тік, -лық, -лік 

в) –тық, лік, -лық 

 

 4. Берілген сөздердің дұрыс аудармасын көрсетіңіз. Модельдеу, 

жүйелер, сипаттама, түпнұсқа. 

а) моделирование, сети, характеристика (описание), оригинал 

а) моделирование, системы, характеристика (описание), оригинал  

б) моделирование, системы, характеристика (описание), вариант 

в) модель, системы, характеристика (описание), оригинал 

 

5. Материалдық ресурстармен қатар ақпараттық ресурстардың 

жеткілікті болуы ненің кепілі? 

а) адамзаттың табиғатты тануының 

ә) қоғам дамуының  

б) адам танымының  

в) қолданысқа болашақта енгізілетін жүйелердің дамуының  

 

6. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Соңғы жылдарда ұлттың 

немесе мемлекеттің даму деңгейі, олардың дүниежүзілік рейтингі қоғамның 

... тікелей байланысты деп есептелінеді. 

а) дәрежесіне 

ә) ақпараттандырылуына  

б) салауаттылығына 

в) деңгейіне 

 

7.  XІX ғасырдың соңында нені пайдалану телеграф, телефон, радио 

сияқты жаңа құралдарды пайдалануға мүмкіншілік берді? 

а) су көзін 

ә) күн көзін 

б) жел көзін 
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в) электр қуатын   

 

8.  Дұрыс аудармасын көрсетіңіз. Ғылыми аударма, пайымдау, құжат, 

пікір. 

а) научная литература, рассуждение, мнение, документ 

ә) художественная литература, перессказ, удостоверение личности, мнение 

б) научный перевод, доказательство, документ, отзыв 

в) научный перевод, рассуждение, документ, отзыв 

 

9. Тиісті сөзді қойыңыз. Калька тәсілі - ... аударуға қажетті амал.  

а) ғылым әлемін 

ә) ғылымдағы тәжірибелерді 

б) ғылыми әдебиеттің нұсқаларын 

в) ғылыми әдебиетті 

 

10. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз. Ғылыми стильдің ерекшелігі – 

пайымдауды, пікірді, нақты бір құбылыстың дәйектемесін ... жеткізу. 

а) логикалық шындыққа сәйкес емес 

ә) логикалық шындық туралы 

б) логикалық шындықтың арқасында 

в) логикалық шындыққа сәйкес 

 

 3-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. 

 

Ақпаратты өңдеуші және сақтаушы техникалық құралдардың (hardware) 

жұмыс істеу принциптері 

  

            Ақпаратты өңдеу – ақпаратқа қолданылатын амалдардың негізгісі. 

Ақпаратты өңдеу үшін арнайы техникалық құралдар қолданылады. Қазіргі 

заманда ақпаратқа байланысты барлық амалдар интегралды (біріктірілген) 

түрде есептеу техникасының көмегімен орындалады. Ол үшін ақпарат 

формалды түрге немесе деректер құрылымы (ақпараттық объектілер) түріне 

келтіріледі. 

            Ақпаратты өңдеуде басты рөл атқаратын түсініктердің бірі – алгоритм 

туралы түсінік. Алгоритм ақпаратты өңдеу үдерісін сипаттайды және қандай 

амалдарды қандай тәртіппен орындаудың қажеттілігін көрсетеді. «Алгоритм» 

немесе «алгорифм» деген сөз  ІX ғасырда өмір сүрген, ондық сан жүйесінде 

төрт арифметикалық амалды қолданудың тәртібін көрсеткен, алғашқы алгебра 

пәні бойынша кітап жазған, орта азиялық ғалым аль-Хорезмидің атына 

байланысты.  

            Алгоритм дегеніміз ақпаратты өңдеуге бағытталған кез келген нақты 

есепті шешуге арналған және оны жүзеге асыратын орындаушыға берілетін 

ережелер мен командалардың (нұсқаулардың) жиыны. 
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            Алгоритмді орындаушы дегеніміз есепті шешетін адам, компьютер, 

станок, техникалық жабдық және т.б. Орындаушының ерекшелігіне 

байланысты алгоритм сөзбен, графиктермен, кестелермен, формулалар 

тізбегімен және т.б. шартты белгілермен бейнеленуі мүмкін.  

            Ақпаратты өңдеу үдерісінде қолданылатын немесе алгоритмді жүзеге 

асыруға қажетті құралдар информатиканың негізгі екі кешенінен тұрады: 

            - программалық жабдық (software); 

            - техникалық құралдар (hardware). 

             Қазіргі заманда негізгі алгоритм орындаушы – ЭЕМ (электронды 

есептеуіш машина) немесе компьютер (computer – есептегіш). Егер 

компьютерлік техника пайдаланылатын болса, онда ақпаратты өңдеуге 

арналған алгоритм программалау тілінде бейнеленуге немесе компьютерге 

түсінікті әрі берілген тапсырманы орындауға қажетті программа түрінде оның 

жадына енгізілуі тиісті. 

            ЭЕМ дегеніміз  ақпаратты өңдеу мен есептеулер үдерісін 

автоматтандыруға арналған электрондық құрылғы. Өңделінетін ақпараттың 

түріне байланысты электронды есептеуіш машиналар үш түрге бөлінеді: 

            - цифрлық есептеуіш машиналар (ЦЕМ) цифрлы (дискретті) түрдегі 

ақпаратты өңдеуге арналған; 

            - аналогты есептеуіш машина (АЕМ) үзіліссіз өзгеретін ақпаратты 

өңдеуге арналған; 

            - гибрид (будан) есептеуіш машина (ГЕМ) дискретті де, үзіліссіз 

өзгеретін де ақпаратты өңдеуге арналған. 

            XX ғасырдың 40-жылдары пайда болған алғашқы ЭЕМ-дерден бастап 

қазіргі заманғы компьютерлерге дейінгі даму тарихында есептеу техникасы 

мен оларды жасаудың технологиясы көп өзгеріске ұшырады. Ғылым мен 

техниканың барлық жаңалықтары есептеуіш машиналар мен олардың 

құрылғыларын жасауда алғаш болып пайдаланылды. ЭЕМ-ді құрастырудың 

жалпы принциптерін 1945 ж. АҚШ математик-ғалымы Джон фон Нейман 

ғылыми конгресте жариялаған болатын. Қазіргі заманғы компьютерлердің де 

жасалуының негізі болып осы принциптер қалуда. 

 

Сөздік 

 

амал – операция, метод 

техникалық құрал – техническое средство 

құрылым – структура 

үдеріс – процесс 

жүйе – система 

бағытталған – направленный 

жүзеге асыру – осуществлять 

ереже – правила 

жабдық – оборудование 

кешен – комплекс 
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 3.1 Мәтіннен термин сөздерді тауып, мағынасын түсіндіріңіз. 

 3.2 Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

 3.3 Аударылған сөз тіркестерінен мәтіннен өзге сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

 3.4 Мәтіннің мазмұны бойынша сұхбат құрастырып, оны рөлге бөліп 

айтыңыздар. 

 3.5 Не дегеніміз не құрылымдарымен келген сөйлемдерді тауып, 

аударыңыз. 

 3.6 Санамалау принципімен келген сөйлемдерді табыңыз, жасалу жолын 

түсіндіріңіз. 

 3.7 Алгоритм және алгоритмді орындаушы терминдеріне анықтама 

беріңіздер.  

 

...............                                                                                           .................. 

...............                                                                                           .................. 

...............                                                                                           .................. 

...............                                                                                           .................. 

...............                                                                                           .................. 

 

    

 4- тапсырма. Берілген ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Ғылыми-көпшілік және ғылыми-техникалық аударма 

  

Ғылыми аударма және ғылыми-техникалық аударма түрі бар. Бұлардың 

аудармасын жасау үшін аудармашы алдымен ғылыми-техникалық ақпараттан 

хабардар болуы тиіс.  

 Ғылыми-техникалық ақпарат үш ағымға бөлінеді: 

 1) Патенттік әдебиет – ақпарат алмасудың негізгі түрі, қалай болғанда да 

ол ғылым мен техника саласындағы жаңа дүниенің бәрі патент сипатында 

және оның туындылық түрінде ресми құжатталынып тіркелінеді.  

 2) Ғылыми-техникалық ақпарат алмасу үшін арнайы тағайындалған 

мерзімдік кезең, мәселен, салалық бюллетендер, мазмұнды рефераттар, 

түйіндеме және атауы, салалық ғылыми-техникалық журналдар, арнайы 

сипаттағы пікірталастық өзекті мәселе көтерген есептік мақалалар, тақырып 

атаулары тізімделген библиографиялық көрсеткіштер, өнертапқыштық және 

өндіріс өнімдерінің заттары, сондай-ақ аталған сала бойынша түйіндеме мен 

тақырыптық шолу. 

 3) Әртүрлі мерзімдік және мерзімдік емес басылымдар және басқа да 

ғылыми-техникалық ақпарат алмасу үшін арнайы бекітілмеген, алайда осы 

мақсатта пайдалана беруге болатын ақпарат көздері: мысалы, арнайы кітаптар 

мен журналдар, жарнамалық материалдар, нұсқаулар және сол тектес арнайы 

ақпараттық көздер.  

алгоритм алгоритмді 

орындаушы 
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 Ғылыми және техникалық материалдардың терминологиямен сәйкестік 

табуы аудармашыдан терминологияны өте жақсы білумен қатар, аударма 

процесінде өзара қызмет жасайтын екі тілдің лингвистикасын, тілдік 

құрылымын жақсы білуді талап етеді. Оларды орынды, дұрыс қолдана білу 

аудармашының қабілеттілігіне байланысты.  

 Ғылыми-техникалық сипаттағы арнайы мәтіндер аудармасы арнайы 

қызметтік әдістемелер арқылы жүзеге асырылуымен бірге, көркем әдебиет 

аудармасынан дәлдігімен, ықшамдылығымен, қысқалығымен, 

айқындылығымен, жинақылығымен ерекшеленеді. Ғылыми аударма термині 

жиі қолданыла отырып, өзінің мағынасы жағынан «ғылыми-техникалық 

аударма» терминімен сәйкеседі. Дәл сондай мағынаға техникалық мәтіндер 

аудармасы да ие болады. 

 Ғылыми және техникалық мәтін белгілі бір ғылым, техника саласына 

негізделеді. Кез келген ғылым, техникалық мәтін зерттеу еңбекті ғылыми 

түрде мазмұндауға арналған қалыпты сөздер жиынтығымен, ережелермен, 

қосымша белгілер жүйесінің бай қорымен бір-бірінен ерекшеленеді (бұған 

техникалық мәтін, түрлі сұлбалар мен сызулар қосылады). Ғылыми мәтінді 

жазудың қатаң заңдылығы бар, белгілі бір синтаксистік, морфологиялық 

құрылымдары, бірыңғай орамдағы сөздер, бірыңғай стиль қалыптасқан. 

Мұнда басы артық сөз болмайды. Әрқайсысы қаланған кірпіштей өз орнында 

тұрады. Әр сөз ғылыми, техникалық шығарманы сипаттау, талдап түсіндіруге 

бағытталады. Ғылыми мәтіннің когнитивтігі ақпаратты жеткізуге арналған. 

Мұндағы сөйлемдер құрылымы күрделі және олар сөз жасау моделі бойынша 

құрылады. Әр сөздің деректілігі, ақпараттық мағынасы бар. Ең бастысы 

терминдер жиі кездеседі. Терминдерді бар мағынасындағы сәйкесетін 

баламалармен аудару керек. Мағыналық жақындықтағы сөздер термин 

қызметін атқара алмайды. Мұнда терминологияның жалпы ғылыми қабатын 

құрайтын лексикалар қолданылады. Ғылыми-техникалық мәтіндердің негізгі 

ерекшеліктері:  

 - эмоционалдық бояудан айырылуы;  

 - қазіргі заманғы жазба әдеби норманың бейтарап нұсқасына 

жатқызылатындығы;  

 - стилистикалық тепе-теңдіктегі синонимдерге бай екендігі.  

 Мысалы, «маңызды рөл атқарады», «маңызды мәнге ие», «маңызды 

сипат алады» т.б. синонимдік орамдар. Мұнда қысқартулар да қолданылады. 

ЭКГ – электрокардиограмма, ҒТБ – ғылыми-техникалық бағдарлама 

т.б.мәтіндегі синтаксистің күрделілігі аудармада ұқыптылықты талап етеді. Ең 

бастысы аудармада олардың логикалық құрылымы жағынан тұтастығын, 

байланысын бұзбау. Сондықтан аударма логика жағынан қисынды, 

тұжырымды, дәлелді болуы тиіс. Ғылыми мәтін түсінікті, айқын, нақты 

сипатымен тез меңгеріледі. Ойға тез қонады.  

 Ғылыми аударма арнайы ғылыми мәтіндер аудармасынан тұрады. 

Ғылыми әдебиет аудармасында аударма аталған тіл нормасына сәйкес келуі 

тиіс.  



17 
 

 Техникалық әдебиетті аудару аударма түрінде алдыңғы орында 

аударылатын мәтіннің сипатын, негізін, мәнін түсінуден келіп шығады. Қай 

салада қабылданып, бекітілген стандартты терминологияны қолдануға 

айрықша нұсқау жасалады. Сипаттамалық аударма қазақ тілінде аталған 

термин сөздің баламасы жоқ жағдайда ғана қолданылады.  

 Техникалық әдебиет аудармасы үлкен техникалық білімді, ғылымның 

жетістіктерімен жете танысуды, сол салаға мамандануды болмаса терең 

хабардар болуды қажетсінеді. Сондай-ақ аудармашының сенімді көмекшісі 

ғылыми-техникалық сөздіктер болып табылады. 

 Ғылыми-техникалық мәтінге ғылыми мақалалар, монография, 

техникалық сипаттама жатады. Әр саланың өзіндік қолданылатын қалыпты 

стилі, термині, мәтіндік құрылымы болады. Бұл саладағы шығармаларды 

аударуға сөздік те аздық етеді, кәсіби маман біліміне, тәжірибесіне де 

сүйенген дұрыс. Ғылыми мәтіндер қатаң морфологиялық және синтаксистік 

құрылымға ие, сөздің бірыңғай орамдары, біркелкі стиль қалыптасқан. 

Терминдерді мағынасы жағынан жақын сөздермен ауыстыруға жол 

берілмейді. Ғылыми-техникалық еңбектер аудармасында артық сөз қолдану 

қателікке әкеп соғады. Қысқарған сөздердің мағынасын бастапқы 

мәтіндерінде жақшаға алып, толық нұсқасын жазу артық болмайды. Ғылыми 

мәтіннің коммуникативтік міндеті – білімнің белгілі бір саласына сай жаңа 

мәліметтерді жинақтау. Аудармашының ғылыми жұмыс, зерттеу, 

монографияның жалпы мазмұнымен терең танысуы, оны жақсы меңгеруі істің 

нәтижелілігін береді. Ең бастысы аудармаға ұдайы ізденіс, психологиялық, 

кәсіби әзірлік керек.  

 Ғылыми-көпшілік мәтінді аудару ғылыми-техникалық аудармаларға 

қарағанда оңай. Алайда мүлде жеңіл деуге де болмайды. Кейде мұнда 

шұбалаңқы сөйлемдер, күрделі бірліктер, тіркестер, анағұрлым ұзақ ережелер, 

пайымдаулар, жаттығулар, түсіндірмелер басым болуы мүмкін.  

 Мұнда синтаксистік құрылымдар тұтастай қарапайым, алайда 

коммуникативтік тапсырма күрделі, өйткені оның құрылымы әр алуан 

сипатты. Мұның міндеті – оқырманға танымдық ақпаратты жеткізу әрі бір 

мезгілде соған тарта білу.        

 

 4.1 Ғылыми-техникалық ақпараттың ағымдарын атаңыз. 

 4.2 Ғылыми-техникалық мәтін несімен ерекшеленеді?  

 4.3 Ғылыми-техникалық мәтінді аударушыға қандай талаптар 

қойылады? 

 

Жағдаяттық тапсырма. Жұп болып жұмыс істеңіз. Сіз бір журналдың 

тілшісісіз. _______  кездесіп, одан сұхбат (интервью) алдыңыз. Сұрақтардың 

үлгісін қалпына келтіріп, жауап беріңіз. 

 1) Фирмаға қашан келгені. 

 2) Алған білімдері. 

 3) Не себепті осы саланы таңдаған. 
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 4) Осы ұжымда қанша жыл жұмыс істеген. 

 5) Қандай қызметтер атқарған. 

 6) Өміріндегі ең қиын сәттері. 

 7)  Қазір фирмалары немен айналысып жатыр. 

 

 Лексика-грамматикалық тест 
 

1. Дұрыс жауапты белгілеңіз. Қазіргі заманда ақпаратқа байланысты 

барлық амалдар интегралды (біріктірілген) түрде қалай орындалады?  

а) есептеу техникасының көмегімен 

ә) техникалық жабдық көмегімен 

б) алгоритм көмегімен 

в) программалық жабдық көмегімен 

 

2. Тиісті қосымшаны қойыңыз. Физикалық модельдер зерттеліп 

отырған процестер..., оның физикалық мәні... сақтай отырып бейнелейді. 

а) –ді, -н 

ә) –ды, -н 

б) –ды, -ын 

в) –ді, -ін 

 

 3. Тиісті сөзді қойыңыз. Орындаушының ерекшелігіне байланысты 

алгоритм ... және т.б. шартты белгілермен бейнеленуі мүмкін.  

а) сөзбен, әріптермен, кестелермен, формулалар тізбегімен 

ә) сөзбен, графиктермен, кестелермен, формулалар тізбегімен 

б) ыммен, графиктермен, сөйлемдермен, формулалар тізбегімен 

в) дыбыспен, ойынмен, пішіндермен, нұсқаулықтар тізбегімен 

 

4. Дұрыс берілген анықтаманы белгілеңіз.  

а) Алгоритм дегеніміз ақпаратты өңдеуге бағытталған кез келген нақты есепті 

шешуге арналған және оны жүзеге асыратын орындаушыға берілетін сөздер 

мен бұйрықтардың (нұсқаулардың) жиыны. 

ә) Алгоритм дегеніміз ақпаратты өңдеуге бағытталған кез келген нақты есепті 

шешуге арналған және оны жүзеге асыратын орындаушыға берілетін 

үдерістер мен командалардың (нұсқаулардың) жиыны. 

б) Алгоритм дегеніміз ақпаратты өңдеуге бағытталған кез келген нақты есепті 

шешуге арналған және оны жүзеге асыратын орындаушыға берілетін 

ережелер мен командалардың (нұсқаулардың) жиыны. 

 в) Алгоритм дегеніміз ақпаратты өңдеуге бағытталған кез келген нақты есепті 

шешуге арналған және оны жүзеге асыратын орындаушыға берілетін 

қағидалар мен жабдықтардың жиыны. 

 

5. Дұрыс тіркесті анықтаңыз. 

а) программалық жабдық, техникалық құралдар  
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ә) программалы жабдық, техника құралдар 

б) техникалық модельдеу, физика күш 

в) жабдықта жиыны, орындаушыға берілетін   

 

6. Тиісті сөзді қойыңыз. Ғылым мен техниканың ... есептеуіш 

машиналар мен олардың құрылғыларын жасауда алғаш болып пайдаланылды.  

а) байырғы жаңалықтары 

ә) барлық жаңалықтары 

б) бірқатар жаңалықтары 

в) құнды жаңалықтары  

 

7. Берілген сөздерді ретімен дұрыс аудармасын белгілеңіз. Үдеріс, үрдіс, 

сұлба, мекеме, кәсіпорын. 

а) тенденция, процесс, схема, учреждение, предприятие 

ә) тенденция, процесс, учреждение, схема предприятие 

б) процесс, тенденция, схема, учреждение, предприятие 

в) тенденция, процесс, учреждение, схема,предприятие 

 

8. Аудармашы болу үшін қандай қасиеттер болу керек? 

а) екіжақты ізденіс, психологиялық, кәсіби әзірлік  

ә) ұдайы ізденіс, психологиялық, кәсіби шеберлік 

б) ұдайы ізденіс, педагогикалық, кәсіби әзірлік 

в) ұдайы ізденіс, психологиялық, кәсіби әзірлік 

 

9. Тиісті сөзді қойыңыз. Ғылыми мәтінде ... көп кездеседі. 

а) диалект сөздер 

ә) ауыспалы мағыналы сөздер 

б) көп мағыналы сөздер 

в) терминдер 

 

10. Тиісті сөзді қойыңыз. Ғылыми мәтіннің коммуникативтік міндеті – 

білімнің белгілі бір саласына сай жаңа мәліметтерді ... . 

а) жинай беру 

ә) теріп ала беру 

б) сұрыптап алу 

в) жинақтау 

 

 5-тапсырма. Мәтінді оқып, мағыналық бөліктерге бөліңіз, 

тақырыпшасын қойыңыз. 

 

Цифрлық автоматтарды құрастырудың логикалық негіздері 

 

 Электронды есептеуіш машинаны құрастыруда оған қойылатын 

талаптар бойынша ақпаратты өңдеу өте жылдам болуы тиіс. Сондықтан ең 
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жылдам ақпарат тасымалдаушы ретінде электрмагниттік құбылыстарды, 

дәлірек айтқанда, электр тогы болуы тиіс екендігі түсінікті. Ақпаратты 

тасымалдайтын құбылыс сигнал деп аталынады. Ол сигнал қандай болуы тиіс? 

Егер электр тогының табиғатын қарастырсақ, онда сигнал екі мәннің бірін 

ғана қабылдайды: ток бар (бір) немесе ток жоқ (нөл). Мұндай конструкцияны 

реле деп атайды. Басқаша айтқанда, реленің көмегімен екілік мән беретін 

электр сигналын құрастыруға болады.  

 Джон фон Нейманның принциптерінің негізінде құрастырылатын 

есептеу құрылғысы екілік есептеу жүйесінде жұмыс істеуі тиіс екендігі 

осыған байланысты. Есептеу техникасында және басқа автоматтық 

құрылғыларда реле элементтерінде ауыстырғыштар, айырғыштар және т.б. 

элементтердің кеңінен пайдаланылатыны белгілі. Ондай сұлбаларды 

құрастыру кезінде логика алгебрасының аппараты қолданылады.  

 Кез келген дискретті (цифрлы) есептеу құрылғысының негізін 

қарапайым логикалық сұлбалар құрайды. Бұл сұлбалардың жұмысы логика 

алгебрасының заңдары мен ережелеріне негізделген. 

 Логика алгебрасы дегеніміз айтылған пікірдің логикалық мәндері 

(шындығы немесе жалғандығы) оларға қолданылатын логикалық амалдары 

жағынан зерттейтін математика бөлімі.  

 Логика алгебрасының құрастырушысы ағылшын ғалымы Дж. Буль. Ол 

1854 жылы ойлау логикасын математика әдістерімен зерттеуге байланысты 

құрастырған болатын, оны математикалық әдебиетте буль алгебрасы  деп те 

атайды. Басқа формалды математикалық жүйелер сияқты буль алгебрасы да 

үш жиыннан тұрады: элементтер, операциялар және аксиомалар.  

 Элементтер. Есептеу құрылғыларының сұлбасын үш топқа бөлуге 

болады: орындаушы, ақпарат беруші және басқарушы. Орындаушы бинарлық 

түрдегі ақпаратты өңдейді, екіншісі бинарлық түрдегі ақпаратты жеткізеді, ал 

үшіншісі тиісті сигналдарды жинақтап, басқару функцияларын орындайды. 

Барлық жағдайда және логикалық сұлбаның барлық нүктесінде сигнал екі 

деңгейде бинарлық символдармен {0,1} немесе логикалық мәндермен {True, 

False}бейнеленеді. Сондықтан буль алгебрасының элементтерінің жиыны 

бинарлық болады В= {0,1}. Кейде буль алгебрасын бинарлық алгебра немесе 

ауыстырғыштар алгебрасы деп те атайды. Цифрлық автоматтарда ақпаратты 

буль алгебрасының екі элементінің көмегімен бейнелейтіндігі осыған 

байланысты.  

Операциялар.  Буль алгебрасының негізгі операциялары: 

- AND (және) логикалық көбейту операциясы немесе конъюнкция; 

- OR (немесе) логикалық қосу операциясы немесе дизъюнкция; 

- NOT (жоқ) логикалық терістеу немесе инверсия. 

Операцияларды орындалу кезінде эквиваленттік қатынас белгісі = және 

жақшалар ( ) қолданылады. Жақшалар операциялардың орындалу тәртібін 

көрсетеді. Егер жақшалар жоқ болса, онда операциялар келесі тәртіп бойынша 

орындалады: 

- логикалық терістеу; 
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- логикалық көбейту; 

- логикалық қосу. 

Аксиомалар немесе постулаттар. Буль алгебрасының негізгі 

аксиомалары немесе постулаттары: 

Егер екі айнымалы шаманың ең болмағанда біреуі 1-ге тең болса, онда 

олардың дизъюнкциясы 1-ге тең болады: 0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1;1 + 0 = 1;1 + 1=1. 

 

Сөздік 

 

тасымалдау – перенос  

құбылыс – явление 

құрастыру - составлять 

ауыстырғыш – переключатель 

ақпарат  -  информация 

басқару - управление 

сұлба – схема 

көбейту – умножить 

терістеу – отрицание 

 

 5.1 Мәтіннен тірек сөздерді тауып, орыс тіліне аударыңыз. 

 5.2 Тірек сөздер арқылы атаулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

 5.3 Жоспар негізінде мәтінді толық мазмұндаңыз. 

 5.4 Мәтін сөйлемдерінің құрылымдарына (не арқылы, ненің көмегімен, 

ненің арқасында не болды, ненің әсерінен не болады т.б.) талдау жасаңыз, 

мағынасын ашып көрсетіңіз, сол сөйлемдердің орыс тіліндегі баламасын 

табыңыз. 

 5.5 Мәтіннің көмегімен сөйлемдерді толықтырып, аталған 3 мәселенің 

неге байланысты айтылғанын тауып, жауабын көрсетілген торға жазыңыздар. 

 1.  ................ сигнал 

 2. ................. реле 

 3. ................. логикалық сұлба 

 

 

  

 6-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Жазбаша аударма 

  

Техникалық аударманың негізгі формасы толық жазбаша аударма болып 

табылады. Барлық ғылыми-техникалық ақпарат тек осылай өңделеді. Сапалы 

техникалық аударма жасау үшін аудармашыдан бірнеше кезеңдерден өтуге 

тура келеді. 

 1-кезең. Түпнұсқаны аударуға кіріспестен бұрын аудармашы мәтінді бір 

немесе бірнеше рет оқуға тура келеді. Бұл түпнұсқа тіліндегі айтылмақшы 
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ойды анықтап, контекстегі сөздердің мағынасын дұрыс ажырату үшін қажет 

алғы шарттардың бірі. Мәтінмен танысу нәтижесінде аудармашыда түпнұсқа 

мазмұны бойынша күмән туса, ол тапсырыс берушіге бұл жөнінде жазбаша 

хабарлайды. Егер мұндай жағдай қайталанбаса, аудармашы барлық ақпарат 

көздерін: сөздіктер, анықтамалықтар т.б. пайдаланып, екінші қайтара 

мәтінмен танысады.  

 Ескерте кететін бір жайт, аудармашы толықтай автордың жағына 

шығып, тұтастай ақпаратты беру тәсілін, дәлелдеу амалдарын қолданады. 

 2-кезең.  Аудармашы түпнұсқаның бөліктерімен (кезеңдер, абзацтар, 

жеке сөйлемдер) жұмыс істей отырып, мәтіннің алғашқы аудармасын 

(черновой вариант) жасайды. Аудару кезінде мәтінді мазмұндаудың стиліне, 

сапасына, бірдейлігіне көңіл аудару қажет.  

 Үзінді аударылғаннан кейін маңызы бар қалып қалған ақпаратты 

толықтыру үшін ол түпнұсқамен салыстырылады. Жұмыстың бұл кезеңінде 

аударманың алдыңғы және кейінгі бөліктерінде қисынды байланыс болуына 

назар аудару керек. 

 3-кезең. Бұл кезеңде мәтіндегі нақты емес дәлелдерді жою, стилін, 

сапасын, бірдейлігін, мазмұндау ретін тексеру мақсатында тағы бір оқып, 

аударманы редакциялау қажет. Аудару қызметінде «стиль» деп келесі 

түсініктерді айтады: 

- стиль -  түпнұсқаның жеке тілдік бірліктерінің жиынтығы; 

- стиль - дәстүрлі мазмұндау формасы (аннотация, реферат т.б.); 

- стиль -  ғылыми-техникалық әдебиетті аударғанда ойды беруде дәлдік, 

қысқалық, қарапайымдылық және терминологияның қолданылуы. 

   

 6.1 Техникалық аударманың негізгі формасы қандай аударма болып 

табылады? 

 6.2 Аудармадағы әр кезеңнің ерекшелігі неде? 

 6.3 Мамандығыңызға байланысты орыс тілінде берілген мәтін тауып, 

жоғарыдағы талаптарды басшылыққа алып, аударыңыз. 

 

Жағдаяттық тапсырма. Есептеу техникасына еңбегі сіңген қайраткерлер 

жайында әңгімелеңіздер. 

 

Лексика-грамматикалық тест 
 

1. Тиісті сөзді қойыңыз. Электронды есептеуіш машинаны 

құрастыруда оған қойылатын талаптар бойынша ... өте жылдам болуы 

тиіс.  

а) ақпаратты өндіру 

ә) ақпаратты өңдеу 

б) ақпаратқа жылдамдық 

в) ақпаратпен танысу 
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2. Есептеу техникасында және басқа автоматтық құрылғыларда реле 

элементтерінде ауыстырғыштар, айырғыштар және т.б. элементтердің қалай 

пайдаланылатыны белгілі? 

а) жақсы 

ә) толық  

б) кеңінен 

в) тар 

 

3. Тиісті сөзді қойыңыз. Басқа формалды математикалық жүйелер 

сияқты буль алгебрасы да ... жиыннан тұрады: элементтер, операциялар 

және аксиомалар.  

а) екі 

ә) бес 

б) үш  

в) төрт 

 

4. Дұрыс баламасын белгілеңіз. Кездейсоқ сандардың көмегімен неше 

түрлі ықтималдық заңдылықтарына бағынышты кездейсоқ  (величины), 

кездейсоқ (процессы) немесе кездейсоқ (потоков) компьютермен модельдеуге 

болады. 

а) үдерістер, ағындар, шамаларды 

ә) шамалар, үдерістер, ағындарды 

б) шамалар, ағындар, үдерістерді 

в) шамалар, үрдістер, ағындарды 

 

5. Тиісті қосымшаны қойыңыз. Дж. Буль 1854 жылы ойла... логикасы... 

математика әдістері... зерттеу...  байланысты құрастырған бол.... 

а) –у, -н, - мен, - ге, -атын 

ә) –у, -ын, - мен, - ге, -атын 

б) –у, -н, - бен, - ға, -етін 

в) –у, -ін, - пен, - қа, -йтын 

 

6. Анықтауыштық сөз тіркестерінің қатарын табыңыз.  

а) есептеу және құрылғылар, бөлуге болады, ақпарат беруші  

ә) логикалық терістеу, басқару функциялары, автоматтандырылған басқару  

б) тасымалдаушы ретінде, ең жылдам, зерттеуге байланысты 

в) артықшылықтар мен кемшіліктер, жиыннан тұрады, еңбегі сіңген 

 

 7. Дұрыс тіркескен сөздер қатарын белгілеңіз.  

а) реленің көмегімен, электр сигналы, логика алгебрасының аппараты 

ә) элементтерінде реле, техникасында есептеу, тиіс жұмыс істеуі 

б) кеңінен пайдалану, сұлбаларды ондай, құрылғысы есептеу 

в) автоматтық құрылғыларда, есептеу техникасында, алгебра логика  
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8. Ғылыми-техникалық ақпарат қалай өңделеді? 

а) сөзбе-сөз аударма арқылы 

ә) жазбаша аударма арқылы 

б) ауызша аударма арқылы 

в) мағыналық аударма арқылы 

 

9. Аудару кезінде мәтінді мазмұндаудың несіне  көңіл аудару қажет? 

а) әдебилігіне, сапасына, бірдейлігіне 

ә) стиліне, сапасына, бірдейлігіне 

б) стиліне, сапасыздығына, бірдейлігіне 

в) стиліне, сапасына, бірдей еместігіне 

 

10. Аударманың соңғы кезеңінде қайта тексеру қалай аталады? 

а) редакциялау 

ә) редактор 

б) редакция 

в) реакция  

 

 7-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын қысқаша айтыңыз. 

 

Алгоритм және алгоритмдік жүйелер 

 

 Кез келген ақпаратты өңдеуге байланысты компьютерге берілетін 

тапсырманы есеп деп атайды. Есептің программасын құрастырудан бұрын 

алдымен оны орындауға арналған амалдардың тізбегі немесе осыған 

байланысты есептің шешу жолы анықталуы тиіс. Бұл жерде алгоритм туралы 

түсінік қарастырылады. Кез келген есепті шешу, белгілі бір жағдайда дұрыс 

шешім қабылдау немесе қойылған тапсырманы орындау – алдын-ала 

жобаланған амалдарды кезегімен орындауды қажет етеді. Қойылған мақсатқа 

жету жолында орындалатын амалдардың тізбегін алгоритм деп атайды. 

Алгоритм шешілетін есептің жолын көрсетеді. Сондықтан есепті шешудің 

программасын құрастырудан бұрын оның алгоритмі құрастырылады. 

Алгоритм туралы түсінік информатика мен программалаудағы негізгі 

түсініктің бірі болып есептеледі. Алгоритм (кейде алгорифм) деген терминнің 

өзі математикалық ғылым саласында жарық көрген алғашқы кітаптың авторы 

орта азиялық ғұлама ғалым әл-Хорезми атына байланысты пайда болған. Бұл 

кітапта алғаш рет ондық есептеу жүйесіндегі төрт арифметикалық амалдың 

орындалу ережелері құрастырылған болатын.  

