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Алғы сөз 

 

Ұсынылып отырған «Ақпараттық технологиялар» білім беру 

бағдарламалары тобының студенттеріне арналған оқу құралы таңдау 

компоненті болып саналатын «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқу бағдарламасына 

сәйкес құрастырылған.  

Оқу құралының негізгі мақсаты – білім алушының кәсіби, тілдік, 

коммуникативтік және сандық құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Оқу  құралында білім алушылардың пән бағдарламасын игеруіне 

қажетті кесте түрінде берілген теориялық мәліметтер мен кәсіби бағытталған 

оқу мәтіндері және жеке, жұптық, топтық, өздік жұмыстар арқылы 

орындалатын тапсырмалар мен жаттығулар кешені берілген. Ол студенттердің 

оқу үдерісі барысында, болашақ мамандықтары бойынша өндіріс 

орындарындағы кәсіби қарым-қатынаста қолдануға қажетті білім, білік, 

дағдыны жүйелі түрде меңгеруіне бағытталған. Сондай-ақ, бағдарламалық оқу 

материалдарымен қоса ұсынылған мәдени-танымдық мәтіндер ақпараттық 

технология саласы мамандарының қазақша ойлауын дамытуға, кәсіби салада 

сауатты сөйлеу әдебі мен мәдениетінің деңгейін көтеруді көздейді. 

Оқу құралындағы IT саласына қатысты мәтіндермен жұмыс жасау 

(талдау, аудару, сұрақтарға жауап беру т.б.) және лексика-грамматикалық 

жаттығулар, шығармашылық тапсырмалар мен іскерлік ойын түріндегі 

тапсырмаларды  орындау барысында  білім алушылар  креативті ойлау  

қабілетін дамыту, кәсіби қарым-қатынас дағдыларын  жетілдіру, академиялық 

хат негіздерін игеру, ауызша және жазбаша ғылыми қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастырумен қатар желі этикетін меңгеру мүмкіндіктеріне 

қол жеткізе алады.  
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Мамандық, кәсіп, шеберлік 

 

Мамандық – қызметкердің кәсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол 

лауазымнан өзгеше түрде белгілі бір білімді және арнаулы түрде оқып-

үйрену немесе жұмыс тәжірибесін жинақтау барысында алған еңбек 

машықтарын талап ететін еңбек қызметінің тегін сипаттайды. Лауазымдық 

міндеттердің шеңберін айқындайды. Мамандық қызметкер еңбегінің бүкіл 

шеңберін қамтығанда ол кәсіп ұғымына сай келеді. 

Мамандық – адамнан арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті талап 

ететін еңбек іс-әрекетінің түрі. 

 

Кәсіп – кәсіптік оқу және тәжірибе жинақтау нәтижесінде игерілетін, белгілі 

бір білім мен машықтарды талап ететін еңбек қызметінің түрі. 

Қолданылатын еңбек құралдарына қарай (машинист, автоматшы), еңбек 

заттарына қарай (машина жасаушы, кенші), еңбек затына әсер ету тәсіліне 

қарай (бұрғылаушы, қалыптаушы) немесе өндіріс үдерісінде орындалатын 

жұмыстың мазмұны мен сипатына, атқарылатын міндетіне қарай бөлінеді. 

Көптеген кәсіптер мамандықтарға ажыратылады: аспапшы-слесарь, 

инженер-механик, тағы басқа. 

 

Шеберлік – кәсіби немесе әуесқойлық білім-білік дағдыларын қандай да бір 

түрдегі істі терең түсініп, дамыған іскерлікпен үйлестіріп тиімді әрекеттерді 

жүзеге асырушылық. 

 

Біліктілік, квалификация – адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде 

пайдалана алу қабілеті. 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

 

Кәсіп дегеніміз не? 

 

Қазақтың ерте заманнан елес беретін ертегілері мен аңыз әңгімелерінде, 

мақал-мәтелдерінде дәстүрлі қазақ қоғамының тіршілігінен хабар беретін 

мәліметтерді көптеп кездестіруге болады. Сондай мәліметтердің бірі –

аңшылық. Аңшылар жайлы сөз болғанда, олардың аулайтын аңдарының 

атымен, түр-түсімен таныса аламыз. Сонымен қатар ондай мәтіндерден 

аңшылықпен немесе басқа кәсіппен айналысатын адамдардың әлеуметтік 

жағдайы, не себепті айналысатыны, қалай айналысатыны жайлы да білуге 

болады. 

Қазақ халқы ежелден көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. 

Күнделікті тіршілікке қажетті заттар мен құрал-жабдықтарды әркім өзіне 



5 

керекті мөлшерде жасап ала берген. Олар киюуге қажетті киім-кешек, ер-

тұрман, теріден, ағаштан, сүйектен, алтын мен күмістен, қола мен темірден 

жасалған заттар. Енді кейбір кісілер дәстүрлі мал шаруашылығымен қатар, 

«мал табудың»   басқа да түрімен айналыса бастады. Ол кәсіпшілік еді. 

Барлық адам, әрбір затты бірдей қылып жасай алмаған. Бірте-бірте 

көпшіліктің ішінен өзінің ұсынықтылығы мен ептілігінің арқасында, аталған 

заттарды басқалардан әдемірек, ыңғайлырақ, берігірек жасайтын адамдар 

шығады. Оларды халық арасында «шебер» деп атай бастады. Істейтін 

кәсіптеріне қарай, халық оларға темірші немесе ұста, етікші, ерші, егінші 

деген ат берді. Осы атаулар кейіннен жеке кәсіп атауларына айналды. Әрбір 

кәсіп шеберлері құпияларын ұрпағына ғана үйретіп, олар оны ұрпақтан 

ұрпаққа ұластырып отырған. Атасынан қалған кәсіп иелерін ата кәсіппен 

айналысушылар деп атаған.  Бертін келе басқалардан дәулеттірек кісілер, 

тіршілікке қажетті бұйымдардың бәрін өздері жасамай, осы шеберлерден, 

көбінесе малға айырбастап алатын болған. 

Бұл кезеңде шеберлер әлі де болса мал шаруашылығымен айналысудан 

қол үзіп кете қойған жоқ еді. Олар әртүрлі кәсіпке қосымша табыс көзі ретінде 

ғана қарайтын. Уақыт өте келе жекелеген шеберлердің өзіндік ерекшелігі 

айқын біліне бастады. Ондай шеберлердің айналасында үйренушілер яғни 

шәкірттер пайда болды. Ол шәкірттер  белгілі бір іске маманданып, шебердің 

басқаруымен жұмыс істеді. Осылайша жекелеген мамандықтар дүниеге келді. 

Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың дамуының арқасында 

еңбек бөлінісі күрделене түсті. Кәсіпкерлер үлкен өндіріс орындарын, завод, 

фабрикалар ашып мамандықтың түрлері көбейе берді. Осы үрдіс әлі күнге 

дейін жалғасып келеді. 

 

2-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Дәстүрлі қазақ қоғамының тіршілігінен хабар беретін мәліметтерді 

қайдан кездестіруге болады? 

2. «Кәсіпшілік» деген не? 

3. Халық арасында «шебер» деп кімді атаған? 

4. «Ата кәсіппен айналысушылар» деп кімді атаған? 

5. Жекелеген мамандықтар қалай пайда болды? 

 

3-тапсырма. Сөздерді және сөз тіркестерін орыс тіліне аударыңыз: 

кәсіп –  

кәсіпшілік –  

ата кәсіп –  

шебер – 

шәкірт – 

мал табу – 

қосымша табыс көзі – 

мамандықтың түрлері – 
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4-тапсырма. Мақал-мәтелдерді кестенің екінші бағанындағы сөздер 

арқылы толықтырыңыз: 

 

1 кесте - Мақал-мәтелдер 

№ Толықтыратын мақал-мәтелдер Анықтама сөздер 

1 Істегенің еліңе жақсы, үйренгенің өзіңе ... есінеумен өтеді 

2 Кәсіп, кәсіп түбі – ...  ырысы 

3 Алуан-алуан кәсіп бар, таңдай біл де, ... айрыласың 

4 Еріншектің күні ...  жақсы 

5 Етік тіге алмаған біз ...  нәсіп 

6 Мың кәсіпке талпынсаң, бір кәсіптен ...  таба білмейді 

7 Қимылдаған қыр ...  байлықтың 

8 Шеберді саусағы ...  асырайды 

9 Бейнет қыл да ... қыл талап қыл 

10 Малды баға білмеген пайданы ...  зейнет 

11 Жұмысы жоқтың ... жоқ. нәсіп 

12 Еңбектің көзін тапқан, ... өзін табады. асады 

13 Ата кәсіп балаға ...  таяғы 

14 Қойшыны ... асырайды, қасқырды аяғы 

асырайды. 

таңдайды  

 

5-тапсырма. Жоғарыдағы мақал-мәтелдердің тақырыбы қандай? 

Олардың орыс тілінде баламасы бар ма? 

 

6-тапсырма.  Мәтінді оқып, атау беріңіз. 

 

Мақал адам өмірінің барлық саласын қамтыған. Алайда заман талабына 

сай өзгеріске ұшырап отырған. Мысалы, еңбек туралы айтылған мақалдардан 

халықтың оған деген көзқарасын білуге болады. «Еңбегі бардың – өнбегі бар», 

«Еңбек түбі – мереке», «Бейнет түбі – зейнет», «Бейнетсіз рахат жоқ», 

«Еріншекке ошақтың екі бұты айшылық жер». Сонымен қатар мал сырын 

жақсы білетін қазақ төрт түліктің өзіне тән қасиетін де атап өткен. «Мал 

бақсаң қойдан бақ, май кетпейді шараңнан», «Ат шаппайды, бап шабады». 

«Жатқанға жан жуымас, жалқауға мал жуымас», «Ұрыға мал құтаймас», 

«Жортуылшының басы жолда қалады». «Жылқы – малдың патшасы», – деп 

ойын анық аңғартып отырған. Бір айта кетерлігі, қазақ мақал-мәтелдерінің 

басты ерекшелігі: олар қанша уақыт өтсе де мәнін жоймаған, ескірмеген. 

Мақал мен мәтелдің айырмашылығы мазмұнында. Мақал – өмірде 

болған елеулі оқиғаға берілген даналық қорытынды. Ал мәтелде сөз айшықты, 

көркем теңеу қолданылады. Оны «Көппен көрген ұлы той», «Қызым саған 

айтам, келінім сен тыңда» деген мәтелдерден аңғаруға болады, яғни, 

мақалдағыдай дәлелдеу, қорытынды пікір болмайды. Тек ойды жанамалап 
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жеткізеді. Қалай дегенмен, «Мақал да, мәтел де – халықтың қазынасы, тіл 

майданындағы басты қаруы», – дейді ғалым Дандай Ысқақ. 

(Мақал-мәтелдердің қазақ өміріндегі орны. – URL: 

https://informburo.kz/kaz/maal-mtelderd-aza-mrndeg-orny-olardy-alay-ayyrua-

bolady.html ) 

 

7-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін орыс тіліне 

аударыңыз. 

 

Бейнет, зейнет, жортуылшы, еріншек, ошақ, айшылық жер, төрт түлік, 

шара, көркем теңеу, айшықты сөз, ойды жанамалап жеткізу, жанамалау. 

 

8-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз: 

 

1. Мақал адам өмірінің қандай саласын қамтыған? 

2. Мақалдар уақыт өте келе өзгеріске ұшырауы мүмкін бе? 

3. Еңбек туралы қандай мақалдар кең тараған? Олардан қазақ халқының 

еңбекке деген қандай көзқарасын байқауға болады? 

4. Неге қазақ мақал-мәтелдерінің мәні уақыт өтсе де жойылмайды? 

5. Жекелеген мамандықтар қалай пайда болды? 

6. Еңбек туралы қандай мақал-мәтелдер білесіз?  
 

9-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын баяндаңыз. 

 

Қазақ даласындағы кәсіптің түрлері 

 

Қазақтардың көмекші кәсібі аң, құс, балық аулау болса, негізгі кәсібі – 

мал өсіру еді. Қазақтың күнделікті тіршілігіне қатысты төрт түліктің ішінде 

қой малы маңызды орын алды. Оның еті мен сүті тамақ болса,  жүні мен 

терісінен киім, киіз үй мен тұрмысқа қажетті әртүрлі заттар жасаған. Мал 

шаруашылығында қой малының қандай орын алатындығын «Малды бақсаң 

қойды бақ, май кетпейді шарадан», «Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл-

көсір», «Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын» деген мақалдардан  

байқауға болады. Қазақы өмірде ерекше бағаланған қой малын бағатындарды 

қойшы деп атаған. Қойшы кәсібінің бағасын  «Қой семізі – қойшыдан» деген 

мақалдан көруге болады. Сүті мол сиыр малын табындап бағатындарды 

«сиыршы», түйе малын бағушыларды «түйеші», төрт түліктің ішіндегі ең 

қадірлісі жылқыны үйірлеп бағатындарды «жылқышы» деп атаған. 

Ал енді халқымыздың осы негізгі кәсіптерімен қатар, кейбір кісілер 

қосалқы кәсіптермен де айналысқан. Ондай істерін өз ісінің шеберлері өнер 

дәрежесіне дейін көтерген. Өз ісінің шебері бола білген өнер иелерін, тері 

илеп тон, тымақ, етік т.б. жасайтындарды «көншілер (ишілер)» немесе 

басқаша айтқанда «терішілер», «тігіншілер» десе, халықтың күнделікті 

тұрмысқа қажетті киім-кешектерін, шаруашылыққа қажетті құрал-

https://informburo.kz/kaz/maal-mtelderd-aza-mrndeg-orny-olardy-alay-ayyrua-bolady.html
https://informburo.kz/kaz/maal-mtelderd-aza-mrndeg-orny-olardy-alay-ayyrua-bolady.html
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жабдықтарды жасап темірмен айналысатындарды  «теміршілер», «ұсталар», 

әшекей бұйымдарын жасайтындарды «зергерлер» деп атаған. Қазақтың 

құрастырмалы, көшіп-қонуға ыңғайлы киіз үйінің қаңқасын жасайтындарды 

«үйші» деген. 

Елдің рухани сұранысын қанағаттандырып өлең шығаратындарды 

«өлеңші» немесе «ақын», ән айтатындарды «әнші», ұзақ өлең, жыр 

шығаратындарды «жырау» деп атаған. Ал жыраулардың жырын жаттап алып, 

ел аралап жүріп жырлайтындарды «жыраулар»деп атаған. Үйге қажетті ыдыс-

аяқтар көбінесе ағаштан жасалған. Ағаштан  ойып  оқтау, қасық, ожау, шелек, 

табақ, тостаған, тегене, астау, сандық, кебеже, әбдіре, т.б. жасайтындарды 

«ағашшы» немесе «ағаш ұстасы» деп атаған. 

Адам денсаулығы сыр берсе немесе кенеттен жарақаттанса ем-дом 

жасайтын кісілер шаман діні үстемдік құрған кезде, сол заманның таным-

түсінігі деңгейіне сәйкес пайда болса керек. Ондай емшілерді «бақсы» деп 

атаған. Бақсылар әртүрлі музыкалық аспаптардың үнімен бірге билей отырып, 

қорқынышты қимылдар жасап, «жынын шақырып»  адам санасына әсер ету 

арқылы емдеген. Қазақ даласында бақсылардан басқа да, табиғат берген 

ерекше қасиетіне сүйеніп емдейтін емшілер де болған. Оларды бақсылардан 

бөлектеп, «емшілер» деп атаған.  Қазақ даласында, ел ішіндегі дауларды 

күшпен  шешуге маманданған, көп жағдайда жасырын әрекет жасайтын 

топтар да болды. Оларды «барымташылар» деп атаған. Іс-әрекеті қазіргі 

рэкеттерге ұқсас. 

Кейінірек келе, қазақ даласына сауда капиталының енуімен бірге 

айырбас саудамен айналысатын саудагер мамандығы пайда болды. Оларды 

«делдалдар» деп атаған. Сонымен қатар ауылдан қалаға жүк тасуға 

маманданғандарды «кірешілер» деп атады. Олар кіре тартты. 

Су тапшылығына байланысты Маңғыстау өңірінде «құдықшы» деген 

мамандық болған. Құдықшылықпен кедей, шағын ауылдар айналысқан. 

 

10-тапсырма. Мәтіннен жеке кәсіп атауларын тауып, мағынасын 

түсіндіріп беріңіз. 

 

11-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің сөздігін жасаңыз. 

 

Ақотты-нар аңызы 

 

Ең соңғы су шығатын күнінде құдықшы судың көзін ашпай кетеді. Жол 

жөнекей ашып қойса, ары қарай қаза алмайды. Ол құдық тайыз болады, тайыз 

болған құдық таңқы болады. Судың қоры көп жиналу үшін су ашылған 

жерден ары қарай тереңдетіп, күші жетсе, екі-үш құлаштай қылып қазады. 

Астынан қазған сайын, шығатын көзі де көбейе береді. Сол кезде су үстін 

жауып кетпес үшін оның бәрін жолдан жауып, сылап, саналы түрде бітеп 

отырады. Енді қайтуға болады, судың дәмін сақтап қалатын, дәмін бұзбайтын, 

қатты сазды паласқа келген кезде құдықшы ары қарай қазуын тоқтатып, енді 
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қайтадан төменнен жасырып келген су көздерінің бетін шұқып ашып, жан-

жақтан шүмектеп құйылып, аға бастаған судан өзі қашып шығады (құдықты 

бітірген соң). Осындай бүкіл технологияны білетін құдықшылардың көлігі 

түйе болатын. Таңертең құдыққа түседі, түсте шығады, қайта түсіп, кешке 

шығады. Осының барлыған сыралға көлігі түйе арқылы жасайды. Ақотты-

нарды қазған құдықшы су шығатын, жиналатын көзге әлі де екі күнен кейін 

жетем деп есептеген. Бірақ су жиналатын көз көбірек болған көрінеді. Көзді 

бірнеше жерден жарған. Судың астында қалатын болған соң, арқанмен белгі 

берген. 

Құдықтың сыртындағылар: «Ол бүгін бола алмаймын, шықпаймын 

деген», – деп, оған мән бермейді. «Екіндіге дейін жайылсын», – деп, күнде 

шығырға жегіп жүрген түйені аяғын тұсап, жайылысқа жіберген. Енді 

шыдатпайтын болған соң, қасындағы қосымша жұмысқа жегіп жүрген нарды 

алып келеді. Бұрын шығырға түспеген түйе үркіп-қашып, құдықтың ішіне 

олай соғып, бұлай соғып, құдықшының мылжа-мылжасын шығарып алып 

шыққан. Содан соң құдықтың атында «нар» деген сөз қалып қойған. Сол 

оқиғадан кейін , ел қорқып, қасына көп қонбайды екен. Малын содан суарып, 

ауыз суды басқа құдықтан алатын болған. 

 

12-тапсырма. Мәтінге атаулы сөйлемдерден тұратын жоспар 

құрастырып, мазмұнын баяндаңыз. 

 

13-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

 

Үй кәсіпшілігі 

 

Қазақ қоғамындағы өндірістің тағы бір түрі – үй кәсіпшілігі. Үй 

кәсіпшілігінің негізгі қызметі шаруашылықты қажетті құрал-жабдықтармен, 

тұрмысқа қажетті заттармен қамтамасыз ету. Қазақ қоғамының шаруашылығы 

мен кәсіпшілігі, негізінен, табиғи болды. Яғни, шаруашылықтан алынатын 

өнім де, кәсіпшілік арқылы өндірілетін құрал-сайман, тұрмыс жабдығы, 

қолөнер туындылары да, негізінен, қауымның өз қажеті үшін шығарылды. 

Сондықтан да Қазақстан Ресей құрамында капиталистік қарым-қатынасқа, 

тауарлы өндіріс жүйесіне кіргенге дейін қазақ қауымының шаруашылығы 

табиғи болды, ал кәсіпшілігі үлкен өндірістік, тауарлық мақсатқа құрылмай, 

негізінен, ауыл-үй, қауымдастықтар сұранысын өтеуге бағытталды. 

Кәсіпшіліктің бұл деңгейдегі түрі үй кәсіпшілігі деп аталды. Қазақ 

ұсталарының, зергерлерінің қолынан шыққан заттар ешбір елдің өндірістік 

деңгейде ұйымдастырылған қолөнер заттарынан кем болмаған. Көшпелі 

тұрмысқа ыңғайланып жасалған түркі-моңғол халықтарының, қазақтың киіз 

үйі өзінің сәулеттік, құрылымдық, ішкі-сыртқы жабдықтары жағынан адамзат 

баласы ақыл-ойының, өнерінің ең бір шырқау шегі болып табылады. 
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Малдың жүні қазақ тұрмысында кеңінен қолданылды. Оның ішінде қой 

және түйе жүндері ерекше орын алды. 

Киіз басу. Киіз басуға қойдың күзде кырқып алынған күзем жүнін 

пайдаланған. Алдымен, киізге арналған жүнді тазалайды. Ол үшін жүнді 

тулаққа салып, сабау ағашпен тулақтың жан-жағынан отырып алып сабаған. 

Сонда жүн шаң-тозаңнан, шөп-шаламнан арылады және ұйысы жазылады. 

Тулақ дегеніміз – сиырдың иленбеген, керіп кептірген қатты терісі. Ал 

сабауды бұтақсыз түзу талдан, жыңғылдан, тобылғыдан жасаған. Жүн сабау, 

әдетте, ойын-сауықпен өтеді. Жүн сабалып болған соң «тулақ шашу» деген 

ырым жасалады. Қазақта оюлы киізді «текемет», «сырмақ» деп екіге бөледі. 

Текеметтің жай киізден айырмашылығы бір түсті (ақ немесе қара) жүнді шиге 

төсеген соң бетіне бояған жүннен ою салады. Қазақ киізді үйдің жабулары 

үшін, жерге салу үшін, тұсқа ілу үшін жасаған. Тұсқа ілінетін өрнектеліп 

жұқалау қылып жасалған киізді тұскиіз деп атаған. Киізден бұдан басқа да 

тұрмыстық заттар киіз кебенек, киіз қалпақ, байпақ, кесеқап, шәйнекқап, 

кірқап, сандыққап, жер жастық, асмалдық (түйенің жабуы), тоқым, жабу т.б. 

істеген. 

Кілем тоқу. Қазақ әйелдерінің қолөнерінің бір түрі – кілем тоқу. 

Кілемнің екі түрі - түкті кілем және тақыр кілем болады. Түкті кілем көбінесе 

оңтүстік аймақтарда таралса, солтүстік өңір, негізінен, тақыр кілем тоқыған. 

Ши, өрмек тоқу. Қазақта ерте заманнан-ақ ши тоқу өнері қалыптасқан. 

Шиді кереге сыртына тұту үшін, үйдің аяқ-табақ, саба тұратын бөлігін қоршап 

қою үшін, киіз үйдің есігіне ұстау үшін және төсеніш ретінде киіздің астына 

да төсеген, киіз басу үшін де, құрт жаю үшін де пайдаланған. Тұтылатын шиге 

боялған жүн орап, өрнектеп безендірген. Мұны «шым ши» деп атаған. 

Қазақтың үй кәсіпшілігінде өрмек тоқу кең таралған. Өрмек арқылы бау-

басқұрлар, алаша тоқылады. Арқан, жіп, баулар, негізінен, түтіп, шүйкелеп, 

есіп, бұрау арқылы, кейде жіптен өру, тоқу тәсілдерімен жасалады. Бұл 

заттарға көбіне шетпұшпақ өлі жүндер, жабағы жүн, жылқы қылы, түйе жүні 

пайдаланылады. Арқан, жіп есілу тәсіліне қарай екі түрге бөлінеді. Есіп 

жасалатын жіптер арқан, желі, ноқта, құрық бау, бұйда, шылбыр, тізгін тағы 

басқаларды жасаған. Тоқып және өріп жасалатын жіптер басқұр, таңғыш, 

туырлық бау, жел бау, тең таңғыш, құр жіп, құлын ноқта, нар ноқта, тағы 

басқалар. Арқанның түрлері арқан, қосақ арқан, сүйретпе арқан, жел арқан, 

тарту арқан, матау арқан, ат арқан, белдеу арқан, шом арқан, қом арқан, тең 

арқан, желі арқан. 

Тері өңдеу. Мал терісі қазақ тұрмысында өте кең қолданылған шикізат. 

Әрбір іске әртүрлі терілер пайдаланылған. Шеберлер оның әрқайсысына 

өзінше атау берген. Мысалы, қара мал терілерін сиыр терісі, өгіз терісі, 

тайынша терісі, бұзау терісі деп төртке бөлген. Әр терінің өн бойындағы 

жекелеген бөліктерінің де атауы болған – жондық, қабырғалық, сүйек бас тері, 

пұшпақ, мойын терілері. Жылқы терісін - бие терісі, жабағы және құлын терісі 

деп үшке бөлген. Түйе терісін – атан терісі, бота терісі деп екіге бөлген. Атан 
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терісі, өгіз терісі және олардың жондықтары қазақ қолөнерінде өте кең 

қолданылған. 

 

14-тапсырма. Мәтінге жай және күрделі жоспар құрып, мазмұнын 

баяндаңыз. 

 

15-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

 
Қазақ халқының материалдық мәдени дәстүрі 

 

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің түп тамыры өте тереңде жатыр. 

Қазақ мәдениетінің қалыптасып дамыған аймағы осы ұлттың бүгінгі мекені, 

соның төңірегі. Оның дәлелі археологиялық, палеоэтнографиялық деректер. 

Біздің жерімізде мекендеген андронов тайпаларының қыш құмыраларындағы 

ою-өрнектер кейінгі қазақтың бау, басқұрларындағы нақыштарға ұқсайды. 

Андроновтықтардың тастан салған үйлері, шаруашылық құрылыстары, 

құдықтары кейінгі қазақтың осындай құрылыстарында көрініс тапқан. Одан 

бергі сақ, ғүн, үйсін, қаңлы тайпаларының да мәдениеттерінің қазақ дәстүрлі 

мәдениетінің қалыптасуына әсері аз болмаған. Ерте орта ғасырларда бүгінгі 

Қазақстан жерін және көрші аймақтарды мекендеген таза түркілік этностар 

және мемлекеттер тұсында бүгінгі қазақ халқы дәстүрлі мәдениетінің, тілінің 

негізі қалыптасты. Жалпы мәдениетті, әдетте, шартты түрде екіге бөлеміз. Ол 

материалдық (заттай) және рухани мәдениет. Материалдық мәдениетке ұстап 

көруге болатын заттық дүниелерді жатқызсақ, рухани мәдениетке көзбен 

көріп ұстауға келмейтін рухани құндылықтарды жатқызамыз. Ұлттық 

материалдық мәдениетте оның дәстүрлі ерекшеліктері анық көрініс табады. 

 

16-тапсырма. Мәтінге 3 сұрақ құрастырыңыз. 

 

17-тапсырма.  Мәтінді оқып, мазмұнын баяндаңыз. 

 

Кәсіпкерлік және кәсіпкер 

 

Алғаш рет кәсіпкерлік және кәсіпкер түсініктерін XVII ғасырдың аяғы 

XVIII ғасырдың басында ағылшын экономисі Ричард Кантильон (1650-734 

жж.) енгізді. Ол «кәсіпкер» деп тәуекел негізінде пайда табу мақсатында 

өндірісті ұйымдастыратын адамды айтты. 

Кәсіпкерлік теориясының қалыптасуына өз үлесін қосқан экономистер 

қатарына А.Смит, Ж.Б.Сэй, Йозеф Шумпетерлерді жатқызуға болады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде кәсіпкерлік 

қызметке мынадай анықтама берілген: «Кәсіпкерлік – меншік түріне 

қарамастан, азаматтар мен заңды тұлғалардың тауарларға (жұмысқа, 

қызметке) сұранысты қанағаттандыру арқылы пайда немесе жеке табыс табуға 
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бағытталған және жеке меншікке (жеке кәсіпкерлік) немесе мемлекеттік 

кәсіпорындарды шаруашылық басқару құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлік) 

негізделген ынталы қызмет». 

Кәсіпкерлік дамыған нарықтық экономикада кәсіпорын жеке 

кәсіпкерлердің жиынтығы ретінде бірнеше қызметтерді атқарады: жалпы 

экономикалық, шығармашылық ізденіс (инновациялық), ресурстық, 

әлеуметтік, ұйымдастырушылық. 

Жалпы экономикалық қызмет – бұл кәсіпкерлік ұйымдар мен жеке 

кәсіпкерлердің нарық субьектісі ретіндегі рөліне негізделеді. Бұл қызмет 

тауар (қызмет көрсету, жұмыстарды орындау) өндіруге және оны нақты 

тұтынушыларға жеткізуге бағытталады. 

 

18-тапсырма. Мәтін негізінде төмендегі түсініктерге анықтама беріңіз: 

- кәсіпкер; 

- кәсіпкерлік; 

- жеке кәсіпкерлік; 

- кәсіпкерлік қызмет; 

- кәсіпорын ұйымдары; 

- кәсіпкерлік ұйымдар. 

 

19-тапсырма. Жұптық жұмыс: мәтінге сүйеніп, кәсіби шеберлік туралы 

диалог құрастырыңыз. 

Кәсіби шеберлік 

Кәсіби шеберлік маманның біліктілік дәрежесімен, өз қызметін жүзеге 

асыруға қажетті білімі мен дағдыларының деңгейімен өлшенеді. Оған 

төмендегілер жатады: 

• мамандандырылған оқудан өткен және білім алған, өз мамандығы 

бойынша тұрақты дағдылары бар, өз саласында заманауи технологияларды 

шебер және тиімді қолдана алатын қызметкердің жоғары біліктілігі; 

• жоғары құзыреттілік және іс-әрекеттерінің әртүрлі қызметтер саласына 

арналған мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкестігі; 

• тиісті саладағы білімі мен дағдыларын жеке қабілеттерімен ұштастыра 

отырып, барынша тиімді пайдалану; 

• сенімділік пен жауапкершілік, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістерді дұрыс қабылдай білу; 

• әлеуметтік ғылымдар мен әлеуметтік технологиялардың жетістіктерін 

қоғамдағы қатынастарды үйлестіру үшін шебер пайдалана білу; 

• адамдармен тіл табыса білу; тұтынушылар мен әріптестерге деген 

сенім, жауапкершілік, адамдарға әсер ете білу, тұтынушыға және оның 

мәселелеріне түсіністікпен қарай білу. 

Басқаша айтқанда, кәсіби шеберлік дегеніміз – жеке тұлғаның өз 

мамандығын, өз кәсібін игеру деңгейі; бұл әрбір  қызметкердің өз  жұмысын 

кәсіби шеберлікпен атқара білуінің көрсеткіші. 
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Назарыңызда ұстаңыз! 

1. Әлемде 50000-нан аса мамандық бар. 

2. Қазақстанда «Жаңа мамандықтар атласы» жобасы жасалуда. 
 

Инженер мамандығының тарихы 
 

Инженер деген  сөз латынның ingeniare («ойлап шығару, өнертапқыштық») 

және ingenium («ақыл, дарын») сөздерінен құралған. 

Инженер – инженерлік қызметті атқаратын маман. 

 

20-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

 

Инженер мамандығының тарихы 

 

Тарихқа көз жүгіртсек, инженер сөзі біздің дәуірімізге дейінгі екінші 

ғасырда дүниеге келген. Ол кездері инженер деп қамал бұзатын машиналарды 

жасап, пайдаланушыларды айтқан. Он алтыншы ғасырда голландықтар мен 

ағылшындар, сәл кейінірек Ресейде жол салып, көпір тұрғызатындарды 

инженер деп атай бастады. Яғни, инженер түсінігінің Еуропадағы қайта өрлеу 

дәуірінде, ғылым мен білімнің адамзат қоғамы үшін шешуші рөл ойнай 

бастаған кезеңінде тарих сахнасына қайта шығып, мызғымас орын алғанын 

байқаймыз. Алғашқы өнеркәсіп төңкерісінің кезінде-ақ қоғамның техника мен 

ғылымға деген сұранысы ғылымның дамуына үлкен серпін берді. Сонымен 

инженерлер де материалдық байлықты жасаушылар болып шықты. Ал 

материалдық байлықты белгілі бір кәсіп иелері жасайтынын білеміз. Кәсіпкер 

дегеніміз,  тәуекелге бару арқылы  пайда табу үшін белгілі бір  өндірісті 

ұйымдастыратын адам екендігі белгілі. Өндіріс инженерлік іспен 

айналысатындардың ғылыми білімі мен өнертапқыштығына сүйеніп жасалған 

материалдарға, станоктарға, құрал-жабдықтарға, құрылымдарға, жүйелерге 

тікелей тәуелді.   

Инженер деген  сөз латынның ingeniare («ойлап шығару, 

өнертапқыштық») және ingenium («ақыл, дарын») сөздерінен құралған. 

Инженер – инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы 

және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және 

коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. 

Инженерлер материалдарды (заттар), құрылымдарды және жүйелерді олардың 

тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасына  байланысты 

туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды. Инженердің жұмысы — 

ғылыми жаңалықтар және олардың адамзат қажеттілігі мен өмір сапасын 

жақсартуда қолданылуы арасындағы байланысты қалыптастыру. 

Инжинирингтің көптеген тармақтары бар, әрқайсысы арнайы технологиялар 

мен өнімдерге маманданған. Әдетте, инженерлердің бір салада терең білімі 

болады да, өзге де қатысты салаларда жалпылама білімі болады. Мысалы, 
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инженер-механик (машина жасау) мамандығының оқу курсына көп жағдайда 

электротехникалық және бағдарламалау (программалау) пәнінің кіріспе 

сабақтары қосылады. 

Инженер мамандығының тарихын қоғам дамуының  тарихымен қатар 

қарастыруға болады. Ал қазір біз кімдерді инженер деп айтамыз деген сұраққа 

жауап іздесек, инженер атласына қарауға тура келеді. 
 

21-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Инженер сөзі қашан пайда болған? 

2. Инженер сөзінің мағынасы қандай? 

3. Инженер қандай қызмет атқарады? 

4. Инженер мамандығының тарихы қоғам дамуының  тарихымен 

байланысты ма? 

5. Инженер жайлы көркем туындылар оқыдыңыз ба? Ойыңызбен 

бөлісіңіз. 

Инженер мамандығының атласы 

 

22-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

Инженер мамандығының атласы 

 

Қазіргі әлем күн сайын өзгеруде. Тіпті сәт сайын өзгеруде. Бүгін бар 

мамандық ертең жоқ. Болашақ мамандығыңды таңдау барысында, бүгінгі күні 

бар мамандықтар тізіміне ғана сүйеніп жоспар жасауға болмайды.  Сол 

себепті мамандықты дұрыс таңдауға жаңа мамандықтар атласы қажет болады. 

Ондай атластарда елімізде бар мамандықтар болашақта қалай өзгеруі мүмкін 

екендігіне, қандай мамандықтар жаңадан пайда болатындығына болжам 

жасалады. Қазір инженер мамандығына оқып жатқан студенттер, мамандық 

таңдау барысында осындай атластарға сүйене отырып, болашақ 

мамандығының қандай өзгерістерге ұшырауы мүмкін екендігін алдын ала 

болжам жасап барып келеді. Технологиялық үдерістер  тұрақты емес –

инженерлік жүйелер жыл сайын жаңаруда. Күн сайын жаңа техника дүниеге 

келіп, адамның өмір сүруін бұрынғыға қарағанда жеңілдете түсуде. Осындай 

тоқтаусыз өзгерістердің нәтижесінеде көптеген мамандықтар келмеске кетіп, 

олардың орнына жаңасы келуде. 

Жаңа мамандықтардың талабына қазірден бастап  сәйкес келуге 

талаптансаңыз, болашақтағы инженерге қажетті машықтарды  игеруді 

бүгіннен бастау керек. 

Ал,  болашақ IT саласының инженерлері қандай болуы керек. Адамзат 

өмірінің барлық саласына қарқынды түрде еніп келе жатқан сандық 

технология  болашақ инженерлерге керек машықтардың бастысы 

болатындығын  бірден, сеніммен айтуға болады. Сонымен қоса қарқынды 

дамып келе жатқан роботтандыру үдерісі де күні өткен мамандықтарды 

нарықтан біртіндеп ығыстырумен қатар жаңа құзыреттерді де дүниеге алып 
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келуде. Қазіргі кезде өнімді қабылданған стандартпен өндірумен қатар, жеке 

тұтынушының ерекше талабын қанағаттандаруға бағыттап өндірудің белең 

алуы да бірқатар жаңа мамандықтардың пайда болуына әсер етуде. 

Нарықта жеке, арнайы, талдап жасалған өнімдерге деген сұраныс артып 

келе жатқанына байланысты қол өнері де қайта жанданып, нарықтан өз орнын 

ала бастады. Соңғы кездері әртүрлі футурологтармен қатар, құрамында 

нарықтың болашақтағы сұранысына болжам жасаушылар, журналистер, 

фантаст-жазушылар, әртүрлі деңгейдегі эксперттер бірлесе жасаған жаңа 

мамандықтар атласына қарап отырып  IT саласының инженерлеріне 

болашақта қандай машықтарды игеру қажет болатындығына болжам жасауға 

болады. 

 

23-тапсырма. Жұптық жұмыс: жоғарыдағы мәтіннің мазмұны бойынша 

диалог құрастырыңыз. 

 

24-тапсырма. Мәтінді оқып, атау беріңіз. 

 

Инженердің басты міндеті – қолда бар мүмкіндіктің ең тиімді жаңа 

әдісін ойлап табу. Мысалы, жобалау бойынша шешім қабылдау, технологияны 

оңтайландыру, менеджмент пен жоспарлау, өнім өндіруді бақылау және 

зерттеу жұмыстары. 

Алғашқы кезеңде инженер атауын әскери соғыс көліктерін 

басқарушылар (кран, зеңбірек) иеленіп жүрді. «Азаматтық инженер» деп XVI 

ғасырда Голландия елінің көпір мен жол құрылысшыларын атаған. Кейінірек 

бұл сөз Англияда, Пруссияда, кейінірек Ресей елінде мамандық иесі ретінде 

қолданыла бастады. 

Тәжірибе алмасу мақсатында ғылым мен кәсіптік деңгейді жоғарылату 

одақтары мен ұйымдары құрылған. Мысалы, Электротехника мен электроника 

инженерлер институты, Қазақ инженерлік бірлестігі т.с.с. 

Инженер кәсіптік топқа жататындығына сәйкес нақты тапсырмалар 

орындайды. Шартты түрде негізгі үш тобын айтса болады: конструктор 

(аспап, құрал т.б. заттардың құрылымын жасайды); технолог (құралдардың 

жасалу, өңдеу жолдарын қалыптастырады); экономист (экономиялық саралау 

мен жоспарлы үнемдеу әдісімен аз шығынға қол жеткізеді). 

Әрбір инженер өзінің кәсіби деңгейіне қарамастан техниканың әртүрлі  

түрлерін, техникалық нысандарды және технологиялық үдерістерді  басқара 

білуі керек. Сол себепті техникаға деген қызығушылықтың болуы шарт. 