 Алгоритмдер теориясы алғашқыда теориялық математиканың ішкі 

қажеттілігіне байланысты пайда болған. Математикалық логика, алгебра, 

геометрия және математикалық талдау алгоритмдер теориясының 

қолданылатын салалары болып есептеледі. Өткен ғасырдың 40-жылдары 

ЭЕМ-нің және басқарушы машиналардың пайда болуына байланысты 

алгоритмдер теориясының информатикаға байланысты саласы пайда болды. 
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ЭЕМ-нің пайда болуы және іс жүзінде қолданылуы алгоритмдер теориясының 

дамуына үлкен әсер етіп, ол қолданбалы сипат алды. Алгоритмнің есепті 

шешудегі маңызы аса зор. Себебі ЭЕМ-ге арналған программа алгоритм 

бойынша құрастырылады, сондықтан алгоритмнің қатесіз құрастырылуы 

оның негізінде жазылатын программаның дұрыс болуының кепілі. Есепті 

шешу оның алғышарттарын, онда қолданылатын деректерді және есептің 

мақсатын анықтаудан басталады. Әрбір есептің түріне байланысты өзіндік 

шешу әдісі және есептеу сұлбасы болады. Осы аталғандардың барлығы 

есептің алгоритмін құрастыруда пайдаланылады. Сонымен алгоритм дегеніміз 

берілген алғышарттардан қойылған мақсатқа жетудің дәл сипаттамасы.  

 Программа құрастырушының талаптарына сай болуы үшін алгоритм 

келесі қасиеттерді қанағаттандыруы тиіс: 

1) Детерминдік (негізделгендік, анықталғандық). Алғашқы деректерге 

қолданылған ережелер мен амалдар үдерісі (есепті шешу жолы) бір мәнді 

түрде анықталған. Бұл дегеніміз математикалық есептің тек бір ғана 

шешімінің болуы туралы тұжырымға сәйкестігі.  

2) Көпшілікке арналғандық. Алгоритм бір ғана есепті шешуге емес, бір 

типке жататын есептердің жиынын шешуге арналған болуы тиіс. Көпшілікке 

арналғандық дегеніміз алгоритмнің әмбебап болуы, ал жеке есептің алгоритмі 

оның алғашқы деректерінің мәндерін ғана өзгерту арқылы алынатындығы. 

Алгоритмнің әмбебап болуы программаның да әмбебап болуын қамтамасыз 

етеді. 

3) Нәтижелілік. Есептеу үдерісінің алгоритм бойынша ережелерінің 

белгілі бір орындалу қадамдарынан кейін есептеу нәтижесінің алынуы және 

есептеу үдерісінің тоқтатылуы. 

Осы қасиеттердің негізінде алгоритмнің келесі толықтырылған 

анықтамасын келтіруге болады. 

Алгоритм дегеніміз бір типке жататын есептердің кез келгенін 

шешуге оны (алгоритмді) орындаушыға мүмкіншілік беретін ережелер мен 

нұсқаулардың (командалардың) жиынтығы.  

 

Сөздік 

 

тізбек  - цепь 

талдау – анализ 

сала – сфера, отрасль,  область 

кепіл – гарантия 

әдіс – метод 

мақсат – цель 

сипаттама – описание 

қасиет – свойство 

деректер – данные 

әмбебап – универсальный 

қолданбалы – прикладной 
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қадам – шаг 

алғышарт – предпосылка 

 

 7.1 Тірек сөздермен мәтіннен бөлек сөйлемдер құрастырыңыз. 

 7.2 Есеп және алгоритм ұғымдарының арасында қандай байланыс бар 

екендігін түсіндіріңіз. 

 7.3 Мәтіндегі тілдік құралдарды (күрделенген сөйлемдер, бірыңғай 

мүшелі сөйлемдер, тұйық етістіктің түрленуін, құрмалас сөйлем, түрлері) 

табыңыз. 

 7.4 Сұраққа жауап беріңіздер. 

 

 

 

 

 

 8- тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Баламасыз лексиканы аударуда қолданылатын тәсілдер 

 

 Реалия – белгілі бір халықтың, ұлттың салт-дәстүріне, тұрмысына, 

тарихына, рухани және материалдық өмір салтына қатысты ұғымдар. Бұларға 

этнолексикалық сөздерді жатқызуға болады.  

 Ұлттық наным-сенім, дінге, салт-дәстүрге қатысты реалиялар. 

Тұрмысқа, салтқа қатысты – киім-кешек, үй жабдықтары, ыдыс-аяқ, тағам, 

ұлттық мейрам түрлері.  

 Қазақ тілінің лексикалық ерекшеліктерін айғақтайтын фактілердің 

негізін көші-қон, барымта, айтыс, билер кеңесі, ши, өреше, шидем, күпі, ішік, 

өрмек, жайлау, қыстақ, тамақ, кимешек, сәукеле, сондай-ақ құрт, ірімшік, 

бауырсақ, алаша, сырмақ, астау, кебеже, келі т.б. атаулар құрайды. Бұлардың 

өзге тілдерде баламасы жоқ.  

 Кейбір реалиялар жалқы есімдерден жасалады. Мысалы, орыс тілінде 

Дед Мороз, Кощей Бессмертный, Царевна Лягушка сияқты болса, қазақ 

тілінде Қыдырата, Ғайып Ерен Қырық Шілтен, Қадір түні т.б. реалиялардың 

әдеби нормаға жатпайтын, ауызекі тілде кездесетін түрлері, диалектілер, 

жаргондар кездеседі. Орыс тілінде аударма жұмысында реалиялардың 

мынандай түрлері кездеседі: 

 - қысқарған сөздер (ДК, ЗАГС, колхоз); 

 - жалпы қолданыстағы сөздер (борщ, сарафан); 

 - сөз тіркестері (лексикалық тіркес) (дом быта, дом культуры); 

 - сөйлемдер (не все коту масленица). 

 Реалиялардың тағы бір ерекшілігі оның белгілі бір халықпен, 

мемлекетпен, әлеуметтік топпен, белгілі бір уақыт кезеңімен 

байланыстылығында. Осыған байланысты зерттеушілер оны заттық, кезеңдік 

және жергілікті деп бөледі. 

Әрбір есептің түріне 

байланысты не болады? 
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 Реалия – тіл мен мәдениеттің арасындағы байланысты көрсететін 

күрделі лексика-грамматикалық ұғым. Реалиялар негізінен мақал-мәтел, 

фразеологизмдер, жеке сөздер, қысқарған сөздер (аббревиатуралар) де болып 

келеді. 

 Баламасыз лексика – көркем шығарманың тақырыбына, мазмұнына 

байланысты бір халықтың мәдени-тұрмыстық тіршілігіндегі ұғымдар мен 

түсініктердің, заттардың атаулары; адамдардың арасындағы әлеуметтік 

қарым-қатынастар мен діни саяси көзқарастарға қатысты терминдер, 

стандартты қалыптар. Бұндай лексикалық единицалар, сөздер мен сөз 

тіркестері сөздіктерге тіркелмейді, тіркелген жағдайда да суреттеу, жақын-

жуық аудару амалымен жүзеге асырылады (А. Алдашева. Аударматану. –

Алматы, 2006. 207-бет).    

 Реалияларды аударуда кездесетін екі мәселе бар. Біріншіден, аударма 

жасалатын тілде аударылатын сөздің баламасының болмауы, екіншіден 

реалияның заттық ұғымын (мәнін) түсіндіргеннен кейін оның ұлттық бояуын, 

нақышын, тарихи болмысын жеткізу. Реалияларды аударуда қолданылатын 

бірнеше әдіс бар. Олар – транскрипция, транслитерация, алмастыру; 

неологизмдерді аударуда – калька, жартылай калька, жақын аударма, 

сипаттау, түсіндіру, талдау, мәнмәтіндік аударма т.б. Аударма әдістерін 

таңдауда есте сақтайтын басты мәселе – оның мағынасын дұрыс берумен 

қатар оның тарихи ерекшеліктерін, ұлттық бояуын сақтау.   

 

8.1 Реалия дегеніміз не? 

8.2 Реалияға этнолексикаға қатысты қандай сөздерді жатқызуға болады? 

Атап айтыңыз. 

8.3 Тиісті ақпарат көздерінен бірнеше мәтін алып, реалияларды 

аударуда қолданылатын әдістер арқылы аударыңыз.      

 

 Жағдаяттық тапсырма. Өзіңіз келіспейтін тұжырымдарды таңдап алып, 

ойыңызды жазбаша дәлелдеңіз. 

Мамандық адамның қабілетіне, бейімділігіне байланысты. 

Отбасы мен достарыңның ақылына сүйеніп, мамандық таңдауға болады. 

Қартайғанда да мамандық таңдауға болады. 

Жақсы білім алу үшін қымбат оқу орнына түсу қажет. 

Ақша болса, мамандық қажет емес. 

Таңдайтын мамандығымды болашақ табысым анықтайды. 

Мамандық таңдау – күнкөріс қамы. 

Мамандық таңдаудағы басты өлшем – қызығу мен қоғамдық сұраныстың 

сәйкестігі. 

Мамандық таңдау – қалтаның қалың болуына байланысты. 

Мамандық бір-ақ рет, біржола таңдалады. 

Мамандық пен қызмет егіз ұғымдар. 

Мамандықтың жаманы жоқ. 
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Мамандық үшін күрестің қажеті жоқ. 

Өмірдегі орныңды тек қана жақсы мамандықтан табасың. 

 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

 1. Анықтама болып келген сөйлемді табыңыз. 

а) бұл дегеніміз математикалық есептің тек бір ғана шешімінің болуы туралы 

тұжырымға сәйкестігі 

ә) алгоритмнің есепті шешудегі маңызы аса зор  

б) алгоритм дегеніміз берілген алғышарттардан қойылған мақсатқа жетудің 

дәл сипаттамасы  

в) қойылған мақсатқа жету жолында орындалатын амалдардың тізбегі   

 

 2. Ілік септігі мен тәуелдік жалғаулы сөздердің толық нұсқасын 

табыңыз.  

а) кездейсоқ сандарды, компьютер дамуының 

ә) компьютер дамуының, тиімді әдістерін 

б) компьютер дамуының, имитациялаудың әдістерін 

в) тиімді әдістерін, модельдеу проблемасы 

 

3. Тиісті көмекші сөздерді қойыңыз. Алгоритмдер теориясы алғашқыда 

теориялық математиканың ішкі қажеттілігіне ... пайда болған. 

а)  арқылы  

ә) көмегімен 

б) байланысты 

в) үшін  

 

4. Дұрыс тіркескен сөздер қатарын белгілеңіз.  

а) алгоритм бір, ғана өзгерту 

ә) алгоритмнің әмбебап, болуын қамтамасыз 

б) болуы программаның, арналғандық дегеніміз 

в) есептердің жиынын, алғашқы деректерінің 

 

 5. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Жақсы әдістер... көмегі... алын... 

кездейсоқ сандар тізбег... бірқалыпты үлестіріл..., статистика... тәуел... 

және қайталанбайтын сандар... тұру... тиіс. 

а) –дың, -мен, -ған, -і, -ген, -лық, -сіз, -дан, -ы 

ә) –дің, -мен, -ған, -і, -ген, -лық, -сіз, -дан, -і 

б) –дің, -мен, -ген, -і, -ген, -лық, -сіз, -дан, -ы 

в) –дің, -мен, -ған, -і, -ген, -лық, -сіз, -дан, -ы 

 

 6. Есімшелерге дұрыс қойылған сұрақтарды табыңыз. Көрсетілген 

талаптар орындалған жағдайда ғана жалған кездейсоқ сандардың нағыз 

кездейсоқ сандардан ерекшелігін ескермеуге болады.  



29 
 

а) қалай? 

ә) қашан? 

б) қайтіп? 

в) қай? 

  

7. Тиісті сөздерді табыңыз. Алгоритм дегеніміз бір типке жататын 

есептердің кез келгенін шешуге оны (алгоритмді) орындаушыға мүмкіншілік 

беретін ...  жиынтығы.  

а) ережелер мен нұсқаулардың  

ә) шешу әдісі және есептеу сұлбасы 

б) ережелер мен амалдар үдерісі 

в) деректерді және есептің мақсатын 

  

8. Қазақ тілінің лексикалық ерекшеліктерін айғақтайтын атаулардың 

өзге тілде несі жоқ? 

а) маңызы 

ә) ерекшелігі 

б) сәйкестігі 

в) баламасы 

  

9. Реалияны зерттеушілер оны қалай бөледі? 

а) заттық, кезеңдік, жергілікті 

ә) заттық, кезеңдік, жергілікті емес 

б) бұйымдық, кезеңдік, жергілікті 

в) заттық, мезгілдік, жергілікті 

 

10. Реалияларды аударуда қолданылатын неше әдіс бар?  

а) 3 

ә) 4 

б) 10 

в) бірнеше  

 

 9- тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 

Алгоритмдерді сипаттау әдістері 

 

 Құрастырылған алгоритмді жүзеге асыру үшін немесе берілген есептің 

шешімін табу үшін алгоритмді орындаушы туралы түсінік пайда болады. 

Себебі алгоритм құрастырылғанда оны орындаушы немесе жүзеге асырушы 

белгілі болуы тиіс. Алгоритмді орындаушы ретінде адам мен адамдар ұжымы, 

компьютер мен есептеу жүйелері, станок пен әртүрлі «ақылды» машиналар, 

манипуляторлар мен роботтар, өндіріс технологиясы және т.б. нысандар 

(объектілер) қарастырылады.  
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 Орындаушының ерекшелігіне байланысты есептің алгоритмін 

құрастыру да әртүрлі тәсілмен орындалады. Олардың ең көп тарағандары: 

сөзбен сипаттау (вербалды), графикалық бейнелеу (граф-сұлба, блок-сұлба 

түрінде), алгоритмдік тілде формулалар тізбегі түрінде жазу, компьютердің 

нұсқаулар (командалар) жиыны ретінде және т.б. Мысалы, алгоритмді 

орындаушы ретінде компьютер қарастырылатын болса, онда оған түсінікті 

тілде жазылған программа құрастырылуы тиіс немесе алгоритм компьютерге 

берілетін нұсқаулар тізбегі түрінде бейнеленуі керек.  

 Сонымен алгоритм белгілі бір тілде жазылуы және ол орындаушыға 

түсінікті болуы тиіс. Бұл жерде тіл туралы түсінік енгізіледі. Тіл туралы 

түсінікті келесі түрде беруге болады: 

 Тіл – адам өмірінде танымдық және комммуникативтік (қарым-

қатынас) функцияларын орындайтын, табиғаты кез келген белгілеулердің 

(таңбалар мен ережелердің) жүйесі.  

 Тіл табиғи және жасанды болуы мүмкін. Табиғи тіл – адамдардың 

ойларын жеткізу және олардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау формасы 

болса, ал жасанды тіл – белгілі бір жеке мақсатты жүзеге асыру үшін табиғи 

тіл негізінде құрастырылған белгілеулердің жүйесі. Мысалы, алгоритмдерді 

ЭЕМ-ге түсінікті тілде құрастыру мақсатында жасанды тілдер – алгоритмдік 

тілдер пайда болды. Қазіргі кезде олардың саны жүздеп саналады.  

 Алгоритмдер теориясында алгоритмді жалпы түрде бейнелеуге көп 

көңіл бөлінеді немесе алгоритмнің әмбебап болуын қамтамасыз етуге 

тырысады. Алгоритмді жалпы түрде бейнелеу тәсілін алгоритмдік жүйе деп 

атайды. Алгоритмдік жүйелерді сипаттауда арнайы формалды түрдегі 

құралдар қолданылады. Олар «алгебралық» және «геометриялық» болып екі 

түрлі жүйеге бөлінеді. «Алгебралық» теория бойынша алгоритм белгілі бір 

нақты символдардың мәтіні ретінде құрастырылады. Ал «геометриялық» 

жүйелерде нысандардың (объектілердің) бір-бірімен байланысқан граф 

түріндегі геометриялық сипаттамалар қолданылады. Бірінші бағытқа 

рекурсивті функцияларды, Тьюринг машинасын, А. А. Ляпуновтың 

операторлық жүйесін және т.б., ал екіншісіне – А. А. Марковтың қалыпты 

алгоритмдерін, граф-сұлбалар мен блок-сұлбаларды жатқызуға болады.  

 Алгоритмді сипаттау әдістері құрастырылатын алгоритмнің программа 

құрастырушыға түсінікті болуын қамтамасыз етуі тиіс. Іс жүзінде алгоритм 

сөздер арқылы (вербалды сипаттау) және блок-сұлба күйінде бейнеленеді. 

Алгоритмді осылайша сипаттау оны түсінікті әрі көрнекті етеді.  

 Алгоритмді вербалды сипаттау немесе сөздер арқылы сипаттау 

дегеніміз деректерді өңдеудің кезеңдерін табиғи тілде сипаттау. Мұндағы сөз 

дегеніміз таңбалардың белгілі бір тәртіппен орналасқан шектелген тізбегі. 

Ондағы әрбір таңбаға сәйкес кодтық бейне немесе оның коды болады. Кодтау 

арқылы кез келген әліппеде жазылған деректер белгілі бір стандартты түрде 

(стандартты әліппеде) жазылады. Есептегіш техникаларда ондай стандартты 

әліппе ретінде екі таңбадан (0 және 1) тұратын екілік санақ жүйесі 

қолданылады.       
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 Алғашқы буын ЭЕМ-дер үшін алгоритм осы екілік жүйеде 

сипатталынатын болған. Ол есептің программасын бірден компьютердің ішкі 

тілінде немесе машина нұсқаулары (командалары) арқылы жазуды 

қамтамасыз ететін. Бұл жұмыс өте күрделі болғандықтан әрі қателесу 

ықтималдығы артатындықтан, алгоритм алдымен сөзбен сипатталады.  

 ЭЕМ-дердің пайда болуына байланысты алгоритмдерді машинаға 

түсінікті тілде жазу қажет болды. Алгоритм компьютердің нұсқаулары 

арқылы сипатталынуы тиіс. Компьютердің нұсқаулары арқылы сипатталынған 

алгоритмді компьютерлік программа деп атайды. Компьютерлік 

программаларды құрастыру алғашқы кезде (ХХ ғасырдың 50-60 жылдары) 

екілік код арқылы «қолмен» орындалатын. Ондай жұмыс программашының 

өте көп уақыты мен еңбегін қажет ететін. Қазіргі кезде машина тіліне 

программалау жоғары білікті мамандардың еншісінде. Олар көбінесе жүйелік 

программаларды жазу үшін қолданылады.  

 Программа құрастыру жұмысын жеңілдету және жылдамдату 

мақсатында арнайы алгоритмдік жүйелер құрастырылады. Ол жүйелер 

алгоритмдік программалау тілдері деп аталынды. Алгоритмдік тіл формалды 

түрде болғанымен компьютерге түсініксіз, сондықтан оны ішкі машина тіліне 

аудару қажет. Ол үшін ЭЕМ арнайы программалық жабдықпен қамтамасыз 

етілуі тиіс. Оны транслятор деп атайды. 

   

Сөздік 

 

ұжым – коллектив 

тәсіл – способ 

бейнелеу – изоброжение 

танымдық – познавательный 

жасанды – искусственный 

ықтималдық – вероятность 

 

 9.1 Мәтіннің әр бөлігіне зерттеп білу мақсатында сұрақтар қойыңыз. 

 9.2 Сұраулы сөйлемдер арқылы жай жоспар құрыңыз. 

 9.3 Мәтінді логикалық (қисынды) ретпен, қосымша мәліметтерді келтіре 

отырып баяндаңыз. 

 9.4 Мәтіндегі баяндауыштар қандай тұлғада келгенін тауып, құрамына 

қарай талдаңыз. 

 9.5 Мәтіндегі анықтамалардың құрылымын анықтаңыз. 

 9. 6 Санамалау түрінде келген сөйлемдерді табыңыз. 

 9.7 Анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

 

 10-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 
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Ғылыми еңбектердің құрылымы 

  

Барлық ғылыми сипаттағы еңбектер, зерттеу еңбектері, әр ғылым саласы 

бойынша жазылған еңбектер ғылыми стильде жазылады. Ғылыми стиль өз 

ішінде таза ғылыми, ғылыми-оқу немесе академиялық, ғылыми-көпшілік 

шағын стильдерге бөлінеді. Ғылыми стильде ойды баяндауда, зерттеу 

жүргізуде ғылыми қисындылық, нақтылық, дәлдік, айқындылық, жүйелілік 

болуы қажет. Кез келген ұғым, тұжырым нақты болуы керек. Ғылыми 

шығармалар әдеби тілде жазылады. Бірақ әр стильдің өзіне тән ерекшелігі бар 

сияқты ғылыми стильде тілдік құралдарды пайдалануда өзіндік ерекшеліктері 

болады. Ғылыми стильдің жанрлары: мақала, баяндама, дәріс, оқулық, 

монография, диссертация т.б. 

 Ғылыми стильде сөз тек өз мағынасында жұмсалады. Сөздің көп 

мағыналығы, бейнелі сөздер әдебиеттану, философия, тарих, психология, 

дінтану т.б. қоғамдық ғылым салалары тілдерінде кездеседі.  

 Ғылым тілінің басты ерекшелігі – онда әр ғылымға тән ғылыми 

терминдердің қолданылуы.  

 Терминдерді салалық, салааралық топтарға бөлуге болады. Тек бір 

ғылым саласында қолданылатын терминдер салалық, мысалы, заң, құқық, 

қылмыс, жаза т.б., ал бірнеше ғылым саласында қолданылатын элемент, 

категория, объект, субъект сияқты терминдер салааралық терминдер.  

 

 10.1 Шағын ғылыми стильдерді атап, оқытушының көмегімен олардың 

жанрларын анықтаңыз. 

 10.2 Ғылым тілінің басты ерекшелігі неде? 

 10.3 Салалық және салаларалық терминдердің айырмашылығы қандай? 

 

Жағдаяттық тапсырма. Мәтінді қазақ тіліне аудара отырып, туристік 

компанияның қызметкері ретінде басқа елден келген демалушыларға жарнама 

құрастырыңыз. Жарнаманың құрылымын (композиция) көрсетіңіз. 

 

Разговор человека с компьютером 

 

1. Компьютер, способный достаточно хорошо понимать разговорную 

речь и переводить ее на другой язык в режиме реального времени, создан в 

результате совместной работы ученых Германии, Франции, Японии, Италии и 

Южной Кореи. Это первый, но важный шаг в направлении создания 

универсального переводчика, который даст людям различных стран 

возможность свободно общаться. 

2. Компьютерная программа, подобно туристу, работает с двуязычным 

разговорником, анализируя каждое произносенное слово и вставляя на нужное 

место в предложении его эквивалент из другого языка. Подход грубый, но 

эффективный. А сейчас разрабатывается более утонченный метод, который 

заключается в переводе на основе внутреннего строения текста, то есть в 
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превращении фраз в предложения, описывающие смысл сказанного. Такой 

подход требует от программистов огромного мастерства, так как это, скорее 

всего, интерпретация, а не механический подстрочный перевод.  

3. Чтобы сделать реальностью беседы с помощью компьютеров на 

свободные темы, необходимо не только расширить их словарный запас и 

усовершенствовать программное обеспечение, но и разработать новые методы 

распознавания речи. Ведь даже люди могут слышать одни и те же звуки, но 

понимать их по-разному, в зависимость от своих ожиданий... 

4. Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что даже несколько 

ограниченные программы по распознаванию языка могут быть удивительно 

«умными» (так называемые чат-боты). Например, когда на задаваемые 

вопросы компьютер выдает вполне уместные ответы, выбирая их заранее 

записанного фразеологического словаря, у собеседника создается 

впечатление, будто он общается с реальным человеком. 

5. Создана компьютерная программа, которая обучает детей читать, 

используя некоторые психологические хитрости. Например, она следит за 

словами, которые произносить ребенок, и издает одобряющие звуки, чтобы 

создать у него впечатление, будто компьютер его внимательно слушает. 

Программа определяет, насколько бегло говорит ученик, не запинается ли он, 

а также все ли слова выговаривает правильно. По предварительным данным, 

дети, которые учились читать с помощью компьютера, за 8 месяцев 

приобретали такие же навыки чтения, как при традиционном обучении 

требуют двух лет. И, возможно, слудующее поколение детей будет расти, 

разговаривая с машинами так же естественно, как с людьми (по с Коченовой).      

 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

 1. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз. Алгоритм белгілі бір тілде ... және ол 

орындаушыға ... болуы тиіс.  

а) түсінікті болуы, белгілі 

ә) қағазға түсуі, оқылуы 

б) айтылуы, жазылуы 

в) жазылуы,  түсінікті  

 

 2. Дұрыс құрастырылған сөйлемді табыңыз.  

а) тіл және табиғи жасанды болуы мүмкін 

ә) тіл табиғи және жасанды болуы мүмкін 

б) табиғи тіл жасанды және болуы мүмкін 

в) жасанды тіл табиғи және мүмкін болуы  

 

3. Мағыналық жақтан қатесіз тіркескен сөзді белгілеңіз. 

а) сипаттал алгоритмді 

ә) сипатталынған алгоритмді 

б) сипатта алгоритмді  
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в) сипатталын алгоритм 

 

 4. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. ЭЕМ арнайы программа... жабдық...  

қамтама...  етілу...  тиіс.  

а) –ның, -ы, -тің, -ы, -се 

ә) – дық, -бен, -сыз, -і 

б) – лық, -пен, -сыз, -і 

в) –лік, -мен, -сіз, -ы 

 

 5. Белгілейік, танысайық, тұжырымдайық етістіктері қай райда 

берілген? 

а) бұйрық 

ә) ашық 

б) қалау 

в) шартты  

  

6. Дұрыс баламасын табыңыз. Случайный, базовый, величина, 

закономерность, вероятность, преобразование. 

а) кездейсоқ, базалар, ықтималдық, шамалар, заңмен, түрлендіру 

ә) кездейсоқ, базалық, шамалау, заңдылық, ықтималдық, түрлендірмеу 

б) кездейсоқтық, базалық, шама, ықтималдық, заңдылықпен, түрлендіру 

в) кездейсоқ, базалық, шама, заңдылық, ықтималдық, түрлендіру 

  

7. ЭЕМ-де қамтамасыз етілетін арнайы программалық жабдық қалай 

аталады? 

а) транслятор 

ә) граф-сұлба  

б) блок-сұлба 

в) алгоритм 

  

8. Тиісті сөзді қойыңыз. Барлық ғылыми сипаттағы еңбектер, зерттеу 

еңбектері, әр ғылым саласы бойынша жазылған еңбектер ... стильде 

жазылады. 

а) ғылымдар 

ә) ресми 

б) көркем әдебиет 

в) ғылыми 

 

 9. Дұрыс нұсқаны белгілеңіз. Ғылыми стильде сөз тек өз мағынасында 

жұмсалады. Сөздің көп мағыналығы, бейнелі сөздер ..., ..., ..., ..., ... т.б. 

қоғамдық ғылым салалары тілдерінде кездеседі.  

а) әдебиеттану, философия, тарих, математика, дінтану 

ә) қазақ тілі, философия, тарих, психология, дінтану 

б) әдебиеттану, философия, тарих, психология, дінтану 
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в) әдебиеттану, физика, тарих, психология, дінтану 

 

10. Ғылым тілінің басты ерекшелігі неде? 

а) ғылыми әңгімелердің қолданылуы 

ә) сөздіктердің қолданылуы 

б) ғылыми терминдердің қолданылуы 

в) көп мағыналы сөздердің қолданылуы 

 

 11-тапсырма. Мәтінді оқып, мағыналық бөліктерге бөліңіз. 

 

Программалық жабдық және оның құрамы.  

Программа және программалау тілдері 

 

 Электрондық есептеуіш машиналар үшін программа құрастыру және 

оның көмегімен есеп шешу үшін арнайы көмекші программалар жиыны 

қажет. Әрбір электрондық есептеуіш машина өзінің шұғыл жадына енгізілген 

программа бойынша жұмыс істейді. Сондықтан компьютердің жұмысы дұрыс 

жүруі және оның ресурстарын толық пайдалану үшін тиісті программалардың 

белгілі бір құрамы болуы қажет. Қазіргі кезде компьютерлер үшін өте көп 

әртүрлі программалар қолданылады. Программалардың белгілі бір бөліктері 

компьютерді сатып алғанда оның жадында орналасқан болуы тиіс, ал басқа 

қажетті программаларды пайдалануды тауып немесе сатып алады, кейбіреуін 

өзі құрастырады.  

 ЭЕМ үшін программа құрастыру үдерісін программалау деп атайды. Кез 

келген есепті шешу немесе тапсырманы компьютерде программа 

құрастырудан бұрын шешілетін есептің алгоритмі құрастырылуы тиіс. Онсыз 

программа құрастыруда қиындықтар тууы және қателер жіберілуі ықтимал. 

Программашылар алгоритм құрастыру мәселесіне көбірек көңіл бөледі, себебі 

тиімді әрі түсінікті құрастырылған алгоритм программаның жақсы болуының 

кепілі.  

 Алгоритм құрастырылғаннан кейін есептің программасы жазылады. 

Программа – есептің алгоритмінің компьютердің нұсқаулары арқылы 

бейнеленуі. Программа ЭЕМ-ге түсінікті тілде алгоритмнен ешбір ауытқусыз 

жазылуы тиіс. Программа белгілі бір тілде жазылады, одан кейін ол 

тексеріліп, компьютер тіліне (кодына) аударылады. Бұл үдерісті 

трансляциялау деп атайды.  

 Программалау тілі дегеніміз формулаларды жазу моделін қамтамасыз 

ететін, алгоритмді сипаттауға арналған белгілеулер жүйесі. Әрбір 

программалау тілінің өз лексиконы немесе программалардың мәтінін жазуға 

арналған нұсқаулар-операторлар жүйесі болады.  

 Программалау тілдерінің сандары қазіргі кезде өте көп және олар 

негізінен төменгі және жоғарғы деңгейдегі тілдер болып екі топқа бөлінеді.  

 Төменгі деңгейдегі топқа жататын тілдерге машина коды мен ассемблер 

тілінің әртүрлі модификациялары (жаңартылған түрлері) жатады. Ассемблер 
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тілі компьютердің аппараттарының типіне икемделінген. Ассемблердің 

машина кодынан айырмашылығы онда екілік жүйедегі сандардың орнына 

латын әріптерімен жазылған нұсқаулар қолданылады. Ассемблер тілінде 

жазылған программаны машина кодына аудару үшін арнайы Ассемблер 

программасы қолданылады. Қазіргі кезде төменгі деңгейдегі топқа жататын 

тілдерде программа іс жүзінде өте сирек құрастырылады. Тек жүйелік 

программашылар ғана кейбір жүйелік программаларды құрастыру үшін ғана 

пайдаланады.  

 Программашының жұмысын одан ары жеңілдету мақсатымен жоғарғы 

деңгейдегі тілдер – программалаудың алгоритмдік тілдері енгізілген. Қазіргі 

кезде мұндай алгоритмдік тілдердің саны жүздеп саналады.  

 Әрбір алгоритмдік тілдің өзіне тән лексиконы – әліппесі, таңбалары, 

нұсқаулары мен операторлары, программа мәтінін жазу тәртібі болады. 

Сонымен қатар, тіл туралы сөз болғанда келесі мәселелер қарастырылуы тиіс: 

 - деректердің типтері мен оларды сипаттау; 

 - деректерге қолданылатын амалдар және олардың орындалу тәртіптері; 

 - тілдің операторлары мен қарапайым конструкциялары (құрылымдары); 

 - тілде құрастырылатын программаның құрамы мен оның 

операторларының жазылу тәртібі; 

 - программаның орындалу нәтижесін алу жолдары; 

 - программаға қажетті деректердің мәндерін енгізу тәртібі; 

 - қосалқы программаларды құрастыру мен пайдалану және т.б.    

 

Сөздік 

шұғыл жад – оперативная память 

құрам – состав 

үдеріс – процесс 

нұсқау – инструкция 

жүйе – система 

енгізу – внедрить 

таңба – знак, маркировка 

нәтиже – результат 

мән – значение, смысл 

қосалқы - вспомогательный 

 

 11.1 Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 11.2 Мәтінге сұраулы сөйлемдер негізінде жоспар құрыңыз, оны атаулы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

 11.3 Мәтіннің тілдік құралдарын (туынды сөздер, баяндауыш болатын 

сөз таптары, күрделі сөздер, қыстырма сөздер) анықтаңыз. 

 11.4 Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыздар. 

 

 12-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 
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Ғылым тілінің синтаксисі 

  

Ғылыми шығарма синтаксисі логикалық жүйелілігі, ойды дәлелмен 

баяндауымен ерекшеленеді. Синтаксистік байланыс логикалық байланыстан 

туындайды. Сондықтан ғылыми еңбектердің синтаксисінде ойды 

байланыстыру, жүйелі баяндау үшін сөйлем мен сөйлемнің, мағыналық 

бөліктердің арасын мағыналық, логикалық байланыстыратын синтаксистік 

құралдар, шылаулар, қыстырма сөздер мен сөйлемдер, етістіктер маңызды 

қызмет  атқарады, ал еңбектердің тақырыбы, тарау, бөлім, тараушалардың 

аталуында номинативті сөйлемдер де қолданылады. Қазіргі ғылым тілі даму 

барысында күрделене түскенін байқау қиын емес. Сондықтан кейінгі еңбектер 

тілінде сабақтас құрмалас, салалас құрмалас сөйлемдер жиірек қолданылады. 

 Ғылыми мәтіндер тілінің әдебиет, публицистикалық еңбектердің тілінен 

ерекшелігі сөйлемдер бірінші жақ көпше түрде немесе үшінші жақта 

баяндалады. Сондықтан жақсыз сөйлемдер жиі кездеседі. Сөйлемдер толымды 

болып келеді. Ғылыми мәтіндерде берілетін мәліметтердің көптігі, күрделілігі 

құрмалас сөйлемдердің кеңінен қолданылуына әкеледі. Ғылыми еңбектердегі 

сөйлемдер хабарлау, жаңа ғылыми ақпарат беру сипатында болады. 

Сондықтан ғылыми тіл хабарлы сөйлемдер арқылы беріледі. 