Техникалық ойлау, икемділік, аңғарғыштық, көз мөлшері негізгі орын алады. 

Бұл жұмыстың жауапкершілік деңгейі өте жоғары, себебі жұмыс нысаны адам 

өмірімен тікелей байланысты. 

Біріншіден, инженер негізгі дайындық ретінде әртүрлі математикалық 

есептерді, инженерлік графиканы (сызу), сопроматты, материалтану және т.б. 

талдаудың нұсқаларын зерттейді. Инженер мамандығы халық 

шаруашылығының барлық түрімен дерлік айналысады. Олар: фабрика, зауыт, 
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шахта, құрылыс, әскер, транспорт, авиация және т.с.с.  көптеген жерлерде 

жұмыс істейді. Ол: шебер, бас шебер, инженер, бас инженер, кәсіпорын 

жетекшісі, бөлім, аумақ, зертхана бастығы қызметтерін атқарады. 

Инженер мамандығының түрлері: инженер-құрастырушы, инженер-

микроэлектроншы, құжат бойынша инженер, еңбекті қорғау инженері, өрт 

қауіпсіздігі бойынша инженер, телебайланыс инженері, инженер-технолог, 

қауіпсіздік бойынша инженер, инженер-жобалаушы, байланыс инженері, 

инженер-эколог, инженер-бағдарламашы т.б. 

 

25-тапсырма. Жоғарыдағы мәтінге сүйене отырып инженер 

мамандығына сипаттама беріңіз. 

 

Инженер мамандығы және еңбек нарығы 

 

26-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

 

Инженер мамандығының еңбек нарығындағы орны 

 

Инженер мамандығы алғашында  материалдық өндірісте дүниеге келіп, 

қоғамның дамуымен бірге құрылыс, өнеркәсіп, транспорт және байланыс 

салаларына да тарай бастады. XXI ғасырдағы ғылым мен техниканың 

дамуына байланысты адамзат өмірінің барлық саласын қамтыды деп айтуға 

болады. Инженердің жұмысы техникалық, технологиялық және ақпараттық 

жүйелерді жобалаумен, жасаумен және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз 

етумен тікелей байланысты. Инженер еңбегі ақыл-ой еңбегі. Станоктар мен 

механизмдерді жобалайтындарды инженер-конструктор, компьютерлік 

технологияны пайдаланып табиғатты қорғаудың әдістерін  жетілдірушілерді 

инженер-эколог, электр құрылғылары мен құрал-жабдықтарын жетілдірумен 

айналысатындарды инженер-электрик, бағдарламамен қамту саласының 

маманын инженер-бағдарламашы деп атау қалыптасқан. 

Инженерлерге кәсіпорындардың көптеген санаттары қажет. Онсыз 

өнертапқыштық, конструкторлық және өндірістік бағыттар дамымайды. 

Тәжірибелі маман өзінің кәсіби дағдыларын ғылыми-зерттеу институттарында 

(ҒЗИ), конструкторлық бюроларда, өндірістік зауыттарда, коммерциялық 

кәсіпорындарда қолдана алады. Осы үлгідегі бейінді жоғары білім медицина 

және металлургия, құрылыс және байланыс, машина жасау, әскери өндіріс 

және басқа да салаларда сұранысқа ие. 

Қазіргі кезде Қазақстан нарығында инженер еңбегі өте жоғары 

бағаланады. www.enbek.kz электрондық еңбек биржасында дәрігер, жүргізуші, 

инженер, тәрбиеші, кассир, медбике секілді мамандықтар сұранысқа ие. Ал 

ізденушілер арасында күзетші, заңгер, үнемдеуші, есепші, іс-жүргізуші 

мамандықтары жиі қаралады екен. 
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27-тапсырма. Жоғарыдағы мәтінге сүйене отырып сөйлемдерді 

толықтырыңыз: 

1. Инженер мамандығы <... > салаларына да тарай бастады. 

2. Инженердің жұмысы <...> тікелей байланысты. 

3. Инженер еңбегі <...> еңбегі. 

4. Инженер мамандығының түрлері: <...>. 

5. Тәжірибелі маман өзінің кәсіби дағдыларын <...> қолдана алады. 

 

26-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін 

жасаңыз. 

Инженер еңбегі 

 

Инженер еңбегі ең әуелі материалдық өндірісте пайда болды, 

өнеркәсіпте, транспорт  пен байланыс, құрылыс саласында қолданыс тауып, 

қанат жайды. Бүгінгі заманда  ғылым  мен  техниканың шарықтап  дамуы 

барысында  инженерлік  еңбек  экономиканың  барлық  саласынан  бастап, 

ақпараттық  әлем, білім, мәдениет, өнер, тұрмыс, т.б.  қысқасы, өмірдің бүкіл 

өңірін тұтас қамтыды деуге болады. Яғни, бүгінгі қоғамды инженерлік 

еңбектен тысқары қарастыруы мүмкін емес. Инженер еңбегі  дүниедегі 

барлық елді, ұлттар мен  ұлыстарды  қамтып, өмірдің  барлық саласына етене 

қабысып араласып кеткен бүкіләлемдік, бұқаралық, әмбебеп құбылысқа 

айналды. Инженерлік еңбек дегеніміз – техникалық, технологиялық  және 

әлеуметтік  ақпараттық жүйелерді жобалау, жасау, жетілдіру  және іске қосу, 

басқару  үдерістерін қамтамасыз ете отырып, қоғамның талап-сұранымдарына  

орай нім ндіруді мақсат ететін ғылым мен тәжірибеге негізделген  

шығармашылық  сипаттағы ерекше ақыл-ой еңбегі. 

Инженер еңбегінің басты ерекшеліктері қандай? Біріншіден, инженер 

еңбегі — өндіруші, өнім шығарушы еңбек, ол материалдық және рухани 

құндылық жасайды. Болашақ өнімді жобалайды, өнім өндіруді 

ұйымдастырады. Екіншіден, инженерлік іс-әрекеттің әмбебептық сипатына 

байланысты, еңбектің көптеген түрлері оны ерекшеліндіреді, олар жүздеген 

инженерлік кәсіпте, мамандықтар мен мамандандыруда іске асырылуда. 

Үшішіден, инженерлік еңбек үлкен шығармашылық мән - мағынаға және 

сипатқа ие. Шығармашылық сипат еңбектің көптеген түрлеріне тән. Күрделі 

техникалық операциялар жасайтын маман қызметкердің еңбегін 

шығармашылық элементтер сипаттайды. 

Инженер еңбегі негізінен алғанда мынадай бөліктерге жіктеледі: 

1) болашақ шығаратын өнімге қатысты ізденіс, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу; 2) өнімнің конструкциясын жетілдіру, жаңарту; 3) өндірісті 

техникалық  тұрғыдан дайындау; 4) өндірістік үдеріс ұйымдастыру; 5) еңбек 

ұжымын басқару. 

Инженерлік еңбектің күрделі құрылымы әртүрлі кәсіпте, мамандықта, 

лауазымда, білгірлік дәрежесіне сәйкес инженер санаттарының 

қалыптасуының объективті алғышарттары болып табылады. Инженерлік кәсіп 
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– негізінен алғанда материалдық өндіріс саласындағы техникалық-

технологиялық және ұйымдастырушылық басқару мәселелерін шешуде 

пайдаланылатын арнайы білім мен білгірліктің, дағды мен қабілеттің 

жиынтығына сүйенетін еңбек әрекетінің түрі. 

 

28-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Инженер еңбегі алдымен қай салада пайда болды? 

2. Бүгінгі күні инженер мамандығы қандай салаларды қамтиды? 

3. Инженерлік еңбек дегеніміз не? 

4. Инженер еңбегінің басты ерекшеліктері қандай?  

5.  Инженер мамандығы қалай жіктеледі? 

6. Инженерлік кәсіп дегеніміз не? 
 

СӨЖ тапсырмалары  

 

І. Төмендегі сілтемелердегі инженер мамандығына қатысты 

мәліметтерді пайдаланып, қазақ тілінде «Инженер кеше, бүгін, ертең» 

тақырыбында эссе жазыңыз. 

1 Справочник профессий. – URL: https://www.rabotka.ru/infoworker/ 

2. Словарь профессий. – URL: https://obrazovan.ru/page/110/ 

3. Толковый словарь профессий. – URL: https:// refdb.ru /look/2555391. 

html 

4. Краткий толковый словарь иноязычных названий профессий и 

специальностей. – URL: http://www.estrabota.ru 

5. Новые профессии. – URL: http://job.informika.ru 

6. Толковый словарь профессий XXI века. – URL: https:// sites. google. 

com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/slovar-novyh-

professij 

7. Экскурс по современному офису. – URL: http://www.job-today.ru 

8. Описания вакансий на сайте трудоустройства. – URL: 

http://www.vakansii.com.ua 

9. Статьи, описания, рассказы о профессиях. – URL: http:// www. 

zarplata.ru 

10. Атлас новых профессий. – URL: http://otbasym.kz/news/kultura/2018-

05-17/atlas-novyh-professiy  

 

ІІ. Жоғарыда  көрсетілген сілтемелердегі ақпарат арқылы мәтінді 

толықтырыңыз. Мәтінге атау беріңіз. 

 

Бүгінгі күні әлем үлкен жылдамдықпен дамып келеді. Бірнеше жыл 

бұрын ғана ақпараттық технологиялар саласындағы үлкен сұранысқа ие 

мамандықтардың көпшілігі мүлде болмаған еді. Ал, ертеңгі күні ақпарттық 

технология мен басқа да салалардың түйіскен жерінен ондаған немесе 

жүздеген жаңа мамандықтар пайда болуы мүмкін. Оған ең басты әсер етуші 

https://www.rabotka.ru/infoworker/
http://job.informika.ru/
http://otbasym.kz/news/kultura/2018-05-17/atlas-novyh-professiy
http://otbasym.kz/news/kultura/2018-05-17/atlas-novyh-professiy
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бағыттар: жасанды интеллект немесе жасанды сана, өндірістегі сандық жүйені 

дамыту барысында қабылданатын шешімдер, қайта жаңғыртылатын энергия 

және ақылды техника, үш өлшемді басып шығару техникасы мен жаңа 

материалдар, ақылды және энергия үнемдеуші қалалардың дамуы. 

 

Мамандық тілі және кәсіби шеберлік 

 

 Мамандық тілі – бұл терминологияны, ғылыми ұғымдар мен 

тұжырымдарды кеңінен қолданумен сипатталатын, кәсіби қарым-қатынас 

саласына қызмет ететін және кәсіби қызметпен бірге жүретін тілдің ішкі 

жүйесі. 

 

29-тапсырма.  Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Мамандық тілі – кәсіби шеберлікке жетудің құралы 

 

Автоматтандыру және механикаландыру дәуірінде техникалық білім 

өзекті бола бастады. Батыс жұртшылығы XVII ғасырдың өзінде инженерлік-

техникалық мамандардың қажеттілігін түсінді. Бұл алғашқы жолдар мен 

көпірлердің салынуына байланысты болды. 1712 жылы Мәскеуде алғашқы 

инженерлік мектепті құрған  Петр I техникалық ғылымдармен де айналысқан. 

Бүгінгі таңда инженер мамандығы сұранысқа ие болып қана қоймай, ол 

өзінің танымалдығының шыңында тұр. Автоматтандыру және басқару, 

ақпаратты қорғау саласындағы ғылым рөлінің артуы, ғылыми 

байланыстардың кеңеюі, бұқаралық коммуникацияның дамуымен бірге  

барлық байланыс түрлерінде ғылыми стильді қолданудың рөлі артып келеді. 

Болашақ инженерлер тиісті дайындыққа, арнайы техникалық білім мен 

дағдыларға ие болып, өндірісті механикаландыру мен автоматтандырудың 

көптеген және жиі кездесетін күрделі мәселелерін шешіп қана қоймай, 

сонымен қатар сөйлеу мәдениетіне ие болуы керек, өз мамандықтары 

бойынша өзара сөйлесуі керек, ол үшін білім алушылар өздері таңдаған білім 

саласындағы коммуникативті құзыреттіліктің қажетті деңгейіне жетуі қажет. 

Мамандық тілі – бұл терминологияны, ғылыми ұғымдар мен 

тұжырымдарды кеңінен қолданумен сипатталатын, кәсіби қарым-қатынас 

саласына қызмет ететін және кәсіби қызметпен бірге жүретін тілдің ішкі 

жүйесі. Ғылыми стиль абстрактілі лексиканың басым қолданылуымен, нақты 

синтаксистік құрылымдарға бейімділікпен сипатталады. 

Елімізде күн өткен сайын маңызы артып келе жатқан үш тілді (қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерін) білмеген жастарға техникалық немесе 

гуманитарлық салада кәсіби маман болып қалыптасу мүмкін емес. 

Мамандықтың тілі түлек таңдаған қызмет саласына қарамастан кәсіби 

жетістікке жету құралына айналып отыр. 
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Қазіргі кезде информатика саласындағы орыс терминологиясы осы 

пәннің ағылшын тіліндегі терминологиясының әсерімен қалыптасу кезеңінде. 

Аталған салаға қатысты қазақша терминдер өзінің қалыптасуы барысында 

ағылшын және орыс тілдерінің ықпалымен қалыптасып келеді. Компьютерлік 

технологиялар мен арнайы техниканың миллиондаған адамдардың күнделікті 

өміріне енуі кәсіби лексиканың жеткілікті түрде кең таралуына, оның ауызша 

сөйлеуде кеңінен қолданылуына алып келді. Информатика терминдерін 

ауызекі сөйлеуде тек қана  бұл мәселемен кәсіби түрде айналысушылар ғана 

емес, сонымен қатар бұл салаға жанама түрде ғана қатысты қарапайым 

пайдаланушылардың да күнделікті қажетіне жаратуы осы салаға қатысты 

кәсіби лексиканың халық арасында кең таралуына ықпал етуде. 

Жалпы алғанда, мамандық тілін білу ақпараттық технология 

саласындағы мәтіндердің ғылыми стилін меңгеруге бағытталған 

лингвистикалық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін 

қажет. Сонымен қатар, белгілі бір мамандықтың тілін меңгеру кәсіби 

қызметтің әртүрлі жағдайларында ауызша және жазбаша түрде қарым-

қатынас жасауға мүмкіндік береді. Кәсіби қарым-қатынасқа дайын болу 

құзыретті қалыптастырудың негізі. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1.Инженер мамандығы не себепті өзектілігін жоғалтпайды? 

2. Мамандық тілі дегеніміз не? 

3. Инженерге мамандық тілін меңгеру не үшін қажет? 

4. Информатика саласының орыс тіліндегі терминдері қалай 

қалыптасты? 

4. Маман қандай тілдік құзыреттілікке ие болуы керек? 

5. Неге кәсіби тілді меңгеру арқылы кәсіби жетістікке қол жеткізуге 

болады? 

 

30-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. ХХІ ғасырдағы бәсекеге қабілетті 

инженердің коммуникативтік портретін сипаттаңыз. 

Бәсекеге қабілетті маманның коммуникативтік портреті 

Кәсіби қызметі сәтті болуы үшін қазіргі заман маманы сөйлеу мәдениеті 

дағдыларын жетік меңгеруі, кәсіби қарым-қатынаста лингвистикалық, 

коммуникативті және мінез-құлық құзыреттілігіне ие болуы керек. Ол үшін 

оған төмендегі қасиеттер қажет: 

- әдеби тілдің нормаларын білу және оларды сөйлеу барысында қолдану 

дағдылары; 

- сөйлеу дәлдігін, жүйелілігі мен мәнерлілігін бақылау мүмкіндігі; 

- кәсіби терминологияны меңгеру, терминдер мен ұғымдар арасындағы 

сәйкестіктерді білу; 

- кәсіби сөйлеу мәнерін игеру; 
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- сөйлеудің мақсатын анықтай білу және қарым-қатынас барысындағы 

жағдайды  түсіну; 

- сұхбаттасушының әлеуметтік және жеке тұлғалық ерекшеліктерін 

ескере білу мүмкіндігі; 

- диалогтың даму барысын, сұхбаттасушыға әсерін болжай білу  

дағдылары; 

- қарым-қатынас барысында жағымды жағдай қалыптастыру, 

қалыптасқан жағымды жағдайды қолдай білу; 

- басқалардың көңіл-күйін, көңіл-күйдің әртүрлі көріністерін толық 

бақылауда ұстай білу; 

- диалогты кәсіби қызметтің мақсаттарына сәйкес бағыттау мүмкіндігі; 

 - әдептілік ережелерін  білу және оны  толық орындау. 

 

Термин және терминология 

 

Термин (лат). terminus - ғылым, техника, өнер туралы және т.б. кейбір 

тұжырымдаманың атауы болатын сөз немесе сөз тіркесі. 

Термин – ғылыми ойдың дәлдігін, анықтығын және нақты түсінуді 

қамтамасыз ететін ұғым. 

Терминология – адамның кәсіби қызметінің әртүрлі салаларының 

объектілері мен ұғымдарын атайтын және жалпыға бірдей қолданыста 

болмайтын сөздер мен сөз тіркестерін қамтитын арнайы лексиканың бір 

бөлігі. 

 

31-тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Техникалық терминология 

Термин және терминология ұғымдары ғылымда маңызды орын алады. 

Термин ғылыми ойдың дәлдігін, анықтығын және нақты түсінуді қамтамасыз 

етеді. Терминология адамның кәсіби қызметінің әртүрлі салаларының 

нысандары мен ұғымдарын атайтын және жалпыға бірдей қолданыста 

болмайтын сөздер мен сөз тіркестерін қамтитын арнайы лексиканың бір бөлігі 

болып табылады. Арнайы лексиканы жан-жақты зерттеу ХХ ғасырдан 

басталады.Терминология арнайы лексиканың маңызды бөлігі ретінде ХХ 

ғасырдың басынан бастап белсенді зерттелуде. Бұл лексиканың ерекше 

саласы, терминдер, өзінің  заңдылықтары бойынша жасалады. Терминге 

қойылатын талаптардың ішінде терминнің әдеби тіл, орфоэпиялық, 

лексикалық, сөзжасамдық, грамматикалық, орфографиялық нормаларға 

сәйкестігі де аталады. Алайда, кез келген кәсіби тіл өзінің дамуы барысында 

кейбір грамматикалық, стилистикалық және басқа да ерекшеліктерге ие бола 

алады. Мұндай құбылысты көбінесе кәсіби қарым-қатынастың арнайы 

саласында байқауға болады. 
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Ғылым мен техниканың дамуымен бірге әртүрлі қызмет салаларында 

жаңа терминдер пайда болады. Қазіргі кезде қазақ тіліндегі техникалық 

терминдердің  қалыптасуын шартты түрде төрт кезеңге бөледі. Олардың 

әрқайсысы ғылыми-техникалық аударма жасау барысында анықталған. 

Алғашқысы, ғылыми  мәлімет беретін мәтіндер, алғаш рет қазақ тіліне 

аударыла бастаған ХІХ ғасыр мен 1920 жылдарға дейінгі кезең. Келесі кезеңге 

1920–1940 жылдардың аралығын жатқызады. Аталған уақытта, нақты ғылым 

салаларына арналған, қазақ тіліндегі алғашқы аударма еңбектер жарық көрді. 

Үшінші кезең, аударма әдебиеттер тілінде орыс тіліне басымдық берілді, яғни 

терминдер орыс тілінде қалай жазылса, солай жазылу қажеттігі қатаң талап 

етілген 1940–1990 жылдар. 1990 жылдан басталған төртінші кезеңде, ғылым 

мен техниканың дамуына сай, қазақ тілінде жаңа терминдер қалыптаса 

бастады. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтары, ғылыми 

еңбектер қазақ тіліне жедел аударылып жатыр. 

2017 жылы «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

жобасын жүзеге асыру мақсатында коммерциялық емес «Ұлттық аударма 

бюросы» құрылды. Жоба аясында тарих, философия, социология, психология, 

антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, 

экономика, менеджмент, кәсіпкерлік, кинотану, театртану салалары бойынша 

әлемнің маңдай алды университеттерінде оқытылатын үздік оқулықтардың 

бірқатары қазақ тіліне аударылды, әлі де аударылып жатыр. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Термин дегеніміз не? 

2. Терминология дегеніміз не? 

3. Арнайы лексиканы зерттеу қай кезден басталады? 

4. Терминге қандай талаптар қойылады? 

4. Қазіргі кезде қазақ тіліндегі техникалық терминдердің  қалыптасуын 

шартты түрде неше кезеңге бөледі? 

5. Коммерциялық емес «Ұлттық аударма бюросы» қандай мақсатпен 

құрылды? 

  

Терминология – ғылымның, техниканың әртүрлі  салаларының, өндірістің 

ұғымдар жүйесіндегі ғылыми ұғымдарды дәл және бір мәнді белгілеу үшін 

қолданылатын атаулардың, сөздер мен сөз тіркестерінің жиынтығы. 

Жалпы ғылыми ұғымдар – ғылымның барлық салаларында қолданылатын 

ұғымдар  жиынтығы. 

Кәсіби терминдер (мамандық терминдері) – ғылымның нақты бір 

саласында кездесетін ұғымдар. 
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32-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Ғылым терминологиясы – ғылыми ұғымдар жүйесі 

 

Терминология жалпы алғанда ғылыми ұғымдар жүйесімен байланысты. 

Терминологияға осындай анықтама беруге болады. Ол ғылымның, 

техниканың әртүрлі  салаларының, өндірістің ұғымдар жүйесіндегі ғылыми 

ұғымдарды дәл және бір мәнді белгілеу үшін қолданылатын атаулардың, 

сөздер мен сөз тіркестерінің жиынтығы. Терминдер дәл және бір мәнді болуы 

керек. Егер қарапайым тілдің көптеген сөздері көп мағыналы болса, 

терминологиялық жүйелер белгілі бір сөзге  нақты бір ғана  мағына беруге   

тырысады. Егер жалпы әдеби тілде синонимдер мен  омонимдердің жиі 

қолданылуы қалыпты жағдай болса, онда терминологияда синонимдер мен 

омонимдерден арылуға тырысады. 

Терминология үнемі қозғалыста болады: үнемі бір түсініктер жоғалып 

кетіп жатады, терминдер мен ұғымдардың, дефинициялардың өмір сүру кезеңі 

аяқталып жатады. Дегенмен, олар ескірген немесе ғылымилығын жоғалтқан 

ұғымдармен бірге жойылады. Мысалы, кезінде ғылым тарихында 

«хрематистика», «Саяси экономика» және жүздеген басқа терминдер пайда 

болды. Көптеген «ескі», бұрыннан белгілі терминдер, мысалы, «экономика», 

мүлдем жаңа ғылыми мазмұнмен толықты. Егер сөздердің алғашқы пайда 

болған кезіндегі мағынасы мен қазіргі кездегі мағынасын өзара салыстырып, 

этимологиясына тереңдеу үңілетін болсақ, жоғарыда айтыған өзгерістер өте 

бедерлі түрде көрінеді.  

Жалпы ғылыми терминология ғылыми білімнің барлық салаларында 

міндетті түрде және нәтижелі қолданылатын жүйе, элемент, құрылым, 

функция, модель, парадигма сияқты категориялар мен ұғымдарды білдіреді. 

Қолдану аймағы тар терминдер ғылымның нақты бір саласында кездеседі. 

Мысалы, «микропроцессор» термині есептеу техникасымен айналысатын 

ғылымның төл термині. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтінге үш сұрақ құрастырыңыз. 

2. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.  

 

33-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Люди в древности при подсчёте загибали пальцы на руках. Для больших 

чисел пальцев не хватало, и люди стали придумывать разные вычислительные 

приборы. Так появился абак – древние счёты. Абак представлял собой доску, 

разделённую вертикальными полосами, в которых раскладывались камешки. 

Разновидность абака – проволочки с бусинками. В России так называемые 

русские счеты появились в XVI веке. Они основаны на десятичной системе 

счисления и позволяют быстро выполнять арифметические действия. 
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В 1614 году математик Джон Непер изобрел логарифмы. Логарифм – 

это показатель степени, в которую нужно возвести число (основание 

логарифма), чтобы получить другое заданное число. Открытие Непера 

состояло в том, что таким способом можно выразить любое число и что сумма 

логарифмов двух любых чисел равна логарифму произведения этих чисел. 

Это дало возможность свести действие умножения к более простому 

действию сложения. Непер создал таблицы логарифмов. Для того чтобы 

перемножить два числа, нужно посмотреть в этой таблице их логарифмы, 

сложить их и отыскать число, соответствующее этой сумме в обратной 

таблице – антилогарифмов. На основе этих таблиц в 1654 году Р. Биссакар и в 

1657 году независимо от него С. Партридж разработали прямоугольную 

логарифмическую линейку – основной счетный прибор инженера до середины 

XX века. 

Затем, в 1642 году, французский математик и физик Блез Паскаль, 

которому было 19 лет, изготовил механическую счётную машину. Именно она 

считается первой суммирующей машиной (называется «паскалина»). Однако 
позже была обнаружена модель суммирующей машины, созданная  

Вильгельмом Шиккардом примерно за 20 лет до изобретения Паскаля. Она 

называлась «часы для счёта».  Эти машины представляли собой простейшую 

форму арифмометра. При этом изобретённый Паскалем принцип связанных 

колёс явился основой, на которой строилось большинство вычислительных 

устройств следующих трёх столетий.  

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтінге атау беріңіз. 

2. Мәтінге сұраулы сөйлемдерден тұратын жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіннен терминдерді теріп жазыңыз. Олардың қазақ тіліндегі 

баламасын беріңіз. 

Терминдердің жасалуы 
 

34-тапсырма.  Ақпаратпен танысыңыз. 

 

Терминдердің жасалу тәсілдері 
 

Термин (лат. terminus шек, шекара) – ғылым, техника, өндіріс, өнер 

саласындағы белгілі бір ұғымды атау үшін қолданылатын сөздер мен сөз 

тіркестері. 

Терминдердің жасалуы сөзжасам тәсілдеріне негізделеді. Сонымен 

бірге, терминжасам тәсілдерінің өз ерекшеліктері де бар. Сөзжасам тәсілдері 

терминжасам тәсілдерінің негізін құрайды. Терминжасам тілдің сөзжасам 

жүйесінің бір мүшесі, бір тармағы болғандықтан, ол сөзжасамның жалпы 

заңдылықтарын сақтайды, оған  бағынады, осылайша сөзжасам жүйесі 

терминжасамда қолданылады. Яғни, терминжасамда сөзжасамның тәсілдері 

түгелімен қолданылады. Терминжасамның өз ерекшелігіне байланысты 
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тәсілдер де сөзжасам тәсілдерімен бірге қолданылады. Терминжасам 

тәсілдеріне төмендегілер жатады: 

- синтетикалық (морфологиялық) тәсіл; 

- аналитикалық (синтаксистік) тәсіл; 

- терминдену (лексика-семантикалық) тәсілі; 

- калькалау тәсілі.  

Тілімізде термин сөздер өте көп. Қазіргі кезде қазақ тіліндегі 

терминдердің 31 томдық терминологиялық сөздігі жасалған. 

 

43-тапсырма. Терминологиялық сөздіктер арқылы төмендегі 

терминдердің мағынасын және жасалу тәсілдерін анықтаңыз:  

Браузер,  гипермәтін,  гиперсілтеме, брандмауэр, буфер, блог, веб-сайт, 

кэш, компьютерлік анимация, компьютерлік вирус, магниттік диск, оперативті 

жүйе, пиксель, плагин, драйвер, платформа, транслятор, жады. 

 

44-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Компьютер тінтуірі 

 

Тінтуір (ағылшынша Mouse) /M-manually O-operated U-user S-signal E-

encoder/ компьютерге арналған қосымша құрылғының атауы. 1968 жылдың 9 

желтоқсанында компьютер тінтуірі Калифорниядағы есептеу техникасының 

таныстырылымында көпшіліктің назарына ұсынылған. Құрамында тінтуірі 

бар бiрiншi компьютер (ағылшынша) Xerox 8010 Star Information System, 1981 

жылы көрсетiлген миникомпьютер болатын. Xerox фирмасының тінтуірі үш 

батырмалы болды. Оның сол кездегі нарықтағы құны  400 доллар болатын. 

Apple фирмасы 1983 жылы Lisa компьютерi үшiн бiр батырмалы тінтуірдің 

үлгiсiн шығарды. Тінтуір – кестелік меңзерді басқаратын екі немесе үш 

батырмасы бар дөңес қорапша тәріздес құрылғы. Тінтуірдің жазық беттегі 

қозғалысы экрандағы тінтуір нұсқағышы деп аталатын кестелік нысанның 

қозғалысымен байланыстырылған. Компьютерді басқару үшін тінтуірді жазық 

бетпен жылжытады және оң немесе сол жақ батырмаларын басу арқылы 

қосымша әрекеттерді орындауға болады. Осылайша басуды шерту деп атайды. 

Монитор мен тінтуір бірігіп қолданушы интерфейсінің жаңа түрі – кестелік 

интерфейсті дүниеге әкелді. Тінтуірдің көмегімен нысандардың қасиеттері 

өзгертіліп, басқару элементтері әрекетке келтіріледі. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Тінтуір терминінің шығу тегін анықтаңыз. 

2. Тінтуір терминіне анықтама беріңіз. 

3. Компьютер тінтуіріне сипаттама беріңіз. 

4. Мәтіндегі терминдерді теріп жазып, олардың мағынасын және жасалу 

тәсілдерін анықтаңыз.  
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35-тапсырма.  «Көштен қалма!» ойыны. Студенттер бірінен соң бірі 

мамандық терминдерін атауы қажет. Сөз таба алмай қалғандары ойыннан 

шығуы тиіс. Терминдерді кідіріссіз атай білген ойыншы жеңіске жетеді. 

 

Кәсіби лексика 

 

Кәсіби лексика – мамандыққа байланысты лексика. Мамандыққа 

байланысты сөздерді негізінен сол маманның иесі болып келетін тұлғалар 

қолданады. Кәсіби лексикаға өндіріс, техниканың әр түрлі салаларында 

пайдаланылатын, алайда жалпы  қолданысқа енбеген сөздер мен сөз 

тіркестері жатады. 

Кәсіби сөздер – белгілі бір шаруашылыққа, кәсіпке байланысты 

қолданылатын, жалпы халыққа бірдей түсінікті бола бермейтін, қолданылу 

өрісі шектеулі сөздер. 

 

36-тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Кәсіби сөздер 

 

Кәсіби сөз – белгілі бір кәсіпке, шаруашылыққа, өнерге байланысты 

қолданылатын және негізінен сол кәсіппен айналысатын адамдар 

ортасындағыларға ғана түсінікті сөз. Мысалы, торша, тостай, күнжара, 

жылым, ау, атыз, шиіт, қауға т.б.. Елімізде кәсіп пен шаруашылық  түрлері  

өте көп. Қазақ халқының негізгі кәсібінің бірі  – мал өсіру  мен егін егу 

болған. Еліміздің бір өңірінде  балық ауласа, бір жерінде марал, бір жерінде 

күріш өсірген, тағы бір аймақта ағаш, енді бір өңірде қызылша мен темекі 

егіп, бау-бақша мен жеміс-жидек  өсіріп кәсіп жасайды. Осындай әртүрлі 

кәсіппен айналысатын жерлерде, белгілі бір кәсіпке байланысты, сол кәсіпке 

лайықты сөздер мен сөз тіркестері пайда болған. Бұл сөздер мен сөз 

тіркестерін осы шаруашылық түрлерімен тікелей айналысатын адамдар ғана 

қолданып, өзара түсінісе алады. 

Мұндай кәсіби сөздерді шартты түрде  төмендегідей топтарға бөлуге 

болады:  

- суармалы егіске және  бау-бақшаға қатысты кәсіби сөздер: қауынды 

тігу, жерді ызалау, ыза тебу, торлама, әміре,  қауын, әңгелек, күладі т.б.; 

- балық аулаумен  байланысты кәсіби сөздер: азна, қармақ, жылым, 

бүркеніш, қаяз, шөктірме т.б.; 

- мақта өсіру шаруашылығына байланысты кәсіби сөздер: пая – мақтаның 

сабағы, шиіт – мақтаның тұқымы, терімші – мақта теруші;  шит егу, қозапая, 

сүдігер айдау, қауашақ қоза, күнжара, көсек, көсектеу, т.б.. 

Осы тәрізді шаруашылықтың түр-түріне байланысты сөздер тізімін бұдан 

ары жалғастыра беруге болады.  
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Кәсіби сөздер белгілі географиялық аймақты ғана қамтып, шектелуі 

жағынан диалект сөздерге ұқсайды. Алайда диалектизмге жататын сөздердің 

әдеби тілде белгілі бір балама сөзі, синонимі болады. Ал кәсіби 

сөздердің әдеби тілде ешқандай баламасы кездеспейді. Осы жағынан 

қарағанда, кәсіби сөздер диалектизмдерден гөрі терминдерге бір табан жақын. 

Кәсіби сөздер де термин сияқты негізінен бір мағыналы болады да 

шаруашылықтың белгілі бір саласында, белгілі бір аймақта ғана қызмет етеді. 

Қолдану шегі жағынан ғана кәсіби сөздер терминдерден сәл өзгеше. Кәсіби 

сөздерді белгілі бір территорияны мекендеуші тұрғын халықтың бәрі білсе, 

терминдерді әр жерде тұратын, бір саланың мамандары ғана қолданады. 

Сонымен қатар кәсіби сөздер әдеби тілдің құрамына кіреді. Демек, кәсіби 

сөздердің терминнен де, диалектіден де басқа, өзіне ғана тән өзгешеліктері 

мен ерекшеліктері бар. Сондықтан да бұлар өз алдына жеке лексикалық топ 

құрайды. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Кәсіби сөз дегеніміз не? 

2. Кәсіби сөздердің диалект сөздермен ұқсастығы қандай? 

3. Кәсіби сөздердің диалект сөздерден айырмашылығы қандай? 

4. Кәсіби сөздердің терминдермен ұқсастығы қандай? 

5. Кәсіби сөздердің терминдерден айырмашылығы қандай? 

 

Кәсіби жаргондар – әртүрлі маман иелерінің өз ортасындағы ауызша және 

жазбаша кәсіби қарым-қатынасты жеңілдету мақсатында терминдер мен 

түсініктердің орнына қолданатын қарапайым сөздері.   

 

37-тапсырма. Төмендегі сілтемедегі сөздіктен компьютер саласында 

қолданатын 20 кәсіби жаргонды теріп жазып, оларға түсініктеме беріңіз. 

 

Компьютерлік терминдердің түсіндірме сөздігі. Компьютерлік 

терминдер, қысқартылған сөздер мен жаргондар сөздігі. – URL: 

https://leally.ru/kk/internet/tolkovyi-slovar-kompyuternyh-terminov-slovar-

kompyuternyh/ 

Техникалық мәтіннің грамматикасы 
 

38-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын баяндаңыз. 

 

Ғылыми-техникалық мәтіннің ерекшеліктері 

 

Қазіргі қоғамда күн санап қаулап өсіп жатқан ғылыми-техникалық өрлеу 

тілдің сөздік құрамына жаңа сөздер мен жаңа тіркестерді енгізуде. 

Компьютер, браузер, диск, файл, вирус, электрондық пошта, факс, 

антивирус, флешка т.б. толып жатқан компьютер саласының жаңа терминдері 

https://leally.ru/kk/internet/tolkovyi-slovar-kompyuternyh-terminov-slovar-kompyuternyh/
https://leally.ru/kk/internet/tolkovyi-slovar-kompyuternyh-terminov-slovar-kompyuternyh/


28 

ғылыми әдебиет пен бұқаралық ақпарат құралдарының бетінен тұрақты орын 

алумен қатар күнделікті өмірде еркін қолданылатын деңгейге дейін жетті. 

Ғылыми-техникалық стильдің түрлі салада қолданылуы және оның жылдам 

дамуы осы стильдің өзіне де көптеген жанр түрін әкелді. Мысалы, 

монография, оқулық, оқу құралы, ғылыми мақала, диссертация, анықтамалық 

т.б. Аталған жанрларға өзіндік стильдік ерекшеліктер тән, алайда оларды 

біртұтас ғылыми-техникалық стиль белгілері бойынша топтастырады. 

Ғылыми-техникалық стильдің лексикасын: а) жалпы қолданыстағы 

сөздер; ә) жалпы ғылыми сөздер; б) терминдік қабаттар құрайды. Ғылыми-

техникалық мәтінді құрайтын жалпы қолданыстағы сөздер ауқымы мәтіннің 

қандай оқырманға, яғни қандай ғылыми ортаға арналғанына қарай өзгеріп, 

түрленіп отырады. Қандай ғылыми еңбек болмасын, ол жалпы халықтық 

әдеби тілде жазылуға тиісті, бірақ ғылым саласына қарай тілдік тәсілдердің 

пайдаланылуы бірдей болмайды. Әр сөз ғылыми стильде өзінің лексикалық 

мағынасын сақтайды, өйткені бейнелілік, көп мағыналылық ғылыми стильге 

тән ерекшелік емес.  

Тұжырымдай келгенде, ғылыми стильдегі мәтіннің, соның ішінде 

ғылыми-техникалық мәтіннің, өзіндік құрылымдық ерекшелігі болады. 

Біріншіден, мәтіннің мазмұны нақты, белгілі бір тақырып, мәселені 

хабарлайды. Екіншіден, хабарлау тек баяндау сипатында емес, дәлелдеу, 

дәйектеу, пікір білдіру сипатында болады. Үшіншіден, әрбір құрылымдағы 

пікір белгілі оймен тұжырымдалып, дәлелденеді. Яғни мәтіндер екі топқа 

бөлінеді: бірі – теориялық пікір, яғни белгілі бір пікір хабарланады, екіншісі – 

сол пікірді дәлелдеп тұжырымдайды немесе түсіндіреді. Ал бұл ерекшеліктің 

бәрі мәтіннің мазмұнына, мәселенің тақырыбына сәйкес топтастырылады. 

 

Ғылыми-техникалық мәтіннің тілдік ерекшеліктері 

а) лексикалық ерекшеліктер (жалпы қолданыстағы сөздер, көпшілікке 

түсінікті жалпы ғылыми ұғымдар, кәсіби терминдер); 

ә) сөзжасамдық  ерекшеліктер (күрделі сөздер, қысқартылған сөздер 

немесе аббревиатура т.б.); 

б) морфологиялық  ерекшеліктер (зат есімдердің жекеше түрде келіп, 

көптік мағынаны білдіруі, есімдік пен етістіктің қиысу арқылы көпше түрде 

жұмсалып, жекешелік мағынаны білдіруі, етістіктің осы шақтағы ашық рай 

тұлғасының пайдаланылуы т.б.); 

в) синтаксистік ерекшеліктер (сөйлем мен сөйлем арасын 

байланыстыратын синтаксистік құралдар, шылаулар мен қыстырма 

сөздердің, етістіктердің, сабақтас құрмалас, салалас құрмалас сөйлемдердің, 

жақсыз сөйлемдердің жиірек қолданылуы т.б.). 
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39-тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Компьютердің бағдарламалық құралдары 

 

XX ғасырдың 30-шы жылдарында алгоритм түciнігi математиканың 

зерттеу нысанына айналып, электронды есептеуіш машина пайда болған соң 

кеңінен тарады. Электронды есептеуіш техника мен бағдарламамен қамту 

әдістерінің дамуы алгоритм құрастыру –  автоматтандырудың маңызды кезеңі 

болып табылатындығын түсінуге мүмкіндік берді. 