 Ғылыми еңбектерде сөйлемдер бір ойдан екінші ойды өрбіту, оларды 

жүйелі баяндауға негізделеді. Ғылыми мәтіндерде ойды логикалық жүйелі 

етіп жеткізу үшін қалыпты тілдік қолданыстарға айналған қыстырма сөздер, 

шылаулар, етістіктер жиі қолданылады. 

 

 12.1 Ғылыми шығарма несімен ерекшеленеді? 

 12.2 Сөйлемдер қалай байланысады? 

 12.3 Ғылыми шығармаларда қылыпты тілдік қолданыстарға айналған 

қандай сөздер көптеп қолданылады? 

 12.4 Берілген сөздер мен сөз тіркестері ғылым тілінде қандай қызмет 

атқарады? Оларды орыс тіліне аударыңыз. 

 Бізше, біздің ойымызша, біздің пікірімізше, осы арада, тағы да 

айтарымыз, атап айтқанда, атап көрсеткенде, енді шолу жасасақ, қорыта 

айтсақ, демек, жалпы тоқталсақ, әсіресе, соған қарамастан, ең негізгісі, 

қысқасы, өйткені, сондықтан, ал, алайда, бірақ, ендеше, зерттейді, 

хабарлайды, баяндайды, ой түйеді, сөз етеді, назар аудартады, тоқталады, 

талдайды, сипаттайды, салыстырады, топтастырады, жүйелейді, көрсетеді, 

анықтайды, пікір білдіреді, пікір айтады, қорытындылайды.  

 

Жағдаяттық тапсырма. Өз мамандығыңызға байланысты ашылған 

ғылыми жаңалықтар төңірегінде оқытушыңызбен болған сұхбатты әртүрлі 

дереккөздерді пайдалана отырып, жалғастырыңыз.  

С.- ... 

О. – Қайырлы күн! 

С. - ... 



38 
 

О. – Иә, боспын.  

С. - ... 

О. – Біріншіден, ақпараттық технологиялар күннен-күнге дамып жатыр. 

Екіншіден, осы салада жасалған жетістіктер үлкен табыс әкеледі. 

С. - ... 

 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

 1. Әрбір электрондық есептеуіш машина өзінің шұғыл жадына 

енгізілген не бойынша жұмыс істейді? 

а) тінтуір 

ә) программа 

б) пернетақта 

в) құжат 

  

2. Программаның белгілі бір тілде жазылып, тексеріліп, компьютер 

тіліне (кодына) аударылуы қалай аталады? 

а) кері функция әдісі 

ә) ілгері функция әдісі 

б) функция әдісі 

в) трансляциялау үдерісі 

  

3. ... дегеніміз формулаларды жазу моделін қамтамасыз ететін, 

алгоритмді сипаттауға арналған белгілеулер жүйесі. 

а) ассемблер тілі 

ә) алгоритмдік тіл 

б) программалау тілі 

в) жоғарғы деңгейдегі тілдер 

  

4. Қай деңгейдегі топқа жататын тілдерге машина коды мен ассемблер 

тілінің әртүрлі модификациялары (жаңартылған түрлері) жатады? 

а) жоғарғы 

ә) төменгі 

б) орта 

в) кейінгі 

  

5. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Кездейсоқ шамалар... модельдеу... 

бол... бұл әдіс «бос жүріс...» үлкен саны... сипаттал....  

а) –ді; -ге; -атын; -тің; -мен; а+ды 

ә) –ды; -ға; -атын; -тың; -мен; а+ды 

б) –ды; -ге; -етін; -тің; -мен; е+ді 

в) –ды; -ге; -атын; -тің; -мен; а+ды 

  

6. «Холостой ход» сөзінің дұрыс баламасын көрсетіңіз. 
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а) жай жүріс 

ә) саяқ жүріс 

б) тегін жүріс 

в) бос жүріс 

  

7. Дұрыс құрастырылған сөйлемді белгілеңіз. 

а) Үлестірім заңы өте күрделі кездейсоқ шамаларды модельдеген кезде оң 

нәтижеге жетуге болады тек төртінші бағыттың әдістерін пайдалану арқылы; 

ә) Үлестірім заңы төртінші бағыттың өте күрделі кездейсоқ шамаларды 

модельдеген кезде тек әдістерін пайдалану арқылы оң нәтижеге жетуге 

болады; 

б) Үлестірім заңы өте күрделі кездейсоқ шамаларды модельдеген кезде тек 

төртінші бағыттың әдістерін пайдалану арқылы оң нәтижеге жетуге болады;  

в) Өте күрделі кездейсоқ шамаларды модельдеген кезде тек төртінші 

бағыттың әдістерін пайдалану арқылы оң нәтижеге жетуге болады үлестірім 

заңы;   

  

8. Дұрыс жауапты белгілеңіз. Ғылыми шығарма синтаксисі несімен 

ерекшеленеді? 

а) логикалық жүйелілігі, ойды дәлелмен баяндауымен 

ә) логикалық жүйесіздігі, ойды дәлелмен баяндауымен  

б) логикалық жүйелілігі, ойды дәлелсіз баяндауымен 

в) логикалық жүйелілігі, ойды дәлелді-дәлелсіз баяндауымен 

  

9. Ғылыми мәтіндер тілінің әдебиет, публицистикалық еңбектердің 

тілінен ерекшелігі қандай?  

а) сөйлемдер екінші жақ көпше түрде немесе бірінші жақта баяндалады                          

ә) сөйлемдер бірінші жақ көпше түрде немесе екінші жақта баяндалады                          

б) сөйлемдер үшінші жақ көпше түрде немесе үшінші жақта баяндалады                          

в) сөйлемдер бірінші жақ көпше түрде немесе үшінші жақта баяндалады                          

  

10. Дұрыс нұсқаны белгілеңіз. Ғылыми мәтіндерде ойды логикалық 

жүйелі етіп жеткізу үшін қалыпты тілдік қолданыстарға айналған нелер 

жиі қолданылады? 

а) қыстырма сөздер, шылаулар, етістіктер 

ә) одағай сөздер, шылаулар, етістіктер 

б) қыстырма сөздер, шылаулар, етістер 

в) қаратпа сөздер, шылаулар, етістіктер 

 

 13-тапсырма. Мәтінді оқып, өз көзқарастарыңызды қосыңыз, мәтінді 

орыс тіліне аударыңыз. 
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Қолданбалы программалар  

 

 Кез келген мекемеде оның қызметкерлеріне көптеген құжаттармен 

жұмыс істеуіне тура келеді. Ол жұмыс көп уақытты алады әрі оның қиындығы 

мол. Осындай күрделі жұмысты жеңілдетуге арналған программаларды 

офистік (office – кеңселік) программалар деп атайды. Әрбір қолданбалы 

программалардың дестесі (пакеті) стандартты есептерді шешуге арналған 

бірнеше программадан тұрады. Қазіргі кезде олардың біздің елімізде кең 

тарағаны – MICROSOFT OFFICE офистік программалар дестесі. Бұл 

программалық өнімді көпшілік пайдаланушылар WINDOWS жүйесінің 

бөлінбейтін бір негізгі құрамасы деп таниды, себебі ол жүйелік 

программалармен бірге компьютерді сатып алғанда қойылады. MICROSOFT 

OFFICE дестесінің бірнеше жаңартылған түрлері (модификациялары) бар. 

Мысалы,  MICROSOFT OFFICE XP негізінен үш түрлі нұсқалы болуы мүмкін.  

 Стандартты нұсқа келесі программалардан тұрады: 

 - MICROSOFT WORD 2002 – көп функционалды мәтіндік редактор; 

- MICROSOFT EXSEL 2002 – электрондық кестелерді құрастыру мен 

өңдеуге арналған программа; 

 - MICROSOFT POWER POINT 2002 – графикалық, мәтіндік, дыбыс 

(аудио) және бейне (видео) элементтері бар презентацияларды (көрмелерді, 

таныстыруларды) дайындауға арналған программа; 

 - MICROSOFT OUTLOOK 2002 – электрондық пошта, факс дайындау 

және жіберу, кездесу мен байланыстарды жобалау, жазба кітапшасы және т.б. 

программаларын біріктірген офистік менеджер.  

 Кәсіпқойлық нұсқаға стандартты нұсқаға енген компоненттерден басқа 

келесі программалар енгізілген: 

 - MICROSOFT ACCESS 2002 – деректер базасын құрастыру мен өңдеуге 

арналған программа; 

 - MICROSOFT PUBLISHER 2002 – мәтіндік басылымдарды дайындау 

және әшекейлеу программасы.  

  Құрастырушыларға арналған нұсқаға кәсіпқойлық нұсқадағы 

компоненттерден басқа MICROSOFT FRONT PAGE деп аталатын Интернет 

бетін құрастыру және әшекейлеуге арналған программа кіреді. 

  Пайдаланушылардың ең көп қолданатын программасы, әрине, мәтіндік 

редактор болып есептеледі. Бұрынғы кезде ShiWriter, WordPerfekt, Лексикон 

және т.б. мәтіндік редакторлар қолданылған болса, соңғы кездерде 

MICROSOFT компаниясының WORD программасы ең көп тараған редактор 

болып табылады. Бұл программаның соңғы нұсқаларының (жаңартылған 

түрлерінің) мүмкіншіліктері аса зор; адамға қажетті кез келген мәтіндерді 

құрастыруға және редакциялауға жағдай жасайды әрі үйренуге жеңіл. 

Орындай алатын функциялары бойынша WORD программасы баспа 

жүйелерінің мүмкіншіліктеріне жақын. Ол дегеніміз осы редактордың 

көмегімен газет-журнал, кітап шығаруға, Интернет үшін WWW- беттерін 

дайындауға болады. 
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Сөздік 

 

құжат – документ 

кең тараған – широко распростроненный 

өнімді – продуктивный 

нұсқа – вариант, версия 

өңдеу – обработка 

кәсіпқойлық – профессионализм 

әшекейлеу, сәндеу, безендіру – декорировать 

мүмкіншілік – возможность 

  

 13.1 Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 13.2 Мәтінге сұраулы сөйлемдер негізінде жоспар құрыңыз, оны атаулы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

 13.3 Мәтіннің тілдік құралдарын (баяндауыш болатын сөз таптары, 

күрделі сөздер, қыстырма сөздер) анықтаңыз. 

 13.4 Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді анықтаңыз. 

 13.5 Мәтінді жоспарыңыз негізінде қосымша мәліметтер арқылы 

баяндаңыз.  

 

 14-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Баяндау  

  

Мәтінде әдетте үдерісті (бір нәрсенің бірінен кейін бірінің үздіксіз даму 

сәті) немесе оқиғаны жеткізу - баяндау нысаны болып табылады. Баяндауда  

оқиғаның басталуы, дамуы және аяқталуы ескеріледі. Баяндау мәтіндерінде 

(белгілі ғалымның өмірбаяны, тарихи оқиғалар туралы әңгіме, технологиялық 

үдеріс кезіндегі бірінен кейін бірі ретімен берілген ақпарат) хронологиялық 

ретпен берілген оқиғалар мазмұны айтылады.  

 Баяндау мәтіндерінің ерекшелігі – мұнда етістіктер ауыспалы осы шақ 

немесе өткен шақта қолданылады. 

 Баяндауда нысанның бастапқы сатыдан соңғы сатыға дейінгі жай-күйі 

айтылады. Мәтіндерге сөйлемдердің тізбектей қисынды байланысы тән.    

 

 14.1 Баяндаудың сипаттаудан қандай айырмашылығы бар? 

 14.2 Баяндау мәтіндерінің ерекшелігі немен сипатталады? 

 14.3 Баяндау тәсілімен жазылған мәтінді қазақ тіліне аударыңыз, тілдік 

құралдарын анықтаңыз. 

Новоселов 

  

Константин Сергеевич Новоселов (р. 23 авг. 1974 г., Нижний Тагил) – 

ученый-физик, лауреат Нобелевской премии по физике (2010) за открытие 

графена.  
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 Константин Новоселов родился в семье инженера и учительницы. После 

окончания школы в 1991 году он поступил Московский физико-технический 

институт на факультет физической и квантовой электроники, в 1997 году 

окончил его с отличием. Новоселов специализировался в области 

наноэлектроники, после окончания института начал работать в Институте 

проблем технологии микроэлектроники Российской Академии наук 

(Черноголовка, Московская область), был аспирантом этого института. В 1999 

году молодой ученый уехал в Нидерланды, где стал аспирантом профессора 

Андрея Гейма в Неймегенском университете. Вместе с ним в 2001 году 

Новоселов перешел на работу в Манчестерский университет. В 2004 году он 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. Помимо 

работы в лаборатории, Гейма Константин Новоселов начал преподавать в 

Манчестерском университете, получил звание профессора. 

 Научные интересы К.С. Новоселова лежат в области нанотехнологий, а 

также мезоскопической физики, занимающейся изучением свойств 

материалов в промежуточных состояниях между макроскопическим 

уровнями. В 2004 году вместе со своим руководителем Андреем Геймом 

Константин Новоселов открыл новую аллотропную модификацию углерода – 

графен, который представляет собой одинарный слой атомов углерода. В ходе 

дальнейших исследований было установлено, что графен обладает рядом 

уникальных свойств: повышенной прочностью, высокой 

электропроводностью, прозрачен для света, но при этом достаточно плотен, 

чтобы не пропустить молекулы гелия – самые мелкие из известных молекул. 

Это открытие в 2010 году было отмечено Нобелевской премией.     

 

Жағдаяттық тапсырма. Жұп болып жұмыс істеңіз. Сіз жоғары оқу орнын 

бітіріп, есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету мамандығы 

бойынша бір мекемеге жұмысқа орналасу үшін сұхбаттасуға (собеседование) 

келдіңіз. Жұмыс беруші сізден сұрақтарына жауап беруді өтінді. Өзіңіз 

туралы айтып беріңіз. Әрі осы жұмыс орнына сіз ғана лайық бола 

алатындығыңызға (ЖОО-ны қалай бітіргеніңіз, конкурстар мен 

олимпиадалардағы жетістіктеріңіз, алған марапаттарыңыз, ғылыми жобалар 

бойынша сертификаттарыңыз, екінші мамандығыңыз т.б. туралы) деректер 

арқылы дәлелдеп сендіруге тырысыңыз. 

 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

 1. Дұрыс баламасын көрсетіңіз. Прочность, слой, премия, углерод. 

а) мықтылық, қалыңдық, сыйлық, көмірсутек 

ә) беріктік, қабат, сыйлық, көміртек 

б) нығыздық, қабат, сыйлық, көміртек  

в) табандылық, қабат, сыйлық, көміртек 

  

2.  Дұрыс баламасын белгілеңіз. Деңгей, жаңалық, ғылыми жоба. 
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а) уровень, сообщение, научный проект 

ә) уровень, открытие, научный проект 

б) совершенство, новизна, научный текст 

в) уровень, исследование, научный проект 

  

3. Дұрыс аяқталған сөйлемді белгілеңіз. 

а) 2004 жылы өзінің ғылыми жетекшісі Андрей Гейммен бірге Константин 

Новоселов көміртектің жаңа аллотропты модификациясы – графенді тауып 

қойды 

ә) 2004 жылы өзінің ғылыми жетекшісі Андрей Гейммен бірге Константин 

Новоселов көміртектің жаңа аллотропты модификациясы – графенді тауып 

алды 

б) 2004 жылы өзінің ғылыми жетекшісі Андрей Гейммен бірге Константин 

Новоселов көміртектің жаңа аллотропты модификациясы – графенді тауып 

тастады 

в) 2004 жылы өзінің ғылыми жетекшісі Андрей Гейммен бірге Константин 

Новоселов көміртектің жаңа аллотропты модификациясы – графенді тапты 

  

4. К. Новоселов ғылымның қай саласына маманданды? 

а) филология 

ә) химия 

б) математика 

в) наноэлектроника 

  

5. «Жүзеге асыру» сөзінің синонимін белгілеңіз. 

а) дәлелдеу 

ә) көрсету 

б) іске асыру 

в) ұқсату 

 

6. Берілген сөздердің дұрыс антонимдік қатарын табыңыз. Оң, алға, 

дұрыс, тура, берік. 

а) теріс, арты, бұрылыс, кері, әлсіз 

ә) сол, артқа, бұрыс, кері, дімкәс 

б) теріс, артқа, дұрыс емес, кері, әлсіз 

в) теріс, артқа, бұрыс, кері, әлсіз 

 

 7. Баяндау тәсілінде оқиғаның қай кезеңдері ретімен беріледі? 

а) аяқталуы, дамуы, басталуы 

ә) дамуы, аяқталуы, басталуы 

б) басталуы, шарықтау шегі, аяқталуы 

в) басталуы, дамуы, аяқталуы 

 



44 
 

8. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Баяндау... нысан... бастап... саты... 

соң... саты... дейін... жай-күй... айтыла... . 

а) –де, -ның, -қы, -дан, -ғы, -ға, -гі, -і, -ді 

ә) –да, -нің, -қы, -ден, -ғы, -ға, -гі, -і, -ды 

б) –да, -ның, -ғы, -дан, -қы, -қа, -гі, -і, -ды 

в) –да, -ның, -қы, -дан, -ғы, -ға, -гі, -і, -ды 

  

9. Тиісті сөзді қойыңыз. Баяндау мәтіндерінде ... оқиғалар мазмұны 

айтылады. 

а) хронологиялық ретпен берілген 

ә) өмірбаяндық ретпен берілген 

б) ретсіз берілген 

в) сипаттау тәсілімен берілген 

 

 10. Баяндау мәтіндерінде етістіктер қай шақта қолданылады? 

а) ауыспалы осы шақ, өткен шақ 

ә) ауыспалы осы шақ, келер шақ 

б) ауыспалы өткен шақ, осы шақ 

в) осы шақ, келер шақ, өткен шақ 

  

 15-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 

Инструменталдық жүйелер 

 

 Жаңа программаларды құрастыру үшін программалау жүйесі немесе 

программалаудың инструменталдық жүйесі деп аталатын программалық 

жабдық қажет болады.  

 Программалау жүйесі (programming system – система 

программирования) программа құрастырудың тілі мен құралдары. 

Программашылардың көпшілігі қазіргі кезде өз программаларын нақты 

программалау тілінде (programming Language – язык программирования) 

жазады. Ондай программалар бірден пайдалануға келмейді, себебі олар 

алдымен машина тіліне (кодына) аударылуы тиіс. Ол үшін транслятор деп 

аталатын арнайы программа қолданылады.  

Транслятор дегеніміз программалау тіліндегі мәтінді машина тіліне 

аударатын программа. Олар интерпретаторлар және компиляторлар болып екі 

типке бөлінеді.  

Компилятор дегеніміз программаның трансляциясы (аударылуы) мен 

орындалуы уақыт бойынша бөлінген; алдымен программаның барлық мәтіні 

аударылады, содан кейін ғана ол орындалады. Мысалы, Паскаль немесе Си 

тілдерінің трансляторлары компиляторларға жатады.  

Интерпретатор дегеніміз программаның трансляциясы мен орындалуы 

уақыт бойынша біріктірілген немесе программа мәтінін әрбір оператор 
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бойынша аударып, әрқайсысын жеке орындайтын транслятор. Мысалы, Basic 

тілі мен MS DOS операциялық жүйесінің нұсқауларының интерпретаторы. 

Пограммалау жүйесінің құралдары оның технологиясын (programming    

technology, software engineering – технология программирования) программа 

құрастырудың кезеңдерін, әдістерін, тәсілдері мен амалдарын анықтайды. 

Программалау технологиясының тиімділігі программашының еңбегінің 

өнімділігінің деңгейіне байланысты.  

Программаның маңыздылығының негізгі көрсеткіштерінің бірі – оның 

өмірлік циклы; ол құрастыру, пайдалану, алып жүру (жетелеу) деген үш 

кезеңнен тұрады. Программаны алып жүру кезінде оның кемшіліктері 

анықталып, олар жөнделеді; сонымен бірге ол программаны басқа жаңа 

салаларға пайдаланатындай етіп қалыптауға болады.  

Программа сапалы болуы тиіс. Сапаның негізгі сипаттамалары мыналар:  

- дұрыстығы немесе техникалық тапсырмаға сәйкестігі; 

- есептеу жүйесінің ресурстарына қойылатын талаптардың жоғары 

болмауы немесе шұғыл жады мен есептеу уақытының аз (минимум) болуы; 

- құрылымды болуы; 

- модульдік; 

- сенімділік; 

- меңгеруге оңай болуы; 

- қарапайымдылық пен пайдалануға ыңғайлылығы; 

- жаңа салаларға оңай қолданылатын болуы; 

- экономикалық тиімділік немесе оны құрастыруға, меңгеруге және 

пайдалануға (алып жүруге) жұмсалатын қаржының арзандығы. 

Программа қолдану жиілігімен және пайдаланушылар санымен де 

сипатталады. Егер программа өте аз пайдаланылатын болса, онда ол оны 

дайындауға жұмсалынған шығынды ақтамайды. Себебі программа құрастыру 

өте қымбатқа түсетін еңбек; программа жоғары білікті мамандардың зерделік 

(интеллектуалдық) жұмысының нәтижесінде ғана пайда болады.  

Барлық программаларға қойылатын жалпы талап – оның ыңғайлы 

интерфейсінің болуы немесе пайдаланушы адам ешбір қиындықсыз 

программаны өз қажетіне қолдана алатындай болуы керек. Программашы 

өзінің программасын құрастырғанда оны басқалардың пайдаланатынын 

ұмытпауы тиіс. Сондықтан программаға байланысты жұмыс тиімді болуы 

үшін программа жеңіл оқылатын және оның құрылымы шешілетін есептің 

алгоритмінің құрылымына сәйкес болуы тиіс. Ол үшін программалаудың 

жақсы стилінің тәртіптері орындалуы керек. Олардың кейбіреулерін келесі 

түрде атауға болады:  

- комментарийлерді (түсініктемелерді) пайдалану; 

- айнымалыларға, процедураларға және функцияларға ат бергенде 

олардың мағынасын ескеру, олардың аттарының мағынасына сәйкес болуы; 

- программа мәтінін жазғанда көрнекті болуы үшін әртүрлі шегіністерді 

пайдалану; 

- программа мәтінінде бос жолдарды пайдалану. 
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Сөздік 

 

программалық жабдық – программное обеспечение 

құрал – средство 

біріктіру - объединить  

қосылу, тұтасу – сливаться 

аудару – переводить 

анықтау – определить 

деңгей – уровень 

есептеу – расчет 

меңгеру – освоить 

ыңғайлылық – удобство 

сала – отрасль, сфера, область 

қаржы – финанс 

шығын – затрата 

қымбат – дорого, дорогостоящий 

ескеру – принимать во внимание 

шегініс – отступление 

 

 15.1 Термин сөздермен мәтіндегіден бөлек сөйлемдер құрастырыңыз. 

 15.2 Мәтіннен анықтама және санау әдісімен берілген сөйлемдерді 

көрсетіңіз. 

 15.3 Мәтіннің тілдік құралдарын анықтаңыз. 

 15.4 Мәтінді қосымша ақпараттарды пайдаланып баяндаңыз. 

 

 16-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Пайымдау  

 

 Пайымдау – кез келген нысан туралы жаңа түсінік алу үдерісі ашылатын 

немесе сол түсініктің өзі хабарланатын мазмұндау тәсілі. Пайымдауда 

нысандардың өзі емес, олар туралы жаңа түсінік алу үдерісі сипатталады.   

 Жай пайымдауда бір ой түсіндіріледі және әдетте бір қорытынды 

тұжырымдалады, ал күрделі пайымдауда бірнеше ой түсіндіріліп, қорытынды 

бірнешеу немесе ортақ біреу болуы мүмкін. 

 Пайымдау келесі тілдік компоненттермен көрініс беруі мүмкін: жаңа 

ұғымды, құбылысты түсіндіру; терминдерге түсініктеме беру; формулалар, 

заңдылықтарды шығару, түсіндіру; бір нәрсеге байланысты автордың 

көзқарасын түсіндіретін талдаулар тізбегі (деректер арқылы дәлелдеу); 

автордың көзқарасын негіздеу және т.б.    

 

 16.1 Пайымдау дегеніміз не? 

 16.2 Жай пайымдау мен күрделі пайымдаудың айырмашылығы неде? 
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 16.3 Деректер мен дәлелдер келтіре отырып, мамандығыңызға 

байланысты бір ұғымның немесе формуланың, заңдылықтардың біреуін 

түсіндіріңіз.   

 

Жағдаяттық тапсырма. Төмендегі тақырыптардың біріне пікірталас 

жоспарын, құрастырып, сөзіңіздің мәтінін дайындаңыз. Мазмұндаудың 

баяндау, сипаттау, пайымдау тәсілдерін қолданыңыз. 

 1. Ғылым мен техника жаңалықтары. 

 2. Әлемдік дағдарыс. 

 3. Қазақстандағы ... 

 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

1. Жаңа программаларды құрастыру үшін не қажет болады? 

а) программалық жабдық  

ә) транслятор 

б) компилятор 

в) интерпретатор 

 

 2. Программашылардың көпшілігі қазіргі кезде өз программаларын 

нақты ... тілінде (programming Language – язык программирования) жазады. 

а) жүйелеу 

ә) аудару 

б) программалау 

в) құрастыру 

  

3. Егер программа өте аз пайдаланылатын болса, онда ол ... . 

а) оны дайындауға жұмсалынбаған шығынды ақтайды 

ә) оны дайындауға жұмсалынбаған шығынды ақтамайды 

б) оны дайындауға жұмсалынған шығынды ақтайды 

в) оны дайындауға жұмсалынған шығынды ақтамайды 

 

 4. Программашы өзінің программасын құрастырғанда ... . 

а) оны басқалардың пайдаланатынын айтуы тиіс 

ә) оны басқалардың пайдаланбайтынын ұмытпауы тиіс 

б) оны басқалардың пайдаланатынын ұмытуы тиіс 

в) оны басқалардың пайдаланатынын ұмытпауы тиіс 

  

 5. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Ықтималдылықтар... ұқсастыру 

үшін кездейсоқ дискрет... шама... әрбір мүмкін мәні... салыстырма... жиіліг... 

қолданыла... . 

а) –ді; -ті; -ның; -нің; -лы; -і; -ды 

ә) –ды; -ті; -ның; -нің; -лы; -і; -ды 

б) –ды; -ті; -нің; -нің; -лы; -і; -ды 
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в) –ды; -ті; -ның; -ның; -лы; -і; -ды 

 

 6. Пайымдау – кез келген ... туралы жаңа түсінік алу үдерісі. 

а) нысана 

ә) ынсап 

б) нышан 

в) нысан 

 

 7. Пайымдау нешеге бөлінеді? 

а) екіге 

ә) үшке 

б) төртке 

в) беске 

 

 8. Пайымдауда нысандардың өзі емес, олар туралы қандай түсінік алу 

үдерісі сипатталады? 

а) ескі 

ә) үлгілі 

б) қат-қабат 

в) жаңа   

 

 9. Нені сұрағына жауап беретін сөздердің қатарын көрсетіңіз. 

а) ұғымдар мен құбылыс, заңдылықтарды 

ә) ұғым, құбылыс, заңдылықтардың 

б) ұғымдық құбылыстар мен заңдылықтарға 

в) ұғым, құбылыс, заңдылықтар 

 

 10. Қолдану мен пайдалану қандай сөзге жатады? 

а) антоним 

ә) омоним 

б) қаратпа 

в) синоним 

 

 17- тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 

Паскаль тілінде программалау негіздері 

 

 Ақпаратты сақтау мен өңдеуге арналған барлық амалдар компьютердің 

шұғыл жадында атқарылады. Негізінен компьютердің екі түрлі жады болады: 

қатқыл диск (винчестер немесе HDD) және шұғыл жады (RAM). Ағымдағы 

жұмыс істеп тұрған программалар мен оған қажет деректер, есептеулер мен 

олардың нәтижелері шұғыл жадыда сақталынады. Аталған амалдар тек 

компьютер жұмыс істеп тұрғанда ғана орындалады. Ал компьютер 
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өшірілгенде, шұғыл жадыдағы ақпарат та өшіріледі. Сондықтан бұл кезде 

барлық ақпарат қатқыл дискіде сақталынатын болады. 

 Дискіде ақпарат файл (file) деп аталынатын блок күйінде 

құрастырылып, сақталынады. Файл – дискідегі атау берілген белгілі бір 

ақпарат жазылған сала. Әрбір файлға өзіне ғана тән атау беріледі. Файл атауы 

ондағы ақпаратты тауып, пайдалану үшін қажет. Файлдар жиыны бума (folder 

- папка) күйінде біріктірілуі мүмкін. Бумаға да ат беріледі. 

 Алғашқы буын ЭЕМ-дердің шұғыл жадының көлемі өте аз 

болғандықтан, программа құрастыруда үлкен қиындықтар кездесетін. Әсіресе, 

программа мен деректерді жадыға орналастыру, оларды үнемдеу және тиімді 

пайдалану сияқты жұмыстар программа құрастырушыдан үлкен біліктілікті 

және тәжірибені қажет ететін. Бұл мәселе қазіргі заманғы компьютерлерде 

толығымен шешілген. Мысалы, қазіргі кездегі дербес компьютерлердің шұғыл 

жады ондаған мегабайттан немесе ондаған миллион ақпарат бірліктерін сақтау 

мүмкіншілігі бар ұяшықтардан (ячейкалардан) тұрады. Бірақ компьютердің 

жадында жинақталған ақпараттың өте көптігі басқа мәселені туғызады. 

Мысалы, өте көп ақпараттан қажеттісін тез табу және оларды компьютер 

жадына орналастыру кезінде пайдаланушы адам үлкен қиындықтарға 

кездеседі. Сондықтан осы жұмысты жеңілдету мақсатында арнайы 

программалардың жиыны – операциялық жүйелер мен программалау 

жүйелері қолданылады.  

 Қазіргі заманғы программалау тілдері ақпарат сақталатын ұяшықтардың 

сан нөмірлерінің орнына идентификаторларды (белгілеулерді) пайдалануға 

мүмкіншілік жасаған. Идентификатор дегеніміз латын әріптерінің, араб 

цифрларының және астын сызу таңбасының тізбегі күйіндегі белгілеу. 

Идентификатор файлдарға, бумаларға, айнымалы мен тұрақты шамаларға 

және т.б. ақпаратқа немесе деректерге атау бергенде қолданылады. Мұндай 

белгілеулер қажетті ақпаратты тез табуды қамтамасыз етіп, пайдаланушы 

адамның жұмысын жеңілдетеді. Әрбір программалау тілінде идентификатор 

құруда және оны жазуда ерекшелік болуы мүмкін, бірақ көпшілік жағдайда 

олардың айырмашылығы өте аз.  

 Программалауда екі негізгі түсінік жиі қолданылады: программа және 

деректер. Деректер дегеніміз ақпараттың формалды түрі. Деректер константа 

(тұрақты) және айнымалы түрлерінде болуы мүмкін. Константа дегеніміз 

программаның орындалу барысында мәндері өзгермейтін деректердің түрі. 

Айнымалылар дегеніміз программаның орындалу барысында әртүрлі мән 

қабылдайтын деректер. 

 Программада өңделетін деректер амалдар қолданудың объектісі болады 

және олар белгілі бір типтерге жатуы тиіс. Әрбір деректер типі өздеріне ғана 

тән амалдар орындауға арналған мәндер жиынымен сипатталынады. 

Деректердің скалярлық және құрылымдық типтері болады. Скалярлық 

деректер өз жағынан екі түрге бөлінеді немесе оларға деректердің келесі 

типтері жатады: 

 - стандартты (бүтін, нақты, логикалық, символдық); 
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 - стандартты емес (диапазонды немесе шектелген, саналатын). Ал 

құрылымдық типтерге жолдар, жазулар, жиындар және файлдар жатады. 

 

Сөздік  

 

қатқыл диск – жесткий диск 

өшіру – выключить, погашать, тушить 

сақтау – хранить 

әрбір – каждый 

өзіне ғана тән – только самому присущий 

үнемдеу – экономить 

қамтамасыз ету – обеспечивать  

ерекшелік – особенность 

айырмашылық, өзгешелік – отличие, разница, различие  

тұрақты – постоянный 

айнымалы – переменный 

шектелген – ограниченный 

жиі - часто 

 

 17.1 Мәтіндегі тірек сөздермен (ақпаратты өңдеу, сақтау, қатқыл диск, 

шұғыл жад, диск, файл, бума, программалау тілдері, деректер, идентификатор) 

мәтіннен бөлек сөйлемдер құрастырыңыз. 

  17.2 Сөздіктердің түрлерін (түсіндірме сөздік, терминдер сөздігі т.б.) 

пайдаланып, терминдерге анықтама жазыңыздар. 

 17.3 Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде күрделі жоспар жасаңыз. 

 17.4 Мәтінді қосымша ақпарат көздерін пайдаланып әңгімелеңіз. 

 17.5 Мәтіндегі сөйлеу типтерін анықтаңыз және қазіргі заманғы ЭЕМ-

дерді сипаттаңыз. 

  

 18-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Сипаттау  

   

Сипаттау ақпаратты мазмұндау тәсілі ретінде ғылыми стильде кеңінен 

қолданылады. Мәтіндегі сипаттаудың мақсаты – қандай да бір затты оның 

айырықша белгілері арқылы жете көрсету.  

 Сипаттауда белгілі бір ретпен қандай да бір заттың немесе құбылыстың 

белгілері, қасиеттері санамаланып, оқушыға осы нысан туралы аяқталған, 

толыққанды түсінік беріледі.  

 Сипаттау элементтері мәнділік дәрежесіне қарай беріледі. Техникалық 

ақпаратты мазмұндаудың мұндай формасы көбінесе жаңа техниканы, 

материалды, тәжірибелерді, аспаптарды сипаттауда қолданылады. Сондықтан 

заттарды, іс-әрекеттерді және үдерістерді (процестер) сипаттау болып 

бөлінеді.  
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 Ғылыми мәтіндерде сипаттаудың айырықша белгісі ретінде 

етістіктердің осы шақта пайдаланылуы болып табылады.  

 Сипаттама мәтіндерде салыстыру, қарама-қарсы қою тәсілдері 

пайдаланылады және оларды сипаттау нысаны болып өлшемдері, ұзақтығы, 

сапасы, кеңістіктегі орны т.б. алынады.  

 

 18.1 Сипаттаудың мақсаты қандай? 

 18.2 Техникалық мәтіндерде нелерді сипаттайды? 

 18.3 Берілген сипаттаманы қазақ тіліне аударыңыз, тілдік құралдарын 

анықтаңыз. 

 Дадим краткую характеристику перечисленных частиц. Фотоны 

участвуют в электромагнитных взаимодействиях, но не обладают сильным 

и слабым взаимодействиями. Лептоны получили свое название от греческого 

«лептос», означающего «легкий». К их числу относятся частицы, не 

обладающие сильным взаимодействием: мюоны, электроны, электронные 

нейтрино и мюонные нейтрино. Все лептоны обладают слабым 

взаимодействием. Мезоны – это сильно взаимодействующие нестабильные 

частицы, не несущие так называемого барионного заряда. К их числу 

принадлежат пионы, каоны и это-мезоны.   

 

Жағдаяттық тапсырма. Екеуара сөйлесіңіз. Сөйлеуде қай стильді және 

қандай тілдік құралдарды қолданасыз?  

Сіздің досыңыз жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін шетелге кетіп 

жұмыс істегісі келеді. Оны өз елімізде қалып жұмыс істеуге үгіттеңіз.  

 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

1. Компьютердің неше түрлі жады болады? 

а) бір түрлі 

ә) екі түрлі 

б) үш түрлі 

в) төрт түрлі 

 

2. Ағымдағы жұмыс істеп тұрған программалар мен оған қажет 

деректер, есептеулер мен олардың нәтижелері қайда сақталынады? 

а) деректерде 

ә) мониторда 

б) ақпараттар ағынында 

в) шұғыл жадыда 

 

3.Тиісті қосымшаны қойыңыз. Датчиктер... жауап ал... жаңа алгоритм 

күрделі қондырғы... жұмысы... қандай әсер тигізе... немесе шұғыл 

(оперативті) жоспарлау... нақтылы әдістер... өндіріс... жұмсал... қаржы... 

қанша үнемдей...? 
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а) –ден; -етін; -лар+дың; -на; -ді: -дың; -і; -ке; -етін; -ны; -ді 

ә) –ден; -атын; -лар+дың; -на; -ді: -дың; -і; -ке; -атын; -ні; -ді 

б) –ден; -атын; -лер+дің; -на; -ді: -дың; -і; -ке; -атын; -ны; -ді 

в) –ден; -атын; -лар+дың; -на; -ді: -дың; -і; -ке; -атын; -ны; -ді 

  

 4. Программалауда қандай негізгі түсінік жиі қолданылады? 

а) айнымалылар және деректер 

ә) константа және деректер 

б) программа және деректер 

в) тұрақты шамалар 

 

5. Жұмысты жеңілдету мақсатындағы арнайы программалардың жиыны 

не?  

а) ақпаратты сақтау мен өңдеу жүйелері 

ә) операциялық жүйелер мен программалау жүйелері 

б) программа және деректер жиыны 

в) мәндер жиыны 

 

6. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Айнымалы... дегеніміз программа... 

орындал... барысы... әртүрлі мән қабылда... дерек.... 

а) –лар, -ның, -у, -нда,-йтын, -тер 

ә) –лер, -ның, -у, -нда,-йтын, -тер 

б) –лар, -нің, -у, -нде,-йтын, -тер 

в) –лер, -нің, -у, -нда,-йтін, -тар 

 

7. Анықтауыштық қатынастағы сөз тіркесін табыңыз. 

а) деректер типі 

ә) айнымалылар және деректер 

б) программада өңделетін 

в) программа құрастыруда 

 

8. Сипаттауда белгілі бір ретпен қандай да бір заттың немесе 

құбылыстың белгілері, қасиеттері санамаланып, оқушыға осы нысан туралы 

қандай түсінік беріледі? 

а) аяқталмаған, толыққанды 

ә) аяқталған, толыққанды емес 

б) аяқталған, жетілдірілмеген 

в) аяқталған, толыққанды 

 

9. Сипаттама мәтіндерде қандай тәсілдер пайдаланылады?  

а) салғастыру, ұқсатып қою 

ә) салыстыру, әдемілеу 

б) салыстырып көру, қарап көру 

в) салыстыру, қарама-қарсы қою 
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10. Сипаттама мәтіндерде оларды сипаттау нысаны болып нелер 

алынады? 

а) өлшемдері, ұзақтығы, сапасы, кеңістіктегі орны т.б. 

ә) өлшемдері, ұзақтығы, біліктілік қасиеттері, кеңістіктегі орны т.б. 

б) өлшемдері, ұзындығы, қысқалығы, биіктігі т.б. 

в) өлшемдері, көлемдері, сыйымдылықтары, мөлшерлері т.б. 

 

 19 -тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 

Есепті компьютерде шешудің жалпы тәртібі 

 

 Кез келген практикада кездесетін ғылыми, инженерлік, экономикалық 

және т.б. есептерді компьютердің көмегімен шешу үдерісі бірнеше негізгі 

кезеңдерден тұрады.  

 1. Есепті қою. Жалпы есепті шешу үдерісі оны қоюдан басталады. Бұл 

кезеңде шешілуге тиісті есептің мақсаты, оның шешіміне қойылатын шарттар, 

талаптар мен шектемелер толық түрде әрі айқын сипатталынуы тиіс.  

 Бұл қызметті есептің негізгі мағынасы мен мақсатын жақсы білетін, 

оның шешу нәтижесін түпкілікті пайдаланатын маман орындайды.  

 2. Математикалық модельді құрастыру. Кез келген есептің шешіміне 

көптеген факторлар әсер етеді. Есептің шешіміне әсер етуші факторлар 

іріктеліп, олардың ең бастылары таңдалып алынады. Бұл жерде есепті 

сипаттайтын негізгі параметрлер анықталып, олар белгіленеді немесе оларға 

аттар (идентификаторлар) беріледі. Мұндай үдерісті есептің параметрлерін 

идентификациялау деп атайды. Есепте қарастырылатын мәселеге байланысты 

заңдылықтардың негізінде осы таңдап алынған параметрлердің арасындағы 

функционалдық байланыстар анықталып, белгілі бір математикалық 

формулалар жиыны құрастырылады. Ол формулалар жиынына алгебралық 

немесе дифференциалдық теңдеулер мен олардың жүйелері, интегралдар, 

функциялар мен функционалдар, теңсіздіктер мен олардың жүйелері және т.б. 

математикалық өрнектер енуі мүмкін.  

 Есептің негізгі факторларының әсерін есепке алатын әрі негізгі 

параметрлерінің арасындағы байланыстарды анықтайтын формулалар жиыны 

есептің математикалық моделі деп аталады.  

 Математикалық модельді құрастыру кезінде, әсіресе әсер етуші 

факторларды талдау кезінде, өте мұқият болған жөн. Себебі математикалық 

модельдің сапасы осыған байланысты болады. Ешбір математикалық модель 

есепті толығымен сипаттай алмайды.  

 Есептің математикалық моделін құрастыруда екі түрлі келеңсіз жағдай 

болуы мүмкін. Біріншісі, әсер етуші факторлардың көпшілігін ескермей, тек 

аз ғана факторлардың әсерін есепке алып, модельді өте қарапайым етуге 

болады. Ол, әрине, өте қарапайым математикалық есепке келтіреді. Бірақ 

ондай есептің шешімінің іс жүзінде ешбір пайдасы болмауы мүмкін, себебі ол 



54 
 

зерттеліп отырған құбылысты немесе үдерісті қажетті деңгейде сипаттай 

алмайды. Екіншісі, әсер етуші факторлардың көпшілігін қарастыру өте 

күрделі математикалық модельге немесе есепке келтіреді. Ондай есепті шешу 

қиындық тудыруы мүмкін; егер ол есепті шешу мүмкін болмаса, ондай 

модельдің қажеттігі де болмайды. Сондықтан осы екі жағдайдан арылған 

барынша тиімді математикалық модельді құрастыру – математикалық модель 

құрастырушы маманның басты міндеті.  

 3. Математикалық есепті қою. Математикалық модельдің негізінде 

математикалық есеп қойылады. Бұл жерде алғашқы есепті физикалық, 

инженерлік немесе экономикалық параметрлердің орнына формалды түрде 

жазылған математикалық шамалар қолданылады. Сонымен, есепті 

математикалық модельдеу үдерісінің арқасында алғашқы инженерлік, 

экономикалық немесе басқа ғылым саласының есебінің орнына 

математикалық есеп қойылады. Бұл үдерісті есепті математикаландыру деп те 

атайды. Ғылым салаларының дамуында математикаландырудың рөлі өте 

жоғары, себебі құбылыстар мен үдерістерді тек сөз жүзінде сипаттаумен ғана 

шектелетін әдістердің орнына сандық талдау жасауға мүмкіншілік беретін әрі 

жаңа ақпараттық технологиялар мен қазіргі заманғы қуатты есептеу 

техникасын пайдалануды қамтамасыз ететін математикалық әдістерді 

қолдануға жағдай жасалынады.  

 4. Шешу әдісі. Әрбір математикалық есепті шешуге арналған арнайы 

әдістер математика пәнінде қарастырылған. Математикалық әдістер негізінен 

екі топқа бөлінеді. Біріншісін аналитикалық әдістер деп атайды. Оларды 

пайдалану нәтижесінде есептің шешімі формула күйінде анықталады. 

Аналитикалық әдістер дәл және жуық болып екі түрге бөлінеді. 

Аналитикалық әдістер көбінесе классикалық математикада қарастырылады, 

олардың басқа әдістерден артықшылығы – шешімдерді талдау жасауға 

ыңғайлылығы. Бірақ іс жүзінде кездесетін есептердің басым көпшілігі бұл 

әдістермен шешілмейді немесе оларды әртүрлі амалдарды пайдаланып 

қарапайым түрге келтіруге тура келеді. 

 Сондықтан көпшілік жағдайда практикалық есептерді шешуге сандық 

әдістер қолданылады. Олардың аналитикалық әдістерге қарағанда 

артықшылығы – іс жүзінде кездесетін барлық есептерді дерлік шешуге 

болатындығы, ал кемшілігі – шешімдердің тек жуық мәндері ғана анықталады 

және үлкен көлемдегі есептеу жұмыстарын орындауға тура келеді. Бірақ ол 

кемшіліктер компьютерді пайдаланудың арқасында жойылады деуге болады. 

Себебі қазіргі кездегі компьютерлердің есептеу дәлдігі мен жылдамдығы өте 

жоғары, кез келген дәлдікті қамтамасыз етуге және үлкен көлемді 

есептеулерді жылдам орындауға болады. 

 5.  Есептің алгоритмін құрастыру. Шешу әдісі таңдап алынғаннан кейін 

есептің алгоритмі құрастырылады. Алгоритмді мәтін немесе логикалық сұлба 

(блок-сұлба) түрінде бейнелеуге болады. Программа құрастыруда қателеспеу 

үшін алгоритмді жақсы әрі терең талдаудан өткізу керек.  
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 6. Есептің программасын құрастыру. Алгоритм бойынша программаның 

мәтіні жазылады. Көпшілік жағдайда программа мәтіні программалау тілінің 

бірінде жазылады. Алгоритмдік тілде жазылған программаны алғашқы модуль 

деп атайды. Оны дайындау үшін мәтіндік редактор пайдаланылады. 

 7. Программаны қалыптау. Құрастырылған программа компьютер 

жадына енгізіліп, орындалуға дайын программа құрастырылады. Бұл үдерісті 

программаны қалыптау (debug - отладка) деп атайды. Осы үдерістің 

нәтижесінде орындалуға дайын программа құрастырылады. Оны орындалатын 

модуль немесе ехе – файл деп атайды. 

 8. Программаны орындау. Қалыптанған программа арнайы 

программаның көмегімен орындалуға жіберіледі. Бұл жерде қажетті деректер 

қосымша енгізілуі мүмкін. 

 9. Есептің шешімін талдау. Программа орындалғаннан кейін алынған 

нәтижелерді талдау. Бұл – есепті қоюшы маманның ісі.        

 

Сөздік  

 

шарттар, талаптар мен шектемелер – условия, требования и ограничения  

нәтиже – результат 

маман – специалист 

ең бастылары – самые главные, наиболее важные преимущества  

іріктеу – отбор, выбор, сортировать 

зерттеу – исследование 

құбылыс – явление 

міндет – задача 

маман – специалист  

шама – величина, значение 

талдау жасау – анализ 

артықшылық – преимущество, предпочтение 

кемшілік, ақау – дефект, недоделка 

қателік - ошибка 

шешім – решение 

дәлдік – точность 

жылдамдық - скорость 

 

 19.1 Мәтіндегі тірек сөздерді табыңыз. 

 19.2 Мәтінге жоспар құрып, өз пікіріңізді білдіре отырып 

шығармашылықпен мазмұндаңыз. 

 19.3 Мәтіннің тілдік құралдарын табыңыз (жай сөйлем, түрлері; 

құрмалас сөйлем, түрлері; модаль сөздер; мезгілдік мағынаның берілу 

жолдары; бастауыштан кейін сызықшаның қойылуы т.б.). 

 19.4 Мәтінге стильдік талдау жасаңыз. 

 19.5 Мәтіндегі тірек сөздермен әртүрлі стильдегі шағын мәтіндер 

құрастырыңыз. 
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 20-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Мәтінді стильдік талдау 

  

Мәтінді жан-жақты толық талдау мына сияқты жоспарда жүргізіледі. 

 1. Берілген мәтінге сипаттама беру, оның кімдерге арналғаны, 

сөйлеудегі мақсат, яғни не үшін айтылғанын анықтау. 

 2. Негізгі стильдік ерекшеліктерін ашу (еркіндік – ресмилік, нақтылық – 

анық еместік, образдылық – образды емес, эмоционалдылық – эмоционалды 

емес т.б.), қалай айтылғандығын анықтау. 

 3. Тілдік құралдарын анықтау (ойды айту, жеткізудегі тілдік 

құралдардың таңдалуын ажырату). 

 4. Қорытынды жасау. Мәтіннің қай стильге қатысты екендігін анықтау.  

 Стильдік талдау кезінде анализдік және синтездік тәсілдер 

пайдаланылады.  

Ғылыми стильдегі мәтінді талдау былай жүргізіледі: 

1) Ғылыми мәтінді анықтай білу. Оның негізгі ерекшеліктерін ажырата 

білу. 

2) Қай ғылым саласы екендігін терминдер арқылы анықтай білу. 

3) Шағын ғылыми мәтінді талдай білу. 

4) Кейбір сөздердің ғылыми стильге байланысты синонимдерін 

ауыстырып, сөйлемдерді қайта құра білу. 

5) Кейбір мәтіндерді ғылыми стильге сай жөндеп, жетілдіре алу. 

6) Ғылыми стильде шағын мәтін жаза білу.  

 

 20.1 Мәтінге стильдік талдау жасағанда нені анықтау керек? 

 20.2 Тілдің стильдік ерекшеліктері дегенді қалай түсінесіз? 

 20.3 Тілдік құралдар ұғымын түсіндіріңіз. 

 

Жағдаяттық тапсырма. Сіз жұмыстан қысқарып қалып, несиеңізді 

төлеуді кешіктірдіңіз. Банк сіздің карточкаңызды бұғаттап тастады. Сіз 

бірнеше айдан кейін басқа жұмысқа орналасқаныңызбен, жалақыңызды ала 

алмай жүрсіз. Өз құқыңызды қорғау мақсатымен заңгерден ақыл-кеңес 

сұраңыз.  

 

 Лексика-грамматикалық тест 

  

 1. Есепті шешу үдерісі оны қоюдан басталады. Бұл кезеңде шешілуге 

тиісті есептің ... , оның шешіміне қойылатын ... , ... мен ... толық түрде әрі 

айқын сипатталынуы тиіс.  

а) мақсаты, шарттар, талаптар, шектемелер 

ә) мұраты, шарттар, талаптар, шектемелер 

б) мұраты, шарттар, талаптар, тілектер 

в) мұраты, жағдайлар, ұсыныстар, тілектер 
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 2. Есепті шешу қызметін кім орындайды?  

а) мамандық 

ә) маман 

б) кәсіпкер 

в) кәсіби шебер 

 

 3. Анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестерін табыңыз. 

а) есепте қарастырылатын, ол формулалар 

ә) функциялар мен функционалдар, мәселеге байланысты 

б) функционалдық байланыстар, формулалар жиынына 

в) енуі мүмкін, бір математикалық 

 

4. Дәл, жуық, әдіс сөздерінің дұрыс берілген синонимдік қатарын 

табыңыз. 

а) иә, жақын, тәсіл 

ә) тура, алыс, айла 

б) осы жерде, шалғай, қулық 

в) нақты, таман, амал 

  

 5. Көпшілік жағдайда практикалық есептерді шешуге ... ... қолданылады. 

а) сандық әдістер 

ә) саналы әдістер 

б) программалық әдістер 

в) модульдік әдістер 

 

6. Құрастырылған ... компьютер ... енгізіліп, орындалуға дайын 

программа құрастырылады.  

а) есеп, шешім 

ә) программа, жадына 

б) алгоритм, жадына 

в) шама, жадына 

 

7. Программа орындалғаннан кейін алынған нәтижелерді талдау – 

кімнің ісі? 

а) инженердің ісі 

ә) программистің ісі 

б) есепті қоюшы маманның ісі 

в) оқытушының ісі 

 

8. Стильдік талдау кезінде қандай тәсілдер пайдаланылады? 

а) жұптау, топтау 

ә) анализдік және синтездік 

б) біріктіру, бөлу 
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в) жүйелеу, саралау 

 

 9. Тиісті сөзді қойыңыз. 

Берілген мәтінге ... беру, оның кімдерге арналғаны, сөйлеудегі мақсат, яғни не 

үшін ... анықтау. 

а) сипаттама; айтылғанын 

ә) айқындама; сөйлегенін 

б) пікір; хабарлама 

в) түсініктеме; айтылғанын 

 

 10. Әдеби тілдің неше стилі бар? 

а) 4 

ә) 5 

б) 6 

в) 7 

  

 21 -тапсырма. Мәтінді аударыңыз. 

 

Эксперименттерді жоспарлау 

  

Жасалған модельдің зерттелетін жүйеге немесе объектіге сәйкес екенін 

дәлелдегеннен кейін оны имитациялық модельдеуге кірісу керек. Яғни, 

зерттеліп отырған объектінің берілген уақыт аралығындағы жұмысын осы 

мерзімнің басынан аяғына дейін бейнелеп шығу қажет. Осындай бейнелеуді 

келешекте имитациялық модельдеудің бір нақтыламасы деп атаймыз.  

 Осы бір нақтыламаның арқасында анықталған көрсеткіштердің мәні, 

әрине, қарастырылып отырған объектілердегі үдерістің объективті 

сипаттамасы бола алмайды. Себебі имитациялық модельдеу әдісі іс жүзінде 

кездесетін әртүрлі (станоктың сынып қалуы, жұмысшының жұмысқа кешігуі, 

шикізаттың жетіспеуі және т.б.) кездейсоқтықтардың бұл үдеріске әсерін 

бейнелей алатындығынан осы көрсеткіштердің мәні де кездейсоқ шама 

болады. Сондықтан имитациялық модельдеудің нәтижесінде анықталатын 

көрсеткіштердің мағынасын бірнеше нақтыламалардың орта саны ретінде ғана 

қарастыру керек. Егер осы нақтыламалардың санын (n) жеткілікті мөлшерде 

тағайындасақ, үлкен сандар заңына сәйкес, көрсеткіштің мағынасы тұрақты 

болып, оның іс жүзіндегі мәнін дәлірек сипаттайды. 

 Кейде имитациялық модельдеудің бір нақтыламасының нәтижесі де дәл 

сипаттама бере алады. Ол үшін модельденіп отырған объектідегі үдерістер 

эргодикалық қасиетке ие болуы керек.  

 

Сөздік 

  

бейнелеу – изображать 

нақтылы шама – конкретная величина 
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келешек – будущее 

кездейсоқ шама – случайное значение; величина 

көрсеткіш – показатель 

мағына – смысл 

тағайындау – назначать 

қарастыру керек – надо рассматривать 

қасиет – свойство, качество 

 

 21.1 Имитациялық модельдеудің нақтыламасы дегеніміз не?  

 21.2 Мәтіндегі тірек элементтерді жазыңыз.  

 21.3 –у тұлғалы түрленген сөздерге морфологиялық талдау жасаңыз.  

 21.4 Мәтіннен модаль сөздерді табыңыз, олармен мәтіннен бөлек 

сөйлемдер құраңыз.  

 

 22-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Эссе 

 

 Эссе (фр. еssai) – сын, публицистика жанры – шағын көлемдегі проза 

түріндегі еркін композиция. Эссе нақты тақырып бойынша жеке әсері мен ой 

толғанысын бейнелейді. Мұны «еркін тақырыптағы шығарма» деп атайды. 

Логикалық заңдылықты сақтай отырып, мазмұндаудың әртүрлі тәсілдерін – 

баяндау, сипаттау, пайымдауды қолдануға болады. Эссе мақсатына 

байланысты қойылған мәселенің нақты мазмұнын көрсетіп, тілдік құралдарды 

іріктей отырып, әртүрлі стильде жазылуы мүмкін. Эссе жазуда көбінесе 

публицистикалық және ауызекі сөйлеу стильдері, сондай-ақ көркем әдебиет 

стилінің элементтері: дәйексөздер (цитата), афоризмдер, өлеңдер де  

қолданылады.   

 

 22.1 Эссе дегеніміз не? 

 22.2 Эссе қандай стильдермен жазылады? 

 22.3 Өзіңізге ұнайтын тақырыптардың біріне (өмір, арман, мамандық, 

отбасы, саясат, отан т.б.) эссе жазыңыз және қай стильде жазып, қандай тілдік 

құралдарды пайдаланғаныңызды айтыңыз. 

 

Жағдаяттық тапсырма. Сіз компанияның директорысыз. Қол 

астыңыздағы жаңа келген қызметкерлермен жиналыс өткізіп жатырсыз. 

Олардың әрқайсысына атқаратын міндеттерін түсіндіріңіз. 

 

 Лексика-грамматикалық тест 

  

1. Жасалған модельдің зерттелетін жүйеге немесе объектіге сәйкес 

екенін дәлелдегеннен кейін оны не істеу керек? 

а) имитациялық модельдеу 
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ә) имитациялық шамалау 

б) кездейсоқ модельдеу 

в) көрсеткіштердің мәнін алу 

 

2. Зерттеліп отырған объектінің берілген уақыт аралығындағы жұмысын 

осы мерзімнің басынан аяғына дейін бейнелеуді  имитациялық модельдеудің 

несі деп атаймыз? 

а) бір нақтыламасы 

ә) екі нақтыламасы 

б) үш нақтыламасы 

в) бір нақтысы 

 

 3. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Осы бір нақтылама... арқасы... 

анықтал... көрсеткіштер... мән..., әрине, қарастырыл... отыр... 

объектілерде... процес... объектив... сипаттама... бола алмай... . 

а) –нің, -нда, -ған, -дің, -і, -ып, -ған, -гі, -тің, -ті, -сы, -ды 

ә) –ның, -нде, -ған, -дің, -і, -ып, -ған, -гі, -тің, -ті, -сы, -ды 

б) –ның, -нда, -ған, -дің, -і, -ып, -ған, -гі, -тің, -ті, -сы, -ды 

в) –нің, -нде, -ген, -дің, -ы, -іп, -ген, -ғы, -тың, -ты, -сі, -ді 

 

 4. Тиісті сөздерді қойыңыз. Имитациялық модельдеудің нәтижесінде 

анықталатын көрсеткіштердің мағынасын ...... қарастыру керек. 

а) бірнеше нақтыламалардың орта саны ретінде ғана 

ә) бірнеше нақтыламалардың толық саны ретінде ғана 

б) бірнеше нақтыламалардың бірдей саны ретінде ғана 

в) бірнеше нақтыламалардың кері саны ретінде ғана 

 

 5. Егер осы нақтыламалардың санын (n) ... мөлшерде тағайындасақ, 

үлкен сандар заңына сәйкес, көрсеткіштің мағынасы ... болып, оның іс 

жүзіндегі мәнін ... сипаттайды. 

а) жеткілікті, тұрақты, дәлірек 

ә) жеткіліксіз, тұрақсыз, дәл емес 

б) жеткілікті, жайлы, дәлірек 

в) жемісті, тұрақты, дәлірек 

 

 6. Изафеттік тіркесті көрсетіңіз.  

а) бірнеше нақтылама 

ә) нақты айту 

б) нақтыламаның мәні 

в) айтқанды нақтылап ал 

 

 7. Қандай модельдеу бар? 

а) имитациялық 

ә) кездейсоқ 
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б) өзгеше 

в) нақтылама модельдеу 

 

 8. Эссені басқаша қалай атайды? 

а) еркін композициялық шығарма 

ә) еркін тақырыптағы шығарма 

б) әдеби тақырыптағы шығарма 

в) тарихи шығарма 

 

 9. Эссе әдеби тілдің қанша стилінде жазылады? 

а) 2 

ә) 4 

б) 3 

в) барлық 

 

 10. Эссе логикалық заңдылықты сақтап жазыла ма? 

а) жоқ 

ә) иә 

б) жартылай 

в) білмеймін 

 

 23-тапсырма. Мәтінде берілген негізгі ойды орыс тіліне аударыңыз. 

 

Сигналдағы ақпараттың  мөлшерін  өлшеу 

  

Ақпарат берілісіндегі маңызды түсініктің бірі – ақпарат мөлшерін 

анықтау. Бұл мәселе ақпарат теориясында қарастырылатын ақпаратты сақтау, 

тарату және өңдеу үдерістерінде зерттелінген. Ақпаратты жеткізу туралы сөз 

болғанда, тасымалданатын ақпараттың мөлшерін білу қажет болады. 

Информатика пәнінен белгілі, хабарлама белгілердің жиыны ретінде 

семиотека атты ғылым саласында үш деңгейде зерттелінеді: синтаксистік, 

семантикалық және прагматикалық.  Осы аталынған деңгейлердің 

әрқайсысында  ақпарат берілісіндегі ақпарат мөлшерін есептеуде өзіндік 

тәсілдері  мен өзіндік өлшемі болады.  

Синтаксистік деңгейде ақпаратты өлшеу үшін келесі параметрлер 

енгізілген: ақпарат көлемі және ақпарат саны. Семантикалық деңгейде немесе 

ақпараттың мәнінің мазмұны бойынша  тезаурус өлшемі кеңірек тараған. 

Тезаурус өлшемі пайдаланушының түскен хабарламаны қабылдау 

мүмкіншілігін анықтайды.  Тезаурус – пайдаланушы немесе жүйе білетін 

мәліметтердің жиыны. Прагматикалық деңгейдегі ақпарат өлшемі ақпараттың 

пайдалылығын (құндылығын) анықтайды.  

Ақпараттың сандық өлшемін зерттеуге байланысты мәселелер 

ақпараттар теориясында қарастырылған. Бұл теорияда  негізінен ақпарат 

берілісінің орташа жылдамдығы мен оны арттырудың әдістеріне көбірек көңіл 
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бөлінген. Осыған байланысты  зерттелінетін оқиға туралы ақпараттың сандық 

өлшемі  ол оқиғаның ықтималдығына тәуелді деп есептелінеді.  Ақпарат 

мөлшерін анықтауда  энтропия туралы түсінік енгізілген.  

 

Сөздік  

 

ақпарат мөлшері – объем информации  

тасымалдау – транспортировка 

өзіндік – собственный 

құндылық – ценность 

мәселе – проблема, задача 

оқиға – событие 

ықтималдық – вероятность 

тәуелді – зависимый 

түсінік - понятие 

 

 23.1 Мәтіндегі тірек элементтер негізінде хабарлы сөйлемдермен 

жоспар құрыңыз. 

 23.2 Анықтауыштық тіркестерді жазып, мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрыңыз. 

 23.3 Мәтіндегі терминдердің орысша баламаларын тауып, сөйлем 

құрастырыңыз. 

 23.4 Модельдеу туралы ғылыми еңбектерді оқып, мәтінді өз 

тарабыңыздан толықтырып мазмұндаңыз.  

 

 24-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Аңдатпа  

 

 Аңдатпа латын сөзі, «ескерту» дегенді білдіреді. Аңдатпа – еңбектің, 

құжаттың сипаттамасы, еңбекке, оның бөліктеріне (үзінді), бірнеше құжатқа 

жазылады. Құжаттың, еңбектің мақсаты (кімге, неге арналған), мазмұны, 

формасы мен басқа ерекшеліктері қамтылып сипатталады.  

 Аңдатпа функционалдық стильдің, ғылыми және техникалық әдебиеттің 

бір жанры болып табылады. Оның өзіндік ерекшеліктері бар.  

 Аңдатпа ақпарат көзі, еңбек туралы жинақтаған қысқа сипаттама береді 

және алғашқы құжатта не туралы айтылатынына жауап береді.  

 Аңдатпа реферат сияқты еңбектің мазмұнын ашпайды, тек оның 

мазмұны туралы жалпы түсінік береді.  

 Аңдатпа оқырманға оған белгісіз еңбек туралы алдын-ала түсінік, хабар 

беріп, қажетті ақпаратты, еңбекті іздеп табуға көмектеседі.  

 Аңдатпаның мынандай түрлері бар: анықтама-аңдатпа, кепілдеме-

аңдатпа, арнайы, аналитикалық, топтық т.б. 
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 Аналитикалық аңдатпа еңбектің қажетті тараулары, тараушалары мен 

беттеріне беріледі.  

 Арнайы аңдатпалар көбіне анықтама сипатында болады. 

 Кез келген аңдатпа екі бөлімнен тұрады: 

 - библиографиялық сипаттау; 

 - аңдатпа мәтіні. 

 Библиографиялық сипаттау (сипаттама) еңбек туралы алғашқы хабарды 

береді және мемлекеттік қалыпқа сәйкес құрастырылады. 

 Аңдатпа мәтіні библиографиялық сипаттауда берілген хабарды 

толықтырады және еңбектің мазмұны, оның авторы, еңбектің жетістіктері 

туралы баяндайды.  

 Аңдатпаға, әсіресе анықтамалық аңдатпаға қойылатын негізгі талаптар: 

 - аңдатпа композициясы логикалық жүйелі, аңдатпа берілетін еңбектің 

композициясынан өзгеше болуы мүмкін; 

 - аңдатпаға алынатын мәліметтер, олардың қалыптасуы мен орналасуы 

аңдатпа берілетін еңбектің мазмұны мен сипатына, кімдерге арналғандығына 

байланысты; 

 - аңдатпа тілі әдеби, қарапайым, анық, абзацсыз болуы керек; 

 - аңдатпаның орташа көлемі 500 баспа белгі болуы тиіс, тек кейбір 

жағдайларда 800-1000 баспа белгіге жетеді.  

 Егер де аңдатпа беріліп отырған еңбек жаңа немесе аз зерттелген 

мәселеге арналса, кейде қарастырылатын мәселе туралы қысқа мағлұматтар 

беріледі және егер онда жаңа терминдер берілетін болса, оларға түсініктеме 

беріледі.  

  

 1 кесте - Аңдатпада қолданылатын тілдік қолданыстар 

құжатта 

монографияда 

кітапта 

кітапшада 

жинақта 

аталған шығармада 

жұмыста 

  

құжаттың 

мақаланың 

монографияның 

бірінші 

екінші                        

үшінші                  

аталған                         

осы                                               

тарауында 

кітаптың 

кітапшаның 

жинақтың 

бірінші 

екінші                                                      

үшінші                                                    

бөлімінде 

 

 қандай мәселе, теория, 

принциптер, нәтижелер, 

әдіс, негізгі мәселелер, 

 талданады 
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көзқарастар т.б.                                                          

 

ережелер, идеялар, 

көзқарастар мазмұны,                                                             

сұрақтар жиынтығы, 

әсері, қолданысы т.б.           

 

жүйе, заңдылықтар, 

ерекшеліктер, фактілер                                                                    

негізгі идея, әсері, 

мүмкіндік, мәселе,                                  

сұрақ, бағыт                                                 

 

принцип, негіз, мысал, 

бағыт, мәлімет,  

рөлі, қорытынды                                                     

 

зерттеулер, мәліметтер, 

нәтижелер, талдаулар                                                                  

 баяндалады 

 

 

 зерттеледі 

 

 сипатталады 

 

 талданады 

 

 

 

 қарастырылады  

 

 

 

 көрсетіледі 

 

 

 ұсынылады                                                      

 

 24.1 Аңдатпа дегеніміз не? 

 24.2 Аңдатпаның қандай түрлері бар? 

 24.3 Аңдатпадағы тілдік қолданыстарды айтыңыз. 

 24.4 Келтірілген мәліметтерді пайдаланып, мамандығыңызға 

байланысты ғылыми мәтінге аңдатпа құрастырыңыз. 

 

Жағдаяттық тапсырма. Өзіңіз жұмыс істейтін кәсіпорын туралы 

сұхбатты жалғастырыңыз. 

А. – Сәлем ... 

Б. - ... 

А. - Жақсы, көріспегелі көп болды. 

Б. - ... 

А. – Жаңалықтар көп. Мен қазір «...» телекомпаниясында жұмыс істеп 

жатырмын.  

Б. - ... 

А. – Оның рас. Ал сен ше? Астанада жұмыс істегің келіп еді ғой? 

Б. - ... 

А. – Қандай тамаша! Кім болып қызмет атқарасың? 

Б. -...   

 

 Лексика-грамматикалық тест 

  

1. Ақпарат берілісіндегі маңызды түсініктің бірі – ақпарат мөлшерін ... . 

а) азайту 
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ә) көбейту 

б) сақтау 

в) анықтау 

 

2. Табыс септігінде тұрған сөзді көрсетіңіз.  

а) жеткізу 

ә) білу 

б) мөлшерін 

в) ақпараттың 

  

3. Сөйлемдегі «қалай» сұрағына жауап беретін сөзді белгілеңіз. 

Семантикалық деңгейде немесе ақпараттың мәнінің мазмұны бойынша  

тезаурус өлшемі кеңірек тараған. 