ЭЕМ – «екілік санды қосу», «екілік санды көбейту», «екілік санды 

салыстыру» және т.б. қарапайым арифметикалық және логикалық 

әрекеттердің белгілі жинағын орындай алатын құрылғы. Бip әрекетті 

орындаған соң ЭЕМ автоматты түрде келесісін орындауға көшіп, сансыз көп 

әрекеттерді адамның қатысуынсыз орындауы тиіс. ЭЕМ-ға түсінікті түрде 

жазылған әрекеттер қатары «бағдарлама» деп аталады. Есептеу машинасының 

бағдарлама бойынша жұмыс icтeyі, ЭЕМ жұмысын басқарудың бағдармалық 

принципінің негізін құрайды. 

Бүгінгі күні адам көптеген есептерді шешуді техникалық құрылғыларға 

жүктейді. Техникалық құрылғыларды қолдану ережелерінде сипаттау дәлдігі 

мен амалдардың орындалуына қатал талаптар қойылады. Сондықтан әр түрлі 

ережелерді анық және дәл сипаттау үшін арнайы алгоритмдік тілдер 

жасалады. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Кестені толтырыңыз. 

 

Жалпы қолданыстағы 

сөздер 

Жалпы ғылыми ұғымдар Кәсіби терминдер 

   

  
2. Қысқартылған сөздерге түсініктеме беріңіз. 

3. Мәтіннің синтаксистік ерекшеліктерін анықтаңыз.  

 

40-тапсырма.  Мәтінді оқып, кестені толтырыңыз. 

 

Дербес компьютердің бағдарламамен жабдықталуы 

 

Дербес компьютер бағдарламамен жабдықталмаса жұмыс істей 

алмайды. Ол жақсы жұмыс істеу үшін әртүрлі бағдарламалар кешені қажет. 

Дербес компьютер үшін көптеген бағдарламалар жасалған. Қолданылу 

мақсатына қарай дербес компьютерді бағдарламамен жабдықтауды үш топқа 

бөлуге болады: 

- жүйелік жабдықтау; 

- бағдарламамен қамту жүйелері; 
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- қолданбалы жабдықтау. 

Жүйелік жабдықтау әрекеттік (операциялық) жүйелерден және бақылау, 

диагностика жасау құралдарынан тұрады. 

Әрекеттік жүйе дербес компьютерді бағдарламамен жабдықтаудың 

негізгісі. Әрекеттік жүйе – ақпаратты өңдеу үдерісін басқаруды және 

пайдаланушы мен ақпараттық құралдар арасында  байланыс орнатуды 

қамтамасыз ететін бағдарламалар жиынтығы. Әрекеттік жүйе құрамына 

жүйелік бағдарламалар, бағдарлама қабықшалары, драйверлер және утилиттер 

кіреді. 

 

Жалпы ғылыми ұғымдар Кәсіби терминдер Орыс тіліндегі баламасы 

   

 

41-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз.  

Алғашқы компьютерлер 

 

Қазіргі электронды есептеуіш машиналардың арғы тегі – есепшот. 

Тарихи деректерге сүйенетін болсақ, есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар 

шамасында, ал пайда болған жері не Қытай, не Египет. Есепшотты гректер 

мен Батыс Еуропалықтар «абак» деп, қытайлықтар «суан-пан», жапондықтар 

«серобян» деп атады. Осы қарапайым құралмен есептеулер оның шұңғыл 

тақтада орналасқан тастарын жылжыту арқылы жүргізілген. Есепшоттағы 

тастар піл сүйегінен, шынылардан, қола мен басқа металлдардан жасалған. 

Есепшоттың жетілдірілген түрі кейбір жерлерде осы күнге дейін қолданылып 

келеді. Кейін келе, XVII ғ басында шотландиялық математик Джон Непер 

логарифм түсінігін енгізіп, халыққа логарифм кестесін жария қылады. Осы 

бағыттағы зерттеу жұмыстарын Д.Робертсон да жүргізген. Ол Исаак 

Ньютонның еңбектеріне негізделе отырып, 1761 жылы жүгіртпесі бар 

навигациялық есептеулерді жүргізетін логарифмдық сызғыш жасаған 

болатын. Логарифмдік сызғыш инженерлердің басты есептеуіш құралы 

болды. Кейін оларды электронды есептеуіш машиналары ығыстырды.  

Он тоғызға енді толған француз математигі Блез Паскаль жетектер мен 

дөңгелектерден тұратын механикалық есептеу құрылғысын құрастырды. Бұл 

құрылғының көмегімен көп таңбалы сандарды қосу мүмкін болды. 1694 жылы 

атақты неміс математигі Лейбниц Паскальдың идеясын дамытып, өзінің 

механикалық есептеу машинасын – арифмометрді құрастырды. Дөңгелектің 

орнына мұнда цифрлар жазылған цилиндр қолданылды. Бұл құрал күрделі 

қосу мен алу есептеулерін жүргізумен қатар, сандарды бөлу, көбейту, тіпті 

квадрат түбірін табу амалдарын да орындайтын болды. Кейін арифмометр 

бірнеше рет жетілдірілді. Бұл бағытта орыс өнертапқыштары П.Л.Чебышев 

пен В.Т.Однер көп еңбек етті. Арифмометр қазіргі қолданыста жүрген 

калькуляторлардың негізін салды. Арифмометр мен қарапайым калькулятор 

есептеу жұмыстарын механикаландыру құралдарының қызметін атқарады, 

бұларда адамның өзі әрекеттер тізбегін анықтап есептеуді басқарады.  



31 

ХХ ғ. ЭЕМ пайда болғандықтан есептеуіш техника дамып, жарты 

ғасырға жуық уақыт ішінде күрделі өзгерістерге ұшырады. Сондықтан 

электронды-есептеуіш машиналарының дамуы бірнеше кезеңнен тұрды.         І 

кезең (1945-1955 жылдар) ХХ ғ басы радиотехниканың дамыған кезеңі 

болатын. Сол кездегі радиоқабылдағыштар электронды-вакуумды шамдармен 

жұмыс істейтін. Алғашқы электрондық-есептеуіш машиналарды құрастыру 

үшін осындай электронды-вакуумды шамдар қолданылды. Электронды 

шамдармен жұмыс істейтін алғашқы электронды есептеуіш машина 1946 

жылы АҚШ-та құрастырылды. Дж. Моучли және П. Эккерттің ойлап тапқан 

машинасы ENIAC «Electronic Numerical Integrator and Computer» деп аталды. 

Машина бір мезгілде 300 көбейту немесе 5000 қосу амалын орындайтын. Бұл 

сол кезге дейін қолданылып келген Mark-1 секілді машиналардың 

жылдамдығымен салыстырғанда мыңдаған есе артық болатын. Американдық 

ғалым Джон Фон Нейман 1946 жылы жазған «EDVAC машинасы туралы 

алдын-ала жасалған баяндамасында» электронды-машиналарды құрастыру 

мен басқарудың жаңа тұжырамдамаларын ұсынды. Осының негізінде 1949 

жылы EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) пайда болды. EDVAC-

тың ENIAC-тан айырмашылығы – онда өңделетін барлық мәлімет ондық 

сандар түрінде емес екілік сандар түрінде кодталатын және есептеуге қажетті 

мәліметтер мен оны өңдеуге қажетті бағдарлама жадтың бір жерінде 

сақталатын.  

Бізде алғашқы ЭЕМ-дер 1951 жылы — МЭСМ (Малая электронная 

счетная машина) және 1952 жылдары — БЭСМ (Большая электронная счетная 

машина) жарық көрді. Оларды КСРО-ның ғалымы Сергей Алексеевич 

Лебедев жасады. БЭСМ-дар ең қуатты компьютерлердің қатарында еді. 

Алғашқы ЭЕМ-дер он мыңдаған электронды шамдардан тұратын. Сондықтан 

олар жүздеген киловатт электр энергиясын пайдаланып, жүздеген шаршы 

метр жер аумағын алып жатты. Жұмыс өнімділігі секундына 20 мың операция 

ғана еді. Осындай құрылғыларға бағдарламаларды енгізу үшін перфокарталар 

мен перфоленталар қолданылды.  

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтіннің лексикалық ерекшеліктерін анықтаңыз. 

2. Мәтіннің сөзжасамдық  ерекшеліктерін анықтаңыз. 

3. Мәтіннің морфологиялық  ерекшеліктерін анықтаңыз. 

4. Мәтіннің синтаксистік ерекшеліктерін анықтаңыз. 

 

42-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз.  

 

Электронды есептеуіш машиналардың шығу тарихы 
 

Ғылым мен техника дамуына байланысты есептеу жұмыстарының 

қажеттілігі артып, оны жеңілдету үшін арнайы құралдар – абак, есепшот, 

арифмометр, арнаулы математикалық кестелер шығарыла бастады. Бірақ 
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үстіміздегі ғасырдың 40-жылдарында, ядролық физиканың даму 

ерекшеліктеріне байланысты, қолмен есептеу істері көптеген материалдық 

қорларды және адамның тікелей араласуын талап ете бастады. Мысалы, 

«Манхеттен жобасын» (АҚШ-тағы атом бомбасын жасау) іске асыру кезінде 

есептеу жұмыстарына 600 адам қатысты, олардың бірсыпырасы тікелей 

есептеумен айналысып, қалғандары сол жұмыстың дұрыстығын тексеріп 

отырды. 

XX ғасырдың ортасында ақпаратты өңдеуді автоматтандыру ісінің 

қажеттілігі (көбінесе әскери саланың талаптарына байланысты) электрондық 

техника мен технологияның қарқынды дамуына себепші болды. Электроника 

табыстары нәтижесінде жасалынған техникалық аспап электрондық есептеуіш 

машиналар (ЭЕМ) деп атала бастады. 1946 жылы алғаш пайда болған ЭЕМ-

дер электрондық шамдар негізінде жұмыс істейтін, үлкен залдарда 

орналасқан, көлемді электрондық жабдықтар болатын. Алайда 1948 жылдың 

өзінде-ақ электрондық шамдар шағын электрондық аспаптармен – 

транзисторлармен алмастырылып, компьютерлердің бұрынғы жұмыс 

өнімділігі сақталынғанмен, көлемі жүз есеге дейін төмендеді. 70-жылдар 

соңында интегралдық сұлбалардан немесе чиптерден жасалған мини-ЭЕМ-дер 

шыға бастады (транзисторлар мен олардың арасындағы қажетті байланыстар 

бір пластинада орналасқан). Осындай микропроцессорлардың (біріктірілген 

интегралдық сұлбадан – БИС элементтерінен тұратын) шығуы дербес 

компьютерлер заманының басталғанының алғашқы белгісі болды.  

Алғашқы есептеу жұмыстарын автоматтандыруға арналған ЭЕМ-дер 

күннен күнге артып келе жатқан ақпарат ағынымен жұмыс істеуде өте 

ыңғайлы құрал болып шықты. Бастапқы кезеңдерде ЭЕМ-дерде тек арнайы 

үйретілген адамдар ғана жұмыс істеді, бірақ онша дайындығы жоқ 

адамдардың компьютерді пайдалану мұқтаждығы маман еместерге арналған 

машина жасау қажеттілігін тудырды. 70-жылдар басында «тұрмыстық» 

(үйдегі) компьютерлер деп аталған микрокомпьютерлер шықты. Олардың 

мүмкіндіктері шектеулі болатын, тек ойнау үшін және шағын мәтіндер теру 

үшін ғана пайдаланылды. 70-жылдар ортасында тұрмыстық компьютерлердің 

етек алғаны сондай, оларды сусын шығаратын фирмалар да (Coca Cola) жасай 

бастады. 

Дегенмен, микрокомпьютерлер дамуындағы ең елеулі оқиға болып 1981 

жылы ІBM фирмасы жасаған, кейіннен «дербес компьютер» деп аталған 

шағын компьютердің шығуы болды. Сол уақыттан бастап осы атау шағын 

компьютерлер тобының жалпы аты есебінде тұрақталып қалды. Адамзат 

баласы дамудың барлық тарихи кезеңдерінде есептеу жұмыстарын жүргізіп 

отыруға мұқтаж болды. Алғашқы кезеңдерде оған, аяқ-қол саусақтары секілді 

қарапайым құралдар жеткілікті болды. «Компьютер» сөзі «есептеуіш» 

мағынасын білдіреді яғни есептеуге арналған құрылғы. 

1642 жылы Блез Паскаль механикалық түрде, сандарды қосатын, 

құрылғы ойлап тапты, ал 1673 жылы төрт арифметикалық амалдар 

орындайтын арифмометр жасалып шығарылды. Алғашқы компьютер 1946 
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жылы құрастырылған. Ал бірінші дербес компьютер 1970 жылы шықты . Ал 

біз жұмыс істеп күнделікті көріп жүрген компьютерлеріміз 1980 жылы 

шыққан «ЭППЛ-ІІ» компьютері мен IBM PC компьютерлерінен бастау алады. 

Компьютерлердің тарихындағы әртүрлі кезеңдердегі түрлері және олардың 

айырмашылықтары жайында деректерді қарастырып өтеміз.  

Бүгінгі таңда адамдар өмірін электронды есептеуіш машинасыз (ЭЕМ) 

елестету өте қиын. Көп ғасырлар бұрын адамдар әртүрлі есептерді шешетін 

құрылғылар болғандығын қалады. Жылдар өте ЭЕМ құралып, алға дами 

бастады. Шағын процессорлардың тарихы ең алғаш рет Intel фирмасы 1971 

жылы бірінші і4004 микропроцессорын шығарғанда басталды. Оның мәлімет 

разрядтылығы 4 бит, ал адрестеу мүмкіншілігі 640 байт, тактілік жиілігі 108 

кГц болған. Бір жылдан кейін оның 8-биттік «туысқаны» – і8008 шықты, оның 

адрестік жады болды. Ең алғашқы 16-разрядтық 8086 процессорын Intel 

фирмасы 1978 жылы шығарды. Оның жиілігі 5мГц, өнімділігі 0,33 MIPS 

(Mega Instructions Per Second) секундына миллион нұсқау (CPU – орталық 

процессордың жылдамдық шегі) болды. 32-разрядты процессор кластары 1985 

жылы 80386 моделімен ашылды. Intel 404 бірінші типі 750 кГц жиілікте 

жұмыс істеді және 2300 транзистордан тұрды. Оның өнімділігі секундына 60 

мың операция орындауға дейін жетті. Бүгінгі таңда ең жақсы микропроцессор 

alpha 21264 микропроцессоры болып саналады. Ол 700 кГц жиілікте жұмыс 

істейді, 15.2 млн транзистордан тұрады. Секундына 2 млрд операция 

орындайды. Микропроцессор ең күрделі микроэлектрондық құрылғы. Оған 

ғылыми және инженерлік жаңалықтар, ең соңғы жетістіктер енгізіледі. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтіннің лексикалық ерекшеліктерін анықтаңыз. 

2. Мәтіннің сөзжасамдық  ерекшеліктерін анықтаңыз. 

3. Мәтіннің морфологиялық  ерекшеліктерін анықтаңыз. 

4. Мәтіннің синтаксистік ерекшеліктерін анықтаңыз. 

 

Сөздік түрлері 

 

43-тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Сөздіктердің жасалуы 

 

Тіліміздегі барлық сөздер мен тұрақты тіркестерді жинап, оларды бір 

жүйеге келтіру жұмыстарымен айналысатын тіл білімінің саласын 

лексикография деп атайды. Ол сөздік жасаудың әдістемесі мен техникасына 

үйрететін ғылым. 

Әртүрлі сөздік жасаудың көп жылғы тәжірибелерінің ғылыми тұрғыда 

жасалған қорытындысы мен лексикологиялық зерттеулердің  жетістіктері 

негізінде лексикография теориясы жасалады. Яғни, лексикология мен 

лексикография – өзара тығыз қарым-қатынаста өмір сүретін егіз ғылым. 
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Сөздіктердің сапалы жасалуы осы ғылымдардың даму дәрежесіне тығыз 

байланысты. Сол себепті сөздікті осы мамандықты жете меңгерген ғылыми 

маман қызметкерлер (лексикографтар) шоғырланған мекемеде жасайды. 

Жалпы алғанда, сөздіктердің әрбір тілде бірнеше түрі болады. Солардың 

ішінде лингвистикалық сөздіктердің де көптеген түрлері бар. Олар алуан түрлі 

мақсатпен жасалған. Лингвистикалық сөздіктер бір тілдік, екі тілдік және көп 

тілдік болып бөлінеді. Түсіндірме сөздік, сөздік жасалған тілдің өз сөзімен 

түсіндіреді. Ал, екі немесе көп тілдік сөздіктер бірнеше тілдің сөзін 

қолданады. Бір тілдегі лингвистикалық сөздіктер академиялық нормаланған 

сөздік және анықтағыш сөздік болып іштей екі салаға жіктеледі. 

 Сөздіктердің ішінде тілдегі сөздердің шығу төркінін, дамуын және 

оның тілімізде қашаннан бері қолданылып келе жатқандығын сипаттайтын 

түрі бар. Ондай сөздіктерді тарихи сөздіктер дейді. Енді бір сөздіктер қазіргі 

кезде жиі және жаппай қолданатын сөздерді жинап, ол сөздерді талдап, 

сипаттап береді. Бұларды белгілі бір тілдің заманауи сөздігі дейді. 

 Егер сөздікте белгілі бір тілдің сөздері тұтас қамтылып, сипатталған 

болса, ондай сөздіктерді толық сөздіктер деп атау қалыптасқан. Сөздік кейде 

тілдің сөздік құрамындағы барлық сөздерді алмай, белгілі бір дәуірдегі 

сөздерді ғана қамтиды немесе лексиканың белгілі бір саласына ғана арналады.  

Ондай сөздіктерді кіші немесе толық емес сөздіктер деп атайды. Сөздіктің 

мұндай  түріне арнаулы сөздіктерді де жатқызамыз. Оларға фразеологиялық 

сөздік, терминологиялық сөздік, синонимдер  сөздігі, және т.б. жатады. 

Сөздердің белгілі бір тілде түсіндірілуі және басқа бір немесе бірнеше 

тілге аударылып барып қатар түсіндірілуіне қарай сөздіктер үш түрге 

бөлінеді: алғашқысы – бір тілдік түсіндірме сөздіктер, екіншісі – екі тілдік 

және көп тілдік аударма сөздіктер. 

Сөздіктер оларда берілген сөздердің әліпби ретімен жазылуына және 

және ұғымдардың топтастырылып,  ретімен орналастырылуына қарай екі 

түрге бөлінеді: 

- дыбыстық немесе әліпбилік сөздіктер; 

- идеологиялық сөздіктер немесе ұғымдар сөздігі. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Лексикография дегеніміз не? 

2. Сөздікті кімдер құрастырады? 

3. Лингвистикалық сөздіктер қандай түрге бөлінеді? 

4. Тарихи сөздіктер қандай қызмет атқарады? 

5. Толық сөздіктердің сипаттамасы қандай? 

6. Кіші сөздіктердің сипаттамасы қандай?  

7. Сөздіктер оларда берілген сөздердің әліпби ретімен жазылуына және 

және ұғымдардың топтастырылып,  ретімен орналастырылуына қарай қандай 

түрлерге бөлінеді? 
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44-тапсырма.  Кестемен танысып, тапсырмаларды орындаңыз 

 

2 кесте - Сөздіктер жүйесі 

№ Топ атауы Түрлері 

1 Сөздердің этимологиясы және олардың 

семантикалық тұрғыдан дамуы жайлы 

мәлімет беретін сөздіктер. 

Этимологиялық сөздік. 

Тарихи сөздік. 

 

2 Қазіргі тілдердегі сөздердің 

мағыналарын түсіндіріп, олардың 

қолданылуы жайлы мағлұмат беретін 

сөздіктер. 

Түсіндірме сөздік. 

Аударма сөздік. 

Терминдер сөздігі. 

Диалектілер  сөздігі. 

Фразеологиялық сөздік. 

Синонимдер сөздігі. 

3 Сөздердің айтылуы  және жазылуын 

көрсететін сөздіктер. 

Фонетикалық сөздік. 

Орфографиялық сөздік. 

4 Бізді қоршаған заттар мен әртүрлі 

құбылыстар жайлы жан-жақты түсінік 

беретін, түсіндіретін сөздіктер. 

Энциклопедиялық сөздік.  

Иллюстративтік сөздік. 

 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Сөздіктердің әрбір түріне (қазақ, орыс тілдеріндегі және екі тілдегі) 

толық сипаттама беріңіз. 

2. Күнделікті оқу үдерісінде пайдаланатын сөздіктеріңіз жайлы 

хабарлама жасаңыз. 

3. Француз жазушысы А.Францтың «Сөздік – бұл әліпби жүйесіндегі 

бүкіл ғалам» деген сөзіне түсіктеме беріңіз. 

 

45-тапсырма.  Мәтінді оқып, онлайн-сөздіктер тақырыбына қатысты 

хабарлама жасаңыз. 

 

Қазақ тілінің онлайн-сөздіктерінің топтамасы 

 

Соңғы кезде қазақ тілінің салалық сөздіктері интернет кеңістігіне 

бейімделіп келеді. 

Lugat.kz– қазақ тілінің сөздіктер кешені. Лұғат – тегін сөздік сервисін 

ұсыну мақсатында жұмыс жасап жатқан бейкоммерциялық бағыттағы 

қоғамдық игілік. 2014 жылы Лұғат краудсорсингтік платформаға айналды. Кез 

келген қолданушы әлеуметтік желі арқылы тіркеліп, өзі қалаған сөздікке сөз 

қоса алатын болды немесе сол сөздікке модератор болу құқығына ие болды. 

Нәтижесінде Лұғаттың жалпы сөздік қоры 534 000 сөзге жетті. 

Платформада ағылшынша-қазақша, қазақша-ағылшынша, орысша-

қазақша, қазақша-орысша, түсіндірме сөздік, түрікше-қазақша, қазақша-
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түрікше, аймақтық сөздік, орфографиялық, синонимдер, арабша-қазақша, 

қазақша-арабша сөздіктер бар. 

Emle.kz – орфографиялық сөздік. Мұнда сөздердің дұрыс жазылуын 

тексеріп қана қоймай, пунктуация ережелерімен, тіл біліміне қатысты 

мақалалармен, кітаптармен танысуға болады. Сондай-ақ платформада 

аббревиатуралар сөздігі бар. 

Termincom.kz –ғылым, білім, техника мен экономика, қоғамдық–

әлеуметтік өмірдегі термин сөздердің бірыңғай республикалық 

терминологиялық электронды қоры. Сайт қазақ терминологиясын жүйелеудің 

жаңа талаптарын жүзеге асырып, терминология лексикасын бір ізге 

түсіруді көздейді. Қолданушылар бекітілген терминдермен қатар 

қолданыстағы терминдермен де танысып, оны қызметіне қатысты қолдана 

алады. Сондай-ақ терминология саласында жарық көрген ғылыми, 

анықтамалық әдебиеттермен де таныса алады. 

Sozdikqor.kz – әртүрлі салалық сөздіктер мен энциклопедиялардағы 

сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін, қазақ тіліндегі көне сөздерді, кірме 

сөздерді, аймақтық және ақпараттық технологиялардың даму барысындағы 

жаңа технологиялық сөздердің мағынасын көруге мүмкіндік беретін 

платформа. «Сөздікқор» порталының іздеу жүйесі арқылы сөздердің 

дефинициясын, синонимін, антонимін, омонимін, фразеологиялық тіркесте 

немесе сөйлем ішінде кездесуін бір бетте көруге болады. 

Kaz.slovopedia.com– қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, аймақтық сөздік, 

қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі, философиялық 

терминдердің сөздігі, қазақ тілінің түсіндірме сөздігі (Қалиев Байынқол), 

синонимдер сөздігі сияқты негізгі және тіл сөздіктері сияқты қосымша 

сөздіктердің қоры сақталған ірі ресурс. 

Sozdik.kz– қазақша-орысша (орысша-қазақша) ең танымал сөздік. 

Платформада жеке сөздерден бөлек мәтіндерді де аударуға болады 

және қазақша мәтінді кириллицадан латынға ауыстыратын конвертер бар. 

Қолданушы сөздік базасына сөз қосуына болады. 

 

Ғылыми-техникалық аударма 

 

Аударма – әртүрлі тіл мен тілді, ел мен елді, мәдениет пен мәдениетті 

байланыстырушы, сол себепті де әртүрлі ғылымдардың зерттеу нысанына 

айналған көп қырлы күрделі құбылыс. 

 

46-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз 

 

Аударма теориясы 

 

Аударма дегеніміз – әртүрлі тіл мен тілді, ел мен елді, мәдениет пен 

мәдениетті байланыстырушы, сол себепті де әртүрлі ғылымдардың зерттеу 

нысанына айналған көп қырлы күрделі, құбылыс. Аударматануда аударманың 
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тарихы, бір тілден екінші тілге аударудың әдіс-тәсілдері, басқа елдің  салт-

дәстүрін, этнографиялық ерекшеліктерін, психологиясын, ділін екінші тіл 

өкілдеріне еркін түсіне алатындай түрде жеткізе білу шеберлігі зерттеледі. 

Қазіргі кездегі аударма туралы ғылымда лингвистикалық аударма теориясы 

көп зерттелуде.  

Аударма теориясы жалпы аударма теориясы, жеке аударма теориясы 

және арнайы аударма теориясы болып бөлінеді. Аударманың жалпы 

лингвистикалық заңдылықтарын жалпы аударма теориясы зерттейді. Түрлі екі 

тілдің өзіндік ерекшеліктерін жеке аударма теориясы зерттесе, арнайы 

аударма теориясы әртүрлі жанрдағы мәтіндермен айналысады, ерекшеліктерін 

ашады. Жалпы алғанда аударма теориясы теориялық тұрғыдан түсіндіріледі. 

Ол жеке және арнайы аударма теориясының негізгі түсініктерін 

қалыптастырады. 

Аударма теориясының негізгі міндеттері 

1) Аударманы лингвистикалық тұрғыдан зерттеу. Яғни, аударма үдерісіне 

қатысушы тілдердің, тілдік жүйелердің өзіндік ерекшеліктерін қарастыру. Әр 

тілдің ерекшеліктері мен заңдылықтарын ашу. Соның негізінде бір тілден 

екінші тілге аудару мүмкіндігінің шегін, көкжиегін анықтау. 

2) Аударманы лингвистикалық зерттеудің объектісі ретінде қарастыру 

мүмкіндігін анықтау. 

3) Аудармашылық қызмет түрлерін топтастыруға негіз жасау. 

4) Түпнұсқа мәтін мен аударылған мәтін құндылығын теңестіретін 

эквиваленттіліктің мәнін ашу. 

5) Жеке және арнайы аударма теориясының жалпы принциптерін 

қалыптастыру мақсатымен әртүрлі тілдерді бір-біріне бейімдеудің жолдарын 

іздестіру. 

6) Түпнұсқа мәтінді аударылған мәтінге  айналдырушы аудармашы 

әрекетінің бірі – ғылыми сипаттаудың жалпы принциптерін жасау. 

7) Қоғамдық лингвистикалық және прагматикалық факторлардың 

аударма үдерісіне әсерін ашу. 

8) «Аударма нормасы» түсінігінің мәнін ашу және аударма сапасын 

бағалаудың  принциптерін жасау. 

Аударма лингвистикасы теориялық бөлімдерден басқа аудармашы 

еңбегінің сәтті болуына ықпал ететін әртүрлі практикалық мәселелермен де 

айналысады. Олар әртүрлі сөздіктер мен сан алуан түсініктерді қолдана 

отырып аударылған мәтінді бағалау және түзету сияқты сұрақтар. Сонымен 

бірге осы айтылған тәжірибелік мәселелер аудармаға оқыту әдістемесімен де 

тығыз байланысты. 

Лингвистикалық аударма теориясы ең бірінші кезекте аударма үдерісіне 

қатысатын тілдердің өзіндік ерекшеліктеріне негізделген аударма үдерісінің 

обективті заңдылықтарын анықтап, теориялық тұрғыдан сипаттаумен 

айналысатың пән. Аударылған мәтіннің формасы мен мазмұнын түпнұсқаның  

формасымен және мазмұнымен салыстырып талдау лингвистикалық 

аударманы зерттеудің маңызды тәсілі болып келеді. Аударма барысында 
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әртүрлі тілдердегі екі мәтіннің арасында белгілі бір байланыс орнайды. 

Осындай мәтіндерді салыстыру барысында, аударманың ішкі механизмі 

ашылады, эквиваленттік бірліктер анықталады, түпнұсқадағы бірліктерді 

аударма мәтініндегі эквиваленттермен ауыстыру барысында пайда болатын 

мазмұн мен формадағы өзгерістер анықталады. 

Салыстырмалы талдау барысында аудару үдерісіне қосылған әрбір тілдің 

өзіне ғана тән ерекшеліктеріне байланысты кездесетін кейбір қиындықтарды 

қалай жеңуге болатындығын, өзіндік ерекшеліктердің қандай элементтерін 

аударуға болмайтынын анықтауға мүмкіндік береді. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. «Аударма» ұғымына анықтама беріңіз. 

2. Жалпы аударма теориясы нені зерттейтінін айтыңыз. 

3. Жеке аударма теориясы нені зерттейтінін айтыңыз. 

4. Арнайы аударма теориясы нені зерттейтінін айтыңыз. 

5. Аударма теориясы пәнінің негізгі міндеттерін атаңыз. 

6. Лингвистикалық аударманы зерттеудің маңызды әдісін атаңыз. 

7. Өзіңізді тілші маман ретінде таныстырып, аудиторияға аударма ұғымы 

жайлы толық ақпарат беріңіз (іскерлік ойын). 

 

Аударма үдерісі – бұл бастапқы/түпнұсқа мәтіннен аударылған 

мәтін/аударма жасау. 

Аудармашы – тілдік делдал қызметін атқарушы, қызметі және құрылысы 

жағынан түпнұсқаны толықтай ауыстыра алатындай аударма мәтінін 

жасаушы. 

 

47-тапсырма.  Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз 

 

Аударманың түрлері 

 

Аударма үдерісі кезінде бастапқы болып түпнұсқа мәтін ал соңғысы 

болып аударма мәтіні саналады. Яғни, аударма үдерісіне қатысқан, 

аударылатын мәтін түпнұсқа деп саналса, аударылған мәтін – аударма мәтін 

деп есептеледі, қысқаша айтқанда аударма деп аталады. 

Сондықтан лингвистикалық аударма теориясының  аударылатын 

мәтінге де, аударылған мәтінге де қатысы бар. Аудармашылық қызметтің 

мақсаты басқа тілдегі түпнұсқа авторы жасаған хабарды аударма 

оқырмандарына барынша дәл жеткізу болғандықтан ол делдалдық қызмет 

атқарады. Басқаша айтқанда, әртүрлі тілдерде сөйлейтін халықтар арасындағы 

қарым-қатынас, тілдер мен мәдениеттер арасындағы сөз арқылы жасалатын 

қарым-қатынас тек қана аудармалар арқылы жасала алады. Толыққанды 

аударма жасау үшін аудармашы түпнұсқа авторының ерекшелігін және 

аударылған мәтінді  қабылдайтын топтың ерекшелігін, аударма үдерісінің 

барысы мен соңғы нәтижесіне әсер ететін тіларалық қарым-қатынастың 
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әртүрлі қырларын есінде ұстауы тиіс. Тілдер арасындағы делдал айтылған 

хабарды бастапқы хабардан алып, оны басқа тілге аударып беруі керек. 

Сондықтан бұл қызметті екі тілді қатар білетін адам ғана іске асыра алады. 

Түпнұсқа мәтіндегі хабарды жеткізу, тілдік делдалдар арқылы әртүрлі 

формада және толықтығы жағынан әртүрлі деңгейде, тіларалық қарым-

қатынастың мақсатына сәйкес орындалады. Тілдік делдалдықтың екі негізгі 

түрі бар деп есептеледі. Аударма және адаптивті транскодтау (бейімдеп қайта 

жасау және ауыстыру). 

Аударма толығымен шет ел тіліндегі түпнұсқаға бағытталған. 

Аударманың міндеті – қабылдаушы жақтың тіліндегі мәтін немесе 

түпнұсқадағы мәтін толығымен тіларалық қарым-қатынасты іске асыруға 

жарайтындай және іс жүзінде қолдануға келетіндей, болашақтағы тілдік 

қарым-қатынасқа тілдік негіз болып қалана алатындай және мазмұнды түрде 

түпнұсқадағы мәтін алушының немесе қабылдаушы жақтың тіліндегі 

мәтінмен бірдей болатындай етіп тіларалық байланысты қамтамасыз ету. 

 Аудармашы күрделі тілдік қарым-қатынасқа қатысушы ретінде бір 

уақытта бірнеше коммуникативті әрекеттерді орындайды. Біріншіде, ол 

түпнұсқаны  қабылдаушы ретінде яғни, бастапқы тілдің тілдік қарым-қатынас 

әрекетіне қатысады. Алғашында ол түпнұсқа тілін ана тілі ретінде қолданушы 

рөлінде тілдік қарым-қатынас қызметіне араласса, екіншісінде ол аударма 

тіліндегі мәтінді жасаушы ретінде яғни аударма тіліндегі қарым-қатынас 

әрекетіне қатысады. Үшіншіде ол аударма тілінде жай мәтін жасамайды 

аударма мәтінін жасайды яғни, аударылған мәтін қызметі және құрылысы 

жағынан түпнұсқаны толықтай ауыстыра алатындай аударма мәтінін жасайды. 

Бұл аудармашы аударма үдерісі барысында, бастапқы тілмен және аударма 

тілімен де қатар жұмыс істейді дегенді білдіреді. 

Аудармашы алдымен бастапқы тілді талдайды, оның аударма тіліндегі 

баламасын іздейді, одан эквивалентті тіл туындысын жасайды, оны бастапқы 

тілмен салыстырады және аударманың соңғы нұсқасын жасайды. Аударма 

тіліндегі сөздерді, сөз тіркестерін, тағы басқаларды түпнұсқа тілінің белгілі 

бір бірліктерінің аудармасы ретінде таңдай отырып, аудармашы әр түрлі 

тілдердегі екі мәтіннің өзара  сәйкестігін қамтамасыз етеді. Аударма 

теориясының маңызды міндеті - әртүрлі тілдердегі мәтіндердің мазмұнын 

барабар жеткізуге мүмкіндік беретін тілдік экстралингвистикалық 

факторларды анықтау. Түпнұсқа мен аудармадағы мәтін мазмұнының 

ортақтығы аударма ортақтығы деп аталады. 

Адаптивті (бейімдеп) қайта кодтау – бұл тілдік делдалдықтың бір түрі, 

онда хабарлама аудармадағыдай бір тілден екінші тілге толығымен 

ауыспайды, тіларалық мақсатта қайта пішімделеді және ауыстырылады, 

нәтижесінде дәл түпнұсқадағыдай болып шықпайды. Ауыстырудың екі түрі 

бар: қысқартылған және бейімделген аударма. Қысқартылған аудармада 

түпнұсқаның кейбір бөліктері моральдық, саяси немесе тағы басқа бір 

себептермен түсіп қалады. Мұндай жағдайда, кейбір бөліктері түсіп қалса да, 

түпнұсқаның жалпы мазмұны аударма тілінде толық берілуі керек. Адаптивті 
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(бейімделген) аударма дегеніміз – түпнұсқаның бастапқы құрылымы мен 

мазмұнын толық түсінуге мүмкіндігі жоқ кейбір қабылдаушы топтарға 

түсінікті болатындай етіп өңделген, ішінара қысқартылған аударма. Бейімдеп 

аудару әдетте аңдатпа, реферат, түйіндемені аударғанда қолданылады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Аудармашылық қызметтің мақсаты қандай? 

2. Толыққанды аударма жасау үшін не қажет? 

3. Тілдік делдалдық деген не? 

4. Тілдік делдалдықтың қандай түрлері бар? 

5. Аудармашы күрделі тілдік қарым-қатынасқа қатысушы ретінде бір 

уақытта қандай коммуникативті функцияларды орындайды? 

6. Аударма ортақтығы деген не? 

7. Бейімдеп қайта кодтау деген не? 

8. Қысқартылған аударма деген не? 

9. Адаптацияланған аударма деген не? 

10. Әдетте, бейімдеп аудару тәсілі қандай мәтіндерге қатысты 

қолданылады?  

 

48-тапсырма.  Жұптық жұмыс: мәтінді оқып, диалог құрастырыңыз. 

 

Аударма типологиясы 

 

Аударылатын түпнұсқа мәтінді жанрлық-стилистикалық тұрғыдан 

жіктейтін болсақ, оны екіге бөлуге болады: көркем (әдеби) аударма және 

ақпараттық (арнайы) аударма. 

Көркем немесе әдеби аударма деп – көркем әдебиет шығармаларын 

аударуды айтамыз. Әдеби аударманың мақсаты – шығарманың көркемдік 

эстетикалық ерекшелігін дәл жеткізу, дәл аудару. Әдеби шығармаларды 

аударуға талдау жасау барысы аударманың көркемдігін қамтамасыз ету 

мақсатымен қатар кейде берілген мәтіннің мағынасынан алшақтаудың 

барлығын немесе осы мәтіннің мағынасын бұрмалаушылықтың да 

болатындығын көрсетеді. Көркем немесе әдеби аудармада түпнұсқаның нақты 

бір жанрға жататындығына байланысты әдеби аударма өз ішінен тағы басқа 

қосымша түрлерге бөлінеді. Олар: поэзия аудармасы, пьеса аудармасы, 

сатиралық шығармалар аудармасы, проза, өлең т.б. 

Ақпарат (хабарлама) аудармасы дегеніміз – оқырманға көркем-

эстетикалық әсерді емес, қандай да бір хабарларды жеткізетін мәтіндерді 

аударуды айтамыз. Ақпарат (хабарлама) мәтіндерінің аудармасы аударылатын 

мәтіннің әртүрлілігіне,  қандай функционалды стильге жататындығына 

байланысты төмендегідей қосымша түрлерге бөлінеді: ғылыми-техникалық 

мәтіндер, саяси-публицистикалық мәтіндер, ресми-іс қағаздары мәтіндері, 

патенттік мәтіндер т.б. 
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49-тапсырма. Мәтінді оқып, ғылыми-техникалық аударма жайлы 

ақпаратты қорытындылаңыз. 

Ғылыми-техникалық аударманың ерекшеліктері 
 

Әрбір функциональды стиль шеңберінде аударма үдерісінің барысы мен 

нәтижесіне әсер ететін тілдік ерекшеліктерді бөліп көрсетуге болады. 