а) семантикалық 

ә) кеңірек 

б) мазмұны 

в) тараған 

  

4. Ақпарат берілісіндегі ақпарат мөлшерін есептеуде өзіндік ... мен 

өзіндік ... болады. 

а) тәсілдері, өлшемі 

ә) әдістері, көлемі 

б) амалдары, құралы 

в) ақпараты, маңызы 

 

5. «Вероятность» сөзінің дұрыс баламасын көрсетіңіз. 

а) пайдалылық 

ә) мүмкіндік 

б) ыңғайлылық 

в) ықтималдық 

 

6. Тиісті қосымшаларды қойыңыз. Тезаурус өлшем... пайдаланушының 

түскен хабарлама... қабылдау мүмкіншілігі... анықтайды. 

а) –ы, -ні, -ын 

ә) –і, -ны, -н 

б) –і, -ні, -ын 

в) –і, -ны, -ын 

  

7. «Мөлшері, көлемі, шамасы» қандай сөздерге жатады? 

а) мағынасы қарама-қарсы  

ә) мағынасы жуық 

б) көп мағыналы  

в) мағынасы бөлек 
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8. Аңдатпа латын сөзі, ...  дегенді білдіреді. 

а) ескертпе 

ә) ескеру 

б) ескерту 

в) есте сақтау 

 

 9. Аңдатпа функционалдық ..., ғылыми және техникалық ... бір жанры 

болып табылады. 

а) стилистиканың, көркем әдебиеттің 

ә) стильдің, әдебиеттің 

б) еңбектің, мәтіннің 

в) әдеби тілдің, әдебиеттің 

 

 10. Аңдатпа оқырманға оған белгісіз еңбек туралы алдын-ала түсінік, 

хабар беріп, неге көмектеседі? 

а) қажетті ақпаратты, еңбекті іздеп табуға 

ә) қажетсіз ақпаратты, еңбекті іздеп табуға 

б) қажетті мәтінді, еңбекті іздеп табуға 

в) қажетті ақпаратты, керекті авторлардың еңбегін бағалауға 

 

 25-тапсырма. Мәтінді мазмұндаңыз. 

 

Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу 

  

Іс жүзінде кездесетін әртүрлі күрделі жүйелерді зерттегенде оларды 

көпшілікке қызмет көрсету жүйелері (КҚКЖ) ретінде қарастыруға болады. 

Өкінішке орай, көпшілікке қызмет көрсету теориясының математикалық 

аппаратының қолдану мүмкіншілігі өте шектеулі. Бұл аппарат тек қана 

кірісіндегі талаптар қарапайым ағынын құратын, ал осы талаптарға қызмет 

көрсету уақыты экспоненциалдық үлестірім заңымен бейнеленетін жүйелерді 

ғана зерттей алады. Сондықтан көпшілікке қызмет көрсету жүйелерінің 

сұлбасына келтіріле алатын көптеген күрделі жүйелерді зерттеу үшін 

имитациялық модельдеу әдісі қолданылады.  

 Бірарналы көпшілікке қызмет көрсету жүйесін модельдеу. Осы жүйенің 

кірісіндегі талаптар Пальм кездейсоқ оқиғалар ағынын құратын болсын және 

ол ағынның оқиғаларының аралық мәнінің үлестірім заңы берілсін. Бұл 

талаптар қызмет көрсету арнасының алдына кезекке тұрып, әрқайсысы өз 

кезегіне сәйкес бірінен соң бірі қызмет көрсетуге алынсын. Кезекте тұру 

мерзімі шектеулі деп есептейік. Жалпы жағдайда бұл мерзім үлестірім заңы 

белгілі кез келген кездейсоқ шама бола алады. Талаптарға қызмет көрсету 

мерзімі де үлестірім заңы белгілі кездейсоқ шама болсын.  

 Осы көпшілікке қызмет көрсету жүйесінің [0,7] аралығындағы жұмыс 

барысын модельдейік. t <   T уақытында алынған талаптан арнаның босау 
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мезгілі  tбос  > T теңсіздігімен сипатталса, ол талапқа қызмет көрсетілмеуі тиіс. 

Бұл жүйені модельдеудің арқасында келесі көрсеткіштерді  анықтауға болады: 

қызмет көрсетілетін талаптардың барлық барлық талаптарға қатысты үлесі, 

талаптардың кезекте күту уақыттарының орташа мәні және тағы басқалар. 

 Бірарналы көпшілікке қызмет көрсету жүйесін имитациялық модельдеу 

алгоритмінің әрбір қадамымен танысайық.  

 1-ші оператордың көмегімен имитациялық модельдеуге қажетті 

бастапқы деректер, яғни талаптар ағынының параметрлері, берілген үлестірім 

заңдарының сипаттамалары, модельдеу мерзімі және тағы басқалар 

тағайындалады. 

 2-ші оператор имитациялық модельдеудің неше рет қайталанғанын, яғни 

нақтыламалар санын есептейді. 

 3-ші оператор жаңа нақтыламаны модельдей бастауға даярлық жасайды.  

 4-ші және 5-ші операторлардың көмегімен кезекті талаптың жүйеге 

келіп түскен мезгілі  

t = tj-1 + z  

табылады. Бұл формуладағы tj-1 –алдыңғы талаптың келіп түскен мезгілі, ал z –

осы екі талаптың аралығы.  

 

Сөздік  

 

кіріс – вход, доход, приступи 

үлестірім заңы – закон распределения 

ағын – поток 

теңсіздік – неравенство 

үлес – вклад, доля 

ену – доступ, входить 

өту – проходить 

мерзім – срок 

 

 25.1 Көпшілікке қызмет көрсету теориясының математикалық 

аппаратының қолдану мүмкіншілігі қандай? 

 25.2 Имитациялық модельдеу әдісі не үшін қолданылады? 

 25.3 Бірарналы көпшілікке қызмет көрсету жүйесін имитациялық 

модельдеу алгоритмінің әрбір қадамының ерекшелігі неде?  

 25.4 «Жүйе» термині қай сөздермен мағыналық сөз тіркестерін жасай 

алады? Сөздердің дұрыс сыңарларын тауып, сәйкестендіріңіз. 
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 25.5 Мәтіндегі термин сөздермен сөз тіркесін, сөйлем құрастырыңыз. 

 

26-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Арнаулы лексика: термин сөздер мен кәсіби сөздер 

  

Арнаулы лексика дегеніміз қоғамдағы өзара ыңғайлас әртүрлі 

әлеуметтік топтардың мамандығына, қызметіне, шұғылданатын кәсібіне 

байланысты қалыптасқан сөздер мен сөз қолданыстары (сөйлемше я сөз 

тіркестері). Арнаулы лексика жалпыұлттық лексиканың құрамына кіреді, 

бірақ оның да қолданылуы диалектизмдер сияқты шектеулі.  

Арнаулы лексика екі салаға бөлінеді: 

а) кәсіби терминология; ә) кәсіби сөздер. 

Кәсіби терминология дегеніміз ғылым, техника, өндіріс т.б. 

саласындағы арнаулы ұғымдар мен зат атауларын дәл білдіру үшін жасалған 

сөздер мен сөз тіркестерінің жиынтығы. Демек, термин сөздердің термин емес 

кез келген сөздерден ең басты айырмасы ғылым, техника т.б. саласындағы 

арнаулы ұғымдарды дәл анықтап білдіретіндігінде. 

Терминдер мен атаулардың қазақша баламасын жасау мына сияқты 

жолдармен іске асқан. 

1. Орысша терминдерге қазақтың ежелден белгілі төл сөздері мен 

олардан жасалған туынды сөздер балама ретінде қабылданған. Мысалы: 

аманат (наказ), талу (обморок), сең (льдина), тұрақ (стоянка), парасат 

(разум), балама (альтернатива), әлеует (потенциал), алпауыт (монополист) 

т.б. 

2. Қазақ тіліндегі сөзжасам тәсілдері арқылы орысша терминдерге және 

жаңа ұғымдарға балама боларлық жаңа сөздер жасап, терминдер қатары 

толықтырылған. 

3. Орыс тіліндегі бір ұғым қазақ тіліне әртүрлі аударылып берілген. 

Мысалы: баланс – теңгерім, теңдестік; зона – аймақ, белдем; натяжение – 

керіліс (физ.), керілу (тех.); стадия – саты (мед.), стадия – кезең (мед.) т.б.    

 4. Терминдер мен атауларға кейбір көнерген сөздер мен жергілікті 

сөздерді балама етіп қалыптастыру қабылданған. Мысалы: айдауыл, жасауыл, 

ақпараттық 

негізгі 

берілген 

оператор 

 

 

 

 

 

 

 

 

жүйе 

құрылымы 

қызмет көрсету 

ағындық 

имитациялық 

модельдеу 
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кежеуіл, дулыға, ғимарат сияқты көне сөздер конвойный, есаул, 

телохранитель, шлем, здание сөздеріне; шұрат, кесене, кеден, кәуап, сәлбен, 

майқаңбақ, шалғам, шалқан сияқты жергілікті сөздер оазис, мавзолей, 

таможня, шашлык, щалфей, верблюдка (бот.), редис, репа сөздеріне балама 

ретінде берілген.   

 Кәсіби сөздер. Арнаулы сөздердің бір түрі – кәсіби сөздерге жалпы 

халыққа бірдей түсінікті бола бермейтін, белгілі кәсіп я щаруашылық 

саласымен шұғылданатын адамдардың арасында ғана айтылатын, соларға 

түсінікті сөздер мен  сөз тіркестері жатады. Мысалы, балық шаруашылығына 

байланысты қабадан ау (талдан иіп жасалған аудың бір түрі), ақаншы (қызыл 

балық аулаушы адам), инелік (ау тоқитын ағаш ине), азына (адам отыру үшін 

қайыққа салынған көлденең тақтай) т.б. сөздер осы кәсіппен айналыспаған 

басқа жердің адамдарына түсініксіз. Бұл жағынан кәсіби сөздер термин 

сөздерге жақын. Термин сөздерді белгілі бір ғылым, техника саласындағы 

мамандар ғана болмаса, басқа көпшілік қолданбайды. Бірақ ол екеуінің 

жасалуында түбірлі айырмашылық бар. Термин сөздер ғылым, техника 

салаларының дамуына байланысты ғалымдар, мамандар жасап жасап 

қалыптастырған сөздер. Ал кәсіби сөздер олай емес, белгілі кәсіп түрлерімен 

шұғылдануға байланысты жергілікті халықтың өз арасында туған сөздер. 

Кәсіби сөздерді белгілі бір территорияны мекендеуші тұрғындар қолданса, 

терминдердің қоданылуында ондай территориялық шек болмайды. Термин 

сөздер әдеби тіл лексикасының құрамына кіреді, ал кәсіби сөздердің бәрі 

бірдей оған кіре бермейді.  

  

26.1 Арнаулы лексика дегеніміз не? 

 26.2 Арнаулы лексиканың негізгі салаларын атаңыз. 

 26.3 Терминдер мен кәсіби сөздердің айырмашылығы неде? 

 

Жағдаяттық тапсырма. Ірі сауда орталығына жұмысқа қабылдау 

кезіндегі әңгімелему барысында кеңесші (консультант) болғысы келетін 

үміткердің сөзін жалғастырыңыз. 

- Жайғасыңыз. Кеңесші болғыңыз келе ме? 

- __________________________________________________________________ 

- Сатушы болатын адамның бойында қандай қасиеттер болу керек деп 

ойлайсыз? 

- __________________________________________________________________ 

- Ал сіздің бойыңызда осындай қасиеттер бар ма? 

- __________________________________________________________________ 

- Неліктен сатушы болғыңыз келеді? Сіздің мамандығыңыз ... емес пе? 

- __________________________________________________________________ 

-  Компьютердің тілін жақсы білесіз бе? 

- _________________________________________________________________ 

- Интернетпен жұмыс істей аласыз ба? 

- _________________________________________________________________ 
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- Хакерлікпен шұғылданбайсыз ба? Есептегі елдің ақшаларын аударып 

алмайтын шығарсыз? 

- __________________________________________________________________ 

- Компьютер жинай аласыз ба? 

- __________________________________________________________________ 

- Программа 1-ді орнатып көрдіңіз бе? 

- __________________________________________________________________ 

- Міне, сізге бос, жаңа компьютер. Windows–ты қанша уақытта орната аласыз? 

- 

 Лексика-грамматикалық тест 

 

 1. КҚКЖ аббревиатурасы таратып айтылғанда қандай мағына береді? 

а) көпшіл адамдарға қызмет көрсету жүйесі 

ә) көпшілікке қызмет көрсетіп қою жүйесі 

б) көпшілікке қызмет көрсетпеу жүйесі 

в) көпшілікке қызмет көрсету жүйесі 

 

 2. Көпшілікке қызмет көрсету теориясының математикалық 

аппаратының қолдану (возможность) өте (ограничено). 

а) мүмкіндік беруі, шектелмеген 

ә) мүмкіндік берген, шектеліп қойған 

б) мүмкіншілігі, шектеулі 

в) мүмкін, шектеулі 

 

 3. Бұл аппарат тек қана кірісіндегі талаптар қарапайым (потока) 

құратын, ал осы (требованиям) қызмет көрсету уақыты экспоненциалдық 

үлестірім заңымен бейнеленетін (систем) ғана зерттей алады. 

а) ағынын, талаптарға, жүйелерді 

ә) ағысын, талаптарға, жүйелерді 

б) ағынын, талаптыларға, жүйелерді 

в) ағынын, талаптарға, желілерді 

 

 4. Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерінің сұлбасына келтіріле алатын 

көптеген күрделі жүйелерді зерттеу үшін қандай әдіс қолданылады? 

 

а) қарапайым 

ә) имитациялық модельдеу 

б) күрделі 

в) даралау, топтау 

 

 5. 1-ші оператордың көмегімен имитациялық модельдеуге қажетті 

бастапқы (данные), яғни талаптар ағынының (параметры), берілген үлестірім 

заңдарының (описании), (моделирование) мерзімі және тағы басқалар 

тағайындалады. 
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а) ағындар, параметрлері, сипаттамалары, модельдеу 

ә) деректер, параметрлері, суреттері, модельдеу 

б) деректер, параметрлері, сипаттамалары, модельдеу 

в) мәліметтер, параметрлері, сипаттамалары, модельдеу 

 

 6. 2-ші оператор имитация... модельдеу... неше рет қайталанғаны..., яғни 

нақтылама... саны... есептей.... 

а) -лық, -дің, -н, -лер, -н, -ды 

ә) -лық, -дың, -н, -лар, -н, -ді 

б) -лік, -дің, -н, -лар, -н, -ді 

в) -лық, -дің, -н, -лар, -н, -ді 

 

 7. 3-ші оператор жаңа нақтыламаны модельдей бастауға қайтеді? 

а) үйренеді 

ә) келіседі 

б) даярлық жасамайды 

в) даярлық жасайды. 

 

8. Арнаулы лексика ненің құрамына кіреді, бірақ оның да қолданылуы 

диалектизмдер сияқты қандай?  

а) кәсіби лексиканың, шектеулі 

ә) жалпыұлттық лексиканың, шектеулі 

б) жалпыұлттық лексиканың, шектеусіз 

в) терминдердің, шектеулі 

 

9. Арнаулы лексика неше салаға бөлінеді? 

а) бір 

ә) екі 

б) үш 

в) төрт 

 

10. Термин сөздердің термин емес кез келген сөздерден ең басты 

айырмасы ғылым, техника т.б. саласындағы арнаулы ұғымдарды қайтеді? 

а) дәл анықтап білдіреді 

ә) дәлелдеп білдіреді 

б) біршама анықтап білдіреді 

в) екіұшты анықтап білдіреді 
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 Қазақ тілінен өздігінен оқуға арналған оқу материалдары 

 

Жоспар және оның түрлері 

 

Жоспардың бірнеше типі болады: сұраулы сөйлем түрінде, атаулы 

сөйлем түрінде, тезистік, тірек сұлба. 

Құрылысына қарай жай жоспар, күрделі жоспар да болады. 

Жай жоспар (атаулы сөйлем түріндегі) негізгі тармақтардан тұрады. Бұл 

тармақтардың тұжырымдамасы атаулы сөйлемдермен беріледі. 

Күрделі жоспар негізгі тармақтардан құралып, бірнеше тармақшаға 

бөлінеді.  

Сұраулы сөйлем түріндегі жоспар мәтінге сұрау қою арқылы жасалады. 

Мәтіннің ақпарат беретін бір бөлігіне бір сұрақ қойылады. Сұраулы жоспарды 

құрастырғанда сұрау есімдіктерінің тиістісін пайдаланады. Екіұшты 

сұрақтарды (болар ма еді, келер ме еді және т.б.) қоймаған жөн. 

Тезистік жоспар етістіктер қатарынан құралған жоспар (мысалы: 

Көптеген жануарлар мен құстар біз естімейтін дыбыстарды пайдаланады). 

Тезис – бұл абзац, дәріс, баяндама мәтінінің сөйлем түрінде жазылған 

қысқа тұжырымдалған негізгі ой желісі.  

Атаулы сөйлем түріндегі жоспар - аталым қатарларынан, бір нәрсені 

атап көрсетуді сипаттаудан тұратын жоспар (мысалы: Естілмейтін 

дыбыстарды жануарлар мен құстардың пайдалануы).  

Тірек сұлба түріндегі жоспар ең көп мағыналық жүгі бар тірек сөздер 

мен сөйлемдердің үзінділерінен тұрады. Тірек сөздер бойынша сөйлейтін 

сөздің немесе баяндаманың мәтінін оңай еске түсіруге болады. Тірек сөздерді 

таңдап алу оны жазатын адамның есте сақтау ерекшелігі, мақсаты мен 

міндеттеріне байланысты.  

Жоспар оның негізгі тармақтарының мазмұны ашылуына байланысты 

жай немесе күрделі болуы мүмкін.  

Жай жоспарды құрастырған кезде әрбір абзацтың негізгі ойын 

тұжырымдап алу керек: тірек сөзді тауып, оған тәуелді сөздерді тізбелеп 

дерексіз (абстракты) зат есімге айналдыру керек. Сонда атаулы сөйлем 

түріндегі жоспар шығады. Атаулы сөйлем түріндегі жоспарды сұраулы 

сөйлем түріндегі жоспарға оңай түрлендіруге болады және керісінше. 

Күрделі жоспарды құрастырғанда мәтінді қиысты (композициялық) 

тарауларға - кіріспе, негізгі және қорытынды - бөлу қажет. Содан кейін әрбір 

қиысты бөлімдерге тақырып болатын негізгі ойды тұжырымдау қажет. 

Мәтіннің әрбір қиысты бөлімі тақырыптағы мәселенің бір бөлігінің жеке 

аспектілерінің ашылатынын көрсететін екі немесе одан да көп абзацты 

біріктіруі мүмкін.  
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Мәтіннің жоспарын қалай құрастырады 

 

Мәтіннің жоспары – бұл мәтіннің қисынын жүйелеп көрсететін негізгі 

ойлардың тізбесі. Жоспар құрастыру үшін бүкіл мәтінді әрқайсысы белгілі бір 

ойды біріктіретін және қисынды (логикалық) түрде аяқталған ойды білдіретін 

микромәтіндерге (ереже бойынша, бұл мәтіннің абзацтары) бөліп алу керек. 

Негізгі ойларды бөле отырып, сіз жоспардың тармақтарын құрастырасыз. 

Осыған байланысты тұжырымдарыңыз жүйелі, тізбектей берілсе жай жоспар, 

ал сіз бір ой басқа ойлар арқылы ашылып, әртүрлі деңгейдегі ойларды бөле 

алсаңыз, жоспарыңыз күрделі болуы мүмкін. Бөлінген тармақтар мен 

тармақшаларды нөмірлеуге болады. Жоспар құрастыру мәтінді жақсы 

түсінуге мүмкіндік береді.  

Осылайша жоспар: 

Мәтіннің мазмұнын ашады; 

Автор ойының дамуын тізбектей көрсетеді; 

Мәтіннің мазмұнын еске түсіреді; 

Мәтінді қысқаша баяндауды жылдамдатады; 

Авторстилін сақтауға көмектеседі; 

Өзара бақылауды ұйымдастырады, жолға қояды; 

Адамдар назарын жинақтатады.  

 

Тезис 

 

1. Тезистің жоспардан айырмашылығы мәтіннің мағыналық бөлігін атап 

қана қоймай, негізгі ойды қысқаша баяндайды. 

2. Тезистер өз ойын қысқа жеткізуіне байланысты түпнұсқалық 

(оригинальными - первичными) және басқа авторлардың мәтіні негізінде 

құрастырылса екіншілік (вторичными) болуы мүмкін. 

3. Әрбір тезис өзінің микромәтіндерін ашады және тақырыптың өрбуі 

қысқаша, қисынды баяндалады. 

 

Конспект 

 

1. Конспект – мақала, лекция, баяндаманың мазмұнының қысқаша 

(сығымдалған) жазбасы. 

2. Бұл – бастапқы мәтінді жалпылау, жүйелеу нәтижесінде құрылатын 

мәтіннің ерекше түрі. 

3. Конспект тезистен мәтіннің негізгі ойларын - деректерді, цифрларды, 

сұлбаларды, сөзбе-сөз үзінділерді әлдеқайда егжей-тегжейлі жеткізетіндігімен 

ерекшеленеді. 

4. Конспект материалды тез есте жаңғыртуға көмектеседі. Онда жеке 

фразалар мен тірек сөздер жете баяндаудан гөрі үлкен мәнге ие болады.    
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Пікірді қалай жазу керек 

 

Пікір – адамның бір нәрсеге, біреуге, бір нәрсе т.б. туралы өз 

көзқарастары негізінде қалдырған жеке ойы, түсіндірмесі; басылым, шығарма 

немесе өнімге берілген біршама талдау, талқылау. Пікір – тауар немесе 

қызмет түрлері туралы бөгде біреудің шынайы немесе жасанды пікірі. Қазіргі 

кезде маркетинг құралы ретінде пайдаланылады.  Ол әдетте қысқаша түрде 

жазылады. 

Оқылған кітапқа жазылған пікірде не болу керек? 

Алдымен мынаны анықтап алу керек: пікір – бұл сіздің оқыған 

кітабыңызға  жеке ойыңыз, көзқарасыңыз, бағаңыз. Сондықтан білдіретін 

пікіріңіз негізді болу керек. Бұны қалай істеуге болады? 

Біріншіден, сіз кітапты оқығанда қандай сезімде болғаныңызды, яғни не 

қызықтырды, не қапаландырды, не ашуландырды және неліктен, міндетті 

түрде айтыңыз.  

Екіншіден, сізді айрықша «іліктірген» бірнеше сәтті белгілеп қойыңыз: 

бұл мүмкін кейіпкер немесе оның әрекеті немесе автор айтып отырған 

жағдаяттың өзі болуы мүмкін. Тағы да бұл сіздің есіңізде неге қалғанын 

түсіндіріңіз. 

Үшіншіден, оқыған оқиғалардың ішінде сіз үшін ең бағалы болғанын 

айтыңыз. 

 

Пікір құрастыруға арналған жоспар (ескертпе, жаднама); пікірдің 

құрылымы 

1. Шығармаға баға беру. Кітаптың авторы мен атауына зер салыңыз. 

Автор сізге таныс па? Ол туралы сіз не білесіз? Маңыздыларын атап өтіңіз. 

Кітаптың атауы туралы не ойлайсыз? Сізге қызық па? Мүмкін тақырып сіздің 

көңіліңізді көтеріп, кітапта қандай оқиғалар болатынын меңзейтін шығар? Бұл 

туралы пікіріңізді бірнеше сөзбен жеткізіңіз. 

2. Кітаптың мәні мен оның негізгі тақырыбын бөліп көрсету. Сіз 

пікіріңізде кітаптың авторы мен атауын көрсеттіңіз. Пікірдің келесі негізгі 

бөлімінде  басты сұрақтарға жауап беріңіз – бұл кітап не туралы? Оқиғаның 

басты ойы не? Ол неге үйретеді? 

Көңіл аударыңыз! Кітапты егжей-тегжейлі әңгімелеп берудің қажеті 

жоқ. Маңыздысы – шығарманың басты идеясын екі-үш сөйлеммен 

тұжырымдау.   

3. Осындай тамаша (немесе соншалықты жаман емес) кітап жазған 

автордың жалпы талдау шеберлігі. Бұдан әрі басты нәрсені айтамыз: кітап 

ұнады ма жоқ па және неліктен? 

Кітап оқиғасы несімен қуантты? Неге үйретті? Ең қызықты болған не? 

Оқиға кейіпкерлерінің әрекетімен келісесіз бе немесе сіз басқаша істер ме 

едіңіз? Әлде сізде кітаптағы кейіпкерлер үшін айтатын кеңесіңіз де бар шығар. 

Ойыңызға келгеннің бәрін жазуға тырысыңыз. Ал қысқартуға сіз әр кезде 

үлгересіз.       
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4. Шығарманы оқу барысында басыңызға келген ойларды бағалау. 

Кітаптың кейіпкерлері туралы бірнеше сөз айтыңыз, яғни сіз кімді ең басты 

кейіпкер деп есептейсіз? Ал кімдерді қосымша, көмекші, зұлым т.б. кейіпкер 

деп есептейсіз? Олар сізге ұнады ма? Мүмкін, олардың бірімен дос болар ма 

едіңіз? 

 5. Сіздің жеке тұжырымыңыз. Пікірдің соңғы бөліміне өтеміз. 

Қорытынды жасаңыз – оқыған кітабыңыз сізді неге үйретті? Сіз үшін бұл 

кітаптағы ең құнды нәрсе не болды? Сіз нені түсіндіңіз? Сіз оқиғаның мән-

жайына және ерекшелігіне егжей-тегжейлі үңілмей-ақ, кітапқа тек жалпы баға 

бересіз.   Қорыта келгенде, пікір – сіздің шығарманы оқудан алған жеке 

әсеріңіз.  

Пікір жазуға қолданылатын сөздер (синонимдер) мен сөз орамдары  

кітап (шығарма, әңгіме, повесть, роман, хикая, оқиға) 

бұл кітап ұнады (есімде қалды, менің көңілімді аударды, әсер 

қалдырды...) 

қызық кітап (әсерлі, еліктіргіш, тартымды, аса сүйкімді, баурап әкететін) 

автор әңгімелейді (көрсетеді, сипаттайды, суреттейді, айтады, өмірді 

бейнелейді, ... таныстырады, мынадай мәселелер төңірегінде ... суреттейді) 

маған әсіресе оқиғаның басты кейіпкері ұнады (қымбат, қызықты, 

дидарлы, келісті, сүйкімді, шырайлы, ұнамды, назар аударады, әдемі көз 

тартатын, пішінді, көңілімді босатты, елжіретті)  

бұл ертегі (оқиға, кітап) мынадай қорытынды жасауға алып келеді... 

бұл кітапты оқу жеңіл, онда қызықты (әдемі) суреттер бар; автор 

қарапайым тілмен баяндайды... 

 

Ескерту - Диплом жұмысына берілетін пікірде мәтінге толық талдау 

жасамай-ақ, жалпы сипаттама беріледі, көбінесе тәжірибелік кепілдеме береді 

(кемшіліктерді көрсетіп, оларды түзету жолдары ұсынылады).  

Құрылымы: 

 1) Талдау нысанының сипаттамасы (тақырыбы, жұмыстың жанры);                 

 2) Жұмыстың өзектілігіне баға беру;  

 3) Осыған ұқсас басқа да зерттеу жұмыстарымен салыстырмалы түрде 

талдау жасау;  

 4) Сарапшының жұмысқа берген жалпы бағасы;  

 5) Жұмыстағы жетіспеушіліктер, кемшіліктер;  

 6) Қорытындылар. 

 

Сын-пікір 

 

Сын-пікір -  бұл, ереже бойынша, кітапқа, өнер шығармасына т.б. 

жазбаша кеңейтілген түрде  толық талдау және объективті баға беретін ресми 

ой-пікір. Басқаша айтқанда, сын-пікір шығарманы  толыққанды және кәсіби 

талдау.  
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Түптеп келгенде, бұл екі түсінік (пікір және сын-пікір) өзара ұқсас, 

дегенмен айқын айырмашылықтары да бар.  

Пікір мен сын-пікір бір мәселе бойынша ғана жазылуы мүмкін, 

дегенмен сын-пікір, көбінесе, пікір берген сарапшының көзқарасын ескере 

отырып жазылады. 

Пікірді ғылыми жетекші жазса, сын-пікірді оппоненттер жазады.  

 

Ғылыми мақалаға сын-пікір. Сын-пікірдің үлгісі        

 

Сын-пікірде келесі ақпараттар болу керек: 

 

1. Мақаланың толық атауы, автордың қызметі, аты-жөні. 

Мысалы: 

 Педагогика ғылымдарының кандидаты, тіл білімдері кафедрасының 

доценті Рябцева Елена Викторовнаның «Техникалық мамандықта оқитын 

студенттерді шет тіліне оқытуда бақылау функциялары» атты мақаласына 

 

СЫН-ПІКІР 

 

2. Мақаладағы қарастырылатын мәселенің қысқаша сипаттамасы. 

Мысалы: 

Е. В. Рябцеваның мақаласы ЖОО-дағы техникалық мамандықта оқитын 

студенттердің білімдерін, икемділіктерін, дағдыларын ұйымдастыруды 

бақылауда олардың негізгі функцияларын анықтау мен оны сақтаудың 

маңыздылығына арналған.  

3. Ұсынылған мақаланың өзектілік дәрежесі. 

Мысалы: 

Жоғары оқу орнында техникалық мамандықта оқитын студенттердің 

шет тілін игеру білімдерін, ептіліктерін, дағдыларын тексеру мен бағалау оқу 

үдерісінің өте маңызды және қажетті құрамды шарттарының бірі болып 

табылады, ал білімді бағалау әдістемесін игеру оқытушылардың алдында 

тұрған ең бір маңызды да қиын міндеттердің бірі болып табылатындығын 

көрсеткендігі бұл мақаланың өзектілігі екендігіне дау тудырмайды.   

4. Мақаладағы автордың әлдеқайда маңызды аспектілерді ашып 

көрсетуі. 

Мысалы: 

Автормен техникалық мамандықтағы студенттерді шет тіліне оқыту 

кезінде кері байланыс фнукцияларын анықтау немесе бақылау бойынша 

байыпты жұмыс жүргізілген. Е. В. Рябцева техникалық мамандықта оқитын 

студенттерді оқыту үдерісінде оқытушы рөлін өзгерту қажеттілігінің 

айтарлықтай маңыздылығын жазады, өйткені бүгінгі күні ЖОО-дағы 

оқытушы негізі ақпарат көзі болуды доғарып, оқытуды басқармай, одан гөрі 

оқытуға бағыттауы керек.   

  



77 
 

5. Жұмысты жариялауға ұсыныстар. 

Мысалы: 

Рябцева Елена Викторовнаның «Техникалық мамандықта оқитын 

студенттерді шет тіліне оқытуда бақылау функциялары» атты ғылыми  

мақаласы осы тектес жұмыстарға ұсынылған барлық талаптарға сай келеді. 

Бұл мақала баспаға жіберуге ұсынылуы мүмкін.  

6. Сын-пікір берушінің ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, қызметі, 

жұмыс орны, мөр, қолы. 

Ғылыми мақалаға сын-пікір жазу үшін қолданылатын сөз орамдары: 

Автор өз жұмысында ... (егжей-тегжейлі) толық талдау жасайды 

Автор ... сауатты талдайды 

Автор берілген мақалада ... ерекше көңіл бөледі 

Автор ... салада жоғары білім деңгейін көрсетеді 

Автор ... нақты мысалдармен дәлелдейді 

Автор үлкен деректі материалдар негізінде ... қарастырады 

Автор ... екендігіне көңіл аударады 

Автор ... әділетті атап өтеді 

Автор өзінің жеке көзқарасын ойдағыдай дәйектейді 

Автор соны идеялар ұсынады 

Бұл зерттеу жұмысының өзектілігі ... тұжырымдалады 

Автор мақалада ... қарастырады 

Мақалада ... негізгі амалдары талданады 

Мақалада негізгі мәселенің ... анықталды және ашылды 

Мақалада маңызды болып ... қарастыру болып табылады 

Мақаланың барлық мазмұны  өзара қисынды және беделді ақпарат 

көздерінен алынған дәйексөздермен дәлелденген 

Бұл мақала ... атап көрсетеді 

Автор жеткілікті түрде ... егжей-тегжейлі зерттеген (ұсынған, баяндаған, 

суреттеген) 

Сондықтан бұл жұмыста ... маңызды көңіл бөлінеді 

Бұл жұмыстағы дәйектелген ақпарат көздері зерттелетін мәселені 

заманауи тұрғыда қамтып көрсетеді 

Жұмыстың жағымды жағына ... жатқызуға болады 

Мақала материалы ... жете талдауына негізделген 

... мәселенің маңыздылығын баса көрсету 

Зерттеу жұмысында ... айрықша көңіл бөлінген 

... байланысты тұжырым ерекше қызығушылық туғызады 

... аса назар аударуға тұрарлық 

Бұл мақаланың іс жүзіндегі маңыздылығы ... аяқталады (жасалады, 

болады) 

Мәселені игерудегі ұсынылатын амал... 

Мақалада қарастырылған соны тұжырымдама ... 

Мәселені зерттеу үшін ұсынылатын әдіс... 
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Сын-пікір жазылған жұмысты жаңалығы мен идеялардың дәлелдемелері 

ерекшелендіреді 

Бұл ғылыми мақалада ... қызықты аспектілер қатары ашылғандығын 

атап өтпеске болмайды 

Мақала іс жүзінде қызығушылық туғызатын тұжырымдар қатарынан 

тұрады және жоғары ғылыми деңгейде орындалған 

Мақалада айқын тұжырымдама бар 

Бұл мақаланың теориялық жақтан маңыздылығы мынаған саяды... 

 

Пікір мен сын-пікірдің айырмашылығы 

2 кесте  - Салыстырыңыз: 

Пікір Сын-пікір 
  

Субъективті сипатта Объективті сипатта 

Көлемі шағын Көлемі үлкен 

Түсіндіретін мәселені терең талдауды 

қажет етпейді 

Түсіндіретін мәселені терең талдауды 

қажет етеді 

Сарапшыға түсіндіретін мәселе 

бойынша үлкен ерекшеліктер тізбесін 

ашып көрсетуді қажет етпейді 

Сарапшыға түсіндіретін мәселе 

бойынша үлкен ерекшеліктер тізбесін 

ашып көрсетуді көп жағдайда қажет 

етеді 

 

 Кәсіби сөйлеу мәдениеті 

 

Кәсіби қарым-қатынас маманның ұйымның басқа мамандарымен және 

клиенттерімен кәсіби қызметін іске асыру барысындағы өзара сөйлеу қарым-

қатынасын көрсетеді. Кәсіби қызмет мәдениеті көп жағдайда оның 

тиімділігімен дәйектеледі, сондай-ақ тұтастай ұйымның және жеке маманның 

да беделін анықтайды. Кәсіби қарым-қатынас кәсіби мәдениеттің маңызды 

бөлігін, ал оқытушы, тілші (журналист), менеджер, заңгер сияқты 

мамандықтар үшін бастапқы бөлігін құрайды. Өйткені бұл мамандықтарда сөз 

негізгі еңбек қаруы болып табылады.  

Кәсіби мәдениетке кәсіби қызмет, мінез-құлық мәдениеті, эмоциялық 

мәдениет, жалпы сөйлеу мәдениеті мен кәсіби қарым-қатынас мәдениетінің 

арнайы  шеберлігі мен машығын игеру қосылады.  

 Арнайы дағдыға ие болу кәсіби дайындық үдерісінің нәтижесінде 

жасалады. Мінез-құлық мәдениеті жеке адамда қоғамдағы этикалық 

нормалардың сәйкес келуімен  қалыптасады. Эмоциялық мәдениет адамның 

өзінің психикалық ахуалын реттей алу, әңгімелесуші адамның эмоциялық 

жай-күйін түсіне білу, өзінің эмоциясын басқара білу, толқуды болдырмау, 

жалтақтықтан арылу, әсерлі байланыс орната білу сияқты икемділік 

қасиеттерін қамтиды.   

Жалпы сөйлеу мәдениеті дұрыс сөйлеу нормаларын және кез келген 

қарым-қатынас жағдайында сөйлеуге қойылатын талаптарды қарастырады. 
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Кәсіби сөйлеу мәдениеті жалпы сөйлеу мәдениетіне қойылатын қосымша 

талаптармен байланысты сипатталады.   

 Кәсіби қарым-қатынас мәдениетінде сөйлеудің әлеуметтік-

психологиялық сипаты, атап айтқанда, сөйлеудің әңгімелесуші адамның 

көңіл-күйімен сәйкес келуі, сөйлеудің іскерлік бағытта болуы, адамдардың 

әлеуметтік жағдайына сәйкес келуі ерекше жоғары рөл атқарады.   

 Сөз немесе сөйлеу кәсіби дағдыларды иемденудің, жүзеге асырудың, 

дамыту мен таратудың құралы болып табылады. Кәсіби сөйлеу мәдениеті 

мыналарды қамтиды: 

          - өз мамандығының терминологиясын меңгеру; 

- кәсіби тақырыпта сөз сөйлей алу;  

- кәсіби диалог жүргізе алу және оны басқара алу; 

- арнайы мамандығы жоқ адамдармен кәсіби қызмет мәселелері 

бойынша қарым-қатынас жасай алу.  

 Терминологияны білу, бұрыннан бар белгілі және жаңа терминдерді 

байланыстыру, өндірістік жағдаяттарды іс жүзінде талдау барысында ғылыми 

түсініктер мен терминдерді пайдалана білу, кәсіби сөйлеу стилінің 

ерекшелігін білу кәсіби қарым-қатынаста лингвистикалық құзыретті жасайды.    

 Айтқан сөзге бағалап көңіл бөлу, қарым-қатынастың мақсатты екендігін 

жете түсіну, қарым-қатынас жағдаятын, әңгімелесушімен болатын қатынасты  

ескеру, әңгімелесушіге айтылатын сөздің әсерін болжай білу, қарым-қатынас 

жасау үшін ұнамды ахуал тудыра білу, психологиялық типі мен білім деңгейі 

әртүрлі адамдармен байланыс орната білу маманның коммуникативтік 

құзыретіне жатады.  

Коммуникативтілік құзыретке қарым-қатынас жасай алумен бірге 

ақпарат алмасу, өндірістік үдеріске қатысушылармен ойға қонымды қатынас 

орната білу, бірлескен шығармашылық қызметті ұйымдастыра білу де кіреді.        

Эмоцияны бақылай алу, диалогты кәсіби қызметтің талап-тілегіне сәйкес 

бағыттау, этикет нормалары мен талаптарын сақтау мінез-құлық құзыретін 

құрайды. 

 

 Монолог 

 

Монолог – (гр. monos - дара, гр. logos - сөйлеу) кейіпкердің көпшілікке 

қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет-уағызы. 

Монолог – сөз өнерінде кейіпкердің ішкі жай-күйін, толғаныс-

тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылатын тәсіл. Монологтың ерекшелігі 

бір адамның ойы, сөзі көрініс табады. Сахналық монологта кейіпкер өзімен-

өзі сырласқандай болып, тыңдаушы не көрерменнен жауап күтпейді. Абайдың 

«Болыс болдым, мінеки» өлеңі лирикалық монолог болса, Алтай 

(«Сұлушаш»), Қоңқай («Ақан сері – Ақтоқты») репликалары эпикалық, 

драмалық монологтарға мысал бола алады. Монологта кейіпкердің ой-

тұжырымдары айтылып, оның жай-күйі айқын аңғарылады. Монологты 

ғылыми тұрғыда интраперсоналды сөйлеу деп те атайды. Монолог сөйлеудің 
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жанрлық сипатына байланысты, қызметтік-коммуникативтік жағдайға 

қатысты (хабарлау, пайымдау, үгіттеу, т.б.) кейіпкердің төл сөзі, ғылыми 

баяндама, насихаттық сөздер болып бөлінеді. Мәтінде монолог диалог 

үлгісінде де, диалогпен араласып та келе береді. Соңғы жағдайда диалогтық, 

монологтық сөз кестелері араласып, әрекеттесіп қолданылады. 

Монолог – сөйлеуші өз ойын бір, бірнеше, көп адамдарға арнап айтатын 

ауызша сөйлеу әрекеті. 

Монолог тек қана ауызша сөйлеу ыңғайында бола бермей, жазбаша 

түрде де кездеседі. Екі жағдайда да (ауызша және жазбаша) негізгі ерекшелігі 

- бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ойы. Монологтың өзіне тән 

байымдау, синтаксистік құрылым, лексикалық бірліктерді (единицаларды) 

таңдап жұмсау, біршама жинақы пікір сияқты өзгешеліктері болады. Бұл 

аталған белгілердің сөйлеу немесе жазу жанрларына байланысты (көркем 

монолог, шешендік сөз, тұрмыстағы әңгіме т. б.), функционалдық-

коммуникативтік қызметіне қарай (сипаттау, баяндау, әңгімелеу, сендіру т. б.) 

әр түрлі монологтар көрініс береді. Жанрішілік айырмашылықтар (автор сөзі, 

кейіпкерлер тілі, ғылыми баяндама, үгіт-насихат мақсатындағы сөз т. б.) 

монологтың стилистикалық ерекшіліктерін танытады. Кейбір ғалымдардың 

пікірінше, монологтың белсенді болуы (риторикалық сұрақтардың жиі 

ұшырасуы, аудиторияға тікелей қарата сөйлеу дәстүрі т. б.) оны 

«диалогтандыра түседі», яғни адресаттарды (тыңдаушылар мен 

оқырмандарды) сөйлеуші немесе жазушы өзінің ойына етене араластыра 

алады. Монологтың бір көрінісі ретінде көркем шығармада, әсіресе, прозалық 

дүниедегі авторлық баяндау, бір жағынан, әдеби тілді ауызекі сөйлеу тіліне 

біршама жақындатса, екінші жағынан, тыңдармандар мен оқырмандарды 

оқиғаға араластырып жіберетін ұлы сөз зергерлері де бар. Демек, монолог 

туралы сөз болғанда, тек көркем әдебиеттегі мысалдарды келтіру бір жақты 

болады. Ғылыми баяндамада да, көпшілік алдында сөйлегенде де, екеу, үшеу 

ара сөйлескенде де, монологтың шебер құрылуы арқылы тыңдармандарымен 

диалог құрып кететін шешендер де болады. 

Сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша монологты жүргізу жолдары: 

 - хабарлама, баяндама жасау, шағын сөз сөйлеу; 

 - хабарламаның тақырыбын, мәселесін, негізгі ойларын құрастыра алу; 

 - хабарламаның ауызша жоспарын жасай алу; 

 - ауызша реферат дайындай алу; 

 - фактілерге, құбылыстарға, жағдайларға түсініктеме бере алу; 

 - фактілерді, жағдайларды, құбылыстарды, кейіпкерлер әрекетін  

әңгімелеу; 

  - афоризмдерге, ұлылардың сөздеріне түсініктеме беру; 

  - нақты фактілерді логикалық бірізділікпен бере алу; 

  - оқылған немесе тыңдалған мәтіннің мазмұнын қысқаша/толық айтып 

беру; 

   - оқылған немесе тыңдалған мәтін бойынша түйін (резюме) жасай алу. 

 Құрылымы: 
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 - негізгі бөлім: түсініктемелер, толықтырулар, көрнекіліктер, 

дәлелдермен берілетін негізгі ой; 

 - қорытынды: негізгі бөлімде айтылғандармен сәйкес жасалған 

түйіндер. 

Монологта сөйлеушінің басты мақсаты – тыңдаушыға хабарды 

мүмкіндігінше анық жеткізу. 

Әрбір тыңдаушының келіп түскен хабарды қабылдау, түсіну, қорыту 

сапасы түрліше болғандықтан, сөйлеуші түрлі лингвистикалық құралдарды, 

тәсілдерді қолдана алады. 

Оларға мыналар жатады: 

- қаратпа сөз және т.б. толықтырылған жай және құрамалас сөйлемдер; 

- риторикалық сұрақтар; 

- етістіктің 1 жағы көпше түрі (оқимыз, қарастырамыз); 

- байланыстыру құралдары (біріншіден, сонымен, яғни, қорыта 

айтқанда), сонымен қатар қайталаулар т.б. 

 

Диалог 

 

Диалог – (гр. διάλογος) екі не бірнеше адамның кезектесіп сөйлесуі 

арқылы берілетін ауызекі тілдегі ерекше форма. Диалог - ғылымда танымдық 

үдерістің іздеген нәтижеге әртүрлі, бірақ бір-бірімен жарыспайтын 

көзқарастар, қатынастар, бағыттардың өзара байланысы жолымен жүзеге 

асырылатын прогрессивтік дамуының түрі ретінде көрінеді. Диалог – екі адам 

арасындағы сөйлеу әрекеті (егер сөйлеушілер екеуден көп болса онда полилог 

деп аталады). Монологтан айырмашылығы диалогта сөйлеумен қатар тыңдау 

механизмдері қатар жүреді. 

Сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша диалогты жүргізу жолдары: 

1) Сұрақты мәселені талқылауға қатысу және өзінің ойын жеткізе білу. 

2) Пікірлестерден алынған хабарды толықтыра алу, нақтылай алу. 

3) Сөйлесушінің айтқандарына дау айта алу, келіспеу, өз дәлелін 

келтіру. 

Құрылымы: Диалогта сұрақ / жауап / қарсы сұрақ / сөйлеушілердің 

көңіл-күйі, реакциясы (сөзбен берілмейтін) болады. Диалогтар қысқа (2-3 

сөйлем) және «мазмұнды» яғни ұзақ болуы мүмкін. 

 Диалогта келесі айтылғандар орын алады: 

- фразаларды, сөйлемдерді аяқтамау; 

- сөздің орнына қимыл, жест, мимика қолдану; 

- тек қана ауызекі сөйлеу барысында қолданылатын сөздерді қолдану. 

Полилог (грек, polysкөп, logosсөз, әңгіме) — бірнеше адамның арасында 

болатын әңгіме. «Полилог» термині тілдің қарым-қатынастық қасиетін 

зерттеуде «диалог» терминіне қосымша қабылданған. Сөйлесушілердін саны 

екеу немесе одан көп болуы диалогтың сипатына қайшы келмейді, қайта 

олардың монологқа қарама-қарсы ортақ қасиетін аша түседі. Полилог сөйлеу 

тілінің формасы мен жанрына жатады. 
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Сипаттау, баяндау мен пайымдаудың айырмашылықтары  

 

Қазіргі ғылыми стильде жекелей алғандағы сипаттау, баяндау түріндегі 

мәтіндер сирек кездеседі. Бір мәтінде баяндау тәсілдерінің аралас келген 

тәсілдерін әлдеқайда көптеп кездестіруге болады.  

Алайда кез келген жағдайда мәтіннің сипаттау, баяндау және 

пайымдауға қатыстылығы басым (доминирующие) жағдайда сақталады. 

Сипаттауға бір мезгілдегі құбылыстарды (параллелизмге қатысты) 

санамалау; баяндау үшін – іс-әрекет пен күй-жайдың (уақытқа байланысты)  

тізбектей берілуі; пайымдау үшін – себеп-салдарлық (тұжырымдаушы) 

қатынастар тән.  

 

3 кесте  - Сөйлеу типтері  (мәтінді мазмұндау тәсілі) 

Сөйлеу типтері Сипаттау Баяндау Пайымдау 
    

Мақсаттары 

 

Заттың, 

құбылыстың, 

адамның сыртқы 

және ішкі 

белгілерін, 

ерекшеліктерін 

таныстыру; 

әлдекімнің немесе 

әлдебір нәрсенің 

сипаттамасын беру 

Әрекетті бір-

бірімен 

ауыстыратын 

қандай да бір 

оқиғаны 

мазмұндау 

Дәлелдеулер 

жүйесі мен 

материалдық 

деректер 

негізінде 

түсіндіру, 

сендіру, дәлелдеу 

және құбылыстер 

мен оқиғалардың 

себептері мен 

салдарларын 

мазмұндау 

Мазмұндаудың 

ерекшеліктері 

Статика, санамалау 

арқылы білдіру 

Іс-әрекеттің 

динамикалық 

күйін білдіру 

Себеп-салдарлық 

байланыстарды 

білдіру: септік, 

шарттылық; 

салғастыру, 

салыстыру, 

жалпылау, 

негіздеу және т.б. 

 
 

 Реферат  

 

 Реферат – қандай да бір әдеби және басқа да дереккөздерді - ғылыми 

жұмыс, кітап; баяндаманы шолу негізінде қысқа түрде баяндау, айтып беру. 

Реферат жазуда келесі ережелерді сақтаған дұрыс:   

 1) Рефератта автор келесі мәселелерді түсіндіретін кіріспе болу керек:  

 - бұл тақырыпты неліктен таңдап алғаны;  
 - бұл тақырып несімен маңызды;  
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 - бұл тақырыппен қандай ғалымдар жұмыс істеді және олардың 

ұстанымдары несімен өзгешеленеді;  
қандай ақпарат көздері пайдаланылды және олардың қысқаша 

сипаттамасы. 
 2) Рефераттың негізгі бөлімі  тармақтар немесе тарауларға бөліну керек. 
 3) Рефератта ақпарат көздері санамаланып көрсетіліп, мәтінде оларға 

сілтеме жасалынады.    
  4)  Рефератта міндетті түрде жалпы қорытындылар мен 

тұжырымдардан басқа автордың жеке көзқарасын білдіретін қорытынды 

болу керек. 
  5)  Рефераттың соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілуі 

тиіс. 
  6)  Реферат көлемі – 10 -15 бет (А 4 форматында) болу керек. 

 Бағалау өлшемі:         
 - қазақ тілі нормаларына сәйкестігі; 
 - зерттеудің жаңалығы; 
 - қарастырылған мәселе/тақырып бойынша дәлелдердің сәйкестігі; 
 - стандарт бойынша құрылым сәйкестігі.  

 

Өздігінен аударуға арналған мәтіндер 

 

Дербес компьютердің құрылымы 

Дербес компьютер – бұл электрондық аспаппен орындалатын, 

программамен басқару арқылы ақпаратты автоматты түрде түрлендіруге 

арналған құрылғы. 

Компьютердің синонимі – есептеуіш машина, электрондық есептеуіш 

машинасының (ЭЕМ) бұйымы.  

Процессор логикалық және арифметикалық операцияларды орындайды, 

операциялардың орындалу тәртібін анықтайды, дерек көздері мен 

нәтижелері қабылдаушыларды көрсетіп береді. 

Процессор жұмысы программалардың басқаруымен жүзеге асады. 

Дербес компьютермен алғаш танысқанда процессордың төрт құрылғыдан 

тұратынын байқаймыз: арифметикалы-логикалық құрылғы (АЛҚ), басқару 

құрылғысы (БҚ), жалпы тағайындалуының регистрлері (ЖТР) және бүркеме 

жад (кэш-память). АЛҚ деректеріндегі арифметикалы-логикалық операцияны 

орындайды. Аралық нәтижелер ЖТР-да сақталады. Бүркеме-жад (кеш-память) 

жұмыссыз бос тұрып қалудың уақытын қыстарту жолымен процессордың 

жылдам әрекет етуін арттыруға қызмет етеді. БҚ кезекті команда адресінің 

қалыптасуына, яғни программадан тұратын команданың орындалу тәртібіне 

жауап береді.  

Программа – бұл оның (команданың) ықпалымен, яғни әрекетімен 

процессор элементар операцияны орындайтын команда жиыны.  
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Жүйелік шинаның негізгі қызметі процессорлар арасында және дербес 

компьютердің қалған басқа да құрылғыларының арасында информацияны 

жіберу болып табылады. Жүйелік шина үш шинадан тұрады: басқару шинасы, 

дерек шинасы және адрес шинасы. Шиналар бойынша басқару сигналдарын, 

деректерді (сан, символдар), жадтың ұяшық адресін (адреса ячеек памяти) 

және енгізу-шығару құрылғысының нөмірін айналдырады.  

Есте сақтау (память) өңделген деректер мен команда беруге, жазуға, 

сақтауға арналған. Жадтың бірнеше түрі болады: оперативтік, тұрақты, 

сыртқы, кэш, CHOS (КМОП), регистрлік.  

Есте сақтау түрлерінің тұтас иерархиясының болуын шапшаңдығы 

(быстродействия), энерготәуелділігі (энергозависимости), тағайындалуы, 

көлемі мен құны бойынша оның айырмашылықтарымен түсіндіруге болады. 

Есте сақтау түрлерінің алуан түрлілігі бір түрдің құны жоғары есте сақтау мен 

басқа түрдегі шапшаңдығы төмен есте сақтау арасындағы қарама-

қайшылықты жоюға көмектеседі.   

Ақпаратты енгізу құрылғысына мыналар қатысады: пернетақта, тінтуір, 

трекбол, джойстик, трекпойнт, трекпад, сканер, сенсорлық экран, цифрлық 

бейнекамера және т.б. 

Ақпаратты шығару құрылғысына – дисплей, (монитор), принтер, 

плоттер, акустикалық баған (акустические колонки) және т.б. жатады. 

Модем ақпаратты енгізетін құрылғының да, шығаратын құрылғының да 

функциясын атқарады. Ол телефондық байланыс желілерінің көмегімен 

қашықтағы басқа компьютерлермен жалғасуға (байланыс орнатуға) әрі дербес 

компьютерлер арасында ақпараттар алмасуға мүмкіндік береді. Модемдер бір-

бірінен деректерді ең көп шамадағы жылдамдықта берумен айрықшаланады 

(бүгінгі таңда 28800, 33600 бод (1 бод = секундтағы бит)) және одан да көп 

жылдамдықтағы модельдер кең таралған, содан соң, олар қателікті түзеу 

құралына қолдау көрсете ала ма, жоқ па, осы жағынан да ерекшеленеді. 

 

Дербес компьютердің қосымша құрылғылары 

 

Дербес компьютердің базалық толық жинағының функциясы қосымша 

құрылғыларды енгізгенде кеңейе түседі.  

Стример. Үлкен көлемдегі мәліметтерді сақтауда магниттік таспаға 

жинақтаушы – стример пайдаланылады. Стример картриджі кәдімгі 

магнитофонның кассетасына (таспа) ұқсайды, бірақ ол әлдеқайда орнықты 

жасалған. Информацияны беру жылдамдығы бойынша стримердің ең жақсы 

үлгілері көптеген қатқыл дискілермен теңесе алады. Сондықтан да олардың 

негізгі қолданылуы – жад пен архивтің резервтік көшірмесін жасау үшін 

винчестермен информация алмасады.  

Сканер – қағаздың немесе басқа да машиналық емес тасушыдан 

информацияны компьютерге енгізетін құрылғы. Сканер мәтінді, графикалық 

кескінді енгізуде пайдаланылады. Сканер компьютерге суретті де енгізе 

алады. Арнайы программамен қамтамасыз етілген компьютердің көмегімен 
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сканер арқылы енгізілген картинкалардағы символдарды танып-білуге 

болады, бұл қағазға басылған, кейде қолжазбадағы мәтінді компьютерге 

жылдам енгізуге мүмкіндік береді.  

Дыбыстық карта дербес компьютердің ең артынан, яғни кейін 

жетілдірілген құрылғыларының бірі. Ол туынды карта түрінде (в виде 

дочерней карты) аналық тақшаның бір слотынан қосылады (подключается) 

және дыбысты, сөзді, әуенді өңдеумен байланысты есептелетін 

операцияларды орындайды. 

Желілік адаптер (желілік карта) компьютерді жергілікті желіге қосуға 

мүмкіндік тудырады. Мұнда пайдаланушы басқа компьютердегі мәліметтерге 

қатынаса (қол жеткізе) алады.  

Плоттер (немесе графиксалғыш) – графикалық информацияны 

шығарудың құрылғысы. Оны үлкен плакаттарды, сызбаларды, картаны, басу 

тақшаларының нобайын (эскиз), диаграмманы, гистограмманы безендіру үшін 

пайдаланады. Лазерлік принтерге қарағанда плоттер біршама арзан тұрады, 

алайда оның басу жылдамдығы төмен. Плоттерлер барабандық тұрпатта 

(типте) қағаз бумасымен жұмыс істейді және планшеттік тұрпатта болады. 

Ризограф – компьютерге қосылғанда принтер ретінде де, сканер ретінде 

де жұмыс істей алатын көбейткіш аппарат. Дербес компьютерлердің сыртқы 

құрылғысы ретінде ризографтың пайдаланылуы барысында оның машинамен 

алмасуы көрсетілген жадында сақтау буфері арқылы жүзеге асады.  

Ақпарат. Информатика. ЭЕМ, оның даму кезеңдері 

Ақпарат – дәл анықтамасы жоқ кең ұғым. Қарапайым түрде айтқанда, 

түрлі нысандар, құбылыстар мен процестер және т.б. жөніндегі мағлұматтар 

ақпарат делінеді. Мысалы, айналадағы кеңістіктен жер жағдайы, өсімдіктер 

жөнінде көп ақпарат аламыз. Ауада найзағайдың ойнауы – күннің бұлтты 

екенін және жауын жаууы мүмкіндігін, т.б. білдіретін ақпарат. Көшеге ілінген 

бағдаршамның жасыл не қызыл түсте жарықтануы – жолды кесіп өтуге 

болатынын не болмайтынын білдіретін ақпарат. Радио, телевизор арқылы 

берілетін хабарлар мен ғылыми-техникалық жаңалықтар да ақпарат 

түрлерінің бірі. 

ЭЕМ-ді компьютер деп, автоматтық құрылғының не адамның өңдеуіне 

бейімделіп дайындалған сандық, символдық, мәтіндік т.б. ақпаратты деректер 

не берілгендер деп те атайды.  

Деректер (берілгендер) – ақпаратқа тең келе бермейтін ұғым. Олар – 

ақпараттың диалектикалық құрылымды бөлімі, тіркелген түрлі белгілер мен 

сигналдар. 

Деректермен жұмыс істеудегі мынадай әрекеттерді атауға болады: 

- шешім жеткілікті түрде, толық болуы үшін деректерді жинау; 

- қол жеткізуге мүмкін ететіндей етіп, деректерді формальдау (мысалы, 

ұшып бара жатқан ғарыш кемесінің траекториясын теңдеулер жүйесі арқылы 

модельдеу); 
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- есепті шешудегі артық деректерді алып тастау үшін оларды сүзгілеу 

(фильтрлеу); 

- түсінуге жеңіл болу үшін деректерді реттеп, сорттау; 

- сақтауға жеңіл болуы және жоғалып, бұзылып кетпеуі үшін деректерді 

архивтеу және қорғау. 

Жалпы, күрделі ақпаратпен жұмыс істеу үлкен еңбекті қажет ететін 

болғандықтан, әдетте ол алдымен арнайы программалау тілі арқылы 

автоматты түрде түрлендіріледі. 

Информатика – ақпарат қасиеттерін, оның көрсетілуі мен автоматты 

түрде өңдеу әдістерін зерттейтін және Интернет жүйесін пайдаланатын 

кешенді ғылым. 

Информатикада жаңа ақпараттық технологиямен қатар ақпараттық 

жүйелер (АЖ) ұғымы да кеңінен пайдаланылып келеді. АЖ – басқару 

функцияларын іске асыратын нысан (объект) жөнінде ақпаратты алуды, 

беруді және өңдеуді ұйымдастыратын жүйе. АЖ-ды пайдалану түрлері: 

- ұйымдастырылған басқару; 

- ғылыми зерттеулер жүргізу; 

-автоматты түрде жобалау; 

- технологиялық үдерістерді басқару және т.б. 

Ғылыми АЖ ғылыми жұмыстарды автоматтандыру, статистикалық 

ақпаратты талдау сияқты жұмыстарда пайдаланылады. 

Ұйымдастырылған басқару АЖ-ы өндірістік, өндірістік емес мекемелер 

(банктер, сақтандыру компаниялары, биржалар және т.б.) сияқты басқару 

аппараттарының жұмыстарын автоматтандыруға арналған. 

 

Санақ жүйелері 

Өзгермейтін (позициясыз) және өзгеретін (позициялы) санау жүйелері. 

Ертеректе натурал сандар қажеттілігіне қарай сан сызықшалар немесе 

таяқшалардың көмегімен өрнектелген. Кейініректе сандарды өрнектеу үшін 

әріптер немесе арнайы белгілер пайдаланылды. Позициясыз санау жүйесіне 

сандарды латын алфавитінің әріптерімен өрнектеген ежелгі римдіктердің 

жүйесін мысал етуге болады. Ал ежелгі Новгородта славяндық алфавиттің 

әріптері қолданылатын славяндық жүйе қолданылды; мұнда сандарды 

өрнектеуде олардың үстіне (төбесіне (-) титло) белгісі қойылған. Римдік санау 

жүйесінің ерекшелігі: онда белгілі бір әріптер әр уақытта тек бір санды ғана 

өрнектейді. Мысалы, І әрпі бірді, V- бес, X – он, L – елу, C – жүз, D – бес жүз, 

M – мыңды өрнектейді. 1767 саны римдік жүйеде мына түрде жазылады: 

MDCCLXVII. Кейбір сандарды римдік жүйеде өрнектегенде қосымша ережені 

пайдалануға болады. Егер өрнектейтін санымыз негізгі таңбадан бірнеше 

бірлік, ондық, жүздік артық болса, онда таңбалар негізгі таңбаның оң жағына 

жазылады, яғни қосылады. Мысалы, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, LX, CX, DC 

т.с.с. Егер өрнектейтін санымыз негізгі таңбадан бірнеше бірлік, ондық, 



87 
 

жүздік кем болса, онда таңбалар негізгі таңбаның сол жағына жазылады. 

Мысалы, IV, IX, XL, XC, CD т.с.с.  

Позициясыз жүйенің негізгі екі кемшілігі бар: өте үлкен сандарды 

өрнектеудің және оларға амалдар қолданудың қиындығы. Сол себепті римдік 

жүйе өте сирек қолданылады. Ондық позициялы санау жүйесі көпшілік 

қабылдаған және неғұрлым кең тараған санау жүйесі болып есептелінеді. Бұл 

жүйе бірінші рет арабтардың көмегімен Үндістанда ойлап табылған, одан 

Таяу Шығыс, Орта Азия мен Солтүстік Африка елдері арқылы Еуропаға 

жеткен.  

Екілік санақ жүйесі. Бұл санау жүйесін жасаушылар – қытайлықтар. 

Атақты математик Г. В. Лейбниц  ХVII ғасырда күрделі математикалық 

есептеуді жеңілдету үшін екілік санау жүйесін тапқандығы туралы ғалым – 

Иезуит Бувеге жазғанда (сол кезде ол Қытайда еді), Буве Лейбницке «екілік 

санау жүйесін б.з.д. 3400 жылы Қытайдың императоры Фо Ги тапқан 

болатын» деп жазды.  

Санақ жүйелері. Берілген санды көрсету үшін қолданылатын белгілер 

және ережелер жиыны санақ жүйесі деп аталады.  

Компьютерлерде санды жазу басқа жүйелерге қарағанда жинақы және 

есептеуге ыңғайлы позициялық сандық жүйе қолданылады. Тарихи деректер 

бойынша ондық санау жүйесі ең көп тараған жүйе болса да, онымен қатар 

көптеген сандық жүйелер осы күнге дейін адам өмірінде қолданылып келеді. 

Мысалға, индеецтер –бестік-ондық, Еуропада – он екілік (дюжина), ал 

Қытайда – бестік жүйелер қолданылады. 

Негізінде кез келген сандық жүйені құруға болады. Сандық жүйенің 

негізі ретінде  кез келген бүтін санды, мысалы, 2, 3, 8 және т.б. сандық 

жүйелер құруға болады.  

 

Ақпараттың өлшемі, қасиеттері және оның жіктелуі 

Өздеріңе белгілі дүниеде өтіп жатқан көп құбылыстар өте құбылмалы, 

тұрақсыз болады. Соған байланысты олар жөніндегі дайындалатын 

мағлұматтардың мәні де құбылмалы жағдайда болады деп қарастырған жөн 

шығар. Ақпарат өлшемін қарастырғанға дейін осыған керекті үш ұғымға 

тоқталып кетсек. Кездейсоқ оқиға деп сынау (байқау) нәтижесінде пайда 

болуы мүмкін немесе мүмкін емес кез келген фактіні айтады. Оқиға – бұл 

қандай да болмасын болған оқиға емес, байқау (сынау) нәтижесі. Оқиғаның 

мүмкіндігі деп оқиға болуының объективтік мүмкіншілік дәрежесінің сандық 

өлшемін айтады. Хабар ретінде ақпараттың қайнар көзінен қолданушыларға 

жеткізілетін мағлұматтар жиынтығының сыртқы және ішкі дүниесіне терең 

көз жүгіртейік. Ақпараттың сыртқы дүниесі мағлұматтың құрамындағы 

элементтердің әріптері, сөздері, сөздер тізбегі, белгілері санына тікелей 

байланысты. Сондықтан оны мағлұматтардың ұзындығы деп атайды. 

Дегенмен ұзындық өлшемі бірдей екі хабардан алынатын ақпарат мөлшері 

әртүрлі болуы мүмкін.  
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Қазіргі кезде мәлімет және мағлұмат түрлерінің өсуі, олардың өзара 

қарым-қатынасқа түсуі және тез дамуына байланысты «ақпарат теориясы» 

ғылыми ақпараттың біртекті өлшемін анықтады. Ол төменде көрсетілген 

формуламен есептеледі: 

Pg. 

                                                    М=log-                                                 (1) 

P 

Мұнда 

М – бөлек хабардағы ақпарат мөлшері; 

Pg – хабардың бұрмалаусыз келіп түсу мүмкіндігі; 

Р – хабары келіп түскен оқиғаның мүмкіндігі. 

Көрсетілген (1) формуланы қарастырсақ, ондағы М параметрі Pg-мен 

тікелей, ал Р-мен қарама-қарсы байланыста болады. Осыған өмірден мысал 

келтіріп көрейік. Қорғағыш тетігінің ішіндегі элементтің балқуына 

байланысты Медеу ауданы Самал-2 ықшамауданындағы 7-үйдегі 12-пәтер 

электр жарығынан айырылды. Алматы қаласы Медеу ауданының электр 

жүйесіндегі 3 үлкен трансформатордың авариялық жағдайға түсуіне 

байланысты бұл ауданның 2/3 бөлігін электр қуатымен қамтамасыз ету бір 

күнге тоқтады. Көрсетілген мысалдарды бір-бірімен салыстырсақ, 

біріншісінің мүмкіндігі екіншісіне қарағанда жоғары болады. Себебі 

қорғағыштың күйіп, пәтерлердің электр жарығынан айырылуы өте жиі болып 

жататын оқиға, ал қаланың үлкен ауданының 2/3 бөлігінің электр 

энергиясымен қамтамасыз етілмеуі өте сирек болып тұрады. Жоғарыда 

айтылған өмірден алынған мысалға және (1) формулаға жүгінсек, екінші оқиға 

жөніндегі ақпараттың мөлшері біріншісіне қарағанда анағұрлым көп болады. 

Енді осы айтылған мысалдардың мағыналық бөлігінен кейін есептеу ісіне 

көшейік. Қарапайым өмірдегі оқиға жөніндегі хабар ақпараттың қайнар 

көзінен алынды. Оны түсінетін маманмен дайындалып және сенімді байланыс 

жүйесімен жеткізілді деген кезде, хабардың бұрмалаусыз келіп түсу 

мүмкіндігі бірге тең болады дейміз (Pg=1). 

Хабар құрамының ақпарат мөлшерін жүйенің белгісіздігін алып 

тастайтын өлшем ретінде көрсетуге болады.  

Жүйенің белгісіздігі дегеніміз – оны оқып немесе зерттеп білгенге 

дейінгі жүйенің белгісіз күйі. Егер оның күйі жөнінде хабар келіп түссе, соған 

байланысты жүйенің белгісіздігі шешіледі. Жүйенің белгісіздігінің деңгейі 

оның мүмкіншілік күйінің санына және жүйенің осы күйлерін қабылдау 

мүмкіндігіне байланысты. 