Мысалы, ғылыми-техникалық стильде бірінші кезекте ғылыми-техникалық 

мәтін, арнайы лексика, терминдер және грамматикалық ерекшеліктер негізгі 

болып саналады. Ғылыми-техникалық стильдің негізгі ерекшеліктері оның 

ақпараттығы, логикалылығы, дәлдігі, түсініктілігі. Ғылыми-техникалық 

аударманы ғылыми-техникалық стильдің лексикасы шеңберінде 

қарастыратын болсақ, ол  ең алдымен техникалық терминдер мен арнайы 

лексика болар еді.  

Терминдер дегеніміз – белгілі  бір ғылым, техника саласындағы арнайы 

нысандар мен ұғымдарды білдіретін сөздер мен сөз тіркестері. Терминде бір 

ғана мағына болады,  ол контекстке (мәнмәтінге) мүлдем тәуелді емес. Термин 

қатаң логикалық жүйенің бөлігі болып қалуы керек. Терминнің мағыналары 

мен анықтамалары логикалық тұрғыдан жіктелетін  ережелерге бағынуы 

керек. Терминдер нысан мен ұғымды нақты ажырата отырып, түсініксіз 

немесе қарама-қарсы мағынаны бермеуі керек. Сол себепті терминде 

эмоциональды метафора, т.б. теңеулер қолданылмайды. Жаңа пайда болған 

терминдерге, оның жүйелілігіне қатты көңіл  бөлу керек. Ғылым мен 

техниканың көптеген салаларындағы нысандардың бірқатарына арналып 

термин жасаудың арнайы ережелері жасалған. Аудармашы ғылыми-

техникалық мәтінді тәржімалаған кезде бірінші кезекте терминдердің 

баламасына аса мән беруі қажет. 

Ғылыми-техникалық мәтіндерде терминдер және жалпы ғылыми 

ұғымдармен қатар жалпы қолданыстағы сөздер де  көптеп кездеседі. 

Сондықтан аудармашы тек белгілі бір саладағы терминдер мен арнайы 

лексиканы ғана игеріп қоймай, тілдің басқа да қыр-сырын меңгеруі керек. 

 

50-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Сілтеуіш бағдарламасын қосу және оның қызметі 

 

Сілтеуіш (Проводник; explorer) – файлдарды басқаруға, қосалқы 

бағдарламаларды жүктеуге, құжаттарды ашу тәрізді мүмкіндіктерге жағдай 

жасап, дербес компьютердің барлық мазмұнын көру мүмкіндігін туғызады. 

Ашу үшін бастау батырмасын басып, бағдарламалар – қалыпталған – 

сілтеуіш әмірлерін таңдаңыз. 

Сілтеуіш терезесі тақырып жолынан, мәзір жолағынан, құралдар 

үстелінен, мекен жай жолағынан, жұмыс аймағынан тұрады. 

Сілтеуіш терезесінің жұмыс аймағы екі бөлікке бөлінген: 

1) сол жақта – каталогтар бұтағы; 
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2) оң жақта – қалталар мазмұнын қарап шығу терезесі. 

Мұндай орналасу файлдар мен қалталарды іздеу, көшіру немесе 

жылжыту барысын оңайлатады. Каталогтар бұтағында дәл осы сәтте сіздің 

компьютеріңізге қосылып тұрған дискілердің барлығы, соның ішінде С: 

жергілікті дискі, басқа дискілер, желілік қалталар көрініс табады. 

Құралдар үстелінде мына батырмалар орналасқан: 

- «Артқа» – алдыңғы бетке жылжу; 

- «Алға» – келесі бетке жылжу; 

- «Жоғары» – 1 деңгейге жоғары жылжу; 

- «Іздеу» – файлдар мен қалталарды іздеу терезесін шақыру; 

- «Қалта» – жетектегіштің сол жақ бөлігін реттеу, Windows қалыпталған 

терезесі; 

- «Көрініс» – ашылатын тізімнің көмегімен файлдар мен қалталарды 

көрсету түрін өзгерту. 

Мекен жай жолағы ағымдағы қалтаға, мысалы, С: дискісіне баратын 

жолды көрсетеді. 
 

 36-тапсырма. Есептеу техникасының төменде аталған буындары жайлы 

мәлімет табыңыз: 

- бірінші буын: электрондық лампалардағы реле; 

- екінші буын: транзисторлар; 

- үшінші буын: интегралдық сызбалар; 

- төртінші буын: микропроцессорлар; 

- бесінші буын: компьютерлік желідегі пайдаланушының сызбалық 

интерфейсі. 

 

51-тапсырма.  Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Алгоритм ұғымы 

 

Алгоритм ұғымы тек математикалық есептерді шешу әдісімен ғана 

шектелмейді. Алгоритмді реттелген амалдар жиыны, кезекпен орындалатын 

әрекеттер тізімі деп түсіну қажет. Алгоритм – берілген есепті шығарудың 

жолын реттелген амалдар тізбегі түріне келтіру. Алгоритмді компьютерде 

орындау үшін оны бағдарлама түрінде жазып шығу керек. Алгоритмді 

орындаушының рөлін, негізінен,адам немесe автоматтандырылған құрылғы, 

яғни компьютер, робот т.б. атқарады. 

Алгоритм деген сөз – араб ғалымы әл- Хорезмидің атымен байланысты 

дүниеге келген. Адамзат өркениетінің дамуына және қалыптасуына өлшеусіз 

үлес қосқан Әл- Хорезми, көне өркениеттер дүниесінің белгілі мекені Хорезм 

еліндегі Хиуа қаласында дүниеге келген. Ол – әйгілі «Шығыстың жеті 

жұлдызының» бірі, әлемге қазіргі алгебра ғылымының негізін салушы ретінде 

белгілі. Алгоритм дегеніміз - белгілі бір есепті шешуге арналған, дәл 

құрастырлған нұсқаулар тізімі. Алгоритмдік нұсқауды орындайтын 
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құралдардардың бірі, өзіміз күнде пайдаланатын компьютерлер. Бірақ 

алгоритмді тек қана ЭЕМ ғана орындамайды. Мысалы, тамақ пісіретін 

адамның әрекеттерінің белгілі бір реті бар. Яғни адамды да алдын ала 

құрастырылған, белгілі бір алгоритмді орындаушы ретінде қарастыруға 

болады. 

Алгоритмнің бірнеше қасиеті бар. 

1) Дискреттілік- алгоритмдегі тапсырманы орындау үдерісінде 

қадамдардағы кейбір орындалмаған тапсырмаларды біртіндеп орындау 

дегенді білдіреді. Осыған сәйкес алгоритмнің әрбір қадамын орындау 

барысында, келесі қадамды орындау үшін алғашқы қадам туралы 

мәліметтерді енгізуге қажетті қосымша уақыт керек болады. 

2) Детерминанттылық (айқындық). Жұмыс үдерісі барысындағы белгілі 

бір уақыт кезеңіндегі қадам жүйенің сол сәттегі жағдайына сәйкес болу керек. 

Сайып келгенде алгоритм соңғы уақыт кезеңіндегі жағдай туралы әрқашанда 

бірдей, бір ғана мәлімет береді. 

3) Түсiнiктiлiк –  алгоритмді орындаушыға берілетін бұйрықтар, сол 

орындаушының бұйрықтары жүйесіне кіретін бұйрықтар тізімінен ғана 

алынуы керек. 

4) Аяқталу (шектілік) - алгоритм бастапқы алынған деректерге 

негізделген жұмысты аяқтағаннан кейін, қадамдардың соңғы қадамын 

аяқтағаннан кейін белгілі бір нәтиже беруі керек. Екінші жағынан, ықтимал 

алгоритм мен нәтиже ешқашан берілмеуі мүмкін, бірақ ықтималдығы-0. 

5) Ашықтық (әмбебаптық). Алгоритм бастапқы деректердiң әртүрлi 

жиынтықтарының барлығын қолдануы керек. 

6) Нәтижелiлiк – алгоритмді белгiлi бiр нәтижемен аяқтау. Егер 

нәтижелер терiс болса немесе ешқандай нәтиже шықпаса алгоритмнің  қате 

құрылғаны. Егер ол кез келген мүмкiн болатын бастапқы деректерді 

пайдаланғанда  дұрыс нәтиже берсе, онда алгоритмде қате жоқ деп есептеледі. 

 

52-тапсырма. Терминологиялық сөздіктер арқылы төмендегі 

терминдердің мағынасын  анықтаңыз: 
Компакт-диск, монитор, хакер, веб-сервер, чат, курсор,  дисплей, файл-

сервер, ноутбук, ультрабук, картридж, флешка, джойстик, дигитайзер, 

термоматрица, интерфейс, регистр, чипсет. 

  

53-тапсырма. Сөз тіркестерін қазақ тіліне қатесіз аударыңыз.  

Копировать ету – ... 

Печатьтау – ... 

Поискті қолдану – ... 

Проводникті қолдану – ... 

Документ ашу – ... 

Новая папка ашу – ... 

Ярлыкты жою – ... 

Сохранить ету – ... 
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Калькулятормен есептеу – ... 

Назадты басу – ... 

Вставитьті басу – ... 

Пускты басу – ... 

Папкаға кіру – ... 

Рабочий столға лақтыру – ... 

Свернуть ету – ... 

Ждущий режимге ауысу – ... 

Мышканы қолдану – ... 

Мой компьютерге кіру – ... 

Корзинаға салу – ... 

Отменаны басу – ... 

Приложение енгізу – ... 

Вырезать ету – ... 

 

54-тапсырма.  Кестенің екі бағанындағы сөздерді сәйкестендіріңіз. 

 

корзина іздеу батырмасы 

ярлык есептеуіш 

пуск бағыттаушы 

поиск қайтару батырмасы 

калькулятор жинау батырмасы 

проводник бастау батырмасы 

ждущий режим таңбаша 

рабочий стол себет 

команда «свернуть» күту режимі 

команда «отмена» жұмыс үстелі 

 

55-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Компьютерлік желілердің түрлері 

 

Компьютерлік желі – ресурстарды (дискі, файл, принтер, 

коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен 

байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Компьютерлік желілер: жергілікті, 

ауқымды, аймақтық және корпоративті деп бөлінеді. Бүкіл әлемдік желіде әр 

сервердің өзіндік ерекше аты бар, ол домендік есім деп аталады. Негізінен 

домендер екі әріп қосындысынан тұратын географиялық аймақтарды 

қамтиды. Мысалы, Қазақстан – kz, Ресей – ru, бұрынғы КСРО – su, Франция – 

fr, АҚШ – us деп белгіленеді. Жергілікті желіден кейінгі орынды көлемі 

бойынша корпоративті есептеуіш желілер алады. Бұл жүйелерді үй, 

мекемелер, банктер мен олардың филиалдары, сақтандыру компаниялары, 

бұқаралық ақпарат құралдары құрады. 
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Сонымен, жоғарыда айтқандай компьютерлік желілер жергілікті, 

аймақтық немесе корпоративті және ауқымды болып үш түрге бөлінеді.  

Жергілікті желі (LAN — Local Area Network) – бір бірімен шамалы ғана 

қашықтықта орналасқан және біртұтас желіге біріктірілген абоненттік 

жүйелер. Олар мекеме ішіндегі немесе қатар орналасқан ғимараттардағы 

компьютерлерді бір бірімен және сервермен байланыстырады. 

Аймақтық таратылған желілер (АТЖ) – WAN (Wide Area Network – кең 

аймақты желі). АТЖ – жергілікті желілер жасай алатын барлық жұмыстарды 

өте қашықта орналасқан бір компанияның компьютерлері арасында атқара 

алады. 

Ауқымды желі – GAN бұған Интернет желісі жатады. Егер жақын 

орналасқан ғимараттар кешенінде, бір бөлмеде, ғимаратта пайдаланушылар 

қандай да бір мәселені бірігіп шешуге, мәліметтер алмасуға немесе ортақ 

мәліметтерді пайдалануға тиісті бірнеше компьютер бар болса, онда осы 

компьютерлерді жергілікті желіге біріктіру орынды болады. Жергілікті желі 

— бұл компьютерлер арасында мәліметтер жеткізу үшін пайдаланылатын 

кабельдер арқылы өзара қосылған бірнеше компьютерлер тобы. Мұндай 

жағдайда, жұмыс үстелінде жергілікті желімен жұмыс істеуге арналған 

желілік орта қалтасының белгішесі көрініп тұрады. Модем – жай телефон 

арналары арқылы интернетке қосылып, онымен мәлімет алмасуға мүмкіндік 

береді. Модем деген сөз осы құрылғының қызметіне байланысты шыққан, ол 

модулятор, демодулятор сөздерінің қысқаша түрі. Модем дербес 

компьютерден шыққан сандық белгілерді жалпы телефон арналары арқылы 

тасымалданатын анологтық белгілерге түрлендіреді. Ал екінші модем 

қабылданған сигналдарды қайтадан сандық түрге ауыстырады. Қашықтағы 

компьютерлерді байланыстыру үшін телефон желісі қолданылса, модем қажет 

болады. 

Модем (модулятор, демодулятор сөздерінің қысқартылған түрі) 

компьютерге таратушы жағынан келетін сандық белгілерді тізбектелген 

аналогтық белгілерге айналдыруды қамтамасыз ететін, қабылдаушы 

жағындағы сандық белгілерді түрлендіретін құрылғы. Модем арқылы 

көптеген дербес пайдаланушылар аймақтық және комерциялық желілерге, 

интернетке қосылады. Содай-ақ электронды поштаны пайдаланады 

телеконференцияларға қатыса алады. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтіннен жалпы терминдерді, компьютер саласындағы терминдерді, 

қысқартылған сөздерді теріп жазып, түсініктеме беріңіз. Жасалу тәсіліне 

қарай топтастырыңыз. 

2. Мәтінге сұраулы сөйлемдерден тұратын жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіннің мазмұнын орыс тілінде айтып беріңіз. 

 

СӨЖ тапсырмасы. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 
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Дефендер батыр 

 

Компьютерлік ертегі 

 

 Ерте заманда Компьютерлер мемлекетін Вин патша басқарды. Елдің 

астанасы Центурион қаласы еді. Әсем қаланың көшелерінде папкалар ретімен 

орналасқан. Көпқабатты папкаларда файлдар өмір сүрді. Вин патша мейірімді, 

әрі әділ патша болатын. Қаланың ортасындағы Windous сарайында Вин және 

оның ғұлама уәзірлері драйверлер тұрды. Жайнаған қала тұрғындарының 

көңілі әрқашан көтеріңкі еді. Мұнда әлемнің әр түкпірінен әншілер, цирк 

әртістері мен саудагерлер жиі келетін. Ержүрек жауынгер Дефендер 

Центурион қақпасының күзетшісі еді. Батыр вирустардың әскерін жалғыз өзі 

жойып жіберетін. Алайда Дефендер WiF-дың көзге көрінбейтін толқыны  

болса ғана жауларымен күресе алатын. WiF жұмыс істемесе жауынгер қалың 

ұйқыға кететін. 

 20 қарашада Вин патша 40 жасқа толды. Соның құрметіне қаланың 

орталық алаңында салтанатты жиын өтті. Күн бұлтты еді. WiF толқыны қара 

бұлттардан өте алмағандықтан Дефендер ұйқтап жатқан. Тойға келген 

саудагерлер патшаға қымбат сыйлықтар тарту етті. Алайда көпес Троянның 

сыйлығы ерекше болды. Ол қонақтарды жылқы пішінді үлкен тортпен таң 

қалдырды. Торттың биіктігі 5 метр. Патша тортты бөліп барлық қала 

тұрғындарына үлестіруді бұйырды. Ештеңеден күдіктенбеген файлдар 

трояндық вирус қосылған торттан ауыз тиді. Файлдар үйлеріне-папкаларына 

жеткенде ғана вирустың әсері байқалды. Файлдардан тараған дерт Вин мен 

оның уәзірлеріне де жұқты.  Троян әлсіреген Винді тұтқындап, өзі патша 

тағына отырды, ал ұйқыдан оянған жауынгер Дефендерді қаладан кетсін деп 

жарлық берді. 

 Ержүрек Дефендер зұлым Троянның тұтқынынан Вин патшаны 

босатамын деп шешім қабылдады. Екі айдан кейін ол Кэш лабиринтті 

мекендейтін Іздеу атты мейірімді сиқыршы бар екендігін білді. Көптеген 

қиындықтарды жеңіп, жүні алтын, басы иттің басы, денесі адам секілді 

кентавр, Іздеу деген  сиқыршыны тауып алып Вин патша жайлы айтып берді. 

Іздеу, еш ойланбастан, Декстоп тауының баурайындағы Себет үңгірінде 

орналасқан Қалпына келтіру атты тасқа жету керек екенін айтты. Ол сонымен 

қатар Дефендерге айтылған тасты қорқынышты дәу Циклоп Клеанер 

қорғайтындығын, аталған үңгірден әлі ешкімге тірідей шығу 

бұйырмағандығын ескертті.  

 Дефендер Декстоп тауының шыңына үш күн дегенде зорға жетті. Ол 

жолда келе жатып жоспар құрды. Үңгірде жарық жоқ болғандықтан, 

Дефендер Циклоппен күресе алмайтынын білді. Тапқыр жауынгер уақытша 

файлдардан жасалған бұғыны ұстап алып, ағашқа байлады. Біраз уақыттан 

кейін Циклоп тамақтану үшін үңгірден шығып, бұғы байланған ағашқа қарай 

беттеді. Сол сәтте Дефендер дәумен жекпе жекке шықты.  Шайқас ұзаққа 

созылды. Екі жақтың күші бірдей еді. Алайда Дефендер мол тәжірибесінің 
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арқасында Циклопты жеңді. Қалпына келтіру тасын қолға түсірген жауынгер 

өткен шаққа оралып, Виннің туған күніне дейінгі сәттегі Троянды тауып, 

зұлымдықты жойды. Виндоус мемлекеті  вирустан айығып, бейбіт өмірге қол 

жеткізді. Дефендер ерлігінің арқасында елде тыныштық орнады. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтінде кездесетін терминдерді теріп жазып, түсініктеме беріңіз.  

2. Атаулы сөйлемдерден тұратын мәтіннің жоспарын құрыңыз. 

3. Ертегі мәтінінде компьютер саласына тән қандай құбылыс 

суреттелген? 

4. Ертегіні орыс тіліне аударыңыз. 

 

Техникалық құжат техникалық мәтін ретінде 
  

Техникалық сипаттама– өнімнің негізгі шамаларын, ерекшеліктерін 

қолданылуын сипаттайтын құжат. 

Техникалық  сипаттама – құрастыру қондырғысының, кешенінің, 

жинағының құрамын анықтайтын негізгі жобалық құжат. 

Техникалық  сипаттама – құрастыру немесе жұмыс сызбасының бөлігі 

болып табылатын кез-келген өнімнің, құрылғының, қондырғының және т.б. 

бөліктері мен бөлшектерінің егжей-тегжейлі тізімі берілген құжат. 

Техникалық сипаттама – кез-келген өнімнің құрамын анықтайтын, 

компоненттердің тағайындалуын, олардың атаулары мен мөлшерін 

қамтитын кесте түрінде жасалған құжат. 

Техникалық қолдану нұсқаулығы – техникалық құралды/құрылғыны 

қауіпсіздік ережелерін есепке ала отырып қолданудың ережелері. 

Техникалық жарнама, реклама (франц. reclame, лат. reclamo – жар саламын) 

– техникалық құралдың, құрылғының тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат 

беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын 

хабарлама. 

Техникалық тапсырма - өндірісті конструкторлық дайындаудың алғашқы 

сатысындағы бастапқы құжат. 
 

56-тапсырма. Техникалық сипаттама үлгісімен танысып, тілдік 

ерекшеліктерін атаңыз. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз. 

 

Техникалық сипаттама 

 

НОУТБУК APPLE MACBOOK AIR 13″ (2020) I3 1,1/8GB/256GB SSD SILVER 

(MWTK2) 

Тауардың коды: 460039 

НЕГІЗГІ СИПАТТАМАСЫ: 

Ультрабуктің сериясы                               MacBook Air 
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Категориясы                                         Ультрабуктер 

Диагоналы                                                    13,3 - 33,78 см 

Операциялық жүйесі                               MacOS X 

Шығарған елі                                          Қытай 

ДИСПЛЕЙІ                                                       

Ажыратымдылығы / Разрешение          2560x1600 

Дисплейдің технологиясы                     Retina 

Экранның беті                                        Шағылыспайтын 

ПРОЦЕССОРЫ 

Процессордың моделі                              Intel® Core™ i3-1000NG4 

Процессодың  жиілігі                             1.10 ГГц 

Ядроның  ең жоғары жиілігі                   3.2 ГГц 

Ядро  саны                                                 2 

ЖАДЫ 

Жедел жадының көлемі                   8 ГБ 

Қатқыл дискінің түрі SSD 

Жинақтаушының көлемі 256 Гб 

БЕЙНЕ КАРТА 

Бейне картасы Кіріктірілген 

Видеоадаптерді шығарушы  Intel 

Бейне адаптері  Iris Plus Graphics 

Бейне адаптер жадының көлемі              1.5 ГБ 

ҚОСУШЫЛАР МЕН ИНТЕРФЕЙСТЕР 

Интерфейсы  Thunderbolt 3 x2 

Сымсыз байланыс  WIFI, Bluetooth 5.0 

Оптикалық жетек  Жоқ 

ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР 

Ультрабук  Иә 

Құрылғы  2 де1 Жоқ 

Web-камера  Бар 

Микрофон  Бар 

Кіріктірілген динамиктер  Бар 

Саусақ бедерінің сканері  Бар 

Үздіксіз жұмыс уақыты                            12 сағат 

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАРЫ MacBook Air, Қуаты 30 Вт. қоректі  

бейімдегіш USB C,  2 метрлік  

қоректендіруге  арналған кәбіл USB  

 

ЕРЕКШЕЛІГІ                                        Magic Keyboard,  

порт Thunderbolt 3,  жеңіл 

КӨЛЕМІ, САЛМАҒЫ МЕН ТҮСІ 

Көлемі 324 x 73 x 231 мм 

Салмағы 1.29 кг 

Түсі Күміс түстес 



49 

57-тапсырма.  Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Техникалық құжат 

 

Техникалық құжат дегеніміз – нормативтік құжаттар, түсіндірме 

құжаттар және кестелер мен сызбалар.  Кез келген тұрмыстық техниканы 

сатып алу барысында әрбіреуіміздің техникалық құжаттамамен танысуымызға 

тура келеді. Ол құжатта сатып алған техниканы қауіпсіз пайдалану ережесінен 

бастап, пайдалану барысында қалай, қандай ретпен әрекет ету керектігі және 

т.б мәліметтер жазылады. 

Инженерлер жер жүзінің барлық нүктелерінде және барлық салаларда 

жұмыс істейтіндіктен, мәтінді әртүрлі түсіну мен шатасуға жол бермеу үшін 

техникалық құжаттарды жазу барысында  бекітілген шаблондарды  

қолданады. Құжат түзу үдерісін автоматтандыру үшін, әлем бойынша                      

әртүрлі компьютерлік бағдарламалар қолданылады. Ол бағдарламалар 

адамзаттың құжат жасауына көп  көмек  көрсетуде. Әдетте кез келген 

жұмыстың  орындалуы барысында  денсаулық пен өмірді қауіпсіздендіру 

үшін қауіпсіздік стандарттарын сақтау қажет болғандықтан, техникалық 

құжаттама еңбекті қорғау бөлімімен бірлесіп жасалады. Қауіпсіздік қызметі 

бүкіл жұмыс үдерісі барысында қадағалаушы қызметін атқарады. Еңбекті 

қорғау бөлімінің қызметкерлерімен бірге  техникалық құжаттаманы қарап, 

тексеріп, зерттегеннен кейін олар құжаттар мен сызбалардың титулдық 

беттерін бекітеді. 

Оңтайлы шешімді әзірлеу үшін техникалық құжаттаманы түзуге өз 

қызметі саласында дұрыс шешім қабылдауға қабілетті  мамандар қатысады. 

Бұл жұмысты  ГОСТ, стандарттар, ережелер мен ұсыныстардан  тұратын 

нормативті-техникалық құжаттама жиынтығы біршама жеңілдетеді. Олар 

біздің елде де, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде де қолданылады. 

Сонымен, автоматты басқару жүйесінің (АБЖ) техникалық 

құжаттамасына төрт түрлі құжат кіреді: 

- АБЖ құруда қолданылатын негізгі ережелердің сипаттамасын 

қамтитын жобалау құжаты; 

- жұмыс барысында пайдаланылатын негізгі ережелердің сипаттамасын 

қамтитын техникалық құжат; 

- пайдаланушыға арналған нұсқаулық түріндегі пайдаланушы құжаты; 

- өнімнің барлық жарнамалық деректерін қамтитын маркетинг 

құжаты.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Техникалық құжат дегеніміз не? 

2. Тұрмыстық техниканы сатып алу барысында техникалық 

құжаттамамен танысу не үшін қажет? 

3. Техникалық құжаттаманы түзуге кімдер қатысады? 
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4. Автоматты басқару жүйесінің техникалық құжаттамасына қандай 

құжаттар кіреді? 

 

58-тапсырма.  Жұптық жұмыс: мәтінді оқып, мазмұны бойынша диалог 

құрастырыңыз. 

Техникалық құжат түрлері 

 

Бағдарлама құжаттарының төрт негізгі түрі бар: 

- архитектураның/жобаның құжаты – бағдарламаны жасаудың 

принциптері мен ол жұмыс істей алатын ортаның сипаттамасы; 

- техникалық құжат (кодтар, алгоритмдер, интерфейстер, API бойынша 

құжаттама); 

- пайдаланушы құжаты (соңғы пайдаланушыларға, жүйелік әкімшілерге 

және басқа қызмет көрсетушілерге  арналған нұсқаулық). 

- құжаттамада қолданылатын терминдер мен анықтамалар. 

Жобалау құжаты әдетте өнімді жалпы сипаттайды. Кез келген нәрсе 

қалай қолданылатынын сипаттамай, ол «неге дәл осылай?» деген сұраққа 

жауап береді. Мысалы, жобалау құжатында бағдарламашы деректердің 

құрылымы неге осылай ұйымдастырылғандығын сипаттауы мүмкін. Белгілі 

бір деректер тобының осындай әдіспен жасалуының себептері сипатталады, 

үлгілері көрсетіледі, кей жағдайда болашақта оны қалай жақсартуға 

болатындығы туралы ойлар да айтылады. Мұның ешқайсысы техникалық 

немесе пайдаланушының құжатында айтылмайды, бірақ бұлар  жоба үшін өте 

маңызды. 

Бағдарламашылардың көпшілігі техникалық құжат терминін дәл 

түсінеді. Бағдарламаны құру кезінде пайдаланылатын  кодтың өзі туралы ғана 

жазу жеткіліксіз. Кодтың әртүрлі жағдайларда нақты не істей алатындығы 

жайлы сипаттайтын кейбір мәтіндер де берілуі керек. Мұндай құжат көбінесе 

бастапқы кодқа қосылып жазылады немесе сонымен бірге ұсынылады. 

Мұндай құжаттың техникалық сипаты басым және ол негізінен API, 

мәліметтердің құрылымдары мен алгоритмдерін анықтау және сипаттау үшін 

қолданылады. 

Көбінесе, техникалық құжаттаманы құрастыру кезінде 

автоматтандырылған құралдар – құжат генераторлары қолданылады. Олар 

бастапқы кодтағы арнайы форматталған түсініктемелерден ақпарат алып, 

мәтін түріндегі немесе HTML түріндегі кейбір анықтамалық нұсқаулықтарды 

жасайды. Әртүрлі себептерге байланысты, көптеген бағдарламашылар құжат 

немесе құжатталған түсініктемелер генераторларын қолдануды ыңғайлы 

құрал деп есептейді. Осындай тәсілмен жасалған құжат бастапқы кодтың бір 

бөлігі бола алады. Сондай  құралдардың бірін  бағдарламаны құру және бір 

мезгілде сол бағдарламаның құжатын  жасау үшін пайдалануға болады. Бұл 

сонымен қатар құжаттарды жаңартуды да жеңілдетеді. 

Пайдаланушы құжатының код және оның жұмысы туралы ғана айтатын 

техникалық құжаттардан айырмашылығы, бағдарламаны қалай пайдалану 
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керектігін ғана сипаттайды. Егер өнім бағдарламаның кітапханасы болса, 

пайдаланушы құжаты мен кодтың құжаты ұғымдары өте жақын болар еді, 

тіпті бұл түсініктерді баламалы түсініктер деп есептеуге де болар еді. Бірақ 

жалпы алғанда, олай емес. 

Әдетте, пайдаланушының құжаттамасы – бұл бағдарламаның әрбір 

әрекетін сипаттайтын пайдаланушы нұсқаулығы, сонымен қатар осы 

әрекеттерді іске  асырудың  реті, кезеңдері. Жақсы жасалған пайдаланушы 

құжаты, одан да көбірек ақпарат беріп, әртүрлі мәселелер туындаған кезде не 

істеу керектігі жайлы нұсқау бере алады. Құжаттың жаңылыстырмауы және 

жаңартылып отыруы өте маңызды. Нұсқаулықтың нақты құрылымы болуы 

қажет. Егер құжаттың барлық бөлімдерін қарауды жеңілдететін, кез-келген 

бөлімнен қажет болған бөлімге жеңіл өтуге мүмкіндік беретін сілтемелер 

болса , өте пайдалы. Логикалық байланыс пен қарапайымдылық та маңызды. 

Пайдаланушы құжатын жасаудың үш тәсілі бар: 

1. Кіріспе нұсқаулық. Ол типтік әрекеттерді іске асыруға қажетті кейбір 

қадамдарды рет-ретімен орындауға мүмкіндік бере алатындығымен жаңа 

қолданушыларға өте пайдалы.   

2. Тақырыптық әдіс. Құжаттың әр тарауы белгілі бір тақырыпқа 

арналған. Ол орта деңгейдегі пайдаланушылар үшін қолайлы. 

3. Соңғы, үшінші тәсілде бұйрықтар немесе тапсырмалар алфавиттік 

каталог әдісімен  ұйымдастырылған. Мұны көбінесе не іздеп отырғандарын 

білетін озық пайдаланушылар жақсы қабылдайды.  

Пайдаланушы құжатын жасау тәсілдерінің көп болғандығына 

байланысты әдетте, құжат жасаушылар құжаттың пайдаланушылардың 

қандай тобына арналғандығына сілтеме жасап отырады.  

Көптеген қосымшаларға арналған жарнамалық материалдарды, 

коммерциялық және PR құралдарының дұрыс орналастырылуы адамдар 

назарын тауарға аудару арқылы қызықтыруға арналған. Ол үшін 

Маркетингтік құжат қажет. Маркетингтік құжаттарға дәл осындай  

мақсатпен жазылған сипаттамалар кіреді. Құжаттардың мұндай түрі әлеуетті 

пайдаланушылар арасында өнімді сатып алуға деген ұмтылысты 

қалыптастыру мақсатын көздейді. 

 

59-тапсырма. Мәтінді оқып, кестені толтырыңыз. 

 

Өндірісті конструкторлық тұрғыдан дайындаудың сатылары 

төмендегідей болып келеді: техникалық тапсырма, техникалық ұсыныс, 

эксиздік жоба және жұмыс жобасы. 
Техникалық тапсырма - өндірісті конструкторлық дайындаудың 

алғашқы сатысындағы бастапқы құжат. Осы құжаттың негізінде жаңа өнімді 

жобалауға қатысты  басқа да  жұмыстар жүргізіледі. Белгілі бір өнімді 

өндіретін кәсіпорынның, басқаша айтқанда  тапсырыс берушінің техникалық 

тапсырмасымен келісе отырып жаңа өнімнің жобасын жасайды. 
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Жаңа өнімді өндіріске дайындаушы техникалық тапсырма алған 

жағдайда техникалық ұсыныс жасалады. Техникалық ұсыныс жасау 

барысында техникалық тапсырма жан-жақты талданады, өнімді жобалау 

барысындағы жасалған техникалық шешімдердің техника-экономикалық 

тұрғыдан негізделуін есепке ала отырып, оған  салыстырмалы баға беріледі, 

патенттік материалдар жан-жақты талданады. Техникалық ұсыныс жасалып, 

бекітілгеннен кейін, эскиздік жобаны дайындауға негіз болады. Жұмыстың 

жалпы көлемі мен құрамдас бөліктерін  техникалық тапсырма мен техникалық 

ұсынысты қарастырғаннан кейін ғана анықтайды.   

Эксиздік жобада графикалық бөлім мен түсіндірме хат 

орналастырылады. 
Жұмыс жобасында конструкторлық құжаттармен қамтамасыз ету, 

графикалық сызбаларға әртүрлі өзгеріс енгізу, сонымен бірге техникалық 

құжаттардың өңделуінің механикалық әдістерін қолдану, түпнұсқаға қол 

жеткізу мүмкіндіктері қарастырылады. 
 

3 кесте - Техникалық құжаттар түрі 

Техникалық 

құжаттар 

Қазақ тіліндегі 

анықтамасы 

Орыс тіліндегі 

анықтамасы 

техникалық 

тапсырма 

  

техникалық ұсыныс   

эксиздік жоба     

жұмыс жобасы   

 

60-тапсырма. Аңыз-әңгімені оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

Ертеде Қожанасыр бояу шеберханасын ашады. Бір күні оған келген қу 

тілді құрдасы: «Қожеке, менің мына бұйымымды ақ емес, қызыл емес, көк 

емес, сары емес, жасыл емес, сұр емес, қара емес түске бояп беріңіз», – деп 

ерекше тапсырыс беріпті. Ұста жайбарақат үнмен «тастап кетіңіз», – дейді. 

Сонда құрдасы «Қашан келейін?» – деп сұраса, Қожанасыр «Дүйсенбіде емес, 

сейсенбіде емес, сәрсенбіде емес, бейсембіде емес, жұмада емес, сенбіде емес, 

жексенбіде де емес, басқа бір күні», – деп жауап беріпті. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ұстаға берілген тапсырыстың ерекшелігі неде? 

2. Тапсырыс алушының жауабын қалай түсіндіңіз? 

3. Қожанасыр тапқырлық танытты ма? 

4. Әңгімеден қандай қорытынды ойға келдіңіз? 

 

СӨЖ тапсырмасы. Топтық жұмыс (кіші топтарда 3-4 студенттен): жаңа 

құрал ойлап тауып, жобасын жасаңыз. 

1. Жаңа құралдың техникалық құжаттамасын жазыңыз: 
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- техникалық ситаттамасын; 

- техникалық қолдану нұсқаулығын; 

- техникалық жарнамасын. 

2. Жаңа құралды жарнамалап, оған таныстырылым жасаңыз. 

3. Студенттер арасынан сайланған сараптаушылар ұсынылған жаңа 

құралдар туралы пікірін айтады және техникалық құжаттарды  тексеріп, 

бағалайды.  

 

Кәсіби қарым-қатынас 

Кәсіби қарым-қатынас – ғылыми, коммерциялық және басқа қызметтер 

саласында қолданылатын және сол саладағы туындаған мәселелерді 

ұйымдастыру мен ортақ шешімге келуге қызмет ететін қатынас немесе 

байланыс түрі. 

Кәсіби қарым-қатынас дағдылары – бұл тұлғаның қызметтестерімен араласа 

білу қабілеті. 

Кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігі – бұл адамның өзі еңбек етіп жүрген 

кәсіби ортаның талаптарына сәйкес қарым-қатынас жасай білуі. 

 

61-тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Қарым-қатынас дағдылары 

 

Қарым-қатынас дағдылары – бұл адамның басқа адамдармен араласа 

білу қабілеті. Адамдар ақпаратты дұрыс қабылдап, дұрыс түсініп, қарым-

қатынас дағдыларын жетік меңгерген кезде ғана өзіне жеткен ақпаратты 

келесі адамға дұрыс жеткізе алады. Бұл дағдылар күнделікті тұрмыста, 

жұмыста адамдармен араласуды көп жеңілдетеді. Психология, педагогика, 

әлеуметтану, журналистика сияқты мамандық иелерінің жұмысы адамдармен 

қарым-қатынассыз мүмкін емес. Осыған байланысты аталған мамандық иелері 

қарым-қатынас дағдыларын игеруге баса мән береді. Дегенмен, қарым-

қатынас дағдылары тек қана кәсіби салада  қажет емес, ол өмірдің барлық 

саласында, тіпті күнделікті тіршілікте тірі қалу үшін де қажет. Мұндай 

дағдыларды бойына сіңірмеген адамның өмірі сәтсіздіктерге толы болуы 

мүмкін. 

Психологияда қарым-қатынас дағдылары деген түсінікпен қатар қарым-

қатынас құзыреттілігі деген түсінік қатар қолданылады. Қарым-қатынас 

құзыреттілігі дегеніміз өзі өмір сүріп жүрген әлеуметтік ортаның талаптарына 

сәйкес қарым-қатынас жасай білу. Ол талаптар өзің өмір сүретін, бірлесе 

жұмыс істейтін ортадағы қалыптасқан шектеулер, салт-дәстүрлер, нормалар 

жиынтығынан тұрады. Мысалы, қазақ баласын «ұят болады», «жаман 

болады», «обал болады» деген үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген. Осы сөздер 

арқылы «жақсы», «жаман» деген ұғымдарды жас баланың бойына сіңіре 

білген. Дұрыс мінез-құлықтың шекарасын белгілеген. Дегенмен бұл 
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жеткіліксіз, қазақ тілін білмейтін еуропалықтар ақпараттың берілуінің 

символдық-семантикалық жүйесін танып-білмейінше қазақ тілділермен 

толыққанды қарым-қатынас жасай алмайды. Яғни, бойыңда қарым-қатынас 

құзыретттілігін қалыптастырғың келсе, өз ортаңның тілдік ерекшеліктерін де 

терең білуің керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қарым-қатынас дағдылары дегеніміз не? 

2. Қарым-қатынас дағдыларын не үшін меңгеру қажет? 

3. Қарым-қатынас құзыреттілігі дегеніміз не? 

4. Әлеуметтік ортаның талаптары қандай? 

5. Қазақ баласын қандай тыйым сөздер арқылы тәрбиелеген? 

6. Қарым-қатынас құзыретттілігін қалыптастыру үшін нені білу қажет?  

 

62-тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Қарым-қатынас құзыреттілігі 

 

Қарым-қатынас құзыреттілігі – әртүрлі әлеуметтік топтардағы 

адамдармен қарым-қатынас жасау үшін өзінің ана тілімен қоса өзге тілдерді де 

меңгеру, өмірлік жағдаяттарды шешу мақсатында әртүрлі коммуникация 

нышандарын қолдана білу. Қарым-қатынас құзыреттілігі (лат. соmpetere — 

«қол жеткізу», «сәйкес келу» сөзінен шыққан) — балалардың және қоғамның  

күнделікті оқуда, жұмыста қатысымдық міндеттерді тіл арқылы шеше білу 

қабілеттілігі; қатысымдық мақсатты іске асыруда адамның тіл және сөз 

құралдарын пайдалана алуы. Егер жеке тұлға сол тілде сөйлеушілермен 

тікелей немесе делдал арқылы қарым-қатынас барысында сол тілдің 

нормалары мен мәдени дәстүріне сәйкес өзара түсінісе алса, коммуникативтік 

құзыреттілікті меңгерген болып саналады. 

Ол белгілі бір әлеуметтік ортаға сәйкес келетін және төменде 

айтылғандарды қамтитын адам дағдыларының жиынтығы: коммуникациядағы 

шектеулер мен мәдени нормаларды білу; салт-дәстүрлер туралы білім; 

этикетті білу; тектілікті көрсету; байланыс құралдарын шебер қолдану. 

Қарым-қатынас құзыреттілігі адамның әлеуметтік тәжірибесімен қатар 

психология мен басқа ғылымдарды қосымша зерттеу арқылы дамытылады. Біз 

балалық шақта тәрбие берумен қатар, дұрыс мінез-құлықтың шекарасын 

түсіндірген кезде, сондай-ақ «жақсы» және «жаман» ұғымдарын 

ассимиляциялау кезінде кейбір мәліметтер аламыз. Алайда, бұл жеткіліксіз, 

байланыс арнасын ойдағыдай құру үшін адресат бізден күткен белгілі 

параметрлерге сәйкес келуі керек, кейде олар қосымша күш салуды қажет 

етеді. Мәселен, қазақ тілін білмейтін жапондықтар ақпараттың берілуінің 

символдық-семантикалық жүйесін білмейінше, қазақ тілді адамдармен толық  

байланыса алмайды.  
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Адамды қарым-қатынас құзіреттілігімен қамтамасыз ететін төменде 

көрсетілген бірқатар қабілеттер бар.  

1) Қарым-қатынас жағдайына әлеуметтік-психологиялық болжам жасай 

білу. Мұнда адам алдағы сөйлесуді өзіне бейімдейді, кімге жүгінетінін қалай 

қабылдай алатындығын бағалайды және сәйкесінше олардың реакцияларына 

байланысты бірнеше мінез-құлық үлгілерін қалыптастырады.  

2) Байланыс үдерісіне бағдарлама жасау. Мұнда адам ыңғайына қарай 

әңгімені өзіне қажетті бағытқа аударуға тырысады, бұл оның мақсаты мен 

жеке қалауына байланысты. Әрине, бұл әңгімелесушілердің жеке басына 

нұқсан келтірмеу үшін тез әрі дипломатиялық дәрежеде мұқият жасалады. 

 3) Байланысты басқару. Бұл шеберліктің жарқын көрінісі, күнделікті 

теледидар экрандарында әртүрлі телебағдарламалардан көрінеді, онда 

жүргізуші қонақтармен кәсіби деңгейде диалог жүргізеді.  

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. «Қарым-қатынас құзыреттілігі» ұғымына қазақ және орыс тілдерінде 

түсініктеме беріңіз. 

2. Мәтіннің мазмұнын ашатын 4 сұрақ құрастырыңыз. 

3. Өзіңіз ұнататын телебағдарламалар мен кәсіпқой тележүргізушілер 

жайлы әңгімелеңіз. 

 

63-тапсырма. Сөз тіркестерін орыс тіліне аударып, түсініктеме беріңіз. 

кәсіби қарым-қатынас – 

кәсіби қызмет – 

кәсіби мәдениет – 

кәсіби қарым-қатынас мәдениеті – 

кәсіби дағдылар –  

кәсіби тақырып – 

кәсіби диалог –  

кәсіби мәселелер – 

кәсіби этика – 

кәсіби құзыреттілік – 

кәсіби сөйлеу мәнері – 

 

64-тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Мамандардың кәсіби қарым-қатынасы 

 

«Мамандардың кәсіби қарым-қатынасы» дегеніміз маманның кәсіби 

қызмет барысында ұйымның басқа мамандарымен және тұтынушыларымен 

сөйлесуі. Кәсіби мәдениетті кәсіби іс-әрекеттің арнайы дағдылары мен мінез-

құлық мәдениеті, эмоционалдық мәдениет, жалпы сөйлеу мәдениеті және 

кәсіби қарым-қатынас мәдениеті құрайды. Арнайы дағдыларға кәсіптік оқу 

барысында дағдыланады. Жеке тұлғаның мінез-құлық мәдениеті қоғамның 
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этикалық нормаларына сәйкес қалыптасады. Эмоционалдық мәдениетке 

адамның психикалық жағдайын реттеу, сұхбаттасушының эмоционалдық 

жағдайын түсіну, өз эмоциясын басқару, толқуды тежей білу, шешімін батыл 

айта білу және қоршаған ортамен эмоцианалды байланыс орната білу  жатады. 

Жалпы сөйлеу мәдениеті сөйлеу мінез-құлқының нормаларын және кез келген 

қарым-қатынас жағдайында сөйлеуге қойылатын талаптарды қарастырады. 

Кәсіби қарым-қатынас мәдениеті жалпы сөйлеу мәдениетіне қатысты бірқатар 

қосымша талаптармен сипатталады. Кәсіби қарым-қатынас мәдениеті 

сөйлеудің әңгімелесушінің эмоционалды жағдайына сәйкестігі, сөйлеудің 

іскерлік бағыты, сөйлеудің әлеуметтік рөлдерге сәйкестігі сияқты әлеуметтік-

психологиялық сипаттамалар рөлінің әдеттегіден жоғары болатындығымен 

ерекшеленеді. 

Сөйлеу – бұл кәсіби дағдыларды алу, енгізу, дамыту және берудің 

құралы. Кәсіби сөйлеу мәдениеті мыналарды қамтиды: 

- осы мамандық бойынша терминологияны білу; 

- кәсіби тақырып бойынша сөйлем құра білу; 

- кәсіби диалогты ұйымдастыру және басқару мүмкіндігі; 

- кәсіби мәелелерден басқа мәселелер бойынша маман емес адамдармен 

қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. 

Терминологияны білу, бұрыннан белгілі және жаңа терминдердің 

арасында байланыс орната білу, өндірісте әртүрлі  жағдайлар туындағанда 

оны талдау мен түсіндіру, сипаттау үшін ғылыми ұғымдар мен терминдерді 

қолдана білу, кәсіби сөйлеу мәнерінің ерекшеліктерін білу кәсіби қарым-

қатынастағы тілдік құзыреттілікті құрайды. Эмоцияларды басқара білу, 

диалогты кәсіби қызметтің қажеттіліктеріне бағыттау, этикалық стандарттар 

мен этикет талаптарын сақтау мінез-құлық құзыреттілігін құрайды. 

Коммуникативті мінез-құлық дегенді әріптестерімен және клиенттерімен 

қарым-қатынастың жағымды эмоционалды-психологиялық әуенін құру және 

сақтау, өндірістік үдеріске қатысушылар арасындағы қарым-қатынастың 

сипатына және олардың жұмыс стиліне әсер ететіндей сөйлеу және соған 

сәйкес сөйлеу тәртібін сақтау деп қабылдауымыз керек. Кез келген сала 

бойынша  кәсіби тақырыптарға әңгімелесу барысында терминдер мен олар 

білдіретін ұғымдардың мағынасын өзгертпей дәл сақтаумен қатар сөйлеу 

мәдениетінің жалпыға ортақ талаптарын да бұзбау қажет.  

Бақылау сұрақтары: 

1. Кәсіби қарым-қатынастың ерекшелігі неде? 

2. Кәсіби қарым-қатынастың құрылымы қандай? 

3. Кәсіби сөйлеу мәдениеті нені қамтиды? 

4. Кәсіби қарым-қатынастағы тілдік құзыреттіліктің құрылымы қандай? 

 

65-тапсырма. Жұптық жұмыс: мәтінге сүйеніп «Адам-техника» 

жүйесіндегі кәсіби қарым-қатынас туралы диалог құрастырыңыз. 
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«Адам-техника» жүйесіндегі кәсіби қарым-қатынас 

«Адам-техника» жүйесіндегі кәсіби қарым-қатынас – бұл бәрінен 

бұрын, еңбектің белгілі бір түрімен айналысатын адамдарда, өз өмірлерінің 

техникалық жабдықталуымен байланысты қалыптасатын әлемнің бейнесі. 

Кейбір мамандық иелеріне жер, жылу мен энергия көзі, жер беті (шөлдер, 

таулар, теңіздер) – кәбілдерді төсейтін, көлік артерияларын салатын, тұрғын 

үйлер немесе өндірістік ғимараттар салуға арналған орын ретінде көрінеді. 

Адамзат тарихы, өркениет, мәдениет – бұл ең алдымен ғылыми-техникалық 

революция жетістіктері (электр қозғалтқыштарын, радионы, компьютерлерді 

және т.б. ойлап табу). «Адам-техника» жүйесіндегі қызмет саласы: 

физикалық-химиялық үдерістермен, макро- немесе микротехнологиямен, 

жолдармен, өлшемдермен, істен шығып қалуы мүмкін прибор 

көрсеткіштерімен және т.с.с. сипатталады.  

Кәсіби қарым-қатынас адамның айналысатын кәсібіне тікелей 

бағынышты болғандықтан, оның мінез-құлқының қалыптасуына да әсер етеді. 

Адамдар «Адам - техника» жүйесінде өзара әрекеттесу барысында бір бірімен 

пікір алмасады, идеяларымен, қызығушылықтарымен, көңіл-күйімен, 

көзқарастарымен және т.б. бөліседі. Сонымен бірге ол басқа адамдар құрған 

«рухани байлықтар қорының» құндылықтарын игереді. Соның арқасында ол 

өз тәжірибесі көлемінде ғана шектеліп қалудан арылады және өзі де осы қорға 

жеке үлесін қоса алады. Бұл жеке тұлғаның өмірінде кәсіби қарым-

қатынастың қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Техникалық 

мамандықтардың тілі – сызбалар мен әрбір салаға тән өзіндік ерекшеліктер. 

Кәсіби қарым-қатынас барысында сол мамандыққа тән заттар, құралдар және 

кәсіби әрекеттің өнімі сөз болады.  Әрбір тұлға еңбек үдерісі барысында 

жұмсайтын күш-жігерінің көлеміне қарай түрлі жұмыстар атқарады.  

Мұнда адамдар функционалды-рөлдік тұрғыдан өзара қарым-қатынасқа 

түседі де бағыныштылар, серіктестер, бригада, экипаж, ұшу құрамы, жеке 

құрам, бригадир, бастық, командир ретінде әрекет етеді. Нормативті кәсіби 

қарым-қатынас өндіріс технологиясының талаптары аясында іске асады. Жеке 

кәсіби қарым-қатынас өндірістік кездесулер – «лездемелер», «жиналыстар», 

«саммиттер», «ғылыми-техникалық кеңестер» түрінде өтеді. Еңбек 

қауіпсіздігінің сақталуына әсер ететін кәсіби қарым-қатынастың ең тиімді 

әдістері – әңгіме және плакат. Жеке кәсіби қарым-қатынас барысында оған 

қатысушылардың әрқайсысының өзін-өзі бақылау үдерісі белсендірек болады, 

мәселенің шешімін бірлесе іздейді. Микропроцессорлық технологияны 

кеңінен қолдану «сөйлеу технологиясының» жаңа саласының пайда болуына 

әкелді. Оған сөзді компьютер арқылы синтездеу, сөзді тану және диктордың 

жеке тұлғасын сипаттау кіреді. Кәсіби қарым-қатынас барысында, байланыс 

желілері арқылы берілетін сөздің жеткізілуінің сапасын анықтау үшін 

«артикуляция» және «түсініктілік» терминдері қолданылады. Дауыстық 

байланыс арнасын қолданатын көптеген жүйелерді жобалау кезінде адами 

факторды және кәсіби маманның ерекшеліктерін ескеру қажет. 
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66-тапсырма. Аңыз-әңгімені оқып адамдармен дұрыс қарым-қатынас 

жасаудың маңызы жайлы ойыңызды қорытындылаңыз. 

Ертеде бір кісі жалғыз ұлын тым еркелетіп өсіреді. Есейген шақта 

өзімшіл жігіт ешбір адаммен тіл табыса алмайды. Жұрт безердей 

болғандықтан, онымен ешкім істес болмауға тырысады. Осы жағдайға қанық 

болған әкесі әбден ойланып, мынадай айла жасайды. Баласын шақырып алып, 

бір жалпақ тақтай береді. Әрбір адамды ренжіткен сайын, мына тақтайға бір 

шеге қақ дейді. Уақыт өте келе тақтайдың беті шегеден көрінбей қалады. 

Сонда әкесі ұлына «Балам, өзіңді тежеп ұстап, шегені қақпауға тырыс», – 

депті. Баласы әкесінің сөзіне құлақ асып, ешкіммен ұрыспайтын, шеге 

қақпайтын да күнге жетіпті. Сонда әкесі былай деп ақыл айтады: «Енді балам 

ешкіммен ұрсыспайтын болдың. Әрбір адамды қуантқан сайын бір шегеден 

суырып отыр». Бала әкесінің сөзін орындауға тырысып, тақтайдағы шегені 

күндердің бір күнінде тауысыпты. Әкесі қуанып «Балам мен сені дұрыс адам 

болмайтын шығар деп қорқып едім. Міне, өзіңді өзің тәрбиеледің, жақсы адам 

болып жолға түстің. Алайда мына тақтайға қарасаң, бұрынғысындай тегіс 

емес. Беті шұрық тесік. Ренжіткен адамдарыңнан сен қанша кешірім сұрасаң 

да, олар кешірдім десе де, кезінде айтылған ауыр сөздерді қалай өшіресің? 

Бәрібір олар жүректің түбінде қалады ғой. Айтылған сөз атылған оқ секілді. 

Сөз сүйектен өтеді. Сондықтан, балам, ешкімнің жүрегін жаралама, тіліңе ие 

бол», – дейді. 

 

Ауызша ғылыми сөйлеудің монологтық жанрлары 

 

Реферативтік хабарлама, ғылыми баяндама – ғылыми сөйлеудің 

монологтық жанрлары. 
  

Реферативтік хабарлама 

 

Реферативтік хабарлама – белгілі бір тақырыптағы ғылыми-теориялық 

ақпаратты жинап, қорытындылай келе өзіндік, жеке тұжырым жасалып, 

компьютерде басылып, ауызша сөйлеу үшін дайындалған мәтін. 

Реферативтік хабарлама жасау – белгілі бір ғылым саласындағы заманауи 

ғылыми жетістіктерді шығармашылықпен талдап, таразылау. 

 

67-тапсырма. Ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Ауызша ғылыми сөз – бұл көбінесе алдын ала дайындалған, 

ақпараттандырушы сөз. 

Реферативтік хабарламаның көлемі бір бет (30 жол) көлемінде болуы 

тиіс. Реферативтік хабарлама құрылымы: 

- атауы; 
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- хабардың мақсаты; 

- қорытындылар; 

- әдебиет. 

Реферативтік хабарлама мен рефераттың арасындағы айырмашылық. 

Реферативтік хабарлама – көпшілік алдындағы ауызша сөз, мұндай 

хабарлама барысында сөйлеуші дайындаған жазбаша рефераттың мазмұнын 

баяндайды. Сөз сөйлеу ұзақтығы - 5-10 минут. Осы уақыт ішінде баяндамашы 

өз зерттеуінің мақсаты мен міндеттері туралы хабарлап, реферат жоспарының 

негізгі тармақтарының мазмұнымен таныстырып, жұмысындағы ұсынған 

тұжырымдармен таныстыруы керек. Сондай-ақ, референт тыңдаушылардың 

сұрақтарына жауап беруге дайын болуы керек. 

Реферативтік хабарлама рефераттың өзінен, ең алдымен, таныстырылым 

көлемі мен стилімен ерекшеленеді, өйткені ауызша ғылыми сөйлеудің және 

жалпы көпшілік алдында жария сөйлеудің ерекшеліктері ескеріледі. 

Реферативтік хабарламада рефераттың мазмұны егжей-тегжейлі (немесе 

қысқаша) баяндалады да әдетте, бағалаусыз ұсынылады, яғни 

таныстырылымның өзі шолу сипатында ғана болады және коммуникативті 

мәселені шешеді (тыңдаушылар қабылдауы тиіс ақпаратты ауызша түрде 

беру). 

Реферативтік хабарламаның қоғамдық сипатын ескере отырып, 

сөйлеуші: 

- сөйлейтін сөзінің жоспары мен тезистерін құрастырады; 

- мәселелерді, мақсатты, хабарламаның құрылымын және т. б. қысқаша 

ұсынады.; 

- материалды бөліктерге, бөлімдерге және параграфтарға сәйкестемей, 

ақпараттың тыңдаушыға жеткізетін жаңалығы мен маңыздылығына қарай 

бөледі; 

- сөздердің нақтылығы мен дәлдігін, олардың дұрыс айтылуын 

сақтайды; интонацияға, қарқынға, көлемге және т. б., көпшілік алдында 

сөйлеу ерекшеліктеріне назар аударады; 

- ауызша сөйлеудің басқа түрлеріндегі сияқты импровизацияға 

мүмкіндік бере отырып, мәлімдемелердің алдын ала, жақсылап 

дайындалғандығын көрсете білу керек.  

Реферативтік хабарламаны дайындау және көпшілік алдында ауызша 

сөз сөйлеу бойынша ұсыныстар. 

1. Сөйлеудің басында осы тақырып сізді неге қызықтырғанына қысқаша 

тоқталып, оның өзектілігін негіздеңіз, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін 

атаңыз. 

2. Хабарламаның негізгі бөлігінде реферат жоспарының басты 

тармақтарының мазмұнын тезистік түрде жеткізіңіз. 

3. Қорытындылай келе, тақырып бойынша қысқаша қорытынды 

жасаңыз. 

4. Сөйлеудің құрылымдық бөліктерінің пропорционалдылығын 

қадағалаңыз (кіріспе мен қорытынды негізгі бөліктен аспауы керек). 
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5. Мәтінді қарапайым сөйлемдерге бөліңіз, бұл мәтінді жаттау кезінде 

есте сақтауды айтарлықтай жеңілдетеді, ал аудитория –сөйлеп тұрғаныңызда, 

сөзіңізді жеңіл қабылдауға мүмкіндік алады.  

6. Хабарлама барысында тыңдаушыларға жаңа терминдер мен 

терминологиялық тіркестердің мағынасын түсіндіру қажет. 

7. Сандарды тым көп пайдаланбаңыз. Сандық ақпараттың көптігі 

тыңдаушыларды ғана емес, сөйлеушінің өзін де шатастыруы мүмкін. 

8. Реферат мәтінінен сөйлеу тақырыбы бойынша ең әсерлі дәйексөздерді 

таңдаңыз. Алайда, дәйексөздің  көп болғанынан аулақ болыңыз. 

9. Сөйлеу барысында сізге қандай сұрақтар қойылуы мүмкін екендігі 

туралы ойланыңыз. Оларға жауап беруге дайын болыңыз.   

10. Сөйлейтін сөзіңіздің бөліктері арасында логикалық байланыстың 

бар, жоғын тексеріңіз. 

11. Мәтінді жаттау және алдын-ала айтып шығу сөйлейтін сөзді 

дайындау үдерісін аяқтайды. Қиын сөздерді бірнеше рет қайталаңыз. Сөйлеу 

мәтінінде интонацияны өзгерту қажет болатын жерлерді белгілеңіз. 

12. Сөйлеу уақытының есебін жасаңыз. Мәтінді алдын-ала оқып шығу 

уақыты рефератты қорғау барысында сізге бөлінетін, сөйлеуге берілген 

уақытқа сәйкес келуі керек (5-тен 10 минутқа дейін). 

13. Арнайы шешендік тәсілдерден сіз  төмендегілерді есте ұстауыңыз 

қажет:  

- қатты және анық сөйлеңіз – бұл назар аударып, тыңдау үдерісін 

жеңілдетеді;  

- аудиториямен визуалды байланыстың рөлі туралы ұмытпаңыз; 

- назарыңызды тыңдаушыларыңызға кезек-кезек аудара отырып,  

тікелей көзіне қарауға тырысыңыз: бұл әдетте сіз қатысушыларыңыздың 

әрқайсысына жеке айтып жатқандай сезім тудырады және оларды да сізден 

көз алмауға итермелейді. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Реферативтік хабарлама дегеніміз не? 

2. Реферативтік хабарлама құрылымы қандай бөліктерден тұрады? 

3. Реферативтік хабарламаның рефераттан айырмашылығы қандай? 

4. Реферативтік хабарламаны дайындау және көпшілік алдында ауызша 

сөз сөйлеу бойынша қандай ұсыныстар берілді? 

 

68-тапсырма.  «Компьютерлік техниканың дамуы: кеше, бүгін, ертең» 

тақырыбына реферативтік хабарлама жазыңыз. 

 

Ғылыми баяндама 

 

Ғылыми баяндама – нақты ғылыми тақырып бойынша көпшілік алдында 

сөйлеу үшін талаптарға сай дайындалған мәтін.  

Ғылыми баяндама жасау – белгілі бір ғылыми тақырыпқа тұжырымдар   
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жасап, өз көзқарасын білдіру. 

Ғылыми баяндама түрлері: 

- ақпараттық баяндама (мақсаты: сараптау нәтижелерін баяндау); 

- есептік баяндама (мақсаты: белгілі бір мерзімде атқарылған ғылыми 

жұмыстың нәтижелерін баяндау); 

- тақырыптық баяндама (белгілі бір тақырыпты өз көзқарасы тұрғысынан 

жан-жақты ашып баяндау). 

 

69-тапсырма. Ақпаратпен танысып, ғылыми баяндама туралы ойыңызды 

қорытындылаңыз. 

 

Ғылыми конференциядағы баяндамашының коммуникативті мақсаты-

шындықты табу және жаңа білімді анықтау. 

Ұсынылған ақпараттың сипатына сәйкес баяндамаларды ғылыми-

проблемалық, ғылыми-рефераттық деп бөлуге болады. 

Баяндама дегеніміз – алдын ала дайындалған, белгілі бір ғылыми 

мәселені жан-жақты, барынша толық қарастырған, қисынды аяқталған ауызша 

хабарлама. 

Әдетте баяндама құрылымының негізгі элементтеріне кіріспе, негізгі 

бөлім, қорытынды бөлім кіреді.  Баяндаманың кіріспесінде баяндаманың 

мақсаты немесе тақырыптың негізгі мәселелеріне шолу жасалады. 

Баяндаманың негізгі бөлігінде ұсынылған идеялар мен ережелер түсіндіріледі, 

дәлелденеді. Баяндаманың қорытындысында нәтижелер мен мәселені  одан әрі 

қалай зерттеуге болатындығы айтылады. 

 Баяндамадағы ақпараттың объективтілік дәрежесін санайды, 

тұжырымдайды, мүмкін, біздің ойымызша дегендей сөздер мен сөз тіркестері 

арқылы білдіруге болады. 

Фактілерді жалпылау, қорытынды осылайша, сонымен, қорытындылай 

келе деген сөздер мен сөз тіркестерімен берілуі мүмкін: 

Қарама-қайшы құбылыстар мен жағдайлар баяндамада тыңдаушыларға 

дегенмен, алайда, бұл арада дегендей сөздермен және сөз тіркестерімен 

жеткізіледі. 

 

70-тапсырма. Іскерлік ойын: төмендегі ақпараттармен танысып, 

оқытушы ретінде баяндама жасайтын студентке кеңес беріңіз. 

 

Студент-баяндамашы есте ұстауы тиіс: 

1) Айтайын деген ойдың ең маңыздысын бастапқы кезде айтып, оны 

таныстырылымның соңында қайталаған дұрыс. 

2) Нақты мақсатты белгілеп алу оңай емес. Мақсатты нақтылау үшін 

жалпыдан жалқыға қарай жүру керек. (Менің таныстырылымды жасау 

себебім ... ). Ары қарай мақсатты анықтау барысында «Мен ... мәселеге 

қатысты барлық мәліметті жинадым немесе ұсынамын ... » деуден аулақ 
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болу керек. Таныстырылымның барлығын қамтуының қажеті жоқ. Ондай 

таныстырылым жасауға ұмтылу да керек емес. 

3) Баяндамашы аудиторияның есінде қалдырғысы келген ой (пікір) 

алдын ала дайындалған жағдайда ол таныстырылымның құрылымын дұрыс 

қалыптастырып, әрбір слайдты тиімді толтыруға көмектеседі. 

4) Дұрыс таңдап алынған кілт сөз таныстырылымның өзегі бола алады. 

Ол дегеніміз мақсаттың, ойдың, әсердің материалдық көрінісі. Кілт сөз 

барынша қысқа және терең болғаны жақсы. Баяндамада міндетті түрде кілт 

сөз болуы қажет және ол сонымен қатар аудитория үшін өзекті болуы тиіс. 

Мүмкін, біз кілт сөзді баяндаманың соңында айтылуы тиіс қорытынды сөз деп 

көз алдымызға елестетсек, оны табу оңай болуы мүмкін. Кілт сөз баяндама 

барысында бірнеше рет қайталануы керек. Баяндаманың басында және 

соңында міндетті түрде қайталанады. 

  

Көрнекі құралдар 

 

Заманауи тыңдаушы тек әсерлі сөзге қанағат етпейді. Оған айтылған 

сөздің көрнекі дәлелі керек. Сол себепті білім алушы тек сөз сөйлеумен 

шектелмей, мультимедиялық құралдар арқылы ойларын дәлелдейді. Сонымен 

қоса, слайд тізбегінің таныстырылым емес екенін есте сақтау қажет. Яғни 

слайдтар – таныстырылым үшін көмекші көрнекі құрал ғана. 

Таныстырылымды слайд жасаудан бастамау керек. Баяндама мәтіні дайын 

болған соң ғана студент мультимедиялық құралдарға жүгінеді. Тым көп 

слайдтың қажеті жоқ. (9-11 слайд жеткілікті). Слайд түріндегі мәліметті тек 

қажетті жағдайда беру керек. Мысалы, жұмыс тақырыбын, кесте мен 

диаграммаларды, айтылымның негізгі идеясын (кілт сөйлем)айтып болғаннан 

кейін, аудиторияның назары әлсіреген кезде (таныстырылымның орта 

жерінде) т.б. жағдайларда слайд көрсетуге болады. 

Көрнекі құралдар таныстырылымның мақсаты емес, ол тек құрал ғана. 

Қазіргі кездегі слайд жасайтын компьютерлік бағдарламалардың әсер тудыру 

күші өте зор. Слайд жасауға арналған арнайы жобаның бірі  (MS Power Point). 

Таныстырылымды тек қана слайд көрсету мақсатымен жасауға болмайды. 

Слайдтарды көрсете бастаған сәттен бастап баяндамашы олардың реті мен 

құрылымына еріксіз ілесіп отыруға мәжбүр. Кез келген шегініс, кездейсоқ 

қойылған сұрақ баяндаманы түсінуді қиындатып жіберуі мүмкін. 

Таныстырылым барысында проектордың немесе компьютердің істен шығып 

қалуы әбден мүмкін. Осындай сәтте тек қана слайдтарға сүйенген 

баяндамашының сөзін ары қарай жалғастыруға мүмкіншілігі қалмайды. 

«Мың рет естігеннен, бір рет көрген артық» деген сөзде шындық бар. 

Бейнекөріністің жақсы есте қалумен қатар, әсер ету күші де сөзге қарағанда 

көп артық. Дегенмен баяндамашы «Нені көруге тиіспіз?», «Нені есте 

сақтауымыз керек?» деген сұрақтарға ойлана қарау керек. Егер бейнекөрініс 

өте тартымды болса көрермен дүниедегінің бәрін ұмытып тек қана соны 

қызықтап кетеді. Ал егер ол сонымен қос анимацияланған болса, онда оның 
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әсер ету күші бірнеше есеге ұлғая түседі. Мұндай бейне көрініс міндетті түрде 

аудиторяның есінде қалады. Бірақ тыңдаушылардың есінде тек қана осы 

бейнекөріністі қалдыру таныстырылымның мақсаты емес екені анық. 

Слайдты дұрыс құрастыру соншалықты оңай емес. Экраннан слайдты 

қарап отырған аудитория баяндамшының бар екенін ұмытып кетпеуі тиіс. 

Таныстырылымның өзегі слайдтарды өзінің ретімен көрсету қажет болған 

кезде, оларды көрсету техникасы барынша зор маңызға ие болады. Слайдтар 

өз бетінше  баяндамашыдан бөлініп кетпеуі тиіс: баяндамашы-бөлек, слайдтар 

-бөлек. 

Білім алушылар төмендегілерге мән бергені дұрыс: 

1) Аудитория таныстырылымның басы мен соңына барынша мән береді. 

Осы жағдайды тиімді пайдаланып, ең маңызды мәліметтерді көрсетуге 

тырысу қажет. Яғни, таныстырылымдағы ең басты ой бірден айтылып, кілт 

сөздер көрсетілуі керек. Көрермендерді диалогқа тартуға мүмкіндік беретін 

шағын аудиторияда таныстырылымның ең маңызды сәттері жинақталған 

слайдтар ең соңынан көрсетілетін слайдтар болуы мүмкін (әрине, олар онша 

көп балмауы керек ). Осындай слайд баяндаманы қайтадан толық шолып 

шығуға мүмкіндік берумен қатар, сұрақтарды қалыптастыруды жеңілдетеді. 

2) Таныстырылымдағы әрбір слайдтың қолданылуы өзін-өзі 

ақтайтындай болуы тиіс. Әрбір слайдты жеке таныстырылым ретінде 

қарастыруға болады. Сол себепті әрбір жеке слайдтың мақсатын нақты 

анықтап алуға да болады. Ол баяндамашының негізгі нәрселерге мән беріп, 

слайдты қажетсіз мәліметтермен толтырып жібермеуіне көмектеседі. 

3) Слайдтағы элементтер санын барынша азайтуға тырысу қажет. 

Дұрысы слайдта ең маңызды бір ғана элемент болғаны дұрыс. 

4) Слайдтағы мәтіндерді пайдалану тәртібін сақтау қажет. Сөйлемдерді 

барынша қысқарту қажет. Мәтіннің оқылуын барынша жеңілдету қажет яғни, 

мәтінді құрастырғанда оны көрермендердің жеңіл, тез қабылдауын 

қамтамасыз ету керек. 

4) Мәтінді рәсімдеу қағидаларын білу керек. Мәтінді слайдтағы 

қосымша фонға барынша қарама-қарсы, егер фон болмаса мүмкіндігінше 

айқын жасау қажет. 

5) Қаріптермен эксперимент жасаудың қажеті жоқ. Тек қана екі қаріпті 

(Arial және Times New Roman) пайдалану жеткілікті. Бұл қаріптерді Windows 

бағдарламасы орнатылған кез келген компьютерден оңай тауып алуға болады, 

сонымен қатар олар, слайдтарды бір компьютерден екіншісіне көшіргенде 

туындайтын қиындықтардан да құтқарады. 

6) Сөйлемдегі кілт сөздерді қою түсті қаріппен немесе басқа, барынша 

ерекшеленіп тұратын түспен жазу қажет. Көлбеу және асты сызылған 

қаріптерден барынша аулақ болуға тырысу қажет. 

7) Ірі қаріптермен жазған дұрыс. Мәтін ең соңғы қатардан оқылатындай 

болуы тиіс. 

8) Өте қажет болмаса слайдта анимацияны қолданудың қажеті жоқ. 

Power Point экрандағы слайдтар ауысып жатқанда да анимация жасауға 
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мүмкіндік береді. Аталған бағдарламаның мұндай мүмкіндіктеріне өте 

сақтықпен қараған жөн. Слайдтарды ауыстырушы және басты анимация 

жасаушы баяндамашының өзі болуы тиіс. Ең бастысы, слайд ауысып жатқан 

кезде көрермендердің назарын экранға емес баяндамашыға аударуға барынша 

тырысу керек. 

Ғылыми таныстырылым 

 

Таныстырылым (лат. тілінен praesento – таныстыру) – бір нәрсені (ұйымды, 

мекемені, өнімді т.с.с.) таныстыруға арналған құжат немесе құжаттар 

топтамасы. Ғылыми таныстырылымның мақсаты – тыңдаушыларға зерттеу 

нысаны жайлы толыққанды ақпарат беру арқылы таныстыру. 

 

71-тапсырма. Ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Таныстырылым маркетингтік және PR құралдарының бірі болып 

саналады. Маркетинг терминдерінің сөздігінде таныстырылымға «көрнекі 

образдарды пайдаланып, мақсатты аудиторияға негізгі идеялар мен 

мәліметтерді жеткізуге бағытталған баяндама», – деген анықтама берілген. 

Баяндамашы таныстырылымды дайындағанда төмендегі жұмыстарды 

орындауы тиіс: 

- таныстырылымның мақсатын барынша нақты анықтау; 

- тыңдаушыларға қалайша әсер етіп, қандай ойға бағыттау керектігін 

нақтылау; 

- тыңдаушылардың есінде қалуы тиіс негізгі кілт сөйлемді анықтау; 

- тыңдаушыларға басқаша емес, тек қана көрнекі түрде ғана жеткізілетін 

мәліметтерді іріктеп алу;  

- слайд жасау; 

- таныстырылым өткізуге алдын-ала дайындық жасап алу. 

Таныстырылым – мәтіндердің, гипермәтіндік сілтемелердің, 

компьютерлік анимациялардың, кестелердің, видео, музыка, дыбыстық 

тізбектердің (барлығы болуы шарт емес) біріккен құрылымы деуге болады. 

Сонымен қоса таныстырылымның құрылымы тыңдарманның ақпаратты 

ыңғайлы қабылдауына негізделеді. Таныстырылымның басты ерекшелігі – 

оның интербелсенділігі. Сөйлеуші таныстырылым арқылы тыңдармандардың 

қызығушылығын тудыруға тырысады. Бірінші кезекте, ақпарат беруші 

аудиторияға сөйлеу шеберлігімен әсер етеді. Сол себепті айтылатын сөз 

алдын-ала дайындалады. Сөйлеуші ақпаратты оқып бермей, еркін баяндауы 

қажет. Баяндамашы жұрт алдында айтылатын ауызша сөздің жазба сөзге 

қарағанда құрылысы жағынан ықшам келетіндігі, қаратпа, қыстырма, одағай 

сөздердің жиі қолданылатындығын есте сақтауы қажет. 

Таныстырылымның сөзін төмендегідей әдістер арқылы дайындау 

қажет: 
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- қысқаша жеткізу әдісі (айтылым берілген уқыт шеңберінде негізгі 

тақырыпты ашуға бағытталады); 

- реттілік әдісі (айтылымның бөліктері бір-бірімен өзара байланысып, 

жалпы тақырып аясынан шықпауы қажет); 

- мақсаттылық әдісі (айтылымның көздеген бір мақсаты болуы қажет); 

- күшейту әдісі (тыңдарманға қатты әсер ету үшін сөз мағынасы және 

дауыс арқылы айтылымды әсірелеу қажет); 

- нәтижелілік әдісі (қорытынды ой, ұсыныс, насихат айтылуы қажет). 

Таныстырылым сөзінің құрылымы: 

- Кіріспе сөз (аудиторияны айтылымның тақырыбымен және 

мақсатымен таныстыру); 

- Негізгі бөлім (таныстырылатын нысан бойынша жан-жақты мәлімет 

беріледі); 

- Қорытынды (таныстырылымның мақсаты еске салынып, айтылған 

ақпарат бойынша тұжырым жасау, қажетінше тыңдаушыларға ой салу). 

Таныстырушының сөзінде логикалық жүйелілік болуы тиіс. Ол 

жүйеліліктің келесідей  құрылымға  сәйкес болғаны дұрыс: мәселе –тақырып 

– тезис (ұстаным) – дәйектер. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Таныстырылым дегеніміз не? 

2. Баяндамашы таныстырылымды дайындағанда қандай жұмыстарды 

орындауы тиіс? 

3. Таныстырылымның құрылымы қандай? 

4. Таныстырылымның басты ерекшелігі қандай? 

5. Таныстырылымның сөзін қандай әдістер арқылы дайындау қажет? 

6. Таныстырылым сөзінің құрылымы қандай? 

 

Ғылыми дәлелдеудің түрлері 

 

72-тапсырма. Жұптық жұмыс: ақпаратпен танысып дәлелдеудің түрлері 

туралы диалог құрастырыңыз. 

 
Дәлелдеу аппаратының құрылымы 
Дәлелдеу – белгілі бір тұжырымға негізделген және оған байланысты 

шын мәніндегі тұжырымды анықтау үшін қолданатын логикалық тәсілдер 

жиынтығы. Ол сенім-наныммен байланысты, бірақ онымен тең емес: 

аргументтеу (дәйектеу) немесе дәлелдеу ғылымға және қоғамдық-тарихи 

тәжірибеге сүйенеді. Сенім-жорамал, ол нақты дәлелденбеген білімге 

негізделеді. 

Дәлелдеудің құрылымына 3 құраушы бөліктері енеді. Олар: тезис, 

аргумент, қорытынды. 

Тезис –  дәлелденуге тиісті жағдай. 

Аргументтер (дәйектер, дәлелдер) – тезистің анық шын екендігін 
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дәлелдеу үшін қолданылатын категория. 

Қорытынды – фактілерді талдауға негізделген ой түйін. Бағалаушы 

тұжырым - біздің сенімімізге, нанымымызға және көзқарасымызға 

негізделген. 

Аргументтер бірнеше топқа бөлінеді: 
Тексерілген фактілер (деректер) – нақты материал. Фактілер - 

тенденцияны анықтайтын қор. 

Анықтамалар тезиспен байланысты түсініктің аргументі ретінде 

қолданылады. 

Ғылым заңдары дәлелдеу аргументі ретінде қолданылады. 
Тезистер мен аргументтердің логикалық сабақтасып тұруы үшін 

олардың өзара байланысу тәсілдерін білу қажет. Аргументтің тура, 

қосымша, айрықша деген түрлері болады. Яғни, тезис пен аргумент тура, 

қосымша, айрықша аргументтер арқылы байланысуы мүмкін. Тура 

аргументте тезистің шындығы аргументтен анық көрініп тұрады. 

Индукция, дедукция, аналогия, себеп-салдар байланыстары арқылы тура 

дәлелдеу әдістерін қолдануға болады. 

Дәлелдеу әдістері 

Индукция – фактілерге негізделген қорытынды. Тұжырымдау 

барысында біз жекеден жалпыға, жобалап-шамалаудан бекітуге қарай 

қозғаламыз. Индукцияның жалпы ережесі бойынша: неғұрлым фактілер 

көп болса, соғұрлым ол дәлелді. 

Дедукция – жалпыдан жекеге бағытталған үрдіс. Онда қорытынды екі 

алғы шарттан тұруы мүмкін, оның біреуі көбірек жалпылық қасиетке ие.  

Аналогия – салыстыру арқылы жететін тұжырымдау тәсілі.  

Себеп-салдарлы аргументтеу – қандай да бір құбылысты түсіндіру 

арқылы аргумент жасау.  