                               

Ақпаратты жіберу және жеткізу жүйелері 

Ақпаратты берушіден алушыға уақытында, ешбір кедергісіз және 

қатесіз жеткізу – ақпаратпен жұмыс істеудегі маңызды мәселенің бірі. 

Ақпараттың берілісінің жалпы құрылымдық сұлбасы бойынша оның 
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құрамына ақпарат көзі, оны алушы, жіберуші мен қабылдаушы құрылғылары, 

байланыс жолы енеді.  

Дәстүрлі жағдайда дыбысты – телефон желілері, бейнелерді – 

теледидар, мәтінді – телеграф (телетайп) арқылы жеткізетін болса, соңғы 

кездері олардың барлығын жеткізуге интегралдық түрде қамтамасыз етуші 

ақпараттық желілер пайдаланылады. Ол есептеу желісі деп аталынатын, 

құрамында есептеуші (ЭЕМ және арнайы сыртқы құрылғылар) жабдықтары 

бар, ақпараттық желі.  

Есептеу жүйелерін әртүрлі нышан бойынша, мысалы, желінің 

тораптарының ара қашықтықтарына, тораптардың байланысының 

топологиясына, басқару тәсіліне, қолданылатын ЭЕМ-нің типтеріне, 

меншіктік құқығына, информация алмасу түріне байланысты жіктеуге болады.  

Желінің тораптарының ара қашықтықтарына байланысты есептеу 

жүйелері үш сыныпқа бөлінеді: 

- локальдік (жергілікті) желі шектелген территорияны қамтиды 

(ондаған, жүздеген метр жерде орналасқан , кейде бір-екі км қашықтықтағы 

стансаларды); 

- корпоративтік (кәсіпорын деңгейінде) желі бір-бірімен байланысқан, 

алыс орналаспаған бірнеше локальдік желілердің жиыны; 

- территориялық желі недәуір географиялық кеңістікті қамтиды; ол 

региональді (аймақтық) және глобальді (жаһандық) болып бөлінеді. 

Бұлардың ішіндегі ең көп қолданылатыны – Интернет желісі. Кейбір 

статистикамен айналысатын компаниялардың мәліметтері бойынша, Интернет 

желісіндегі пайдаланушылар саны 600 миллион адамнан асып, күн санап өсіп 

келе жатыр.  

Интернет дегеніміз ондаған мың ЭЕМ-нің желілерін біріктірген, жүзден 

астам мемлекетті, миллиондаған компьютерді, жүздеген миллион 

пайдаланушыларды қамтыған глобальді телекоммуникациялық 

информациялық желі (мегажелі)... 

Байланыс арнасы дегеніміз коммутация тораптарының арасында 

информация жеткізуді қамтамасыз ететін физикалық орта мен аппараттық 

құралдар. Арнаның негізгі сипаты – информацияны жеткізу жылдамдығы; 

оның ең үлкен мәнін каналдың сыйымдылығы деп атайды, ол бит/сек 

бірлігімен өлшенеді. 

Қазіргі кезде глобальді және аймақтық есептеу желілерінде деректерді 

жеткізу үшін көбінесе аналогты байланыс арналары қолданылады. Дискретті 

(екілік жүйеде кодталынған) ақпаратты байланыс арналары арқылы жеткізу 

үшін беруші орнында модуляция, ал қабылдаушыда демодуляция үрдісі 

арқылы орындалады. Модуляция мен демодуляция амалдарын модем деп 

аталынатын құрылғы атқарады. 
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Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер 

Микропроцессорлық жүйенің негізін қалаушы және оның жұмысын 

жүзеге асырушы басты бөлігі – микропроцессор (МП). Микропроцессор 

жүйеде ақпараттың өңделуін және оның жан-жақты жіберілімін бағдарлама 

арқылы басқарады. Қойылған мәселенің орындалу тәртібі сәйкесті 

бағдарламаға, яғни алынған микропроцессорға тән командалар тізбесінің 

орындалуы арқылы жүзеге асырылады.  

Микропроцессорлық жүйенің құрамына микропроцессормен қатар жады 

құрылымдары және ақпаратты енгізу/шығару құрылғылары (сыртқы 

құрылғылар) кіреді. Микропроцессорлық жүйенің құрамында бірге қолдануға 

жарамды (архитектурасы мен электрлік параметрлері бойынша 

сәйкестірілген) микросұлбалар жинағы микропроцессорлық жинам деп 

аталады.  

Микропроцессорлық жүйелердің (МПЖ) құрылым негізіне үш принцип 

алынған: 

- модульдік; 

- магистральдік; 

- микробағдарламалы басқару. 

Модульдік принцип жүйенің қызметі жағынан толықтай бітірілген жеке 

блоктар негізінде құрылатындығын сипаттайды. Әрбір модульдің оны іске 

қосатын рұқсат кірісі болады; ондағы сигнал деңгейі модульдің үшінші 

(жоғары кедергілі) жағдайын, яғни оның жүйе желісіне қосылу/қосылмауын 

басқарады.  

Магистральдік принцип МПЖ-дің қызмет блоктарының арасындағы 

байланыс сипатын анықтайды; жүйенің барлық блогы өзара жүйелік 

магистраль (жүйе желісі) арқылы жалғанады және сол арқылы ақпарат 

алмасады.  

Микробағдарламалы басқару принципі жүйе бағдарламасын құруға 

пайдаланылатын командалардың әрбіреуінің қарапайым операциялар – 

микрокомандалар (ақпарат жіберілімі, арифметикалық операциялар, 

ығыстырымдар және т.б.) арқылы жүзеге асырылу мүмкіндіктерін 

сипаттайды. 

Жүйелік магистральға негізгі үш ақпараттық желі кіреді: олар – адрес 

желісі АВ (Address Bus), дерек желісі  DВ (Data Bus) және басқарым желісі СВ 

(Control Bus). 

Дерек желісі – жүйе модульдерінің арасында дерек алмастыратын 

негізгі желі. Дерек желісі деректерді екі бағытта да жіберуін қамтамасыз етуі 

керек болғандықтан, ол әрқашан екі бағытты болады. 

Адрес желісі – жадыға (немесе сыртқы құрылғыларға) байланысымды 

қамтамасыз етуші желі. 

Микропроцессордың жұмыс тәртібі. Команда циклы КЦ команда 

таңдалымынан басталады (Opkode Fetch, OF). Бірінші машина циклы МІ 

әрқашан OF, онда МП команданың бірінші байтын алады. Одан кейін 
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команданың бір байтты, екі байтты немесе үш байтты болуына байланысты 

бір немесе екі МR (Memory Read) түрлі машина циклының болуы мүмкін. 

Команданың бірінші байтында (b1) коды, сілтеу тәсілі жөніндегі 

мәліметтер, ал егер команда бір байтты болса, онда операндтың адресі де 

болады. Бұндағы адрес қысқа адресті «регистр-регистр» түріндегі 

операцияларға ғана байланысты болады. Жалпы қызметтік 8 регистрді 

сілтеуге үш разрядты, ал регистр жұптарын сілтеуге екі разрядты адрес 

жеткілікті. Команданың екінші байтында (b2) операндқа қатысты жады 

ұяшығының адресінің кіші бөлігі немесе сыртқы құрылғының адресі немесе 

операндтың тікелей өзі болады (соңғылар команданың екі байттылық 

жағдайында). Команданың үшінші байтында (b3) операнд адресінің үлкен 

бөлігі немесе тікелей берілетін деректің екінші байты (регистрлер жұбына 

енгізу кезінде) болады. 

 

Компьютерлік желілер 

           

Екі және одан да көп компьютер заттай қосылғанда компьютерлік желі 

пайда болады. Компьютерлік желі аумақтық жағынан бытыраңқы орналасқан 

пайдаланушыларға бірдей программаларды, жалпы ақпараттық және 

ақпараттық ресурстарды қолдануда өзара ақпарат алмасуға мүмкіндік береді.  

Компьютерлік желі бір-бірімен қатынаса алатындай арнаға қосылған, 

компьютерлік және басқа электронды жабдықтарды іске қосуға қажетті 

барлық ақпараттық және программалық қамтамасыз ету кіреді. Желі басқа 

құрылғылармен өзара әрекеттесетін құрылғылар стансалар, тораптар немесе 

желілік құрылғылар деп аталады. Тетіктер саны екіден бастап мыңдаған санға 

жетеді... 

Сервер – басқа компьютер-клиентке (жұмыс стансасына) қызметін 

ұсынатын компьютер. Сервердің көмегімен басқа компьютерлер серверге 

қосылған принтьерлерге, факстарға, серверде тұрған мәліметтер базасына 

жетеді.  

Желілердің типтері. Есептегіш желілерді көбіне қамтыған географиялық 

ауқым мөлшеріне байланысты үш негізгі типке бөледі. Шағын ауқым әдетте 

«жергілікті есептеу желісі», үлкен ауқымдар – «аймақтық есептеу желісі» 

және «ғаламдық есептеу желісі» терминдерімен байланысты. 

Егер желі бір орынға (әдетте бір ғимаратқа немесе әртүрлі ғимарат 

кешеніне) байланса, ол жергілікті желі деп аталады. ЖЕЖ компьютерлік 

жүйелер мен перифериялық құрылғыларды (қатқыл дискідегі жинақтағыштар, 

стримерлер, принтерлер және т.б.) мәліметтерді және перифериялық 

құрылғыларды бірлесіп қолданатын топтарға байланыстырады. 

ЖЕЖ-дің айрықша қасиеті – мәліметтердің үлкен жылдамдығы, 

қателердің төмен деңгейі, мәліметтерді берудің арзан ортасын пайдалану.  

Корпоративті желілер компьютерлер мен желілерді бір кәсіпорын 

немесе корпорация аясында біріктіреді. Аумақтық (территориялық) белгінің 

ешқандай маңызы жоқ. Мұндай желілер жер шарының кез келген бөлігін 
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қамтиды. Қашықтаған жергілікті желілер мен компьютерлерді біріктіру үшін 

телекоммуникация құралдары, спутниктік (Жерсеріктік) байланыс және басқа 

қазіргі заманғы құралдар қолданылады.  

Корпоративті желілердің қолданатын жабдықтары, программалары және 

технологиялары жоғары дәрежеге ие, әрі сан алуандығымен ерекшеленеді. 

Сонымен бірге мұндай желілер қолайлы уақытта әсер ететін, кез келген 

ресурсқа қол жеткізу мүмкіндігімен біртұтастықты құрауы тиіс.  

Қазір корпоративті желілер өте белсенді дамуда және олардың бөлігін 

Интранет (интражелі) желілері деп атайды.  

Интранет Интернетке кіре алатын, бірақ аз ресурстарына сыртқы 

пайдаланушылардың қол жетуінен қорғалған, Интернет технологияларын 

қолданудың арқасында мол мүмкіндіктерге ие болған жеке фирмаішілік 

немесе фирмааралық компьютерлік желі. Оны жергілікті желі мен Интернет 

желісі құралдарын қолданып, фирмалық және фирмаішілік ақпаратқа жету 

мен оны сақтау, беру, өңдеу жүйесі ретінде айқындауға болады.  

Толық функционалды Интранет желісі мынадай базалық желілік 

технологияларды орындауды қамтамасыз етеді: 

- желілік басқару; 

- барлық қалған қызметтер мен ресурстарды бейнелейтін желілік 

каталог; 

- желілік файл жүйесі; 

- хабарларды біріктіріп беру (электронды почта, факс, телеконференция 

және т.б.); 

- Word Wide Web жұмысы; 

- желілік басу; 

- ақпаратты рұқсат етілмей қол жетуден сақтау. 

Интернет – кез келген компьютерлер мен бүкіл әлем бойынша ақпарат 

алмасу мен беру мүмкіндігі, желілер жүйесі. Интернет – байланыс 

арналарын өзара біріктіретін тораптардың жиынтығы (коммуникациялық 

жабдық пен серверлері бар). 

Интернет желісіне әртүрлі ақпараттық платформаларда, әртүрлі 

операциялық жүйелерді басқару арқылы жұмыс істейтін компьютерлер кіреді. 

Алайда ақпарат алмасу кезінде барлық ЭЕМ хабар беру тәсілдері туралы 

бірыңғай келісімдер (хаттамалар) қолданылуы тиіс. Сонда ЭЕМ-нің қай-

қайсысы да басқа кез келген ЭЕМ-нен алынған ақпарат түсінуге қабілетті 

болады.  

Шлюз – басқаша тәсілмен үйлеспейтін желілерді қосатын құрылғы. 

Шлюз әртүрлі желілердің бірлескен жұмысын қамтамасыз етуге арналған 

мәліметтерді өзгертпейді. 

Хаттама – ақпаратты желіде беру ережелері (келісімдер, стандарт).  
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Мәліметтер базасы туралы сипаттама 

          Мәліметтер базасы (МБ) – белгілі бір арнаулы ауқымға қатысты 

мәліметтерді баяндау, сақтау мен амал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы 

принциптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған 

мәліметтердің жиынтығы. Адамның қатысуы ықтимал, автоматтық 

құралдармен өңдеуге жарамды түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде 

түсіндіріледі. 

 Қарапайым мәліметтер базасы деп мысал ретінде телефон анықтамасын, 

пойыздар қозғалысы кестесін, кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметтерді, 

студенттердің сессия тапсыру қорытындыларының базасы және т.б. деп атауға 

болады.  

 Мәліметтер базасы ұғымымен мәліметтер базасын басқару жүйесінің 

ұғымы өзара тығыз байланысты. Мәліметтер базасын басқару жүйесі (МББЖ) 

– жаңа мәліметтер базасын құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның 

мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге, безендіруге және баспаға 

шығаруға немесе байланыс арналарына жөнелтуге арналған бағдарламалық 

құралдар кешені.  

 Кез келген мәліметтер базасын басқару жүйесі мәліметтер мен төрт 

қарапайым операция орындауға мүмкіндік береді: 

 - кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу; 

 - кестеден бір немесе бірнеше жазбаны жою; 

 - кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді 

жаңарту; 

 - берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды 

табу. 

 Мәліметтер базасын басқару жүйесінің тағы бір функциясы – 

мәліметтерді басқару. Мәліметтерді басқару ретінде, әдетте, мәліметтерді 

рұқсат етілмей қол жетуден қорғау, мәліметтермен жұмыс тәртібін бірнеше 

рет пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін 

қамтамасыз ету түсіндіріледі. 

 Мәліметтер базасын жіктеу. Мәліметтер арасындағы байланыстарды 

орнату әдістері бойынша былайша ажыратылады: реляциялық, иерархиялық 

және желілік мәліметтер базасы. 

 Реляциялық мәліметтер базасы кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың 

қарапайым және әдеттегі формасы болып саналады. Көптеген теориялар 

ішінде кестеге қатынас (relation) термині сәйкес келеді және ол мәліметтер 

базасына осы атты ұсынады. Иерархиялық және желілік мәліметтер базасы 

қайсібір ортақ белгісі бар мәліметтер арасындағы байланыстардың бар 

болуын көздейді. Microsoft Access ең кең таралған мәліметтер базасын 

басқару жүйелерінің бірі болып табылады. Microsoft Access мәліметтер 

базасын басқару жүйесі келесі объектілерді құруға және қолдануға мүмкіндік 

береді.  
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          Кестелер – мәліметтер базасының негізі болып табылады. Microsoft 

Access бүкіл ақпарат кестелерде беріледі.  

          Қалыптар – қалып терезесінде кестелерді енгізу мен көру үшін 

қолданылады. Олар экранда бейнеленген ақпараттың көлемін шектеуге 

мүмкіндік береді және оны тиісті түрде көрсетеді.  

          Есеп беру – мәліметтер базасында бар ақпаратты бейнелеу үшін 

қолданылады. Есеп беру құрастырушысының көмегімен мәліметтер тобын, 

өрістер тобын және есептелінетін өрістерді, оларды сәйкес жасайтын өз есеп 

беруіңізді дайындайсыз. 

          Сұраныстар – мәліметтер базасынан ақпаратты алады, әрі мұнда 

мәліметтер бірнеше кесте арасында бөлінген болуы мүмкін.  

          Макростар – жиі орындалатын операцияларды автоматтандыруға 

арналған. Әрбір макрос бір немесе бірнеше макрокомандалардан тұрады, 

олардың әрқайсысының белгілі бір қызметі бар, мысалы, формаларды немесе 

есептерді баспаға жібереді. 

          Модульдер – бағдарламалық процедуралар, Visual Basic тілінде 

жазылған. Егер  Microsoft Access-тің стандарттық мүмкіншілігі қолданушыға 

жеткіліксіз болса, программист не болмаса қолданушы жүйенің мүмкіншілігін 

кеңейту үшін қажетті модульдер жазады...  

Мәліметтер қорларында келесі ұғымдар қолданылады: 

- өріс – нысанның белгілі бір қасиетін сипаттайтын ең кіші ақпарат 

бірлігі; 

- домен – өрістің қабылдайтын мәндерінің жиыны; 

- мәліметтер қорының құрылымы – өрістердің жиынтығы; 

- жазба – нысанның бір элементі үшін өріс мәндерінің жиынтығы; 

- мәліметтер қорының файлы – сипатталатын нысанның элементтеріне 

сәйкес келетін жазбалар жиыны. 

 

Компьютерлік желілердің аппараттық құралдары 

          Жергілікті компьютерлік желілер мына компоненттерден құралады: 

- компьютерлер (жұмыс стансалары немесе серверлер); 

- кабельдік жүйе;  

- желілік адаптерлер; 

- қосымша желілік қондырғылар. 

          Қазіргі кезде компьютерлік желілерге қосу үшін кабельдерді қолданады. 

Желінің жұмысын қанағаттандыруына байланысты кабельдер үш түрге 

бөлінеді. Оларды компьютерлер арасында сигнал түрінде жібереді. Көптеген 

желілерде кабельдің үш түрі пайдаланылады:  

 - коаксиалды (coaxsial cable); 

 - есулі қос өткізгіш (twisted pair): экрандалмаған (unshielded) және 

экрандалған (shielded); 

 - оптикалы талшықты. 
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          Коаксиалды кабел кеңінен қолданылады. Бұл екі себеппен түсіндіріледі. 

Біріншіден, ол жеңіл және пайдалануға ыңғайлы, екіншіден, орнату өте 

қауіпсіз және қарапайым. Ең қарапайым коаксиалды кабель мыс сымнан 

(соrе), қабықшадан, оны қоршайтын сыртқы темір тоқыма экраннан және 

қабықшадан құрастырылады. 

          Егер кабельде темір тоқымаман (тормен) қатар фольга қабаты болса, 

онда кабель қос экранды деп аталады. Күшті бөгеттер орын алатын жағдайда 

қос торды және екі қабат фольгалы кабельді пайдаланады. 

          Есулі өткізгішке қарағанда коаксиалды кабель электрмагниттік 

бөгеттерге төзімді, сигналдардың өшуі де аздау болады. Сигналдың өшуі 

(attenuation) дегеніміз – сигналдың кішіреюі. 

          Коаксиалды кабелдің екі түрі бар: 

 - жіңішке; 

 - жуан. 

 Жіңішке (thin) – диаметрі 0,5 см болатын иілгіш кабель. Ол қолдануда 

қарапайым және желінің кез келген түріне сәйкес келеді, компьютердің 

желілік тақшасына тікелей қосылады. Жіңішке коаксиалды кабел 185 м-ге 

дейін қашықтықта сигнал бере алады. Жіңішке кабель ұшында орналасқан Т-

коннекторы арқылы BNC-коннекторына қосылады да, желілік тақшаға-

адаптерге жалғанады. Жіңішке кабельде сигнал өткізу жылдамдығы 10 Мбит/с 

артық болмайды. 

          Жуан (thick) – диаметрі 1 см болатын қатты кабель. Ethernet – әйгілі 

желілік архитектурада пайдаланылған кабельдің бірінші түрі болғандықтан, 

оны кейде «стандартты  Ethernet» деп атайды.  

          Кабельдердің ток өткізгіш бөлігі не бірнеше мыс сымдардан, не бір мыс 

сымнан тұрады.  

          Кабельдің ток өткізгіш бөлігі неғұрлым жуан болса, соғұрлым сигнал 

үлкен қашықтықты қамтиды. Жуан кабель 500 м-ге дейін сигналдарды 

жеткізеді. Сондықтан жуан коаксиалды және жіңішке коаксиалды кабельден 

құрылған кішкене желілерді біріктіретін негізгі кабель магистраль (backbone)  

ретінде пайдаланылады.  

          Жуан коаксиалды кабельге қосу үшін арнайы құрылғы – трансивер 

(transceiver) пайдаланылады... 

          Сымсыз желіні мына жағдайларда қолдану тиімді: 

 - адамдарға толы мекемелерде; 

 - бір орындарда жұмыс істемейтін адамдарға; 

 - оңашаланған мекемелерде; 

 - жоспарлау үнемі ауысып отыратын мекемелерде; 

 - құрылыста, қазба жұмысы жүріп жатқан жерлерде және т.с.с. 

          Сымсыз желі кабельді желі сияқты қызмет атқарады. Сымсыз адаптер 

тақшасы трансивермен әрбір компьютерге орнатылады, пайдаланушы 

компьютер кабельмен жалғанғандай жұмыс істей береді. 

          Кабельді пайдаланбай-ақ сымсыз көпір деп аталатын компонент 

көмегімен ЖЕЖ-ді көбейтуге болады. Ол 40 км қашықтықтағы мекемелер 
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арасында байланысты қамтамасыздандырады. Кабельді желі мен спутниктік 

станса сигналдарды дестелі радионы біріктіру көмегімен береді және 

қабылдайды.  

          Технологияға байланысты сымсыз желіні үш түрге бөлуге болады: 

 - жергілікті есептеуіш желі; 

 - кеңейтілген жергілікті есептеуіш желі; 

 - ұтқыр (мобильді) желі (тасымалданатын компьютер). 

          Бұл желі түрлерінің арасындағы негізгі ерекшелік беру параметрі. 

Жергілікті және кеңейтілген жергілікті есептеуіш желілер желі қызмет ететін 

ұйымдарға жататын қабылдағыш пен хабарлағыштарды қолданады.  

          Есептеуіш желі. Типті сымсыз желінің жай желіден айырмашылығы тек 

беру ортасы ғана болады. Сымсыз трансиверлі желілік адаптер әрбір 

компьютерге орнатылғандықтан, пайдаланушылар компьютерлер кабельмен 

жалғанғандай жұмыс істейді. 

          Трансивер қалған желімен сымсыз қосылған компьютерлер арасында 

сигналдар ауысуын қамтамасыз етеді, кейде қатынау нүктесі (access point) деп 

аталады.  

          Сымсыз ЖЕЖ-де үлкен емес қабырғалы трансивер пайдаланылады. 

Олар тасымалданатын құрылғылар арасында радиоконтакт орнатады. Осы 

трансиверлерді қолданғандықтан, мұндай желіні толық сымсыз желі деп 

атауға болмайды.  

          Сымсыз жергілікті желі мәліметтерді берудің төрт әдісін пайдаланады: 

- инфрақызыл сәуле; 

- лазер; 

- тар спектрдегі радиохабар (бір жиілікті беру); 

- бытыраңқы спектрдегі радиохабар. 

Барлық инфрақызылды сымсыз желілер мәліметтер беруде инфрақызыл 

сәулені пайдаланады. Осындай жүйеде өте күшті сигнал беру қажет, әйтпесе 

оған басқа да көздер әсер етеді, мысалы, терезе. 

          Инфрақызыл түс жиілігі кең ауқымды болғандықтан, осы тәсіл 

сигналдарды жоғары жылдамдықпен беруге мүмкіндік береді. Инфрақызылды 

желі төрт түрге бөлінеді: 

          1) Тікелей көрінетін желі. Аты айтып тұрғандай, хабарлағыш пен 

қабылдағыш арасында тікелей көрінетін жағдайда ғана беру мүмкін болады.  

          2) Бытыраңқы радиоқызыл сәуле. Мұндай технологияда сигналдар төбе 

мен қабырғаларға шағылысып, аяғында қабылдағышқа жетеді. Тиімді аймақ 

30 м (100 фут) шектеледі және беру жылдамдығы үлкен емес (барлық 

сигналдар шағылысады).  

          3) Шағылысқан инфрақызыл сәуле. Бұл желіде компьютер жанына 

орналасқан оптикалық трансиверлер сигналдарды белгілі бір орынға береді, 

одан олар сәйкес компьютерге қайта жолданады.  

          4) Кеңжолақты оптикалық желі. Бұл инфрақызылды сымсыз желі 

кеңжолақты қызмет атқарады. Олар мультимедия ортасының қатаң 

талаптарына сәйкес келеді және кабельді желі сияқты болады. Инфрақызыл 
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желілерді пайдаланған өте қолайлы және жылдам болғанымен, сигналдарды 

30 м-ден артық қашықтыққа беру кезінде қиындықтар туындайды. Осындай 

желі көптеген ұйымдарда болатын күшті көздерден шығатын бөгеттерге жиі 

соқтығысады. 

 

Алгоритмдерді сипаттау әдістері 
 

Құрастырылған алгоритмді жүзеге асыру үшін немесе берілген есептің 

шешімін табу үшін алгоритмді орындаушы туралы түсінік пайда болады. 

Себебі алгоритм құрастырылғанда оны орындаушы немесе жүзеге асырушы 

белгілі болуы тиіс. Алгоритмді орындаушы ретінде адам мен адамдар ұжымы, 

компьютер мен есептеу жүйелері, станок пен әртүрлі «ақылды машиналар», 

манипуляторлар мен роботтар, өндіріс технологиясы және т.б. объектілер 

қарастырылады.  

Орындаушының ерекшелігіне байланысты есептің алгоритмін 

құрастыру да әртүрлі тәсілмен орындалады. Олардың ең көп тарағандары: 

сөзбен сипаттау (вербальді), графикалық бейнелеу (граф-схема, блок-схема 

түрінде), алгоритмдік тілде формулалар тізбегі түрінде жазу, компьютердің 

командалар жиыны ретінде және т.б. Мысалы, алгоритмді орындаушы ретінде 

компьютер қарастырылатын болса, онда оған түсінікті тілде жазылған 

программа құрастырылуы тиіс немесе алгоритм компьютерге берілген 

командалар тізбегі түрінде бейнеленуі керек.  

Сонымен, алгоритм белгілі бір тілде жазылуы және ол орындаушыға 

түсінікті болуы тиіс. Бұл жерде тіл туралы түсінік енгізіледі. Тіл туралы 

түсінікті келесі түрде беруге болады: 

Тіл – адам өмірінде танымдық және коммуникативтік (қарым-

қатынас) функцияларын орындайтын, табиғаты кез келген белгілеулердің 

(таңбалар мен ережелердің) жүйесі. 

Тіл табиғи және жасанды болуы мүмкін. Табиғи тіл – адамдардың 

ойларын жеткізу және олардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау формасы 

болса, ал жасанды тіл – белгілі бір жеке мақсатты жүзеге асыру үшін табиғи 

тіл негізінде құрастырылған белгілеулердің жүйесі. Мысалы, алгоритмдерді 

ЭЕМ-ге түсінікті тілде құрастыру мақсатында жасанды тілдер – алгоритмдік 

тілдер пайда болды. Қазіргі кезде олардың саны жүздеп саналады. 

Алгоритмдер теориясында алгоритмді жалпы түрде бейнелеуге көп 

көңіл бөлінеді немесе алгоритмнің әмбебап болуын қамтамасыз етуге 

тырысады. Алгоритмді жалпы түрде бейнелеу тәсілін алгоритмдік жүйе деп 

атайды. Алгоритмдік жүйелерді сипаттауда арнайы формальді түрдегі 

құралдар қолданылады. Олар «алгебралық» және «геометриялық» болып екі 

түрлі жүйеге бөлінеді. Алгебралық теория бойынша алгоритм белгілі бір 

нақты символдардың мәтіні ретінде құрастырылады. Ал геометриялық 

жүйелерде объектілердің бір-бірімен байланысқан граф түріндегі 

геометриялық сипаттамалар қолданылады. Бірінші бағытқа рекурсивті 

функцияларды, Тьюринг машинасын, А.А. Ляпуновтың операторлық жүйесін 
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және т.б., ал екіншісіне – А.А. Марковтың қалыпты алгоритмдерін, граф-

схемалар мен блок-схемаларды жатқызуға болады.  

Алгоритмді сипаттау әдістері құрастырылатын алгоритмнің программа 

құрастырушыға түсінікті болуын қамтамасыз етуі тиіс. Іс жүзінде алгоритм 

сөздер арқылы (вербальді сипаттау) және блок-схема күйінде бейнеленеді. 

Алгоритмді осылайша сипаттау оны түсінікті әрі көрнекті етеді. 

 

Microsoft Word 2007 бағдарламасына негізгі түсініктеме 

 

Мәтіндік редактор – мәтіндік файлдарға жасау және енгізу өзгерістерін 

өңдеу үшін қолайлы компьютер бағдарламасы. 

Windows үшін Microsoft Offise 2007 кеңседе және үйде пайда болатын 

мәліметтерді өңдеудің іс жүзінде кез келген есептерін шешу үшін қолданбалы 

бағдарламаларының ең әйгілі кешендерінің бірі болып табылады. Microsoft 

Offise-ті үйрену  Microsoft Word қосымшасынан басталады. Microsoft Word 

2007 мәтіндік процессор, өйткені Microsoft Offise 2007 негізгі 

компоненттердің бірі болып табылады.  

Microsoft Word 2007 келесі жұмыс түрлерін орындауға мүмкіндік береді: 

- жаңа құжаттарды құруға және оларды әртүрлі қалыптарында сыртқы 

ақпарат көздерінде сақтау; 

- бар құжаттарды ашу және олардың басқа атымен сақтау; 

- көп терезелік тәртіпте жұмыс істеу; 

- экранда құжатты әртүрлі көру тәсілдерін (бейненің тәсілдері) қолдану; 

- пернетақта арқылы мәтін енгізу жүзеге асырылады және басқа 

құжаттардан әртүрлі мәтіндік бөліктерді құжатқа кірістіру; 

- басқа қолданбалы бағдарламалармен ақпарат алмасуды жүзеге асыру 

(объектілердің статикалық көшірмесін алу, енгізу және байланыстыру); 

- маркерленген және нөмірленген тізімдерді құру; 

- мәтінді редакциялау (нышандар, жолдар, мәтіннің бөліктерін 

редакциялау); 

- арнайы символдар, колонтитулдар, гиперсілтеме, ескерту, белгі, 

объектілер, беттің нөмірі, беттердің үзілуі, күні және уақыты, фондар 

кірістіру; 

- кірістірілген графикалық редактор көмегімен құжатта суреттер құру; 

- үлкен құжаттарды, бас және бағыныңқы құжаттарды құру; 

- макростарды құру; 

- беттерді нөмірлеуді жүзеге асыру; 

- автоматты орфографияны тексеру құралдарын пайдалану; 

- құжаттарды баспаға шығару. 

Excel бағдарламасына жалпы сипаттама. Excel кесте ішінде есеп 

жұмыстарын атқара отырып, оларды көрнекі түрде бейнелейтін 

диаграммаларды тұрғызу, мәліметтер базасын құру, сан түрінде берілген 

міліметтер арқылы эксперименттер жүргізу т.б. мүмкіндіктер беретін 

Windows ортасында жұмыс істеуге арналған арнайы бағдарламалық кесте.  
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Мәліметтерді енгізудің алдында Excel-дің жұмыс терезесімен танысу 

кедергі келтірмейді. Экранда көрініп тұрған электрондық кестені жұмыс 

парағы деп, құжат түрінде қарастырылатын бір тақырыпқа арналған кестелер 

жиынтығын жұмыс кітабы деп атайды. Үнсіз келісім бойынша кітап үш 

парақтан тұрады. Кітапқа 255 параққа дейін кірістіре аламыз. Электрондық 

кестенің жұмыс аймағы қатарлар мен бағаналардан (тік және жатық жолдар) 

тұрады. Қатарлардың максималдық саны 65536, ал бағаналар саны – 256. Кез 

келген бағана мен қатардың қиылысу нүктесінде тұрған тор ұя (ұяшық) деп 

аталады, ол ұяға мәліметтер (мәтін, сан, формула) енгізуге болады.  

Тьюринг машинасы мен операторлық жүйелер 

Қазіргі кезде көпшілікке үйреншікті болған компьютерлердің пайда 

болуының, оның аппараттық және программалық жабдығының дамуына әсер 

етуші негізгі фактор – ғылыми зерттеулердің нәтижелері. Өткен ғасырдың 30-

жылдарында ағылшын математигі А. Тьюринг пен америкалық математик Э. 

Пост алгоритм туралы түсінік пен абстракт машина немесе абстракт автомат 

туралы идеясын жариялаған болатын. Олардың идеялары бір-біріне өте жақын 

және ол идея бойынша алгоритмдік процесс дегеніміз арнайы құрастырылған 

«машина» орындайтын амалдардың тізбегі. Осының негізінде алгоритмдік 

процестер математикалық терминдермен сипатталына бастады. Кейіннен, 

ғылыми әдебиетте, ол «машина» Тьюринг машинасы деп аталынды. Осы идея 

бойынша Тьюринг машинасы келесі бөлімдерден тұрады: 

- ұяшықтарға бөлінген информациялық лента; әрбір ұяшыққа бір 

таңбаны жазуға болады; 

- «оқитын бас» - арнайы сезімтал элемент; ол ұяшыққа жазылған 

информацияны оқи алады; лента екі бағыт бойынша қозғала алады; әрбір 

сәтте сезімтал элемент бір ұяшыққа орналасады; 

3- басқару құрылғысы, ол әрбір сәтте белгілі бір күйде болады; ол 

бірнеше жағдайда болу мүмкіншілігі бар; оның бірінде машинаның жұмыс 

істеуі тоқтатылады. 

Егер қазіргі кездегі электронды есептегіш машиналардың фон Нейман 

ұсынған жұмыс істеу принциптерін қарастыратын болса, онда Тьюринг 

машинасымен ұқсас екендігіне көз жеткізуге болады. ЭЕМ-дерде информация 

енгізу, оны компьютердің «оқуы» дәл осы принциптерге негізделген. 