Фактіде берілген заттарға және басқа көздерге қойылатын 

талаптар. Дөңгелек үстелде айтатын сөзді алдын-ала дайындап 

жазғанда қолданылатын материалдардың аргументтері мен 

тұжырымдарындағы нақты уақыт пен орынның талқыланатын мәселеге 

сәйкестігі анықталады. Екі ұшты пікір туғызатын сұрақтар сенімсіздік 

туғызатындығын ұмытпаған жөн. Білім алушы келтірілген материалдың 

маңызын түсінуі қажет. Оның өзі оқымаған жұмыстарға сүйенуіне 

болмайды. 

Аналогия – алғашқы түсінікті тауып алу және құрастыру. Элемент 

маңыздылығының байланысын анықтау. 

Ассоциация – заттар мен құбылыстардың өзара байланысын шын 

мәнінде жүйкелік-психикалық құбылыстарға сай беру. «Адам басына 

бірінші келген ойды беру». 

Алғашқы бекіту – ешқандай дәлелдемелерге негізделмеген бекіту. 

Ой толғау – пікір айту және ой құрастыру. 

Аргументтеу – сөйлеушінің көзқарасын, ұстанымының дұрыстығын 

дәлелдейтін өзара байланысқан ой толғаулар қатары. 
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Толғау – «Мына нәрсе қаншалықты шындыққа жақын?» - деген 

сұраққа жауап беретін фраза. 

Тұжырым жасау – қорытынды ойдың абсолютті түрде дұрыстығын 

немесе қандай да бір мөлшерде дұрыстығын дәлелдеу. 

Әдетте, дөңгелек үстелге дайындалу барысында интернет қорын, 

ғылыми еңбектерді, сөздіктерді, анықтамалықтарды т.б. дереккөздерді, 

сондай-ақ өз жеке тәжірибеден мысалдар қолдану қажет.  

Дөңгелек үстел тақырыбы бойынша мәселені шешу жолдарын 

іздегенде төмендегідей бағыттарда ой қорытуы керек: 

- мәселені айқындау (сипаттау); 

- мәселенің себептерін анықтау; 

- мәселені шешу жолдарын көрсету; 
- дәлелдер келтіру (негіздеу) – мәселені мұндай жолмен шешудің 

пайдасы мен артықшылықтарын сипаттау. 

 

Дөңгелек үстел 

 

Дөңгелек үстел – қатысушылардың белгіленген уақыт шегінде нақты 

тақырып бойынша өз ойларын ортаға салу тәсілі. 

 

73-тапсырма. Ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Дөңгелек үстел 

 

«Дөңгелек үстел» ұғымы 1150 жылы алғашқы рет қолданылыпты. Артур 

атты патша тойға келген қонақтар өздерінің бір-бірімен тең дәрежеде екенін 

сезінсін деген мақсатпен арнайы дөңгелек үстелге отырғызған екен. Сол 

себепті дөңгелек үстел – дәрежесі тең адамдардың нақты тақырып бойынша 

әңгімелесуі. Дөңгелек үстел басындағылар «Ақиқат айтыста пайда болады», – 

деген қағиданы негізге алады. Алайда дөңгелек үстелдің ерекшелігі – оның 

қатысушылары өзекті мәселенің шешімін бірігіп табуды көздейтіндігінде. 

Пікірталаста жеңгендер мен жеңілгендер болмайды. Қатысушылар өзекті 

мәселені дөңгелек үстел басында бірге талқылап тығырықтан шығар жолды 

қосыла іздейді. Дөңгелек үстелдің «кереметі» «дөңгелек» қарым-қатынаста: 

ешкім ешкімді сынамайды, әрбір қатысушының пікірі құнды. Яғни дөңгелек 

үстел (шеңбер) – бірліктің символы. 

Дөңгелек үстелде төмендегідей ережелерді ұстанған жөн: 

- біреудің сөзін бөлуге болмайды; 
- басқаның пікірін сыйлау керек: келіспеушілікті сөз, мимика, ишара, 

интонация арқылы білдіруге болмайды; 

- қатысушылардың тең құқығын бұзуға болмайды; 

- тұлғааралық даудың өршуіне жол бермеу керек; 

- берілген уақыт шеңберінен аспау керек; 
- бірнеше рет сөйлеген жағдайда бұрын айтылған ойды қайталамай, оны 



68 

ары қарай жалғастыру керек; 

- тақырыпты талқылау кезеңінде ұйымдастырушының (жүргізушінің) өз 

пікірін білдіруіне болмайды; 

- туындаған сұрақтарды дөңгелек үстел соңында ғана қоюға болады. 

Әдетте, дөңгелек үстелдің жүргізушісі болады. Дөңгелек үстелдің 

нәтижелі өтуі тікелей жүргізушіге байланысты. Ол үшін алдын-ала дайындық, 

ұйымдастырушылық шеберлік қажет. Жүргізуші өз қызметіне 

жауапкершілікпен қарап іскерлік ойын қағидаларын қатаң сақтауы керек. 

Дөңгелек үстелдің белгілі бір мақсаты болады. Сол себепті оның 

жұмысы нақты жоспар бойынша ұйымдастырылуы керек. Дөңгелек үстелдің 

нәтижелі өтуі үшін оның төмендегідей кезеңдері болуы шарт: 

1) Кіріспе. Ұйымдастырушы немесе жүргізуші дөңгелек үстел 

тақырыбын хабарлап, қатысушыларды анықтайды. 

2) Жүргізуші талқыланатын мәселемен қысқаша түрде таныстырады.  

3) Тақырыптың даулы тұстары анықталып, мәселенің шешімін табуға 

кедергі келтіретін мәселелер сөз болады. 

4) Әрбір қатысушы өзінің жеке көзқарасын ортаға салып нақты дәлел 

келтіреді. Осы кезеңде айтыс көп болады. Ондай жағдайда жүргізуші 

сөйлеушілерді басқа арнаға жібермей, олардың ғылыми тақырып аясынан 

шықпауын қадағалайды. Қатысушылар тыңдаушылырға сөйлеу шеберлігімен 

әсер етеді. Олар пікірін көрнекі құралдар арқылы (слайд, буклет, плакат т.с.с.) 

дәлелдеуіне болады. 

5) Барлық пікір айтылып болғаннан кейін қорытынды жасап, шешім 

қабылдау сәті туындайды. Бұл дөңгелек үстел жұмысының шарықтау кезеңі. 

Жүргізуші дөңгелек үстелдің мақсаты мен міндетін еске салады. Талқыланған 

ғылыми мәселе бойынша қатысушылар қорытынды пікірлерін айтады. Ең 

соңында барлық қатысушылардың ортақ немесе соған жақын жалпы 

ұстанымдары қалыптасуы керек. Жүргізуші талқылау барысында мәселенің 

жеткілікті деңгейде қамтылғандығына қатысушылардың назарын аударып, 

пікірлерін білдіргені үшін оларға алғыс айтуы қажет. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. «Дөңгелек үстел» ұғымы қашан алғашқы рет қолданылылды? 

2. Дөңгелек үстелдің пайда болу тарихы қандай? 

3. Дөңгелек үстел дегіміз не? 

4. Дөңгелек үстелдің ерекшелігі неде? 

5. Дөңгелек үстелде қандай ережелерді ұстанған жөн? 

6. Дөңгелек үстелдің жүргізушісі қандай қызмет атқарады? 

7. Дөңгелек үстелдің кезеңдері қандай? 

 

74-тапсырма. Дөңгелек үстелдің тілдік оралымдарын орыс тіліне 

аударыңыз: 

- Бұл ғылыми мәселе жөнінде мен ... айтар едім; 

- Менің ойышша (пікірімше) ... ; 
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- Менің байқауымша ,.. . 

- Менің есебімше, ... ; 

- .. .деген жалпы пікірге қосыла отырып, ... ; 

- ... деген дәңгелек үстел қатысушыларының ойымен келісуге болады, 

алайда ... ; 

- Мен ғылыми мәселенің мына тұсына көңіл аудару керек деп санаймын 

... ; 

- Менің ғылыми көзқарасым бойынша, мәселе тереңде жатқан сияқты; 

- Мен ... пікірін басшылыққа ала отырып, ... деп санаймын; 

-Менің негізгі ойым ... ; 

- Менімше, бұл мәселенің шешімі - ... 

- Мен ... деген ... сөздеріне сүйене отырып, ... деп есептеймін; 

- ... қарағанда, біз басқа жолмен жүруіміз керек сияқты ...; 

- ... деп бекер айтылмаған шығар, сол себепті ...; 

- ... деген пікірмен келісу қиын, біріншіден ..., екіншіден ..., үшіншіден ...; 

- ... деп ойымды қорытамын; 

- ...деген тұжырым жасағым келеді; 

- Менің сөзімнің тобықтай түйіні...; 

- Осылайша,... деген қорытынды жасаймын; 

- Сонымен, мен ойымды ... деп қорытындылаймын. 

 

75-тапсырма. Топтық жұмыс: тақырыптың біреуін таңдап дөңгелек 

үстел өткізіңіз. Тақырып аясында реферативтік хабарлама жасаңыз. Дөңгелек 

үстелде сөйлегенде дәлелдеудің ғылыми әдістерін қолданыңыз. 

Дөңгелек үстел тақырыптары: 

1) Ғаламторда цензура қажет пе? 

2)  Электронды бизнестің жетістігі мен кемшілігі. 

3) Ғаламтор қарым-қатынас мәдениетінің жаңа түрін қалыптастырады 

ма? 

Ғылыми конференция 

 

Ғылыми конференция (conferentіa, лат. confero – жинаймын) – ортақ 

қызығушылық тудыратын ғылыми тақырыпты талқылау үшін 

ұйымдастырылған ғалымдардың ресми кездесуі. Конференцияда 

қатысушылар жалпы тақырыптың бір аспекті туралы өз пікірлерін айтуы 

керек. 

 

76-тапсырма.  Конференция туралы ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап 

беріңіз. 

 

Конференция өткізудің жоспары 

 

І. Дайындық кезең 

1) Конференция мақсатын анықтау. 
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2) Конференция бағдарламасын құрастыру. 

3) Баяндама жазу. 

4) Баяндама бойынша сөйлеуге дайындалу. 

ІІ. Конференция өткізу. 

1) Баяндамашылардың сөзі. 

2) Баяндамаларды талқылау. 

Конференцияға қатысушылардың сөзіндегі тілдік оралымдар 

1. Төраға сөзінде: 

- Құрметті әріптестер/қонференцияға қатысушылар! Біздің 

конференция ... тақырыбына арналады. Конференцияны ашық деп 

жариялауға рұхсат етіңіздер! 

- Кіріспе сөзімде сіздердің назарларыңызды ... аударғым келеді. 

- Сөз бермес бұрын, конференция жұмысының тәртібін естеріңізге 

салуды рұхсат етіңіздер... 

- Регламентті қатаң сақтауларыңызды сұраймыз... 

2. Баяндамашылар сөзінде: 

- Баяндама тақырыбы... 

- Біздің зерттеуіміздің нысаны... 

- Келесідей мәселерге тоқтауды жөн көрдім... 

- Тақырыптың өзектілігі... 

- ... екені анық/белгілі/айқын. 

- ... баршаға мәлім. 

- ... деген қорытынды жасауға болады. 

- Назарларыңызға рақмет. 

3. Сұрақтарға жауап: 

- Егер сөзіңізді дұрыс түсінсем, сізді ... қызықтырады. 

- Сұрағыңызға жауап беруге тырысайын. 

- Сұрағыңызға нақты жауабым болмай тұр. 

- Сұрағыңыз бойынша нақты мәлімет келтіру қиындау болып тұр. 

- Бұл сұраққа біржақты жауап беру мүмкін  емес. Мәселені тереңірек 

қарастыру қажет сияқты. 

4. Баяндамаларды талқылау 

- Сұрақ қоюларыңызды өтінеміз. 

- Баяндамашыға қандай сұрақтар бар? 

- Сұрақ жоқ болса, баяндамаларды талқылауға көшейік. 

- Кім сөйлегісі келеді? 

5. Баяндамаға қатысты пікір 

– Баяндаманы мен үлкен қызығушылықпен тыңдадым. 

- Баяндамашының көп ізденгені көрініп тұр. 

- Мен ... деген баяндамашының пікіріне қосыламын. 

- Баяндамада қызықты мәліметтер бар. 

- Баяндамашының ұсыныстарын тәжірибеде қолдану нәтижелі деп 

санаймын. 

6. Баяндамаларды талқылау нәтижесі 
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- Менімше, талқылауды осымен тоқтатып, баяндамашыларға алғыс 

айтқанымыз дұрыс. 

- Барлық сұраққа бірден жауап табу мүмкін емес. 

- Менің ойымша, конференция жұмысы нәтижелі болды. 

- Сонымен, конференцияны аяқтай келе, ... дегіміз келеді. 

- Тағыда қатысушыларға ризашылығымызды білдіреміз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ғылыми конференция дегеніміз не? 

2. Ғылыми конференцияның мақсаты қандай? 

3. Ғылыми конференцияны не үшін ұйымдастырады ? 

4. Конференцияға дайындық кезеңінде қандай жұмыстар жасалады? 

5. Конференцияны өткізу тәртібі қандай? 

6. Конференцияға қатысушылардың сөзінде қандай тілдік оралымдар 

жиі қолданылады? 

 

77-тапсырма. Топтық жұмыс (іскерлік ойын): «Ғаламтор арқылы өз 

бетіңше білім алу: аңыз ба әлде шындық па?» тақырыбында конференция 

ұйымдастырыңыз. Тақырып аясында таныстырылым арқылы баяндама 

жасаңыз. 

 

Академиялық хаттың ерекшеліктері. Тірек сөздер 

 

Тірек сөздер, сөз тіркестері – мәтінде бірнеше рет қайталанып, оның 

мазмұнын ашатын сөздер мен сөз тіркестері. 

Зат есімдер ғана тірек сөз болады. Әдетте, техникалық мәтіннің тірек сөздері 

болып  техникалық терминдер, терминдік тіркестер мен қысқартылған 

сөздер арқылы берілген ұғымдар есептеледі. Алайда жалпы ғылыми 

ұғымдар (мәселе, әдіс, тәсіл, құрылым, үдеріс, жүйе, түр, жіктеме, 

технология, бағдарлама, кесте, сипаттама т.б.) тірек сөздер қызметін 

атқармайды. Сондай-ақ аталған сөздер нақты ұғымдармен бірлескен 

жағдайда тірек сөз, сөз тіркестері ретінде қабылданады. Мысалы, 

операциялық жүйе, файлдық құрылым, сандық технология, компьютерлік 

бағдарлама, реляциялық кесте, өріс сипаттамасы т.б. 
 

 

78-тапсырма. Мәтінді оқып, тірек сөздерді табыңыз.  

 

Екінші буындағы электронды-есептеу машиналары 

 

Екінші буындағы электронды-есептеу машиналары жартылай өткізгішті 

пайдаланып жасалған, олар транзисторлар мен диодтардан және т.б. тұрады. 

Бірінші буындағы машиналардың кемшіліктерін еске ала отырып, ғалымдар 

жартылай өткізгіштер негізінде машиналар ойлап шығарды. Яғни, 
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электронды-есептеу машиналары бір негізден толығымен басқа негізге көшті. 

Сондықтан мұндай машиналарды екінші буындағы машиналардың қатарына 

жатқызуға болады. Осы кезге дейінгі жасалған есептеу машиналары әр бес 

жыл сайын бір буыннан екінші буынға ауысып отырды десек қателеспейміз. 

Екінші буындағы машиналардың қатарына төмендегідей жартылай өткізгішті 

(диодты, транзисторлы) машиналар жатады.  

Бұл өзгерістің негізінде американдық Bell Labs фирмасының 1947 жылы 

жартылай өткізгішті транзисторларды ойлап табуы жатқан еді. Электронды-

есептеу машиналарындағы лампаларды жартылай өткізгішті 

транзисторлармен алмастырғаннан кейін олардың жұмыс атқару қабілеті 

едәуір артты. Егер лампалы машиналар бір секундта бірнеше мың ғана амал 

орындаса, ал жартылай өткізгішті машиналар секундына он, тіпті жүз 

мыңдаған амал орындайтын болды. 

Мысалы, БЭСМ машинасының негізінде жетілдірілген екінші буындағы 

БЭСМ-4 машинасы бір секундта 20 мың амал орындайды, ал «Урал-11»—50 

мың, «Минск-32» —65 мың, «Урал-14» — 100 мың, тіпті БЭСМ-6 секундына 

бір миллион амал орындай алатын болды. Олар тек жылдамдық жағынан ғана 

жетілдіріліп қоймай, машинаның есте сақтау құрылғыларының да 

сыйымдылығын жүздеген есеге арттырды. Мысалы, электронды-есептеу 

машинасы «Урал-11»-дің ішкі есіне — 65 мың сан, АҚШ-тың «Стреч» 

машинасы — 260 мың, «Урал-14»—500 мың сан сыйғызуға болады. Сонымен 

бірге бірінші буындағы машиналарға қарағанда, екінші буындағы 

машиналарға электр қуаты аз жұмсалады, әрі қызмет ететін инженерлердің 

саны да оған қарағанда азайды. 

Бірінші буындағы машиналарды орналастыруға 200—300 шаршы метр 

алаң қажет болса, екінші буындағы машиналар үшін 30—40 шаршы метр алаң 

жетіп жатыр. Бұл кезеңдегі мини-компьютерлерді шығарушы жаңа DEC 

корпорациясы 1957 жылы нарыққа PDP-1 компьютерін шығарды. 

 

Ақпараттық-библиографиялық сипаттама 

 

79-тапсырма. Ақпаратпен танысыңыз.  

Библиографиялық сипаттама – дереккөз туралы библиографиялық 

мәліметтердің жиынтығы. 

Библиографиялық сипаттама 7.1–2003 Мемлекеттік стандартта көрсетілген  

ережелерге негізделеді. 
 

 Библиографиялық сипаттаманың құрылымы: 

 1. Автордың тегі, аты мен әкесінің атының бас әріптері. (Бірнеше автор 

болса, олардың аты-жөні үтір арқылы беріледі). 

 2. Еңбектің атауы. (Тырнақша қойылмайды). 

 3. Басылым саны. 

 4. Қаланың атауы. 

 5. Баспаның атауы. 
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 6. Бет саны кітап және жинақ түріндегі еңбекке/ мақала жарияланған 

журналдың немесе жинақтың беттері. 

 Библиографиялық сипаттамада біріншіден басқа, сипаттаудың әр 

саласының алдына нүкте мен сызықша (. – ) қойылады. Әр саланы және 

элементтерді бөлу үшін және белгіленген грамматикалық тыныс белгілерін 

айырып отыру мақсатында, шартты белгінің алдынан не соңынан бір баспа 

белгілік бос орын қалдырып отыру қажет. Нүкте мен үтірден кейін ғана – бос 

орын қалдырылады. 

Библиографиялық сипаттамада тыныстық белгілерді қоюдың да қатаң 

тәртібі бар. Мысалы: 

1) кітаптық басылымның библиографиялық сипаттамасы: Төлеуп М.М., 

Советова З.С. Қазақ тілі: Техникалық оқу орындары студенттеріне арналған 

оқу құралы. – Алматы: АЭжБУ, 2015. – 192 б. 
2) журналдағы мақаланың библиографиялық сипаттамасы: Әбдіманап 

М.А., Әбдиманұлы Ө. «Қаһар» романындағы «мәңгілік ел» идеясы// «Қазіргі 

қазақ тілі өркениет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың 

мобильді технологиялары» атты халықаралық ғыл.-әдіст. конференцияның 

материалдары.  – Алматы: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2017.- Б. 260-268.  

3) электрондық басылымның библиографиялық сипаттамасы: Күзекова 

З.С. Қазақ тілінің функционалды практикалық грамматикасы: оқу құралы. - 

Астана: Фолиант, 2015. – 180 б. – URL: https://ru.b-ok.asia/ book/ 3021807/1 

baeda  

4) интернет қорға сілтеме: Терминдер сөздігі: Энергетика, электроника, 

радиотехника және байланыс, информатика және есептеуіш техника. – 

URL: https://termincom.kz/ 

 

80-тапсырма. Төмендегі ретсіз мәліметтер арқылы ғылыми еңбектердің 

библиографиялық сипаттамасын дұрыс жазыңыз. 

1. Алматы қаласындағы Зият Пресс баспасында  2004 жылы шыққан 

М.Балақаев пен М.Серғалиевтің 140 беттен тұратын «Қазақ тілінің мәдениеті» 

атты оқулығы. 

2. З.Қ. Құралбаевтың  АЭжБУ-де 2011 жылы басылған «Ақпараттық 

жүйелердің негіздері» атты 80 беттік оқу құралы. 

3. Р.Сыздық Қазақ тілінің анықтағышы (емле, тыныс белгілері, сөз 

сазы). Астана: Елорда, 2000. – 532б. https://www.twirpx.com/file/2228277/ 

4. Қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік https://sozdik.kz 

5. Кеңесбаев І. Фразеологиялық сөздік – Алматы: "Арыс" баспасы, 2007. 

- 800 б.  https://www.twirpx.com/file/2517929/ 

6. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: 50 мыңға жуық сөз бен сөз тіркесі 

/жалпы ред.басқ. Т. Жанұзақов. - Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 968 б. 

http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1108728&lang=kk 

7. Н.Уәли, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова, Ж.Исаева, Н.Әміржанова, 

А.Әмірбекова құрастырған орфографиялық сөздіктің алтыншы басылымы 

https://ru.b-ok.asia/
https://termincom.kz/
https://www.twirpx.com/file/2228277/
https://sozdik.kz/
https://www.twirpx.com/file/2517929/
http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1108728&lang=kk
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Алматыдағы «Дәуір» баспасында 2013 жылы шыққан, көлемі 720 бет, 

сілтемесі: https://www.twirpx.com/file/2436045/ 

8. Қазан қаласында А.Х. Кулмырзаеваның «Ағылшын тілі сабағында 

ойын элементтерін пайдаланудың тиімділігі» атты «Молодой ученый» 

журналының 7.2 (87.2) нөмірінің 71-73 беттерінде 2015 жылы басылған 

мақаласы. 

9. 2017 жылы «Алматы энергетика және байланыс университетінің 

хабаршысы» атты журналдың 1 (36) санында 29 беттен бастап 37 бетке дейінгі 

Б. А. Чернов пен Н. Б. Чернованың «Судағы дыбыс жылдамдығының 

математикалық моделі» мақаласы. 

10. Астана қаласының Фолиант баспасында 2010 жылы жарияланған 152 

бетті құрайтын Н. Мухамадиеваның «Іскерлік қазақ тілі» атты оқу құралы.  

11. Алматы қаласының ЖШС РПБК «Дәуір» баспасында 2011 жылы 

жарық көрген Д.Н. Шукаевтың  200 бет «Компьютермен модельдеу негіздері» 

оқулығы. 

12. 2020 жылы 2 қазанда өткен «Көптілді білім беру кеңістігінде 

болашақ пән мұғалімдерінің тілдік дайындығының құзыретті-коммуникативті 

негіздері» атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция жинағының 

35-38 беттерінде басылған А. С. Кушкимбаеваның «Жоғары оқу орнында 

Абай шығармашылығын оқыту арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» атты 

баяндамасының тезистері. Жинақ Алматы қаласының «Балауса» баспасында 

шыққан. 

Библиографиялық тізім 
 

Библиографиялық тізім – ғылыми зерттеулердің (реферат, семестрлік, 

курстық немесе дипломдық жұмыстардың, диссертацииялардың және т.б.) 

қажетті құрылымдық бөлігі. 

Библиографиялық тізім қандай-да бір тәртіппен орналастырылған баспадан 

шыққан шығармалардың немесе олардың құрамдас бөліктерінің 

библиографиялық сипаттамаларының тізбесін, автордың тақырыппен жұмыс 

істеу барысында қолданған дереккөздерін құрайды. 

 

81-тапсырма. Ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Библиографиялық тізім негізгі жұмыс мәтінінен кейін орналасады. 

Әрбір библиографиялық жазба тізімде реттік нөмірмен нөмірленеді және 

қызыл жолдан басталады. 

Библиографиялық тізімдерді келесідей ретпен тізімдеуге болады: 

• алфавиттік; 

• хронологиялық; 

• жүйелік; 

• тізбектелген (мәтінде жарияланымның алғашқы ескертілу тәртібі 

бойынша) және т.б. 
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Алфавиттік, яғни библиографиялық сипаттамалардың басылым 

атаулары мен авторлардың алфавиттік реті бойынша орналасуы (егер 

автордың тегі көрсетілмеген, немесе авторлардың саны 4 немесе одан да 

артық болса). Бір автордың жұмыстарын атаулары бойынша алфавит ретімен, 

ал тегі бірдей авторлардың жұмыстарын – аты-жөнінің бірінші әріптері 

бойынша ретімен орналастырады. Бір тізімде әртүрлі алфавиттерді 

араластыруға болмайды. Шетелдік деректемелер әдетте жазбаша жұмыс 

тілінде барлық дереккөз тізімдерінен кейін алфавит бойынша орналастырады. 

Хронологиялық тәртіпте материал басылым жылдары бойынша, ал әрбір 

жылда – кітаптардың атаулары мен авторлары бойынша ретімен 

орналастырылады. Хронологиялық тәртіп реті қандай да бір сұрақтың 

меңгерілген тарихын көрсетуге мүмкіндік береді. Кері хронологиялық 

тәртіппен орналастыру қазіргі заманғы сұрақтың жағдайына басты назар 

аударылған жұмыстарға арналып ұсынылады. 

Әдебиеттерді жүйелі орналастырғанда библиографиялық сипаттамалар 

білім салалары, жеке сұрақтар, жеке тараулардың бірлескен логикалық 

тақырыптары бойынша орналасады. Жүйелі бөлімдер қолжазба тарауларымен 

немесе тақырыптың маңызды мәселелерімен сәйкес дұрыс орналасады. 

Тақырыпқа түгелдей қатысы бар жалпы сипаттағы әдебиетті ерекше бөлімде 

бөліп көрсеткен жөн. Мәтінде әдебиеттің бірінші ескерту ретінде орналасуы 

жиі қолданылады. Дегенмен осындай орналасу тізімді қолдануды 

күрделендіреді өйткені, оның ішінде қамтылған тақырыпты қарау күрделі, ол 

бойынша материалда осы автордың жұмыстарына сілтемелер бар екенін 

тексеру оңай емес. Бұлай құрылған тізім толық болмайды, өйткені мәтінде 

ескертілген және дәйектелген ғана әдебиет қосылады, пайдаланылған 

жұмыстар көрсетілмейді. 

Библиографикалық тізімді құру ережесі 

1. Библиографикалық тізімде барлық дереккөздердің реттік нөмірлері 

қолданылады. 

2. Әдебиеттер тізіміне мәтінде сілтемесі бар барлық материалдар 

қосылады. 

3. Ғылыми жұмыстың әдебиеттер тізімінде ең алдымен ресми 

материалдар ескеріледі, кейін ғылым классиктерінің жұмыстары, содан соң 

алфавит ретімен қазақ/орыс тілдерінде жарияланған, отандық және шетелдік 

авторлардың жұмыстары, сонымен қатар шетел тілінде жарияланған шетелдік 

және отандық авторлардың жұмыстары жарияланады. 

4. Егер бір автордың бірнеше жұмысы дәйектелген болса, олардың 

тақырыптарын алфавит бойынша орналастырады. 

5. Дипломдық және курстық жұмыстар әдебиеттердің библиографиялық 

тізіміне қосылмайды, өйткені бұл оқу жұмыстары. 

6. Мақалаларда сілтемелердің кезектілік реті мақала жарияланатын 

ғылыми журналда қабылданған ережелермен анықталады. 
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7. Библиографиялық сипаттамада библиографиялық жазбаға кіретін, 

сәйкестендіруге және құжаттың жалпы сипаттамасына арналған нақты ереже 

бойынша келтірілген құжат туралы мәлімет бар. 

8. Библиографиялық сипаттамада тыныс белгілері екі функцияны 

орындайды – дағдылы грамматикалық тыныс белгілері және тыныс 

белгілерімен жазылған белгілер, яғни библиографиялық сипаттаманың 

элементтері мен облыстарына арналған тану белгілері бар. 

9. Егер кітапта немесе мақалада авторлар үштен көп болса, туынды 

тақырып атымен жазылады. Қисық сызықтан кейін «/» жауапкершілік туралы 

мәліметтерде тек бірінші автор көрсетіледі: ең алдымен аты, сонан соң тегі, 

қалған авторлардың тегі көрсетілмейді, міндетті түрде төрт бұрышты 

жақшамен [] белгіленеді. 

10. Шетел тілінен аударылған туындының библиографиялық 

сипаттамасы қисық сызықтан «/» кейін жазылып, үтір нүкте арқылы «;» 

аударма қай тілден аударылғаны көрсетіледі, аудармашының тегін көрсетудің 

қажеті жоқ. 

11. Библиографиялық жазбада автордың тегі, ұжымдық автор, кітап пен 

мақалалардың атауы қысқартылып жазылмайды. Автор, ұжымдық автор, 

аудармашы, редактор туралы мәліметтер кітаптың негізгі бетінде көрсетілген 

үлгідегідей жазылады. 

12. Қысқарған сөздер мен сөз тіркестерінің ережелерінде  келтірілген: 

«7.12–93 МЕМСТ.  Библиографиялық жазба. Орыс тілінде қысқарған сөздер.  

Жалпы талаптар мен ережелер»,  «7.11–2004 МЕМСТ. Библиографиялық 

жазба. Шетел, еуропа тілдеріндегі қысқарған сөздер мен сөз тіркестері». 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Библиографиялық тізім қайда орналасады? 

2. Библиографиялық тізімді реттеудің қандай түрлері бар? 

3. Библиографиялық тізімді алфавиттік реттеу арқылы тізімдеудің 

ерекшелігі қандай? 

4. Библиографиялық тізімді хронологиялық реттеу арқылы тізімдеудің 

ерекшелігі қандай? 

5. Библиографиялық тізімді жүйелік реттеу арқылы тізімдеудің 

ерекшелігі қандай? 

6. Библиографиялық тізімді тізбектелген реттеу арқылы тізімдеудің 

ерекшелігі қандай?  

7. Библиографиялық тізімді құру ережесі қандай? 

 

82-тапсырма. Библиографиялық тізімді құру ережесі негізінде 

«Бағдарламалаудың алгоритмдік тілдері» тақырыбына алфавиттік ретпен 

библиографиялық тізім құрастырыңыз (10-12 атау). 
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83-тапсырма. Төмендегі ақпаратты пайдаланып, ғылыми жұмыс 

жазатын студенттерге арналған «Библиографиялық сипаттаманы рәсімдеу» 

атты жадынама құрастырыңыз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімін рәсімдеудің де өз талаптары бар. 

Алдымен дәйексөз алынған еңбек авторының тегі және атының алғашқы әрпі 

жазылады да, нүкте қойылады. Содан кейін еңбектің аты толық жазылады. 

Келесі кезекте сызықша арқылы еңбек жарияланған қала атауынан кейін қос 

нүкте қойылып, бас әріппен баспаның аты, одан соң үтір қойылып, шыққан 

жылы жазылып, нүкте қойылады. Содан соң тағы да сызықша қойылып, 

еңбектің жалпы бет саны жазылады. 

 

Сілтемелер мен түсіндірмелерді, дәйексөздерді рәсімдеу ережелері 

 

Дәйексөз, цитата (лат. сіto – келтіремін, шақырамын) – түпнұсқадан сөзбе-

сөз алынған үзінді. Автордың ойын беделді пікірлермен тиянақтау үшін, 

біреудің пікіріне сын айту үшін, құнды дерек ретінде пайдалану үшін 

қолданылады. 

Дәйексөз – мәтін авторының өз ойын дәлелдеу үшін өзге бір автордан сол 

қалпында өзгертпей алынған сөзі. 

Дәйексөз – ойдың шегесі. 

 

84-тапсырма.  Ақпаратпен танысып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Дәйек сөз, негізінен, баспасөз материалдарында, ғылыми еңбектерде, 

кітаптар мен әртүрлі қолжазбаларда, баяндамалар мен сөйлеген сөздерде 

келтіріледі. Дәйек сөздерді ғылыми еңбектерде пайдаланғанда, сол еңбекте 

айтылатын оймен логикалық тұрғыдан қабысып, жарасым табуы тиіс. 

Айтылған ойды одан әрі дамытып, жаңа деректермен толықтырып тұру керек. 

Сонда ғана ол өз міндетін атқарады. Әдетте, зерттеу еңбектерінде, көбінесе 

әдебиет, мәдениет, өнер, ғылым қайраткерлері пікірлерінен дәйек сөздер 

алынып отырады. Мұның өзі үлкен талғаммен, орынды алынса, еңбектің 

сапасын арттыруға себін тигізеді. 

Дәйек сөз көбінесе ықшамдалған түрде алынады. Сөйлем ұзақ болған 

жағдайда керекті жерін алып, қысқартылған сөздер орнына көп нүкте қоюға 

болады. Дәйек сөз, әдетте, тырнақшаға алынып жазылады. Міндетті түрде 

дәйек сөз алынған еңбек, оның авторының аты-жөні сілтемелерде анық, нақты 

көрсетілуі тиіс. Эпиграф та дәйек сөздің бір түріне жатады. 

Дәйексөзді ғылыми мәтінге кіріктіру негізінен үш түрлі жағдайда жүзеге 

асатыны белгілі: 

- тікелей дәйексөз алу; 

- еске салу; 

- сілтеме арқылы беру. 
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Тікелей дәйексөз алғанда, ол ғылыми әдебиеттен сөзбе-сөз алынған 

үзінді болып табылады, алушы мәтінде дереккөзге сілтеме жасайды. Тікелей 

емес дәйексөзге бөгде ойды төлеу сөз арқылы немесе өз сөзімен  беру 

жатады.д 

Еске салу – гипермәтіндік ақпаратты неғұрлым тұжырымды, ықшам 

күйде енгізу, ол қысқа және жинақы болады. 

Сілтеме арқылы беру авторларды көрсетумен шектеледі.  

Дәйексөзге сілтеме жасау талаптары: 

1) Дәйексөз бөгде адамның төл сөзі болғандықтан, ол арнайы тыныс 

белгілерімен ерекшеленіп көрсетіледі. 

2) Дәйексөз алынған сөйлемнің соңына сілтеме беріледі.  

3) Сілтеме тік жақшамен рәсімделеді. 

4) Жақшаның ішіне, алдымен, дәйексөз алынған еңбектің 

пайдаланылған әдебиеттердегі рет саны, содан кейін еңбектің сол сөйлем 

алынған беті жазылады. Мысалы: Абай ғылымның адам өміріндегі маңызын 

ашып көрсете келіп: «Ғылым таппай мақтанба», – деп тұжырым жасайды      

[1, 12-б.]. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Дәйексөздің анықтамасын беріңіз. 

2. Дәйексөздің ғылыми мәтіндегі қызметін анықтаңыз. 

3. Дәйексөзді ғылыми мәтінге кіріктіру жолдарын атаңыз. 

4. Дәйексөзге сілтеме жасау талаптарын сипаттаңыз. 

5. Оқу бағдарламаңыз бойынша оқулықтар мен оқу құралдарынан 

дәйексөздер тауып, талапқа сай рәсімдеңіз (5-6 мысал). 

 

Жазбаша ғылыми қарым-қатынас мәдениеті. Конспект түрлері 

 

Конспект (латын тілінен «conspectus – шолу, шолу жасау, очерк) – 

дереккөздегі ақпараттың қысқаша мазмұны. 

Конспектілеу дегеніміз – дереккөзден алынған мәліметтерді рет ретімен 

жүйелі түрде беру. Дұрыс жазылған конспект дереккөздегі ақпараттың 

логикалық және мағыналық байланысын жоғалтпайды. 

 

85-тапсырма. Кестедегі конспект түрлерімен танысыңыз. 

 

4 кесте - Конспекттің түрлері  

№ Конспекттің түрлері Сипаты 

1 Конспект-жоспар Тақырыпты ашуға қажетті басты мәселелер 

жоспар негізінде жасалады. Қағазда бұлайша 

мазмұндау түрі материалдың алдын ала құрылған 

жоспарының негізінде жасалады, 

белгілі бір тармақтар (тақырыптарымен бірге) 

және тармақшалардан құрастырылады. 
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4 кестенің жалғасы 

№ Конспекттің түрлері Сипаты 

2 Сызба түріндегі 

жоспарлы конспект 

Тармақтары сұрақтар түрінде, ал ақпарат қысқа 

жауап түрінде беріледі. Жоспар барлық тармаққа 

жауабын табуға тура келетін сұраулы сөйлемдер 

түрінде беріледі.  

3 Мәтіндік конспект Түпнұсқадан алынған үзінділерден және 

дәйексөздерден тұрады. 

4 Тақырыптық 

конспект 

Тақырыпты ашатын болғандықтан, бірнеше 

дереккөз негізінде құрылады. 

5 Еркін конспект Материалдармен жұмыс істеудің бірден бірнеше 

тәсілін пайдаланатындарға арналған. Онда 

үзінділер, дәйексөздер, жоспар, 

көптеген тезис түрлері және білім алушының өз 

ойы жазылуы мүмкін. 

 

86-тапсырма. Мәтінді оқып, мәтіндік конспект жазыңыз. 

 

Ғылыми стильдің ерекшеліктері 

 

Ғылыми стильдің қолданылу аясы өте ауқымды. Бұл әдеби тілге жан-

жақты әсер ететін стиль түрлерінің бірінен саналады. Қоғамда күн санап күш 

алып келе жатқан ғылыми-техникалық өрлеу тілдің сөздік құрамына жаңа 

сөздер мен жаңа тіркестерді енгізеді. Ипотека, инвестор, тендер, фермер, 

аукцион, электрондық пошта, факс, мемлекеттік пакет, акция т.б. толып 

жатқан жаңа терминдер бұқаралық ақпарат құралдарының бетінен тұрақты 

орын алумен қатар күнделікті өмірде еркін қолданылатын деңгейге дейін 

жетті. Ғылыми-техникалық стильдің түрлі салада қолданылуы және оның 

жылдам дамуы осы стильдің өзіне де көптеген жанр түрін әкелді. Мысалы, 

монография, оқулық, оқу құралы, мақала, реферат, каталог, диссертация, 

анықтамалық, т.б. Аталған жанрларға өзіндік стильдік ерекшеліктер тән, 

алайда оларды біртұтас ғылыми-техникалық стиль белгілері бойынша 

топтастырады. 

Ғылым тілі лексикасын: а) жалпы қолданыстағы сөздер; ә) жалпы 

ғылыми сөздер; б) терминдік қабаттар құрайды. Ғылыми мәтінді құрайтын 

жалпы қолданыстағы сөздер ауқымы мәтіннің қандай оқушыға, яғни қандай 

ғылыми ортаға арналғанына қарай өзгеріп,түрленіп отырады. Мысалы: 

1) Адам проблемасы философия ғылымымен құрдас десе де болады. 