Тьюринг пен Пост ұсынған алгоритмдік жүйе бойынша, информация 

екілік жүйеде бейнеленеді немесе әрбір ұяшыққа 0 немесе 1 жазылады. 

Алгоритм бұйрық түрінде берілетін реттелінген ережелерден тұрады. 

Алгоритмнің орындалуы бірінші бұйрыққа сәйкес бастапқы ұяшықтан 

басталады. 

Машина сыртқы және ішкі әліппе деп аталынатын символдардың 

жиындарымен жұмыс істейді. Сыртқы әліппеге машина жұмыс істейтін 

символдар жататын болса, ал ішкі әліппеге оның басқару құрылғысының 

жағдайларының жиыны жатады. Тьюринг машинасы қабылдай алатын сыртқы 

әліппенің символдары енгізілетін информацияны белгілейді. Ол 
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символдардың саны шектелген және олардың әрқайсысының кодтары болуы 

тиіс. 

Супер ЭЕМ, суперкомпьютер 

Суперкомпьютер – бұл қазіргі кездегі тек ең жоғары өнімділікті ғана 

емес, сонымен бірге ең үлкен көлемді, жедел және дискілік жадысы бар 

көппроцессорлық компьютерлер.  

Теннеси (АҚШ), Маннгейм (Германия) университеттері және 

Берклидегі (Калифорния) АҚШ энергетикалық зерттеулердің Ұлттық 

ғылыми-зерттеу орталығы жылына екі рет 500 ең қуатты компьютерден 

тұратын тізім құрастыру арқылы ЭЕМ рейтінгілерін анықтайды. Мәселен, 

2005 жылы әлемдегі ең жылдам суперкомпьютер деп ІВМ фирмасының 

131072 процессордан тұратын BlueGene/l eServer Blue Gene Solution 

компьютері (өнімділігі 280.6 TFLOPS) аталды. Екінші орында – IBM 

фирмасының BGW eServer Blue Gene Solution компьютері. Оның өнімділігі 

91.2 TFLOPS, құрамында 40960 процессор бар. Компьютерлік технологияның 

тез дамуы бұл ұғымның салыстырмалы екендігін көрсетеді – бірнеше жыл 

бұрын суперкомпьютер деп танылған жүйе қазіргі уақытта осы ұғымға сай 

келмеуі мүмкін.  

Осындай өте қуатты суперкомпьютерлер мынадай салаларда 

қолданылады: автомобиль жасау, жер астынан мұнай және газ шығарып алу, 

фармакология, ауа райын болжамдау және климат өзгеруін үлгілеу, 

сейсмобарлау, жаңа материалдарды синтез жасау, ғарыштық кеме және 

баллистикалық зымырандар қозғаласын басқару т.б. қажетті күрделі есеп-

қисаптар. 

Суперкомпьютерлер шапшаңдығының жоғары болуының негізгі екі 

себебі: жүйенің элементтік базасының дамуы және компьютерлер сәулетінде 

жаңа шешімдердің қолданылуы. Жаңа шешімдердің ішіндегі негізгісі – (бір 

уақытта бірнеше әрекет орындау идеясын жүзеге асыратын) деректерді 

қатарластыра өңдеу екі түрлі болады: қатарластық және конвейерлік.  

Қатарластыра өңдеу. Егер белгілі бір құрылғы бір операцияны 1 уақыт 

бірлігінде орындайтын болса, онда ол 1000 операцияны 1000 уақыт бірлігі (Т) 

ішінде орындап болады. Егер жұмысты бір уақытта бір-бірінен тәуелсіз 

орындайтын 5 құрылғы бар деп есептесек, онда осы 5 құрылғыдан құрылған 

жүйе сол мың операцияны енді 200 уақыт бірлігінде орындай алады. 

Осылайша, р құрылғыдан тұратын жүйе сол жұмысты 1000/р уақыт бірлігінде 

орындайды. Әрине, бұл келтірілген мысалдардағы сияқты өңдеу уақытының 

тура Т/р болатыны практика жүзінде әрдайым сақталмайды. 

Конвейерлік өңдеу. Конвейерлік өңдеу кезінде жалпы операцияны 

орындау бірнеше жеке кезеңдерге бөлінеді. Оларды микрооперациялар немесе 

сатылар деп атайды. Әрбір кезең өз жұмысын орындап болған соң алынған 

нәтижені келесі кезеңге жібереді, ал өзі сол кезде жаңа кіріс деректерін 

қабылдап алады. Сөйтіп, басында уақыт бойынша ажыратылған 

операцияларды бір уақытта орындау арқылы өңдеуді тездетуге болады. 
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Статикалық сызба-құрылымдар 

 

Жеке құрсым арқылы байластыру ең қарапайым және арзан болып 

келеді. Оның ең басты кемшілігі – әрбір уақытта тек бір-ақ 

деректер/командалар жіберу мүмкіндігі. Өткізу қабілеті құрсымға қосылған 

процессорлардың санына кері пропорционал. Мұндай байласу тәсілі тек 

оншақты процессордан тұратын жүйелерде қолдануға жарамды.  

Жоғары өнімді құрсымдарға арналған SCI деп аталатын ІЕЕЕ Р896 

стандарты құрсымның жұмыс істеу жылдамдығының нашарлығына 

байланысты мәселені шешуге мүмкіндік береді, бірақ бұл құрылғының 

ұйымдасымы қарапайым құрсымға қарағанда күрделірек болып келеді.  

Байласудың тиімділеу болып табылатын басқа бір тәсілі – бір өлшемді 

тор. Бұл кезде әрбір элементтің көршілерімен екі байланысы, ал шектес 

элементтердің – бір-бір байланысы бар болады. Егер бір өлшемді тордың 

ұштарын тұйықтасақ, онда «сақина» сызба-құрылымы алынады.  

Екі өлшемді тор. Екі өлшемді тор жақсы шапшаңдықты қамтамасыз ете 

алады. Процессорлық элементтер арасында деректер тасымалдауды 

қамтамасыз ету үшін деректер жіберілетін бағдарғыны анықтап алу қажет. 

Өлшемі (n х n) торда деректер тасымалдау үшін барынша көп болғанда 2 (n-1) 

аралық түйіндер керек болады.  

Мәселен, 16 процессорлық SMP-жүйесінде (n=4) екі процессор 

арасындағы барынша көп ара қашықтық 2х(4-1)=6 тең болар еді. Теория 

бойынша егер жүйеде процессорлар арасындағы барынша үлкен ара 

қашықтық төрттен артық болса, онда мұндай жүйе тиімді істей алмайды. 

Сондықтан, 16 процессорды байластыру үшін жалпақ сұлбаны пайдалану 

тиімді емес.  

Негізінде ең тиімді байласу пішімі – бетінің ең аз ауданында барынша 

көп көлемі бар пішім. Үш өлшемді кеңістікте осындай қасиетке шар ие 

болады. Бірақ бізге түйіндері бар жүйе құру керек болғандықтан шар орнына 

куб (егер процессорлардың саны 8 болса) немесе гиперкуб (егер 

процессорлардың саны 8-ден көп болса) қолдану қажет. Гиперкуб мөлшерлігі 

байластырылатын процессорлардың санына байланысты анықталады. 

Мысалы, 16 процессорды байластыру үшін 4 өлшемді гиперкуб керек болады. 

Ондай гиперкуб құру үшін әдеттегі 3 өлшемді куб алып, оны бір бағытта 

жылжыту керек, одан кейін екі кубтың төбелерін байластыру арқылы 4 

өлшемді гиперкуб алынады.  

 

SCSI енгізу-шығару құрсымы 

SCSI (Small Computer System Interface – кішігірім компьютерлер 

жүйесінің интерфейсі) – ANSI әзірлеген және компьютердің жүйелік құрсымы 

мен шеткері құрылғыларының арасында деректер тасымалдау арнасын жүзеге 

асыру тетігін анықтайтын стандарттар жинағы. Бұл стандарттың SCSI-1, 
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SCSI-2 және SCSI-3 сияқты түрлері бар. SCSI стандарты тек кәбілдегі 

талшықтар санын анықтайды (ағытпа түрін мүлде анықтамайды).  

SCSI-1 стандарты (1986 жыл) кішігірім, арзан жүйелерде қолдануға 

арналған. SCSI-1 деректер құрсымының разрядтылығы 8 бит, ал оның ең 

жоғарғы тасымалдау жылдамдығы 5Мбайт/сек. 

Бұл стандарт 1992 жылы қайтадан қаралып, өнімділігін жоғарылату 

мақсатымен оған «жылдам режім» ( fast mode), «кең режім» (wide mode) 

сияқты режімдер қосылған. Сөйтіп жаңартылған стандарт SCSI-2 деп 

аталатын болды.  

SCSI-2 стандарты Wide SCSI, Fast SCSI және Fast-and-Wide SCSI 

режімдерін анықтайды.  

 Fast SCSI  режімінде 8 биттік деректер құрсымы сақталған. Бұл режімде 

деректер 10 Мбайт/сек жылдамдықпен тасымалданады. Wide SCSI режімінде 

деректер құрсымының разрядтылығы 16 немесе 36 бит және осыған сәйкес 

тасымалдау жылдамдығы 10 немесе 20 Мбайт/сек. Бұл режімде құрсымға 16-

ға дейін құрылғы қосып-жалғауға болады (стандарттық жағдайда олардың 

саны, әдетте 8-ден аспайды). Fast-and-Wide (F&W)  SCSI режімінде деректер 

тасымалдау жылдамдығы 10 немесе 20 Мбайт/сек. 

Сонымен, SCSI-2 құрсымы сыртқы жады құрылғыларын қосуға 

арналған. Жүйелік бағанада орналастырылатын ауыстырмалы тасуыштары 

бар SCSI құрылғылары бірфазалық сигналдары (SE,8 бит) бар жалғауыштарды 

пайдаланады. Жүйелік бағанада орналастырылатын қатқыл SCSI-дискілері 

парафазалық (дифференциалдық) сигналдар (DF, 16 бит) арқылы жалғанады. 

Тактілік жиілігі: асинхрондық режімде – 1,5 МГц, ал синхрондық (Fast) 

режімде – 5 (10) МГц. Деректер разрядтылығы: 8/16 бит. Деректерді 

асинхрондық режімде тасымалдау жылдамдығы – 1,5 Мбайт/сек. 

Құрсым стандарттары компьютерлер мен енгізу-шығару 

құрылғыларының әзірлеушілеріне бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді.  

Стандарттардың пайда болуы әртүрлі жағдайлармен анықталады. IPI 

(Intelligent Peripheral Interface – зиятты шеткері интерфейс) өндірушілердің 

бірлесуі нәтижесінде пайда болған стандарттардың мысалдары. Кез келген 

стандарттың жетістігі көп жағдайда ANSI немесе lEEE сияқты ұйымдардың 

қабылдауына байланысты болады. Кейде құрсым стандарты стандарттау 

комитетінің біреуінде әзірленуі мүмкін (мәселен, FutureBus стандарты). 

 

Ерсілі-қарсылы есептеу жүйелері 

 

Тікбұрышты тор құрайтын байланыс құрсымдары арқылы жеке 

бөлшектер арасында байланыс ұйымдастырылған жүйелер ерсілі-қарсылы 

коммутациялы есептеу жүйелері деп аталады. Коммутациялық матрица кез 

келген құрылғылар жұбын бір-бірімен байланыстыруға мүмкіндік береді. 

Осындай жұптар санына шектеу болмайды. Бір уақытта бірнеше құрылғылар 
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жұбының арасында байланыс орнату мүмкіндігі есептеу жүйесінің өнімділігін 

арттыруға жағдай жасайды.  

Ерсілі-қарсылы коммутациялы жүйелердің бірнеше құрылымы бар: 

 а) коммутациялық матрицасы бар құрылым. Мұндай жүйеде ақпарат 

алмастырудың бір уақытта бірнеше жолы бар, яғни кез келген жады жеке 

бөлшегін кез келген процессормен немесе енгізу-шығару құрылғысымен 

байланыстыруға болады. Мысал ретінде RW-400 есептеу жүйесін келтіруге 

болады. Оның коммутациялық матрицасы, 16х64, 64 шеткері құрылғылары, 16 

процессор мен жады жеке бөлшектері бар. Ерсілі-қарсылы коммутациялы 

есептеу жүйелерінің ортақ құрсымдыларға қарағанда икемділік қабілеті аздау. 

Бірақ қосымша құрылмалық өзгерістер енгізу арқылы жаңа жеке бөлшектер 

қосуды жеңілдетуге болады; 

б) қосымша коммутациялау матрицасы бар құрылым. Жоғары 

икемділікті, өнімділікті және кеңейту мүмкіншілігін ұлғайтуды қамтамасыз 

ету үшін жүйе құрамында енгізу-шығару құрылғыларының қосымша 

коммутациялау матрицасы қолданылады. Қосымша коммутациялау 

матрицасы орталық құрылғылар матрицасымен (ОҚМ) енгізу-шығаруды 

басқару процессорлары арқылы байланысады; 

в) ерсілі-қарсылы коммутациялы есептеу жүйелерінің келесі 

нұсқасында  микробағдарламалық басқарылуы бар біртектес процессорлар 

блогы пайдаланылады. Микробағдарламаны өзгерту арқылы бір процессорды 

не орталық процессор, не енгізу-шығару контроллері (ЕШК) ретінде 

қолдануға болады. Осының арқасында барлық процессорлар, жады жеке 

бөлшектері және енгізу-шығару құрылғылары бір ортақ коммутациялық 

матрицаға қосылады.  

Ерсілі-қарсылы коммутациялы есептеу жүйелерінің жағымды жақтары: 

деректерді бір мезгілде бірнеше жол арқылы тасымалдауды ұйымдастыруға 

болады; есептеу жүйесінің өнімділігін арттыру операциялық жүйені өзгертуді 

талап етпейді; жеке бөлшектер интерфейстерінің қарапайымдылығы. Себебі 

деректерді мекендету және қақтығыстарды шешу коммутациялау 

матрицасының логикасы арқылы жүзеге асырылады.  

Ерсілі-қарсылы есептеу жүйелерінің кемшіліктері: коммутациялау 

матрицасының ішінде болған қақтығыстар жүйенің өнімділігінің төмендеу 

себептерінің бірі болып табылады; коммутациялық матрицаның күрделілігі 

жүйе бағасының қымбаттауына әкеледі; есептеу жүйесінің сенімділігінің 

төмендеуі; жүйені кеңейту үшін оның құрылымына құрылмалық өзгерістер 

енгізу керек.  

Ерсілі-қарсылы коммутациялы есептеу жүйесінің мысалы ретінде 

Эльбрус жүйелерін айтуға болады. Оның Элбюрус-1, Эльбрус-2 және 

Эльбрус-3 деген түрлері бар. 
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Earts Simulator жүйелері 

 

NEC корпорациясы мамандарының тікелей қатысуымен жасалған Earts 

Simulator (Жер еліктегіші) деп аталатын жоғары өнімді векторлы-параллельдік 

жүйе алғашқы рет әлемдегі ең үздік өнімділікті жүйе атағына 2002 жылы ие 

болған. Earts Simulator жүйесін қоршаған орта өзгерісін үлгілеу, мұхит 

ағымдарын зерттеу, климаттың өзгеруін болжау т.б. сияқты өте күрделі 

мәселелерді шешу үшін қолдануға болады.  

Earts Simulator жүйесінің құрамына 640 түйін кіреді. Олардың барлығы 

NEC SX сәулетінің негізінде құрылған. Әрбір процессорлық түйін (PN - 

Processor Node) векторлық типтес 8 арифметикалық процессордан, көлемі 16 

Гб болатын жедел жадыдан, қашықтан басқару құрылғысынан және енгізу-

шығару процессорынан тұрады. Әрбір процессордың шыңдық өнімділігі 8 

GFLOPS. Сонымен, Earts Simulator жүйесінің құрамына 5120 процессор кіреді, 

жүйенің өнімділігі 40 TFLOPS-қа дейін жете алады.  

Операциялық жүйе ретінде SUPER-UX қолданылады. Пайдаланылатын 

бағдарламалау тілдерінің қатарына Fortan 90, HPF, С және С++ жатады.  

Earts Simulator түйіндері (SX-6 түйіндеріне ұқсас) ортақ өрісі бар 

жадылы және 8 GFLOPS өнімділікті 8 векторлық процессордан тұрады. Бұл 

түйіндерді байланыстыру үшін 640 түйінді қоса алатын өте масштабты 

координаттық комммутатор қолданылады (салыстыру үшін: SX-6 жүйесінде 

128 түйін). Сонымен, 5120 процессордан құралған Earts Simulator жүйесінің 

жалпы өнімділігі 40 TFLOPS-қа тең.  

Earts Simulator жүйесінің процессорлары 8-қабаттық КМОП-

технологиясы бойынша істелген. Векторлық конвейерлері 1 ГГц тактілік 

жиілікте жұмыс жасайды және олардың саны төртеу (SX-6 жүйесінде – 500 

ММг және сегіз). Сондықтан Earts Simulator және SX-6 жүйелерінің шыңдық 

өнімділігі өзгерілмеген (1 GFLOPS). Earts Simulator процессорының басқа 

бөліктері (оның ішінде жедел жады интерфейсі де) 500 МГц жиілікпен жұмыс 

істейді. Процессор өлшемі 20,8х20,8 мм (осындай кішкентай өлшем ауамен 

салқындатуды қолдануға мүмкіндік береді). 

Earts Simulator түйіндерінде сыйымдылығы 16 Гбайттық жедел жады 

қолданылады. Earts Simulator жедел жадысының өткізу қабілеттілігі (SX-6 

жүйесіндегідей): процессорда – 32 Гбайт/с, ал түйінде – 256 Гбайт/с. Earts 

Simulator жүйесінің барлық жедел жады көлемі 10 Тбайт құрайды, ал дискілік 

жады көлемі 700 Тбайттан асып түседі. Магниттік таспадағы жадының жалпы 

сыйымдылығы – 1,5 Петабайт. 

 

Симметриялық көппроцессорлы жүйелер 

Симметриялық көппроцессорлық жүйе (Symmetrical-Processing SMP-

жүйесі) – түйіндері біртектес екі және одан көп процессордан тұратын, 

барлық процессорлары түйіннің есептеу қорына бірдей қатынас құра алатын 

және біртұтас ортақ жадыда сақталатын деректермен жұмыс істей алатын 
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есептеу жүйесі. Жүйені барлық бөліктерін біріктіру үшін жүйелік құрсым 

(bus) қолданылады. Құрсымның орнына коммутаторды пайдалануға да 

болады.  

Процессорлар арасында хабар алмасу ортақ жады арқылы жүзеге 

асырылады. Барлық есептеу құрылғылары осы жадыға қатынасу кезінде тең 

құқылы және жадының барлық ұяшықтары үшін бірдей мекенжай көрсетуді 

(мекендетуді) қолданады. Сондықтан SMP сәулеті симметриялық деп аталады. 

Ортақ жадының болуы процессорлар арасындағы өзара әрекеттестікті 

ұйымдастыруды және бағдарламалауды жеңілдетеді, себебі барлық 

процессорлардың кез келгені деректердің барлығына қол жеткізе алады 

(деректер алмастыру жайында бағдарламалаушыға қамданудың қажеттігі 

жоқ), уақыт үйлесімдіруді жүйенің өзі қамтамасыз етеді. 

Бірақ SMP сәулетті жүйелерде жедел жадымен байланысты бірнеше 

проблемалар бар. Олардың бірі – жедел жадының жұмыс істеу жылдамдығы 

процессордың шапшаңдылығынан біраз төмен. Осы артқа қалушылықты жою 

үшін қазіргі заманғы процессорлар жоғары жылдамдықты аралық жадымен 

жабдықталған.  

Бүркем-жадының былайша жұмыс істейтіні бізге белгілі. Егер орталық 

процессорға жедел жадымен қатынасу керек болса, онда қажет деректерге 

сұратым алдымен бүркем-жадыға келіп түседі. Егер қажетті деректер осы 

жерде болса, онда деректер процессордың регистріне тездетіліп жіберіледі, ал 

басқа жағдайда – деректер жедел жадыдан оқылып алынады және бүркем-

жадыға орналастырылады, осыдан кейін регистрге жүктемеленеді. 

Процессорлар түйіннің біртұтас ортақ жадысында сақталатын 

деректермен бір уақытта жұмыс істейтін болғандықтан, SMP сәулетті 

жүйелерде міндетті түрде деректер когеренттігін қолдайтын тетік болуы 

керек. Когеренттіктің тетігі деректердің бір элементімен жүргізілетін 

операциялар әртүрлі процессорларда тізбекті түрде орындалуын қадағалап 

отыруы, сондай-ақ көнерген көшірмелерді жойып отыруы керек. Қазіргі 

заманғы SMP жүйелерінде когеренттік аппараттық құралдармен жүзеге 

асырылады. Әдеттегі когеренттікті қолдаудың аппаратық тетігі ретінде 

бақылау-байқау құрсымы (snoopy bus) қолданылады. Барлық бүркемдер 

когерентті болып қалу үшін әрбір процессор құрсымның «сыртынан бақылап» 

тұрады, яғни өздерінің бүркемдерінің ішіндегі деректерге әсерін тигізетін 

басқа процессорлар мен жедел жады арасындағы оқу және жазу 

операцияларын іздеп-табуды жүзеге асырып отырады.  

 

AlphaServer SC жүйелері 

 

AlphaServer SC жүйелері құрамына AlphaServer серверлері және 

масштабталынатын, жоғары жылдамдықты коммутациялау жүйлері кіреді. 

Мәселен, AlphaServer SC V1.0 жүйелері AlphaServer ES40 түйіндері негізінде 

жасалған. Бұл түйіндердің әрқайсысының өнімділігі 5,3 GFLOPS. SC V1.0 
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жүйесінің құрамына жалпы өнімділігі 800 GFLOPS болатындай 128 түйін 

кіреді. Түйіндер бір-бірімен коммутациялау жүйесі арқылы байласады. 

AlphaServer SC жүйелерінің МРР – сәулетті жүйелерден айырмашылығы 

– бұл жүйлерде есептеу түйіндері ретінде бірпроцессорлық элементтердің 

орнына ортақ жадылы мультипроцессорлар (SMP-серверлер) қолданылады. 

AlphaServer SC жүйелерінде көптеген SMP-түйіндері біріктірілген. 

Осындай бірлестікті тиімді пайдалану үшін осы жүйені бағдарламалық 

қамтамасының құрамына кіретін біртұтас жүйені басқару құралдары (SMP  

SSM-Single System Management) қолданылады. Басқару тұрғысынан қарағанда 

пайдаланушылар, бағдарламалаушылар және әкімшілер үшін SC жүйелері 

біртұтас жүйе болып көрінеді.  

AlphaServer SC жүйелерін басқаруды ұйымдастырудың маңызды 

құрамдары – Compag кластерлер технологиялары және ресурстарды басқару 

жүйесі. AlphaServer SC жүйелерінде Compag кластерлік корпоративтік 

жүйесінің негізін қалайтын CFS кластерлік файлдық жүйесі қолданылады.  

AlphaServer SC жүйесін құру үшін сыртқы және ішкі желілік 

байласулардан, сондай-ақ, сүйемелдейтін қосымша сыңарлардан тұратын 

физикалық инфрақұрылым қоллданылады.  

AlphaServer SC құрамына мынадай аппараттық сыңарлар кіреді: 

- түйіндер; 

- коммутациялау жүйесінің бейімдеуіштері, кабельдер және коммутатор; 

- ішкі басқару желісі: бейімдеуіштер, кабельдер және шоғырлауыштар; 

- жүйелік сыртқы жады; 

- сыртқы сүйемелдеу жүйесі: сыртқы файл-серверлер, өңдеу жүйелері; 

- сыртқы деректер тасымалдау желілерімен байласу: тиісті 

бейімдеуіштер мен кабельдер; 

- SC басқару стансасы: орталық басқару және дерекқорлар 

функцияларын жүзеге асыру үшін керек.  

 

Негізгі түсініктер және математикалық модельдердің кезеңдері 

 

Экономикалық математикалық тәсілдер негізінен экономикалық, әрі 

әлеуметтік процестерді (үдерістерді) зерттеу үшін қолданылады. Соған 

байланысты жүйені зерттеудің негізгі тәсілі болып модельдеу тәсілі болып 

саналады, яғни теоретикалық талдау тәсілі және іс жүзіндегі қимылдар 

негізінен модельдерді жасау және қолдану бағытына арналған. Модель деп 

реальді (шынайы) объектінің бейнесін айтамыз, яғни шынайы объект бірден 

зерттелмейді, соған ұқсас және жақын объект арқылы каралады, ол  оның 

моделі деп саналады. 

Экономикалық  - математикалық модельдердің практикалық есептері 

болып мыналар саналады: 

- экономикалық объектілерді және процесстерді (үдерістер) талдау; 

- экономикалық болжау, экономикалық процестердің өсу жағдайын 

алдын ала білу; 
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- барлық шаруашылық жағдайдың барлық деңгейде басқару шешімдерін 

өңдеу. 

Сонымен, экономикалық - математикалық модельдеу  адам-машина 

жүйелерінде тек бірден-бір ұйымдастыру және басқаруда өте маңызды 

компонент болып саналады. Экономикалық–математикалық модельдеуде 

негізгі түсінік болып модельдің ұқсастық немесе теңдік түсінігі болады.  

Модельдеу кезінде теңдік түсінігі негізінен кейбір қасиеттер бойынша зерттеу 

кезінде сәйкестік болуы қажет. Экономикалық-математикалық модельдердің 

теңдік түсінігі өте күрделі проблема болып саналады, өйткені экономикалық 

шамаларды өлшеу өте қиын. 

Экономикалық жүйелер күрделі жүйелерге жатады. Күрделі жүйелер 

экономикада көптеген қасиеттермен өрнектеледі, соларды көрсетейік. 

Оның ішіндегі негізгілері: 

- әлеуметтік – экономикалық жүйелерді қажетті түрде бүтін негізінде 

зерттеу және моделдеу керек; 

- экономикалық құбылыстар және процестер (үдерістер) көпшілік 

сипатты, себебі экономикалық процестер (үдерістер) заңдылығы аздаған 

бакылау кезінде байқалады. Сондықтан экономикада моделдеу көпшілік 

бақылауға сүйенуі керек; 

- экономикалық процестердің (үдерістердің) динамикалық сипатта 

болатыны экономикалық параметрлер мен құрылымы өзгеру үстінде болады, 

әрі оған орта әсер етед; 

- экономикалық құбылыстардың өсу кезінде кездейсоқ және 

анықталмағандық кездеседі (сыртқы факторлар). 

Экономикалық-математикалық модельдеудің кезеңдері. 

Модельдеу процесі (үдерісі) өзіне структуралық үш элементті қамтиды:  

- субьект; 

- зерттеу объектісі; 

- субьект пен объект арасын қосатын модель.  

Модельдеу процесі (үдерісі) төрт кезеңнен тұрады. Кез келген объект 

бар деп санайық, оны біздер модельдеу тәсілімен зерттеуіміз керек. Бірінші 

кезеңде біз берілген объектінің, оригиналдың (түпнұсқа) моделін табамыз. 

Білу мүмкіндіктері модельдің берілген белгілі объектінің сипатына 

байланысты, сондықтан кез келген модель оригиналды (түпнұсқаны) қатаң 

шектелген мағынада суреттейді. 

 

Информационные системы 
 

Автоматизированными называют ИС, в которых применяют 

технические средства, в частности ЭВМ. Большинство существующих ИС 

являются автоматизированными, поэтому для краткости просто будем 

называть их ИС. 
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Информационной системой называется вычислительный комплекс, 

предназначенный для обработки информации. Информационная система 

состоит из: 

- компьютерного оборудования; 

- программного обеспечения; 

- данных; 

- обслуживающего персонала (пользователи, администратор). 

Локальной информационной системой называется система, 

размещенная и функционирующая на одном компьютере. 

Все большее распространение получают информационные системы, 

работающие в компьютерной сети типа клиент/сервер. Такие системы 

обеспечивают как централизованную, так и распределенную обработку 

данных. При этом общие данные размещаются на сервере, а на клиентских 

компьютерах располагаются данные отдельных клиентов. 

Программное обеспечение информационных систем, работающих с 

базами данных состоит из: 

- программное обеспечение общего назначения; 

- прикладное программное обеспечение; 

- средства автоматизации проектирования баз данных. 

Большим достоинством использования баз данных в информационных 

системах является то, что базы данных обеспечивают независимость данных 

от клиентских программ, пользователи избавлены от проблемы физического 

размещения данных на носителях и организации доступа к ним. 

В широком понимании под определение ИС подпадает любая система 

обработки информации. По области применения ИС можно разделить на 

системы, используемые в производстве, образовании, здравохранении, науке, 

военном деле, социальной сфере, торговле и других отраслях. По целевой 

функции ИС можно условно разделит на следующие основные категории: 

управляющие, информационно-справочные, поддержки принятия решений. 

Банк данных является разновидностью ИС, в которой реализованы 

функции централизованного хранения и накопления обрабатываемой 

информации, организованной в одну или несколько баз данных. 

Банк данных (БнД) в общем случае состоит из следующих компонентов: 

базы (нескольких баз) данных, системы управления базами данных, словаря 

данных, администратора, вычислительной системы обслуживающего 

персонала. Вкратце рассмотрим названные компоненты и некоторые 

связанные с ними важные понятия.  

База данных (БД) представляет собой совокупность специальным 

образом организованых данных, хранимых в памяти вычислительной системы 

и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой 

предметной области. 
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Локальные информационные системы 

 

Функциональные части информационной системы могут размещаться 

на одном или на нескольких компьютерах. Рассмотрим варианты организации 

ИС на одном ПК. Соответствующую ИС обычно называют локальной или 

однопользовательской. 

Организация функционирования локальной ИС на одном компьютере в 

среде некоторой операционной системы (ОС) возможна с помощью 

следующих вариантов использования программных средств: 

- «полный» СУБД; 

- приложения и «усеченной» (ядра) СУБД; 

- независимого приложения. 

Первый способ обычно применяются в случаях, когда в дисковой 

памяти компьютера помещается вся СУБД и она часто используется для 

доработки приложения. 

Взаимодействие пользователя с СУБД происходит напрямую через 

пользовательский (терминальный) интерфейс СУБД, либо с помощью 

приложения. Приложение выполняется в режиме интерпретации. 

Основное достоинство схемы – простота разработки и сопровождения 

БД и приложений при наличии развитых соответствующих средств 

разработки и сервисных средств. Недостатком этой схемы являются затраты 

дисковой памяти на хранение программы СУБД. 

Приложение с ядром СУБД используют для достижения следующих 

целей: 

- уменьшения объема занимаемого СУБД пространства жесткого диска 

и оперативной памяти; 

- повышения скорости работы приложения; 

- защиты приложения от модификации со стороны пользователя. 

Примером такого подхода является использование модуля FoxRun 

системы  FoxBase+. Из современных СУБД отметим Microsoft Access, 

включающую дополнительный пакет  Microsoft Access Developer`s Toolkit. С 

его помощью можно создавать переносимую на дискетах «укороченную» (run-

time) версию Microsoft Access, не содержащую инструментов обработки.  

Достоинствами использования ядра СУБД по сравнению с 

использованием полной версии СУБД являются: меньшее потребление 

ресурсов памяти компьютера, ускорение работы приложения и возможность 

защиты приложения от модификации. К основным недостатками отнести все 

еще значительный объем дисковой памяти, необходимой для хранения ядра 

СУБД, и недостаточно высокое быстродействие работы приложений 

(выполнение приложения попрежнему происходит путем интерпретации). 

При третьем способе организации ИС исходная программа 

предварительно компилируется – преобразуется в последовательность 

исполняемых машинных команд. В результате получается готовая к 

выполнению независимая программа, не требующая для своей работы ни всей 



110 
 

СУБД ни ее ядра. Заметим, что с точки зрения выполнение основных функций 

хранения и обработки данных, такая программа мало отличается от 

приложения, работающего под управлением СУБД или ее ядра.  

 

Модели архитектуры клиент-сервер 

 

При построении распределенных ИС, работающих с БД, широко 

используется архитектура клиент-сервер. Ее основу составляют принципы 

организации взаимодействия клиента и сервера при управлении БД.  

Чтобы охарактеризовать основные схемы взаимодействия процессов 

управления БД, воспользуется Эталонной моделью Архитектуры открытых 

систем OSI. Согласно этой модели, функция управления БД относится к 

прикладному уровню. 

Остановимся на двух самых верхних уровнях: прикладном и 

представительном, которые в наибольшей степени являются предметом 

внимания со стороны разработчика и пользователя. Остальные функции 

будем считать связными функциями, необходимыми для реализации двух 

первых. При этом будем придерживаться широкого толкования термина 

СУБД, понимая под ним все программные системы, которые используют 

информации из БД. 

Как поддерживающая интерфейс с пользователем программа, СУБД 

общем случае, реализует следующие основные функции: 

- управление данными, находящимися в базе; 

- обработка информации с помощью прикладных программ; 

- представление информации в удобном для пользователя виде. 

Если система размещается на одной ЭВМ, то все функции собраны в 

одной программе и вызываются по схеме, подобной рассмотренной в разделе 

  При размещении СУБД в сети возможны различные варианты 

распределения функции по узлам. В зависимости от числа узлов, между 

которыми выполняется распределение функций СУБД, можно выделить 

двухзвенные модели, трехзвенные модели и т.д... 

Перечисленные способы распределения функций в системах с 

архитектурой клиент-сервер иллюстрируют различные варианты: от мощного 

сервера, когда практически вся работа производится на нем, до мощного 

клиента, когда большая часть функций выполняется на рабочей станции, а 

сервер обрабатывает поступающие к нему по сети SQL-вызовы. 

В моделях удаленного доступа к данным и удаленного представления, 

производится строгое распределение функций между компьютером-клиентом 

и компьютером-сервером. В других моделях имеет место выполнение одной 

из следующих функций одновременно на двух компьютерах, управления 

данными (модель распределенной БД), обработки информации (модель 

распределенной функции), представления информации (модель 

распределенного представления).    
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