2 Коммерциялық ұйым – өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда 

келтіруді көздейді. 

3) Аң аулау үстем тап өкілдеріне көңіл көтеретін, ойын-сауық, тамаша 

болса, кедейлер үшін өмір сүрудің бір көзі болған.  

4) Медицинаның атасы Гиппократ: табиғат – организмге дәрі, ал дәрі-

дәрмек оны жолға қояды деп үйреткен. 
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Келтірілген мысалдар философия, экономика, тарих, медицина ғылымы 

салаларының мәселелері екенін оқушы мәтіндегі сөздердің мазмұндық 

қолданысына қарап түсінеді. Қандай ғылыми еңбек болмасын, ол жалпы 

халықтық әдеби тілде жазылуға тиісті, бірақ ғылым саласына қарай тілдік 

тәсілдердің пайдаланылуы бірдей болмайды. Әр сөз ғылыми стильде өзінің 

лексикалық мағынасын сақтайды, өйткені бейнелілік, көп мағыналылық 

ғылыми стильге тән ерекшелік емес. Лингвистикалық ғылыми еңбектерде де 

термин көп қолданылады. 

Мысалы: Акрехин – азоттан синтетикалық жолмен алынған дәрі, 

безгекке қарсы қолданылады. Суда еритін, сарғыш кристалды, ащы дәмді, 

ұнтақ және таблетке түрінде шығарылады. Безгек плездомиясының (қан 

паразиті) бірі – шизонттар адам организмінде өсіп-өне келіп безгек ауруын 

қоздырады. Ал акрехин болса, сол паразиттің өсіп-өнуіне жол бермей 

тоқтатады.  

Бұл мәтіндегі сөйлемдердің баяндауыш формалары үшінші жақ жіктік 

жалғауымен келген, ғылыми стильге тән медициналық терминдер де көп 

алынған және бірыңғай сөйлем мүшелері арқылы бір затты әр жағынан 

сипаттау, бір затқа түсінік бере кету тәрізді стильдік, дәлдік ерекшеліктер 

сақталған, ғылыми стильге тән терминдер де баршылық. 

Ғылыми стильдегі негізгі зерттеу нысаны болатын зат пен құбылыс 

ғылыми негізде дәлелдеп, түсіндіруді қажет етеді. Ол үшін дұрыс ойлау, 

логика заңына сүйенеді. Оқушы мен тыңдаушыға түсінікті, дәлелді, 

тұжырымды болу мақсат етіледі, тілдік тәсілдер ғылым мәселелеріне 

бағындырыла отырып пайданылады. Г.В. Матвеева өз еңбегінде сөйлеу 

әрекеті теориясында сөйлеу актісінің үш құрамдас бөлігінің: а) локутивті 

(фразаның айтылу факті); ә) иллокутивті (фразаның әсері); б) перлокутивті 

(сөйлеу әрекетінің салдары) шегін айқындау қажеттігін айтады. Бұлардың 

ішінде біздің басты назар аударатынымыз – «иллокутивті мақсат - өз ойын 

басқаның түсінгенін қалайтын мақсат». 

Автор өзінің мақсатына жету үшін әртүрлі қатысымдық тактикалар 

қолданады. Мәселен, автор өз ойының дұрыстығын дәлелдеу үшін шындық 

фактілерінің бағалануының әлеуметтік нормаларына сүйенеді, ал өз кезегінде 

әлеуметтік норма мәртебесі (статусы) бұл құбылыстың дағдылы, үйреншікті 

екендігіне оқушының көзін жеткізеді. Демек, әлеуметтік норма мәртебесі 

мәтінді қабылдаушыға сенімділік, қостау мәнді әсер етеді. Мәселен, ол 

бірінші жақтың көптік тұлғасы, есімдік, тәуелдік және жіктік жалғаулар 

арқылы беріледі. Мысалы: «Олай болса, біз неге өте таза жартылай 

өткізгіштік қасиеті бар шикізат алуға тырысамыз? Ол үшін тіпті ғарышта 

тәжірибе жасауға ғарышкерлерімізге тапсырма береміз. Оның себебі 

мынада. Белгілі бір сапалы электрондық аспап жасау үшін тек белгілі бір 

қасиетке ғана ие, қоспалы жартылай өткізгіш қажет. Оны алу үшін тек 

белгілі бір мөлшерде ғана қоспа қосуымыз керек. Ал қанша қоспа 

қосқанымызды анық білу үшін бастапқы негізгі шикізатымыз өте таза 

болуы тиіс». Бұл үзіндідегі «біз» жіктеу есімдігі мен соған сәйкес жіктелген 
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«тырысамыз», «тапсырма береміз» етістіктері көпше түрде келіп, әрекетке 

әлеумет өкілдерінің кез келгенінің қатыса алатынын аңғартса, тәуелдік 

жалғаулы «ғарышкерлеріміз», «шикізатымыз» сөздері қабылдаушыны да бұл 

нысандарды өзіне меншіктей алатындай етіп, яғни ортақтаса алатындай етіп 

көрсетеді. Жазбаша ғылыми мәтіндерде хабарлаушының оқиға ықтималдығын 

бағалауы бойынша әсер ету межелерін өзектендіру үшін модальды 

семантикалы лексикалық құралдар қолданылады. Оқиғаның болу мүмкіндігі 

межесін өзектендіру үшін мәтінде семантикалық және синтаксистік құралдар 

пайдаланылады да, ылғи да басқа межелермен қабаттаса қолданылады. 

Енді ғылыми мәтіндерде жиі қолданылатын ырықсыз етіс категориясы 

туралы айтсақ, ырықсыз етіс тұлғасында айтылған етістіктің субьектісі 

арнайы айтылмайды да, іс-әрекет нысанына бағытталып, сабақты етістікті 

салт етістікке айналдырады. Мысалы: «Екінші кодалаушы құрылғы – 

каналдық кодалаушы қосымша элементтерді пайдаланудың көмегімен 

берілетін информацияның дәлдігін жоғарылату үшін қолданылады. Қосымша 

элементтер каналдағы бөгеуліктердің пайда болу заңдылығына байланысты 

қосылып сол бөгеуліктердің әсерінен пайда болатын қателіктерді жою үшін 

пайдаланылады. Мұндай кодалар бөгеуліктерге төзімді немесе түзетуші 

кодалар деп аталынады». 

Бұл айтылымда «қолданылады», «пайдаланылады», «аталынады» деген 

баяндауыштар нысанның өзінен-өзі қолданысқа түсетіндігін, пайдаға 

асатынын, аталатынын емес, осы әрекеттерді міндетті түрде адамның 

атқаратынын көрсетеді. Сондай-ақ «тағылады», «айналдырылады», 

«салыстырылады», «сақталады», «қайта түсіріледі» деген ырықсыз етіс 

формасымен берілген іс-әрекеттер ашық берілмесе де, оның адам әрекеті 

екендігі, ал ол әрекетке сол қоғамның мүшесі ретінде әркімнің де, ең алдымен 

мәтінді қабылдаушының да қатыса алатынын көрсетеді. 

Тұжырымдай келгенде, ғылыми стильдегі мәтіннің өзіндік құрылымдық 

ерекшелігі болады. Біріншіден, мәтіннің мазмұны нақты, белгілі бір тақырып, 

мәселені хабарлайды. Екіншіден, хабарлау тек баяндау сипатында емес, 

дәлелдеу, дәйектеу, пікір білдіру сипатында болады. Үшіншіден, әрбір 

құрылымдағы пікір белгілі оймен тұжырымдалып, дәлелденіп отырылады. 

Яғни сөйлемдер екі топқа бөлінеді: бірі – теориялық пікір, яғни белгілі бір 

пікір хабарланады, екіншісі – сол пікірді дәлелдеп тұжырымдайды немесе 

түсіндіреді. Ал, бұл ерекшеліктің бәрі мәтіннің мазмұнына, мәселенің 

тақырыбына сәйкес топтастырылады.  

 

Рефераттың түрлері 

 

Реферат (лат. refero – баяндаймын, мәлімдеймін) – зерттеу нәтижелерін 

жазбаша түрде ұсынудың бастапқы түрі. Ол зерттеуді таныстыру үшін 

қолданылатын іс жүзіндегі негізгі мәліметтер мен қорытындылардан 

тұратын мәтіннің қысқаша баяндалуы. 
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87-тапсырма. Төмендегі ақпаратпен танысып, «Реферат – оқу-ғылыми 

жұмысының жазбаша түрі» тақырыбындағы топтық әңгімеге қатысыңыз. 

 

5 кесте - Рефераттың түрлері 
Рефератты жіктеу 

шарттары 

Реферат түрлері Сипаты 

Материалдың 

баяндалуына қарай 

Ақпараттық реферат 

(реферат-конспект) 

Түпнұсқаның негізгі мәселелері 

жалпылама түрде беріледі. 

Индикативтік реферат 

(реферат-түйіндеме) 

Анағұрлым қысқа. Жалпылаудың 

жоғары дәрежесін қажет етеді 

Дереккөздердің 

қамтылу дәрежесі 

бойынша 

Монографиялық 

реферат  

Бір ғана дереккөзге сүйеніп 

жазылады. 

Жинақтық реферат Бірнеше мақалалар, кітаптар мен 

құжаттарды пайдалану арқылы 

жазылады. 

Реферат-шолу Арнайы тақырып немесе бағыт 

бойынша бірнеше дереккөзге 

қысқа шолу ретінде жазылады 

Таңдамалы реферат   Жеке тараулар, бөлімдер немесе 

материал бойынша жазылады. 

Шығармашылық 

мазмұны бойынша 

Өнімсіз:  Мәтіннің бастапқы мазмұнын 

баяндайды. 

1) реферат-конспект Иллюстрациялық 

материалдардан, әртүрлі зерттеу 

әдістері туралы мәлімдемелерден, 

зерттеу нәтижелері мен оларды 

қолдану мүмкіндігі жайлы жалпы 

нақты ақпараттан тұрады. 

2) реферат-түйіндеме Берілген тақырыптың тек қана 

басты негізгі ережелерінен 

тұрады. 

Өнімді:  Зерттелу нысанына 

шығармашылық немесе сыни 

тұрғыдан мән беру басым болады 

1) реферат-баяндама Түпнұсқа ақпараттарын 

талдаумен қатар мәселеге  

шынайы бағалау беріледі. 

2) реферат-шолу Зерттелетін тақырып бойынша 

әртүрлі көзқарастар мен бірнеше 

түпнұсқа әдебиеттерден тұрады. 

 

Рефераттың міндеті – зерттеу жұмысының мазмұнын хабарлау ғана 

емес, тақырыпқа байланысты пайда болған жаңа мәселелерді де қозғап, 

баяндау. Рефераттың көлеміне де белгілі бір талаптар қойылады. Мысалы, 

реферативті журналдағы рефераттың орташа көлемі – 1000 баспа таңбасынан 
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тұрса, жаратылыстану және техникалық ғылымдарда 500 ден 2500 таңбаға 

дейін жетеді. Ол Times New Roman қаріпімен, 14 кегельде жазылады. 

Рефераттың құрылымы: 

- мұқабалық бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- негізгі бөлім; 

- қорытынды; 

- қолданылған әдебиеттер тізімі. 

Рефераттың мазмұнына қойылатын талаптар: 

1) Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, тарихнамалық шолу, зерттеудің 

міндеті мен мақсаты, тәжірибелік мәні көрсетілуі керек (кіріспенің көлемі 2-3 

бет болуы керек). 

2) Негізгі бөлімде зерттеліп отырған тақырып бойынша ғылыми 

әдебиеттер талданады. Негізгі бөлімнің материалдары тарауларға бөлінуі 

керек. Әр тараудың атауы болады және ол негізгі бөлімнің тарауының 

мазмұнын ашуы керек (негізгі бөлімнің көлемі 4-5 бет болуы керек). 

3) Қорытынды қысқа түрде берілген зерттеудің нәтижесі мен нақты 

қорытындылардан тұрады (2-3 бет болуы керек). 

4) Әдебиеттер тізімі келесі критерийлер бойынша ресімделеді: 

- алфавиттік тәртіп бойынша; 

- тақырыптық-хронологиялық; 

- деректемелердің түрі бойынша. 

Қосымшаға зерттеу кезінде қолданылған көмекші материалдар кіреді: 

статистикалық есептер, суреттер, сұлбалар, кестелер, құжаттардың көшірмесі. 

 Рефераттың көлемі: 

- индикативті реферат –  500 баспа белгісі: 

- ақпараттық реферат – 1000 баспа белгісі; 

 - шолу рефераты – 2500-10000 баспа белгісі. 

Реферат жазу – бастапқы мәтіннің көлемін сығу. Бастапқы мәтінді 

қысқартудың екі жолы бар: мардымсыз бөліктерін алып тастау, басты ойды 

қысқаша жаңа түрде өзгертіп беру. 

 

88-тапсырма. «Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ Хабаршысы» 

журналынан өз білім беру бағдарламаңызға қатысты бір ғылыми  мақаланы 

алып, сол мақала бойынша реферат-конспект жазыңыз. Төмендегі кестеде 

берілген тілдік оралымдарды қолданыңыз. 

 

1) Мақалада ... қарастырылған/сөз болған/ қамтылған. 

2) Мақалада ... баса назар аударылған/ дәйектемелер келтірілген.  

3) Сонымен, ... қорытынды жасалған/Автор ... деген ... қорытындыға 

келген. 
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Реферат-түйіндемедегі тілдік оралымдар: 

6 кесте - Реферат-конспекттегі тілдік оралымдар 

№ Құрылымдық бөліктер Тілдік оралымдар 

1 Кіріспе бөлім ...жылы шыққан «...» журналының ... санында 

жарық көрген мақалада ... мәселелері (түрлері, 

жолдары, әдістері) сөз болған. Мақала авторы – 

белгілі ғалым ...  

Мақала «...» деп аталған. 

Мақаланың тақырыбы – .../Мақала ... тақырыпқа 

арналған. 

Мақалада ... туралы баяндалған/ ... сипатталған/ 

шолу жасалған. 

Мақалада ... туралы айтылған/ ... баға берілген/ 

... талдау жасалған. 

2 Негізгі бөлім Мақала ... бөліктен құралған. 

Кіріспеде ... анықтамасы берілген. 

Мақаланың басында зерттеудің ... деген 

мақсаты/міндеттері айшықталған. 

Сөз болған мәселеге ... деген жалпы сипат 

берілген. 

Автор төмендегі мәселелерге тоқталған: ... 

Негізгі бөлімде ... қарастырылған/ жинақталған/ 

ғылыми тұрғыдан сипатталған/ жүйеленген/ 

дәйектер келтірілген/ жіктелген. 

Сонымен қатар мақалада ... сөз болған. 

Автор ... нақты деректерге/ мысалдарға сүйеніп, 

... сілтеме жасау арқылы ... пікірін дәлелдеген. 

Мақалада ... берілген/ келтірілген. 

3 Қорытынды бөлім Автор ... деген қорытынды жасаған/ ... деп ойын 

қорытындылаған. 

Мақала соңында ... деп қорытынды жасалған. 

Қорытындыда ... деп айтылған. 

Жоғарыда айтылғандардың тобықтай түйіні ... 

 

Реферат-түйіндемедегі тілдік оралымдар: 

1) Мақалада ... қарастырылған/сөз болған/ қамтылған. 

2) Мақалада ... баса назар аударылған/ дәйектемелер келтірілген.  

3) Сонымен, ... қорытынды жасалған/Автор ... деген ... қорытындыға 

келген. 
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89-тапсырма. Мәтінді оқып, реферат-түйіндеме жазыңыз. 

 

Электронды-есептеу машиналарының І буыны 
 

Есептеу машиналарының өсу тарихына көз жүгірткенде, ең алдымен 

электронды-есептеу машиналарының «буындары» деген ұғымға көңіл аудару 

қажет. Есептеу техникасының осы кезге дейінгі даму сатысында электронды-

есептеу машиналарының бірнеше буыны ауысып үлгерді. Өйткені бір 

машинаның негізінде екінші машина, ал екінші машина негізінде үшінші,           

т.б. машиналар жетілдіріліп жасалынып жатады. Егер ЭВМ-нің барлық 

техникалық негіздері түгелдей ауысатын болса, онда біз жаңа сатыдағы 

машина дүниеге келді дейміз. Электронды-есептеу машиналарының бірінші 

буынына электрондық лампалар негізінде жасалған машиналар жатады. 

Электрондық лампалы машиналардың қатарына 1950 жылдарда 

жасалған «Стрела», «Урал-1», «УраЛ-2», «Урал-4», «Минск-1», т. б. атауға 

болады. Ал АҚШ-та осы кездегі компьютерлер математик Дж. фон 

Нейманның есімімен тығыз байланысты. 1946 жылы Принстондағы қазіргі 

заманғы зерттеу институтындағы (Institute for Advansed Studies – IAS) фон 

Нейман және оның әріптестері IAS деп аталатын бағдарламасында есте сақтау 

қабілеті бар компьютерді ойлап табуға кіріскен болатын. Бұл компьютер 1952 

жылы жасалып бітті. Жедел жады қондырғысында бағдарламаның 

командалары мен деректер сақталады. Арифметикалық және логикалық 

қондырғыда екілік есептеу жүйесінде келтірілген деректер өңделеді. 

Бағдарламаны орындауды басқаратын қондырғыда жадта сақталған 

командаларды талдап, олардың орындалуын ұйымдастырады. 

Енгізу-шығару жабдығында бағдарламаны орындауды басқаратын 

қондырғыдан келген белгілерге сәйкес жұмыс істеледі. Бұлар көлемі жағынан 

өте үлкен (300 м2-қа дейін орын алатын), энергияны көп қажет ететін (30-150 

кВ. А) және жұмыс атқару қабілеті нашар, тез қызатын машиналар еді. 

Электронды-есептеу машиналарының алғашқы буыны негізінен электрондық 

лампалардан тұрды, машиналардағы лампалардың саны 4-5 мыңға, ал диодтар 

саны 5-6 мыңнан артық болатын. Амалдарды орындау жылдамдықтары 

секундына 100-ден бастап 5-6 мыңға дейін жететін. 

 

СӨЖ тапсырмасы. Төмендегі кестемен танысыңыз. Берілген 

тақырыптардың біреуін таңдап, реферат-шолу жазыңыз. 

 

Реферат-шолудың тақырыптары 

 

1. Java бағдарлама жазу тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

2. Python бағдарлама жазу тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

3. Java Script тілінің жақсы және жаман жақтары. 

4. Хакинг этикалық нормалар шеңберінде әрекет ете ала ма? 

5. C++ бағдарламалау тілінің жақсы және жаман жақтары. 
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6. Жүйелік әкімші: мамандықтың бүгіні мен болашағы. 

7. Веб-әзірлеуші: мамандықтың бүгіні мен болашағы. 

8. Графикалық дизайнер: мамандықтың бүгіні мен болашағы. 

9. PHP скрипті бағдарламалау тілінің артықшылықтары мен 

кемшіліктері. 

10. Анимацияны құруға арналған ең жақсы құралдар. Шолу. 

11. Бейнемен жұмыс істеуге арналған ең жақсы құралдар. Шолу. 

13. MS Power Point қолданбалы бағдарламасының баламасы бар ма? 

Презентацияларды құрудың ең жақсы құралдары. Шолу. 

14. С#: бағдрламалау тілін үйренудің қажеті бар ма? Менің 

ұсыныстарым. 

15. Бағдарламалау және нысанға бағытталған бағдарламалау: олардың 

арасындағы айырмашылық неде? 

16. Objective-C нысанға бағытталған бағдарламалау тілін зерттеудің 

қажеті бар ма? Менің ұсыныстарым. 

17. Ruby - бұл керемет таңдау ма? 

18. Сынақшы: мамандықтың бүгіні мен болашағы. 

19. Perl бағдарламалау тілінің күшті және әлсіз жақтары. 

20. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle. Менің шолуым. 

21. Swift бағдарламалау тілінің күшті және әлсіз жақтары. 

22. Блокчейн, биткоин, криптовалюта. Блокчейнді өзіңіз жасай аласыз 

ба? 

23. Егде жастағы адамдарға арналған IT. Менің шолуым. 

24. Smart TV-дің үздік нұсқасы. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

25. Үздік смартфондар. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

26. Ақылды сағат. Менің ең жақсы жаңалықтарға шолуым. 

27. Фитнес - білезіктер. Менің ең жақсы жаңалықтарға шолуым. 

28. Үздік моноблоктар. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

29. Үздік ойын компьютерлері. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

30. Үздік ультрабуктар. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

32. Үздік трансформерлар. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

33. Кеңсе жұмысына арналған үздік ноутбуктер. Менің жаңа өнімдерге 

шолуым. 

34. Үздік планшеттер. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

35. Үздік графикалық планшеттер. Менің жаңа өнімдерге шолуым. 

36. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Сергей Брин және Google. 

37. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Андрей Дороничев және 

мобильді YouTube. 

38. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Николай Сторонский және 

Revolut. 

39. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Илья Широков және Joom. 

40. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Дэвид Ян және ABBYY. 

41. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Алекс Фурман және INVITAE. 

42. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Дарья Ребенок және CEO Grabr. 
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43. Стартаптың  өрлеуі мен құлдырауы: Никита Шамгунов және 

MemSQL. 

44. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Борис Ким және QIWI. 

45. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Алекс Дебелов және Virool. 

46. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Павел Дуров және Telegram. 

47. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Евгений Касперский және 

Kaspersky Anti-Virus. 

48. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Макс Левчин және PayPal. 

49. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Вадим Асадов және NeurOK. 

50. Стартаптың өрлеуі мен құлдырауы: Виталий Гончарук және 

Augmented Pixels 

 

7 кесте - Реферат-шолудағы тілдік оралымдар 
№ Құрылымдық 

бөліктер 

Тілдік оралымдар 

1 Қарастырылып 

отырған мәселеге 

қатысты ғылыми 

еңбектердің атауы.  

 ... мәселесі/ тақырыбы келесідей еңбектерде 

(мақалаларда) қарастырылған: ... 

Аталған еңбектерде ... деген мәселе қойылған. 

Сөз болып отырған мәселе төменде көрсетілген 

ғылыми еңбектерде көрініс тапқан. 

Біз аталған зерттеулердің бірнешеуіне тоқтауды жөн 

көрдік. Атап айтқанда, ...  

2 Мәселеге тоқталу «...» атты еңбектің/ мақаланың авторы (А-тегі) ... деген 

пікірін білдірген. Ал «...» атты еңбектің/ мақаланың 

авторы (В-тегі) ... деген тұжырым жасаған. Сондай-ақ, 

«...» атты еңбектің/ мақаланың авторы (С-тегі) ... деп 

топшылаған.  

3 Әртүрлі 

көзқарастарды 

баяндау 

Автордың (А-тегі) айтуынша, ...; ... деген автордың (В-

тегі) ойынша...; автордың (С-тегі) ...  пайымдауынша... 

4 Нысанның/ 

құбылыстың/ 

үдерістің терминдік 

анықтамасы  

Автор (А-тегі) сөз болып отырған нысанға/ 

құбылысқа/ үдеріске ... деген анықтама берген. 

Сондай-ақ, автор (В-тегі) ... десе, ал автор (С-тегі) ... 

деген терминді қолданған.    

5 Әртүрлі пікірлерлерді 

салыстыру: 

ұқсастықпен 

айырмашылықты 

табу 

Автордың (А-тегі) ... деген пікірі ... деп санайтын 

автордың (В-тегі) және ... деген автордың (С-тегі)  

көзқарастарына ұқсас. 

 ... мәселесіне қатысты зерттеушілердің (А,В,С-

тектері) ұстанымдары бірдей. 

 Автор (А-тегі) ... мәселеге қатысты авторлардың 

(В?С-тектері) көзқарастарына сүйенген. 

Автордың (А-тегі) ... деген сөзі ... деп санайтын  

автордың (В-тегі) ойына қарама-қарсы. 

Автор (А-тегі) ... деп есептеген, алайда авторлар (В,С-

тектері) көзқарастары мүлдем басқа.  
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 7 кестенің жалғасы 
№ Құрылымдық 

бөліктер 

Тілдік оралымдар 

6 Әртүрлі пікірлерді 

сараптау: а) келісу/ 

келіспеу; б) бағалау 

а) ... деген авторлардың пікірімен келісуге болады. 

 ... деген пікірді қабылдаған дұрыс. 

 ... деген көзқарасты қолдау қиын. 

 ... деген тұжырыммен келісуге болмайды. 

б) ... деген көзқарас өте дұрыс, себебі ...  

 ... деген пікірдің объективтілігі даусыз, себебі ... 

7 Қорытынды ойды 

дәйектеу 

Сонымен, ... байланысты ... пікірін дұрыс деп санап, ... 

деген қорытынды ойға келдік. 

Қорытындылай келе, ... себепке байланысты ... 

көзқарасына қосылып, ... деген ойға келдік.  

 

Рефератты рәсімдеу ережелері 

 

1. Рефераттың кез келген құрылымдық бөлігі жаңа беттен басталады. 

2. Тарау мен оған дейінгі мәтіннің арасы, сондай-ақ тарау мен 

параграфтың арасының қашықтығы 1 интервалды құрайды. 

3. Ортаға жазылатын тақырыптан кейін нүкте қойылмайды. 

4. Тақырыптың асты сызылмайды. 

5. Рефераттың титулдық беті рефераттың жалпы бет санына кіреді, 

бірақ титулдық бетке нөмір қойылмайды. 

6. Әдебиет тізімін құрған кезде жалпыға ортақ қабылданған стандартты 

ұстану керек. 

7. Әдебиеттер дереккөзі МемСТ 7.1-2003-ке сәйкес рәсімделеді. 

8. Дереккөздер туралы мәліметтерді мәтіндердегі сілтеме жасау 

тәртібіне қарай орналастыру керек және нүкте қойылмаған араб цифрларымен 

белгілеп, азат жолдық шегініс арқылы жазу керек. 

9. Пайдаланылған дереккөздерге жасалған сілтеме төрт бұрышты 

жақшаның ішінде көрсетіледі. 

10. Рефераттағы әдебиет тізімінің саны 4-12 болуы керек. 

11. Әдебиет тізімінде көрсетілген жұмыстар соңғы 5-10 жылда жарық 

көрген жаңа жұмыстар болуы қажет. 

12. Ескі дереккөздерді өте қажет болған жағдайда ғана қолдану керек. 

13. Библиографиялық жазбалар түпнұсқа тілінде келтіріледі. 

14. Пайдаланылған әдебиеттің авторы, жұмыстың аты, қаласы, баспасы, 

жылы, жалпы бет саны көрсетіледі. 

15. Басшылыққа алу қажет: КЕАҚ СТ 56023-1910-01-2014 Оқу 

жұмыстары. Оқу жұмыстарының құрылуына, жазылуына, рәсімделуіне және 

мазмұнына қойылатын жалпы талаптар. – URL: Стандарт АИЭС (aues.kz) 

 

 

 

http://libr.aues.kz/main/standart/stand/stan_4.pdf
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Назарыңызда ұстаңыз! 

Рефераттар, баяндамалар және ғылыми жұмыстарды жазу 

барысында ешбір жағдайда плагиатқа (дерекөздерді көрсетпей басқа 

біреулердің мәтіндерін пайдалану) жол бермеу керектігін есте сақтау 

керек. 

Ғылымда бұл этикалық сипаттағы маңызды мәселе; оған қоса 

жұмыста плагиаттың анықталуы ғылыми дәрежеден айырылуға әкеп 

соғады. Басты қиындығы сол ғылыми жұмыс жазу барысында бұрынғы 

зерттеушілердің ойларына сүйенбеу мүмкін емес. Алайда белгілі бір 

мәселенің шешімі ретінде жаңа тәсіл ұсынылса бұл плагиат болып 

саналмайды. 

Жас зерттеушілерге ғылыми жұмыстарында өзінің және біреудің 

ойлары мен ұсыныстарын бөліп көрсету, түпнұсқа мәтінінен дұрыс 

дәйексөз келтіріп өз сөзімен айта білу өте маңызды. Көп тілді тұлғаларға, 

барлық тілдегі ғылыми мәтіндерде қолданылатын тілдік оралымдар мен 

грамматикалық құрылымдарды білу керек. 

 

Аңдатпа түрлері 

 

Аңдатпа (лат.аnnotatiо – ескерту, аңдату) – кітаптың, топтама жинақтың, 

мақаланың, қолжазбаның мазмұнын қысқаша баяндау. 

 

90-тапсырма. Ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз 

 

Аңдатпа жазу шеберлігі мәтіндегі ең маңыздысы мен бастысын дұрыс 

анықтай алуда. Бастапқы құжаттың жалпы жоспарының көмегімен аннотация 

жазу оңайға түседі. Мазмұндаманы барынша ықшамдау үшін жоспардың 

негізгі тұжырымдамаларын біріктіру жолымен мүмкіндігінше ең аз 

тармақтарға келтіру керек. 

Аңдатпада түпнұсқаның негізгі үзінділері қолданылмайды, онда 

автордың тұжырымдамалары ғана беріледі. Аңдатпа лексикасы етістіктерден 

гөрі есім сөздердің және нақты зат есімдерден гөрі абстрактілі зат есімдердің 

көп болуымен, салыстырмалы тұйықтылығымен және лексикалық құрамының 

бірыңғайлығымен ерекшеленеді. 

Аңдатпа кітаптың, не мақаланың бірінші бетінде орналасады. Көп 

жағдайда, аңдатпаның көлемі – 500 баспа белгісінен аспайды. Аңдатпаның 

көлемі, оның түріне қарай бөлінеді. Мәселен, кітапқа берілетін аңдатпа 1 

сөйлемнен де тұруы мүмкін, я болмаса 1 бетке дейін жетуі мүмкін. Ал ғылыми 

мақалаға берілетін аңдатпа 500 әріптен немесе 7-8 сөйлемнен тұрады. 

Сонымен қатар ғылыми жобаға және диссертацияға жазылатын аңдатпалар да 

бар. Ғылыми жобаға арналған аңдатпа 1-3 бет көлемінде болса, 

диссертациялық жұмыстың аңдатпасы 3-7 бет көлемінде болады. 

Аңдатпаның екі түрі болады: анықтамалық (сипаттама) және 

реферативті. 
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Анықтамалық (сипаттама) аңдатпа материалдың мазмұнын ашпай, 

тек сипаттамасын береді. Көбінесе сипаттама аңдатпа потенциалды оқырман 

ақпарат алуы үшін аннотацияланатын мақала немесе кітап жоспарының 

жалпылама тұжырымдамалары болып табылатын атаулы сөйлемдерден 

тұрады. Көлемі 800-1000 баспа белгілерінен аспауы тиіс. Сипаттама аңдатпа 

кітаптың басында беріледі және шығу мәліметтерінен басталады. 

Реферативті аңдатпада материалдың құрылымы беріледі, яғни 

материалдың бір-бірімен байланысқан, барынша ықшамдалған түрі беріледі. 

Негізінен реферативті аңдатпа оқырманды еліктіру мақсатымен басылымның 

мұқабасына қойылады, алайда басылымдар мен мақалаларға арналған  

аңдатпалар  ақпараттық мақсатта да құрылуы мүмкін. 
 

Бақылау сұрақтары: 

1. Аңдатпа жазудың жолдары қандай? 

2. Аңдатпа лексикасының ерекшелігі неде? 

3. Аңдатпа кітаптың, не мақаланың қай жерінде орналасады? 

4. Аңдатпаның көлемі қанша болуы керек? 

5. Аңдатпаның қандай түрлері болады? 

6. Анықтамалық (сипаттама) аңдатпаның ерекшелігі неде? 

7. Реферативті аңдатпаның ерекшелігі неде? 

 

91-тапсырма. «Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ Хабаршысы» 

журналындағы, өз білім беру бағдарламаңызға қатысты, бір ғылыми 

мақаланың орыс және қазақ тілдеріндегі аңдатпа мәтіндеріне талдау жасаңыз. 

Тілдік оралымдарын анықтаңыз.  

 

92-тапсырма.  Аңдатпа түрін анықтап, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Ильясова Г. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік 

(ақпараттық жүйе саласы). – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 

2010. – 312 б. 

Сөздікте ақпараттық жүйе саласына қатысты терминдер мен 

атаулардың, сөз тіркестерінің орысша-қазақша түсіндірмесі берілген. 

Сөздік ақпараттық жүйе саласының қызметкерлеріне, оқу орындарының 

студенттері мен оқытушыларына, аудармашыларға және осы сала 

терминологиясына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналған. 

 

Ғылыми пікір, сын-пікір. Дипломдық жұмысқа пікір 

Пікір (сын пікір) – ғылыми-зерттеу жұмысына (реферат, курстық/дипломдық 

жоба, мақала, магистрлік/докторлық диссертация, монография т.б.) 

жасалатын объективті талдау. 

Рецензент – пікір беруші. 
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Рецензенттің басты міндеті – жұмысты құр сипаттау емес, ғылыми еңбек 

авторының көзқарасын қолдау немесе оған қарсы дәйектелген фактілер 

көрсету, зерттеудің жетістіктері мен кемшіліктеріне баға беру. 

 

93-тапсырма. Дипломдық жұмысқа пікір үлгісін орыс тіліне аударыңыз. 

 

Дипломдық жұмысқа пікір үлгісі 

______тобының студенті (тегі, аты-жөні) ______________ дипломдық 

жұмысына 

ПIКIР 

 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы ________________________________ 

Дипломдық жұмыс көлемі________бетті құрайды. Дипломдық жұмыс 

ғылыми жетекшісінің пікірінде келесі мәселелер қамтылу қажет: 

- жұмыстың оң жақтары мен жетіспеушіліктерін көрсету; 

- ғылыми зерттеу жұмысында тың шешімдердің болуы; 

- дипломшының ғылыми әдебиеттерді пайдалану шеберлігі мен өз 

бетімен жұмыс істей алу дәрежесі;  

- жұмыстың тәжірибеде пайдалануына кеңес беру;  

- ғылыми жетекшінің қарастыруы бойынша өзге де мәселелер.  

(Пікір мәтіні) 

 

94-тапсырма. Кестедегі пікір жазуда жиі қолданылатын тілдік 

оралымдарды пайдаланып, тобыңыздағы студенттердің біреуінің реферат-

шолуына (СӨЖ тапсырмасын қараңыз) пікір жазыңыз. 

 

8 кесте - Пікір мәтініндегі тілдік оралымдар 

№ Құрылымдық бөліктер Тілдік оралымдар 

1 Кіріспе  Жұмыс ... тақырыбына арналған. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі сөзсіз/дау 

тудырмайды. 

2 Негізгі бөлім  

Жұмыс мазмұнының 

қысқаша баяндалуы 

Жұмыстың бірінші тарауында ... сөз болады. 

Жұмыстың теориялық бөлігі ... зерттеуге 

арналған. 

 ... мынадай мәселелерді анықтайды. 

 ... мәселелеріне басты назар аударылады. 
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 8 кестенің жалғасы 

№ Құрылымдық бөліктер Тілдік оралымдар 

 Жетістіктері Ұсынылып отырған теорияның/ шешімнің 

маңыздылығы анық. 

 ... мәселесі жан-жақты талданады/ егжей-

тегжейлі сипатталады. 

Тәжірибелік тұрғыдан нақты дәйектеледі/ 

дәлелденеді. 

Теориялық деректерді талдауы ... сияқты 

шешімдер жасауға мүмкіндік береді. 

 ... негізінде өз көзқарасын нақты дәлелдей 

алған. 

 ... қол жеткізілген нәтиже ретінде бағалауға 

болады. 

 ... практикалық ұсыныстар әзірлеп, оларды 

сынақтан өткізген. 

 ... мәселеге қатысты тың тұжырымдар 

ұсынылған. 

автордың ... деген пікірін қолдаймыз/ пікіріне 

қосыламыз. 

Кемшіліктері  ... жеткілікті түрде дәлелденбегенін атап 

көрсетеміз. 

 ... қатысты ойын толық аша алмаған. 

 ... деген пікірін қабылдау қиын. 

 ... деген пікірімен/ көзқарасымен/ 

тұжырымымен келісуге болмайды. 

... кемшілігі ретінде көрсетуге болады. 

Ұсыныс, ескертулер Зерттеу жұмысының маңыздылығына  қатты 

әсер етпейтін ескертулер бар ...  

 ... деген ұсыныс айтуды жөн көрдік. 

3 Қорытынды  ... қойылатын талаптарға жауап береді, ... 

бағалауға болады. 

 ... қосымша редакциялауды талап етеді, себебі... 

 ... қорғауға/жариялауға ұсынуға болады деп 

санаймыз. 

 

Кәсіби қарым-қатынастың онлайн түрі 

 

95-тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

Электронды пошта қызметі 

Электронды пошта немесе e-mail, – Интернеттің біршама жиі 

қолданылатын қызметтерінің бірі. Күн сайын дүние жүзі бойынша 
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миллиондаған хабарламалар жөнелтіліп, қабылданып жатады. Интернетке қол 

жеткізу мүмкіндігі бар кез келген адам e-mail деген атпен белгілі 

хабарламаларды жөнелтіп, қабылдай алады. Электронды пошта жұмысы 

кәдімгі поштаға өте ұқсас. Онда да жеткізу қызметі, пошта жәшіктері, 

мекенжайлар мен хаттар бар. Электронды хат санаулы секундтар ішінде 

жеткізіледі. Оның негізгі айырмашылығы – физикалық заттар (хат, бандероль, 

посылкалар) емес, ақпараттық мәліметтер, бейнелер жөнелтіледі. Электронды 

хабарламаларды жіберіп, қабылдай алу үшін сізге электронды поштамен 

жұмыс істеуге арналған бағдарламалық жабдықтар қажет. Ол не бүкіл әлемдік 

торап құрамына кіреді, не сіздің компьютеріңіздегі бөлек бағдарлама болып 

табылады, мысалы, Microsoft Outlook. 

Бағдарламалық жабдықтың екі түрі де бірдей жұмыс істейді және 

мынадай қадамдармен жұмыс істейді: 

1) Сіз хат жазасыз. 

2) «Жөнелту» батырмасын шертесіз. Сіздің бағдарламаңыз хабарламаны 

сандық пішінге ауыстырады. 

3) Сандық хабарлама интернет арқылы пошталық серверге жетеді. 

4) Пошталық сервер қабылданған поштаны жинап, сұрыптайды да, 

жекелеген адресаттарға жібереді. 

Электронды хаттарды жөнелтіп, қабылдауға мүмкіндік алу үшін сізге 

электронды пошта мекен жайы (электронды поштаның тіркелгендігі туралы) 

жазба қажет. Электронды хаттарды тегін жөнелтіп, қабылдай алу үшін 

электронды поштаның тіркеу жазбасын жасауға мүмкіндік беретін веб-

сайттар қызметіне жүгінуге болады: http://mail.kz, http://mail.ru, http://hotmail 

және т.б. 

Электронды поштаның әрбір тіркелген жазбасы үшін сіз бірегей 

пайдаланушының аты мен құпия сөзді аласыз, бұлар сізге электронды 

поштаны әр тексерген сайын қажет болып отырады. Сізге біреу электрондық 

хат жіберсе, ол сіздің бірегей поштадағы мекен жайыңыз арқылы тек сізге 

ғана жетеді. 

Пошта қызметі сайтына кіру үшін алдымен Internet желісіне қосылып, 

web-шолғышты іске қосамыз да, мекен жай жолағына пошта серверінің 

мекенжайын енгіземіз. 

Қабылдап алған хатты оқығаннан кейін Outlook Express бағдарламасы 

терезесінде «Жауап қайтару» батырмасын басуыңызға болады. Өзіңізге келген 

хабарламаны өзге адамға жөнелту үшін «Қайта жөнелту» батырмасын 

басыңыз. Хатқа бұрыннан бар файлды, ол не сызбалық кескін, дыбыс, 

мәтіндік құжат, мұрағат болсын, қоса салу қажет болған жағдайда Outlook 

Express бағдарламасында «Тіркеу әмірін» пайдалана аламыз. Осы бұйрықтың 

көмегімен сіз өз хатыңызға қажетті файлды тіркей аласыз. 
 

Бақылау тапсырмалары: 

1. «Электронды пошта» ұғымына анықтама беріңіз. 

https://melimde.com/melimetter-orin-programmalau-penini-ou-edistemelik-kesheni.html


94 

2. Электронды пошта мен кәдімгі поштаның ұқсастығы мен 

айырмашылығын айтыңыз. 

3. Электронды хат жіберу алгоритмін құрастырыңыз. 

4. Мәтіндегі информатика саласына қатысты терминдердің глоссарийін 

жасаңыз. 

 

96-тапсырма. Терминдермен танысып, олардың қолдану саласы жайлы 

түсініктеме беріңіз. 

 

API (қосымшаның бағдарламалық интерфейсі, қолданбалы 

бағдарламалау интерфейсі) – бұл қосымша (кітапхана, қызмет) ұсынатын 

дайын кластар, процедуралар, функциялар, құрылымдар мен тұрақтылар 

жиынтығы немесе сыртқы бағдарламалық өнімдерде қолдануға арналған 

операциялық жүйе. Бағдарламашылар қосымшалардың барлық түрлерін жазу 

кезінде қолданылады. 

URL – интернет қорларының бірыңғай нұсқаушысы. 

URL – ресурстардың бірыңғай локаторы. 

URL құрылымы (жалпы ақпарат) <схема>: [// [<аты>: <пароль> @] 

<хост> [: <порт>]] [/] <URL жолы> [? <Параметрлер>] [# < якорь>] 

«Схема» – ресурстарға қол жеткізу схемасы; көп жағдайда бұл http 

немесе https желілік хаттамасын білдіреді. 

«Логин» – ресурсқа қол жеткізу үшін қолданатын пайдаланушы аты. 

«Құпия сөз» – көрсетілген пайдаланушының паролі. 

«Хост» – бұл DNS жүйесіндегі хосттың толық білікті домендік атауы 

немесе нүктелермен бөлінген ондық сандардың төрт тобы түріндегі хосттың 

IP-мекен-жайы; сандар - 0-ден 255-ке дейінгі аралықтағы бүтін сандар. 

«Порт» – қосылуға арналған хост порты. 

«URL жолы» – ресурстың орналасқан жері туралы ақпаратты көрсететін 

хаттамаға байланысты жол. 

«Параметрлер» – серверге берілген параметрлері бар сұрау жолы (GET 

әдісімен). Параметрді бөлгіш & болып табылады? Мысал:? Параметр_1 = 

мән_1 & параметр_2 = мән_2 және параметр3 = мән_3 

«Якорь» идентификаторы «зәкір» (ағыл.) орыс. алдында #. Зәкір 

құжаттың тақырыбы немесе id атрибуты (ағылшынша) орыс болуы мүмкін. 

элемент. Мұндай сілтемені пайдаланып, браузер парақты ашып, терезені 

көрсетілген элементке жылжытады. Мысалы, осы «Техникалық шарттар» 

бөліміне сілтеме: http://wiki.taximyprice.com/tesaurus/index.html#tech 

GET сұранысы – бұл URL мекен-жайы, адрестік жол арқылы ашық 

шолғышты пайдаланып серверге сценарийге жіберілетін сұраудың атауы. 

Git – нұсқаларды басқару жүйесі (VCS немесе Revision Control System) - 

өзгермелі ақпаратпен жұмысты жеңілдетуге арналған бағдарламалық 

жасақтама. Нұсқаларды басқару жүйесі бір құжаттың бірнеше нұсқаларын 

сақтауға, қажет болған жағдайда алдыңғы нұсқаларына оралуға, нақты 

өзгерісті кім және қашан енгізгенін анықтауға және тағы басқаларға мүмкіндік 
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береді. GitHub, GitLab, Bitbucket және басқаларымен шатастыруға болмайды - 

git репозитарийлерін орналастыруға арналған веб-сайттар және бірлескен 

жобалар әзірлеу. 

Репозиторий – кез келген деректер сақталатын және сақталатын орын. 

Көбінесе репозиторийдегі мәліметтер желі арқылы одан әрі тарату үшін қол 

жетімді файл түрінде сақталады. Іс жүзінде, бұл файлдардан басқа, олардың 

ішіндегі файлдардан басқа, олардың өзгеру тарихы сақталатын файлдары бар 

папка. 

SEO (іздеу жүйесін оңтайландырудың аббревиатурасы) – бұл іздеу 

жүйелерінде мақсатты іздеу сұраныстары үшін сайттың көрінуін арттыру 

бойынша шаралар жиынтығы жинақталған. 

Іздеу сұранысы – пайдаланушы қызығушылық тудыратын ақпаратты 

табу үшін іздеу жолына енгізетін символдар тізбегі. Іздеу сұранысының 

форматы іздеу жүйесінің құрылғысына да, ізделетін ақпарат түріне де 

байланысты. 

Айқас сілтемелер – бұл сайттың барлық беттерінде орналасқан 

сілтемелер. Сондықтан оларды сква деп атайды 

 

Желі этикеті 

 

Желі этикеті/Сетикет (Netiquette) – бұл ғаламтордағы этикет ережелері. 

Желі этикетінің басты ережесі  – электронды хат алушыны (респондентті) 

ренжітпеу, оның алдында іскерлік қарым-қатынас әдебін  қатаң сақтау. 
 

97-тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Іскерлік электронды хат жазу ережелері 

 1. Хаттың басында сәлемдесу қажет: Қайырлы күн, құрметті (хат 

алушының атымен әкесінің аты). 

 2. Хат мәтіні сауатты жазылуы тиіс. 

 3. Сөйлемдер арасында логикалық байланыс болуы керек. 

 4. Сөздерді бірыңғай бас әріптер арқылы жазбау қажет. Бас әріппен 

жазылған сөз дауыс көтеріп айтылған сөз болып саналады, яғни автордың 

эмоционалдық көңіл-күйін білдіреді. 

 5. Бір хатта бірнеше мәселені көтеруге болмайды. Әрбір мәселеге бөлек 

хат арналса, оның жауабы да жылдам келеді және нақты болады. 

 6. Міндетті түрде хаттың тақырыбын көрсету қажет. 

 7. Аса қажетті болғанда, хатқа «Маңызды» деген белгі қоюға болады. 

(Күнделікті келетін көптеген хаттың ішіндегі ондай хат респонденттің 

назарына бірден ілігеді). 

 8. Электронды хаттың көлемі қағаз тасығыштағы хаттан екі есе қысқа 

болады. Егер жіберетін мәтін көлемді болса, оны хатқа қосымша файл түрінде 

салу қажет. 
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 9. Хатпен бірге 200-500 килобайттан асатын қосымша файлдар жіберу 

қажет жағдайда респондентке алдын-ала ескерту қажет. 

 10. Хаттың соңында электронды қол қоюдан бұрын «Хатты 

алғаныңызды хат арқылы немесе көрсетілген телефондарға қоңырау шалу 

арқылы растауыңызды сұраймыз», – деп жазуға болады. 

 11. Электронды хатқа міндетті түрде екі тәулік ішінде жауап беру қажет. 

Егер  жауап беру үшін біршама уақыт қажет болса, «Хатты алдым, жауабын 

беремін», – деп хабарлау қажет. Хатпен салынған қосымша файлдардың 

ашылғандығын да ескерту маңызды.  

 12. Респонтденттен хатқа жылдам жауап беруін, хат алғандығын  

ескертуін талап етуге болмайды. Қажетті жағдайда телефон шалып, хатты 

алғандығы туралы анықтауға болады. 

 13. Хатқа қажетсіз файлдарды қосып жіберуге болмайды. 

 14. Электронды хат алмасуды бірінші болып бастаған адам тоқтатуы 

тиіс. 

 15. Электронды хат өзгелердің қолына түспейтініне кепілдік жоқ 

болғандықтан, оған құпия мәліметті жазу автор үшін де, респондент үшін де 

қауіпті. 

 

  Бақылау тапсырмалары: 

 1. Іскерлік электронды хат жазу ережелерін атаңыз. Әрбір ережеге 

түсініктеме беріңіз. 

 2. Топтық жұмыс (іскерлік ойын):  «Ғаламтор арқылы өз бетінше білім 

алу: аңыз ба әлде шындық па?» тақырыбындағы конференцияның (71-

тапсырманы қараңыз) Ақпараттық хатын, баяндамаларды бір-бірлеріңіздің 

электрондық пошталарыңызға салыңыздар. Хат алмасуда  «Іскерлік 

электронды хат жазу ережелерін» қатаң сақтау қажет. 

 

Әлеуметтік желілердің тілі 

 

98-тапсырма. Мәтінді оқып, қорытынды ой жазыңыз.  
 

Ғаламтордағы қазақ жастарының тілі 

 

Заманауи деп танылған интернет торабының қазақ тілінің тазалығын 

сақтаудағы кері әсері көбейді. Жастардың ғаламтордағы жазбаларында немесе 

бір-бірімен хат алмасқанда пайдаланатын түрлі жаргон сөздер, оған қоса бір 

сөйлемде қолданылатын бірнеше тілдегі сөздер сәнге айналып барады. 

Мәселен, «базар жоқ», «құлақтан тепті», «қораға кірді», «лақтырып 

кетті», «сындырды» деген сарындағы сәнге айналған сөздерге жастар 

қауымы тым құмартып алған. Мұндай көше сөздерін бүгін ғаламторда 

пайдаланған жас буын ертең сөйлегенде де қолданады. Ал түрлі чаттардағы 

хаттар, ғаламтордағы сайттар, әлеуметтік желілердегі жеңіл әңгімелер арқылы 



97 

жастардың сөздік қорына енген мұндай сөздер қазақтың тілінің, сөйлеу 

мәдениетінің жоғалуына әкеліп соқтырады. Ғаламтордағы түрлі сайттар, 

компьютерлік ойындар паразит сөздердің туындауына себепші болып отыр. 

Жаһандану дәуіріндегі жан-жақтан ретсіз келіп жатқан ақпараттар тасқыны 

жастардың санасын жаргон сөздермен улап жатқаны айқын. 

Жаргондардан бөлек жастардың тілінің шұбарланып бара жатқанын да 

байқауға болады. Мысалы, копировать ету – көшіру, сохранить ету – сақтап 

қою, удалить ету – өшіру, печаттау – басу т.б. Соңғы уақытта жасөспірімдер 

компьютер ойындарына қатты әуестеніп кетті. Бұл да бір компьютерлік 

сленгтердің пайда болуына әкеліп соқтырды. Мысалы, ойындағы «ең басты 

жау» деген ұғымды білдіретін «бродилка», «аркада», «босс» сленгтері пайда 

болған. Мұны жастар күнделікті тіршілікті де қолдануды әдетке айналдырды. 

Осындай түсініксіз сөздердің нәтижесінде қазақ тілінің көркемдік стилі 

жоғалып барады. Қоғамда бүгінгі тіл тазалығына қатысты «Әлеуметтік 

желілердегі сленг сөздердің тілімізге енуі заңдылық»,  – деген пікір бар. 

Алайда дана Абайдың «Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, Ол – ақынның 

білімсіз бишарасы», – деген ұстанымы терең ой салады. 

 

99-тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз.  

 

Әлеуметтік желілердегі сауаттылық деңгейі  

Бүгінде интернет қолданушы жастардың өз «тілі» қалыптасқан. Ең 

бірінші мәселе – қазақ тілінің қ, ғ, ң, ә, і, ү, ұ, ө тәрізді төл әріптерінің 

қолданылмауы. Әлеуметтік желілерді пайдаланатын жастардың басым 

көпшілігі жоғарыда аталған әріптерді алмастырып, қазақ тіліндегі сөздерді 

жетімсіретіп қолданатыны жасырын емес. Желіні қолданушылар көп 

жағдайда қазақ әріптерін орыс графикасында бар таңбалармен алмастырып 

қолдануды үрдіске айналдырып келеді. 

Екінші мәселе – орфографиялық және пунктуациялық қателер, ауызекі 

тіл элементтері, сөйлемдердің қысқаруы, сөздердің орын алмасуы. Ғаламторда 

әдеби тілдің нормаларын сақтап отырып сөйлесу мүмкін еместігі түсінікті. 

Кей мамандардың айтуынша, ғаламтордағы қарым-қатынас тіліндегі біз атап 

өткен қателіктердің орын алуы заңдылық көрінеді. Ғаламтор тілі тез әрі 

жылдам қарым-қатынасқа қолайлы тіл. Оның басты ерекшелігі де осында. 

Сондықтан, әдеби тіл нормаларын интернетте сақтау міндетті деген қате пікір 

дегенді қолдайтындардың қатары көп. 

Әлеуметтік желілердегі хаттар мен жазбалардың кейбірінде дауысты 

дыбыстар жоқ. Жылдам хат жазу үшін сөздердің ішіндегі дауысты 

дыбыстарды тастап кету – нағыз грамматикалық қателік. Сөздерді бөлек, 

бірге, жартылай бөлек жазу (дефис арқылы) ережелері де назардан тыс қалуы 

белең алған. Бұл қолданушылардың қол және көз дағдыларына әсер етіп, 
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сауатты жазу дағдысын жояды. Әлеуметтік желі коммуникациясында сөйлеу 

тіліне жақын құрылымдар көп қолданылады, яғни сөздің тұлғасын өзгертіп 

жазу да кең етек алып келеді. Біріншіден, жіктік жалғауды түсіріп жазу: 

отырм – отырмын, билмейм – білмеймін, егер сөз жалпыға түсінікті болса, 

дауысты дыбыстарды түсіріп жазу: кдрп – қыдырып, мсқ – мысық, сөзді 

жөнсіз қысқартып қолдану: раха – рахмет, см – сәлем, сб – сау бол, шетелдік 

сөздерге қазақ тілі жалғауларын қосып қолдану: каксын?, плизбен (please) 

сойлессейши, сөзді орфоэпиялық норма бойынша таңбалау: не істеватсын (не 

істеп жатырсың?), барат – барады. Сонымен қатар, ғаламтордағы кейбір 

жазбаларда тыныс белгілері мүлдем кездеспейді. 

Бүгінгі күні қазақ тілді сайттардың саны артты. Бірақ бұл интернет 

қолданушы жастардың сауаттылық деңгейін көтеруге толыққанды көмектесе 

алған жоқ. Жалпы, ғаламтордағы сауаттылық мәселелеріне бейжай қарау 

қазақ тілінің болашағына орасан зор қауіп төндіретіні анық. Уақыт өте келе 

интернет арқылы өзгеріске ұшыраған тіл мәдениетінің нормалары бұзылып, 

жаппай сленг, жаргон, арго тәрізді дисфемизмдермен ластануы мүмкін. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтіннен 3 тірек сөз/сөз тіркестерін табыңыз. 

2. Мәтінге конспект-жоспар жазыңыз. 

 

100-тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны 

 

Әлеуметтік желі – бұл тек адамдарды бір-бірімен байланыстыратын веб-

сайт қана емес, сонымен қатар қолданушылар мәдениетін дамытатын құрал. 

Әлеуметтік желіде байланыс жасау үшін әрине бізге ең алдымен интернет 

керек. Ал интернетке қосылу дегеніміз – басқа жерлерде тұрған мыңдаған 

компьютерлік жүйелермен байланысу деген сөз. Ұлыбританияның зерттеу 

компаниясының мәлімдеуінше, бүкіл әлемде әлеуметтік желі қолданатын 

азаматтардың 47 пайызы оған ұялы телефон арқылы кіреді. Қазір кез келген 

ұялы телефонда әлеуметтік желілерге қосылу үшін қосымша бағдарламалар 

орнатылатын болды. Ал интернеттегі әлеуметтік желілердің 

қолданушыларының орта жасы 7-ден 48-ге дейін болып отыр. Ғаламторды 

дұрыс пайдалана білу, ол – үлкен білім көзі. Әлеуметтік желі арқылы ақпарат 

алуға, ұнағанына «лайк» басуға, қосымша қызығушылықтарды арттыруға 

болатыны анық. 

Әлеуметтік желі тақырыбы түрлі салалардағы ғалымдарды ойландырып 

отыр. Әлеуметтік желі және ондағы қауіпсіздік мәселелері дәрігер 

мамандарын да алаңдатуда. Дәрігерлер әлеуметтік желілердің миға, көзге кері 

әсері жайында айтуда. Психологтар психология тұрғысынан, дінтанушылар 
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дін тұрғысынан, әлеуметтанушылар отбасыға әсерін, филолог мамандары 

тілдік мәдениетке ықпалын өз көзқарасы тұрғысынан қарастырады. Әр 

зерттеуші әлеуметтік желінің пайдасы мен зиянды жақтарын саралап, 

мәселені шешудің жолдарын ұсынады. 

Әлеуметтік желі мәселесі жұмыскерлерге де кесірін тигізеді. Олар 

қызмет уақытында сайттарды жеке қарым-қатынас жасау үшін қолданады. Бұл 

жалпы мекемеге зиян. Сондай-ақ қызметкердің өзі уақытын жоғалтады, 

шынайы өмірден алшақтайды, шындыққа жанаспайтын ақпараттардың тез 

тарауына жол береді. 

Сонымен, жоғарыда әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны туралы 

бірқатар мәліметтер айтылды. Алайда әлеуметтік желілердің астар астындағы 

зияны анағұрлым терең екені белгілі. 

 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Мәтіндегі әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны туралы ойды 

жалғастырыңыз. 

2. Жұптық жұмыс: мәтін бойынша диалог құрастырыңыз. 

 

101-тапсырма. Төмендегі әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны 

туралы тұжырымдарды реттеп, кестені толтырыңыз. 

 

9 кесте - Әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны 

№ Пайдасы Зияны 

   

 

Әлеуметтік желілер туралы тұжырымдар 

 

1. Іздеу жылдамдығы. Әлеуметтік желілердің көмегімен іздеген 

адамыңды жылдам тауып алуға болады (егер тіркелген болса). 

2. Көп уақытты шығындау. Әлеуметтік желілерде сағаттап отырып бос 

әңгіме, жеңіл әзіл-қалжыңдармен уақыт өткізуге болады. 

3. Шынайы өмірден алыстау. Әлеуметтік желілерде біздің мінез-

құлқымыз, өзімізді ұстауымыз шынайы өмірге қарағанда өзгерек. 

Нәтижесінде шынайы өмірден алшақтап, қиялыңыздағы виртуалды 

кейіпкеріңізге әбден беріліп кетуіңіз мүмкін. 

 4. Сөйлесу және ақпарат алмасу жеңілдігі. Әрине, ұялы телефон арқылы 

смс немесе ммс хабарлама жазып ақпарат алмасамыз. Бірақ оған кететін ақша 

да аз емес. Әлеуметтік желілер арқылы сөйлесіп, мәлімет жіберу әлдеқайда 

тиімді әрі ыңғайлы. 

5. Әлеуметтік желілер – алаяқтар мен арам пиғылды адамдардың алаңы. 

Өкінішке орай, көпшілігіміз әлеуметтік желіге өзіміз жайлы басы артық 

мәлімет берудің артынан болар зардабын біле бермейміз. Көбіне онда толық 

аты-жөнімізді, мекен-жайымызды, телефон нөміріміз бен жұмыс орнымызды 

https://engime.org/nariti-ekonomika.html
https://engime.org/nariti-ekonomika.html
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жазып жатамыз. Мысалы, бүгін әлеуметтік желіде достарыңызбен ноутбук 

немесе қымбат тон сатып алғаныңыз жайлы мәліметпен бөлістіңіз делік. Біраз 

уақыттан соң өзге қалаға не мемлекетке саяхаттап бара жатқаныңыз жайлы 

жаздыңыз. Дәл осы уақытта сіздің жоқтығыңызды пайдаланған алаяқтар 

тоныңыз бен ноутбугыңызбен қатар, одан бөлек құнды дүниелеріңізді тонап 

кетуі мүмкін екен. 

6. Қызығушылықтар тізімін құруға болады. Яғни, өзіңіздің 

қызығушылықтарыңызға байланысты әртүрлі әлеуметтік топтарға жазыла 

аласыз. Оған қоса, тауар сатып алып, жұмысқа орналасуға да болады. 

7. Мейрамдар, туған күндер жайлы еске салады. Әлеуметтік желілер 

арқылы дер кезінде достарыңыздың туған күнін, айтулы мерекелерді біле 

аласыз. Біліп қана қоймай, арнайы құттықтау қағаздары, стикерлер арқылы 

құттықтауыңызға болады. 

8. Жеке тұлғаның азуы. Егер әлеуметтік желілерге көп уақытын 

жұмсайтын адамдардың сөзіне, пікіріне назар салсақ, олардан 

мағынасыздықтың лебі еседі. Тіпті, бірқатарының сөздері көпшілікке 

түсініксіз. 

 

 СӨЖ тапсырмасы: «Әлеуметтік желіде сауатты жазайық!» байқауына 

қатысыңыз (топтық жұмыс). 

 

Тапсырма:  «WhatsАpp» әлеуметтік желісінде уақытша құрылған 

«Желідегі этикет» атты топта хат алысу. Байқау мерзімі аяқталғанда жазбалар 

тексеріліп, жеңімпаз анықталады. 

 

Сандық Қазақстан. IT-құзыреттілік 

 

Сандық сауаттылық – ақпараттық технологияларды күнделікті өмірде де,  

жұмыста да емін-еркін қолдана алу, яғни сандық технологиямен жұмыс 

істеуге дағдылану. 

 

102-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз.  

 

Сандық Қазақстан 

 

Қазіргі кезде күнделікті өміріміздегі істеріміздің көпшілігі 

мессенджерлер деп аталатын, электронды тасығыштарға орнатылатын, 

қосымша бағдарламалар арқылы істелетін болды. Мессенжерлер арқылы 

онлайн төлемдер жасаумен қатар, басқа да электрондық қызметтер 

көрсетіледі. Осылайша  қазақстандықтардың өміріне қарқынды енген 

цифрландыру «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 

қабылдануына себеп болды. Бұл бағдарламаның қабылдануы экономиканың 

жаңа моделін жасауға алып келеді деп күтілуде. Ендігі жерде экономика, 

бизнеспен қатар қоғамдағы барлық салалар сандық жүйеге көшіріледі. 
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Мысалға алсақ, eGov.kz электрондық үкімет порталы барлық азаматтардың 

мемлекеттік қызметтерге жылдам қол жеткізуі мақсатында  жұмыс істеп 

келеді. Оған-түрлі анықтамаларды алу, қызметтерге өтініштер беру, лицензия 

алу, есепке қою, тіркеу сияқты қызметтер мен сервистер кіреді. Мемлекеттік 

органдармен қатар басқа да көптеген мекемелер мен ұйымдар, мысалы, пошта 

мен банктер, қағаз тасығыштағы құжат айналымын электрондық-сандық 

түрдегі құжаттармен ауыстыруда. Ендігі жерде осының бәрін барлығымыз 

күнделікті қолдануға көшуіміз керек.  Бірақ, азаматтардың  барлығы жаңа 

технологияларды бірден пайдалана алмайды. Ол үшін халықты сандық түрдегі 

құжаттармен жұмыс істеуге үйрету керек болады. Яғни, бұрыннан бар нәрсені 

жаңаша пайдалануға дағдылану қажет болды. Осы жерде сауаттылықтың жаңа 

түрі «сандық сауаттылық» деген түсінік дүниеге келді. 

Қазіргі кезде, «сандық сауаттылық» терминінің бірыңғай түсінігін 

анықтауға тырысуда. Егер қарапайым тілмен айтсақ, бұл – жеке тұлғаның 

ақпараттық технологияларды күнделікті өмірде де, жұмыста да емін-еркін 

қолдана алуы. Басқаша айтқанда, сандық технологиямен жұмыс істеуге 

дағдылану. Сандық технологияны үйрену барысында қалыптасқан дағдылар 

төмендегідей құзыреттіліктерді қалыптастыра алады: 

- компьютерлік құзыреттілік – дербес компьютер мен соған сәйкес 

бағдарламаларды қолдана білу дағдылары; 

- мобильдік құзыреттілік – смартфондар мен  планшеттерді қолдана білу 

дағдылары; 

- ақпараттық құзыреттілік – ақпаратты іздеп табу, алу, сақтау және 

басқару, сонымен бірге ақпаратты тиімді қолдану, оның ішінде ақпарат беруге 

қажетті дағдылар; 

- транзакциялық құзыреттілік – шынайы уақыт сәтінде қаржылық ауыс-

түйіс жасай білу дағдылары (интернет-банкинг), соның ішіне қызметтер мен 

тауарларды сатып алу, төлеу, алу мен сату дағдылары, сондай-ақ 

«электрондық және ашық үкімет» сервистерін қолдана білу дағдылары; 

- қосымша кәсіби дағдылар – кәсіби қызметте сонымен бірге күнделікті 

өмірде бағдарламаларды баптай білу, өз ыңғайына қарай өзгертіп қолдану 

дағдылары. 

Жергілікті атқарушы органдар кадрларды қайта даярлау мақсатында 

халықты қажетті цифрлық дағдыларға оқытуды және қайта оқытуды тұрақты 

түрде жүргізіп келеді. Сондай-ақ бұл іс-шара шағын және орта бизнес 

өкілдерін қамтиды. 

Қажетті дағдыларды алғысы келетіндерге білім беру мүмкіндіктерін 

кеңейту мақсатымен сандық білім берудің ашық ұлттық платформасы 

құрылды. Онда алдымен қажетті инженерлік-техникалық бағыттар бойынша 

базалық дайындықты қамтамасыз ететін онлайн-курстар ұйымдастырылды. 

Онлайн-курстарды ұйымдастыруға еліміздегі университеттердің үздік 

профессорлары мен өндіріс өкілдері тартылды. 

Өткен жылдары Қазақстанның барлық аймағында  халықты сандық 

сауаттылықтың базалық дағдыларына үйрету курстары ұйымдастырылды. 
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Ондай  курстарда өз құзыретін арттырғысы келетіндерге, төменде көрсетілген 

бір немесе төрт дағды бойынша тегін сандық білім берілді: 

1) «Базалық цифрлық дағдылар». Оған дербес компьютер мен ноутбук, 

мобильді құрылғылар, интернет желісін еркін  пайдалану және интернеттегі 

қауіпсіздік және деректерді қорғау тақырыптары кірді. 

2) «Электрондық үкімет және мемлекеттің электрондық қызметтері». 

Үйде отырып-ақ мемлекеттің электрондық қызметтерінің керектісін қашықтан 

(онлайн) алуға мүмкіндік беретін электрондық үкімет порталымен жұмыс 

істеуге дағдыландыруды қамтыды. 

3) «Ашық үкімет». Бұл тақырып бойынша оқыту ашық диалог және 

бюджет,  ашық нормативтік-құқықтық актілер мен ашық деректер тәрізді 

ашық үкімет порталының төрт компонентін пайдалану дағдыларын қамтыды: 

4) «Электронды сауда». Мұнда онлайн қызметтер мен тауарларды сатып 

алу, сату және жылжыту дағдыларына дағдыландыру қамтылды. 
 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы – 

«Әділет» АҚЖ (zan.kz) 
 

 Бақылау тапсырмалары: 

 1. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтаңыз. 

 2. Сандық сауаттылық, сандық құзыреттілік, сандық білім 

ұғымдарының мағынасын ашыңыз. 

 3. Мәтінге конспект-жоспар жазыңыз. 

 4. Топтық жұмыс: «Сандық Қазақстан» тақырыбындағы әңгімеге 

қатысыңыз. 
  

103-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңыз. Ойды 

жалғастырып жазыңыз. Мәтінге атау беріңіз. 

 

Мы живем в век информации. На современного человека обрушивается 

очень много информации: различных сведений, материалов, документов. 

Чтобы все успеть, качественно выполнить то, что требуется, человек должен 

быть избирательным, он должен уметь использовать компактные, свернутые 

информационные формы. Специалист любой сферы деятельности сегодня 

должен уметь сворачивать представленную информацию в виде структурных 

схем, таблиц. Человек должен владеть определенным уровнем 

функциональной грамотности. Это одно из базовых умений в современном 

мире.  

104-тапсырма. Жұптық жұмыс: мәтінді оқып, диалог құрастырыңыз. 
 

Электрондық цифрлық қолтаңба 

 

Электрондық цифрлық қолтаңба. Ақпараттық технологиялардың 

арқасында өмірімізге жаңа терминдер мен ұғымдар енуде, жаңа 

инфрақұрылымда электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) термині негізгі 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827
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терминдердің біріне айналды. Оны құжаттардың құқықтық дәрежесін анықтау 

және растау құралы ретінде пайдалану біздің өміріміздегі стандартқа 

айналуда. Электрондық цифрлық қолтаңба - бұл электрондық құжатты қолдан 

жасаудан қорғауға арналған электронды құжат. ЭСҚ криптографиялық 

ақпараттық қауіпсіздікті (CIP) қолдану арқылы ақпаратты трансформациялау 

нәтижесінде қалыптасады және кілт сертификатының иесін анықтауға, 

сондай-ақ электрондық құжаттағы ақпаратта бұрмаланудың жоқтығын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Электрондық қолтаңба технологиясы ашық және жабық кілттер 

шеңберінде жүзеге асырылады. 

Жеке кілт - бұл әрбір электрондық қолтаңбаны қалыптастыру үшін 

қолданылатын таңбалардың бірегей тізбегі. Жеке кілт кілттің 

тасымалдағышында (токенде) сақталады және иесіне ғана белгілі парольмен 

қорғалады. 

Сертификаттау орталығында таңбалауышты алу кезінде зауыттық 

парольді өзіңдікіне ауыстыру және жетонды мұқият сақтау өте маңызды - бұл 

жағдайда ешкім қолтаңбаны жасай алмайды. 

Ашық кілт - жүйенің барлық қолданушыларына белгілі және 

электронды қолтаңбаны растауға қажет. Оның көмегімен құжат алушы 

құжаттың авторлығын және қол қойылғаннан кейін құжаттың 

өзгермейтіндігін растайды. 

Электрондық қолтаңбаны пайдалану үшін сертификат компьютерде 

орнатылуы керек. UC SKB Kontur сертификаттары веб-дискінің көмегімен 

автоматты түрде орнатылады. Маман шақыру қажет емес - сертификатты 

алғаннан кейін электронды қолтаңбаны қолдануға кірісіңіз. 

Қолтаңбаны пайдалану өте қарапайым. Бұл үшін арнайы білім, дағды 

мен икемділік қажет емес. Электрондық құжаттармен алмасуға қатысушы 

әрбір ЭСҚ пайдаланушысы үшін бірегей ашық және жабық (құпия) 

криптографиялық кілттерді жасатады. Негізгі элемент - құпия кілт, оның 

көмегімен электронды құжаттар шифрланады және электрондық цифрлық 

қолтаңба қалыптасады. Бұл жағдайда құпия кілт пайдаланушыда қалады және 

оған жеке ортада беріледі, ол дискета, смарт-карта немесе сенсорлық жады 

болуы мүмкін. Бұл басқа қолданушылардың желісінен құпия болуы керек. 

 

105-тапсырма.  Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз.  

 

Ақпараттық технология мамандарының кәсіби құзыреттілігі 

 

Кәсіби дағдылар: 

- ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, 

мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау қабілеті (жалпы мәдени 

құзыреттілік); 

- өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту 

қабілеті (жалпы мәдени құзыреттілік); 
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- ойлау мәдениеті, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларынан 

интеграцияланған деректерді түсіндіруге негізделген пайымдау мен пікір 

білдіру логикасын құру қабілеті, толық емес деректер негізінде пайымдау 

қабілеті (жалпы кәсіптік құзыреттілік); 

- стандартты емес есептерді шешу әдістерін және дәстүрлі есептерді 

шешудің жаңа әдістерін табу мүмкіндігі. 

Құзыреттер: 

- зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше оқып, үйрене білу, өзінің кәсіби 

қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту қабілеті (жалпы 

мәдени құзыреттілік); 

- математика, жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық және кәсіби 

саладағы жаңа білімді қабылдай алу қабілеті, оларды өз бетінше, оның ішінде 

жаңа немесе таныс емес ортада және пәнаралық мәнмәтінінде (контексте), 

стандартты емес міндеттерді шешу үшін қолдану, ары қарай дамыта білу 

қабілеті (жалпы кәсіби құзыреттілік). 

Бағдарламашыға өз қызметінің сипатына қарай басқа адамдармен, 

әріптестерімен (дизайнер, теруші) және қажет болған жағдайда басқа да 

әріптестерімен қарым-қатынас жасау керек болады. Мұндай IT-мамандарымен 

бірге топта, ұжымдық бағдарламаларды әзірлеу барысында жұмыс істей білу 

қажет. Осындай жағдай орын алғанда қажет болатын құзыреттіліктер: 

- әзірлеуші мен тапсырыс беруші ұжымдардың өзара іс-қимылын 

үйлестіру, әртүрлі пікірлер туындаған кезде басқарушы ретінде  шешім 

қабылдай білу (кәсіби құзыреттілік); 

- әріптестерімен ынтымақтастыққа, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, 

шағын ұжымдарды ұйымдастыру және басқару қағидаттары мен әдістерін 

білу (жалпы мәдени құзыреттілік). 

Бағдарламашылар үшін маңыздысы мақсатқа ұмтылу, нәтижеге жету. 

Бағдарламашы әрдайым барлық кедергілерді жеңіп, нәтижеге қол жеткізуі 

керек және оны (егер техникалық тапсырмада басқаша көзделмесе) қандай 

жолмен жасайтыны маңызды емес. 

IT-маманның логикасы мықты болуымен қатар, шығармашылық 

қабілеті де болуы қажет, өйткені бағдарламашылар әртүрлі мәселелерді үнемі 

оймен, қиялмен шешуі керек. 

Бұл мамандық өкілдеріне қойылатын тағы бір талап,  ағылшын тіліндегі 

техникалық құжатты оқи алатын деңгейде білу. 

Мұндай жағдайда болашақ маман төмендегі құзыреттерге ие болуы 

керек: 

- іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін 

еркін пайдалана білу (жалпы мәдени құзыреттілік); 

- кем дегенде бір шет тілін әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

деңгейінде білу, арнайы лексика мен тілдің кәсіби терминологиясын қолдану 

мүмкіндігі (жалпы кәсіптік құзыреттілік). 

Осындай шарттардың бірі – сандық дағдыларының болуы. Себебі 

ақпараттық технология бүгінде қоғамдық өмірдің барлық салаларына еніп 
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жатыр. Бүгінде цифрландыруға келмейтін саланы табу қиын. Сандық 

дағдылар мен кәсіби дағдыларды қатар меңгеру бағдарламашылар үшін өте 

маңызды. 

Қосымша дағдылар. Кәсіби дағдылармен бірге, әр маманға бірнеше 

кәсіби дағдылар да қажет, олар қанша көп болса соншалықты жақсы. Кәсіби 

дағдылардан тыс дағдылардың мысалдары: уақытты басқару, ресурстарды 

іздеу, ресурстарды пайдалану, келіссөздер жүргізу, қарым-қатынас 

дағдылары, адамдарды басқару, көпшілік алдында сөйлеу және т. б. 

Кез келген заманауи маманға қажет болатын маңызды кәсіби дағдылар: 

1) Уақытты басқару дағдысы тапсырмаларды бағалауға жанама түрде 

ғана қатысты. Тапсырмаларды бағалау-бұл кәсіби шеберлік. Бағдарламашы 

үшін уақытты басқару – бұл уақытты кодтауға, ғылыми мақалаларды оқуға , 

өз бетінше білім алуға және жиналыстарға қатысу үшін реттеу бөлу.реттеу 

дегенді білдіреді. 

2) Командада жұмыс істей білу. Жобаларды көп жағдайда, ешкім 

жалғыз жасамайды. Командада жұмыс істей білу-бұл таптырмайтын дағды. 

3) Оқыту қабілеті – контекстке енгізу қабілеті, оқыту қабілетімен тең 

түсетін дағды. Оқытатын адамның міндеті – бұл контекстке енгізу. 

Бағдарламашылар жобалар мен командалардың өзгеруіне байланысты 

контексті жиі өзгертеді. 

4) Іскерлік этикет. Қазақ тілінің ережелерін сақтаудан бастап тапсырыс 

берушілермен қарым-қатынас жасаудың қарапайым ережелеріне дейін 

іскерлік этикетке жатады. 

5) Мақсат қою. Екі түрлі болады. Жеке және жобалық. Жоба жасау 

барысында мақсат қою да маңызды сәт. Ұзақ мерзімдік жоспарда жобаның 

кез-келген бөлігін дамытуды жоспарлай білу керек. Қандай абстракциялар 

пайда болады, қандай модульдерді жеке, өз бетінше өмір сүруге жібереміз 

және т.б. 

6) Бейімділік. Бұл жерде әңгіме басқа мамандықтардағы әріптестермен 

қарым-қатынас жасау білу туралы. Жауапты болу, әріптестердің біздің кәсіби 

дағдыларымызбен байланысты мәселелерін түсінуге көмектесу. 
 

Бақылау тапсырмалары: 

 1. Мәтінге конспект-жоспар жазыңыз. 

 2. Топтық жұмыс: «Ақпараттық технология мамандарының кәсіби 

құзыреттілігі» тақырыбындағы дөңгелек үстелге қатысыңыз. 

  

106-тапсырма. «Кәсіби қазақ тілінің 30 сағаты» тақырыбында 

рефлексиялық есеп жазыңыз. Төмендегі тілдік оралымдарды пайдаланып, 

сөйлемдерді толықтырыңыз.  

1. Мен ... мақсатқа қол жеткізген 

2. Пәнді оқығанда ... ұқтым/ түсіндім. 

3. Пәнді оқығанда 

 ... білдім. 
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4. Келешекте ... білгім келеді. 

5. Мені ... қызықтырды. 

6. Мені ... қызықтыра алмады. 

7. Маған ... қиын болды. 

8. ... жетілдіруге тырысамын.  

9. ... болғым келеді. 

10. ... болатыныма сенімдімін. 
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