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Алғы сөз 

 

Ұсынылып отырған «Аспап жасау» мамандығы бойынша оқу құралы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 

Әдістемелік құралда студенттердің кәсіби қазақ тілінен оқу 

материалдарын игеруіне қажетті мамандыққа қатысты мәтіндер мен 

тапсырмалар енгізілген. Кәсіби бағытталған мәтіндер, лексика-грамматикалық 

жаттығулар жүйесі, шығармашылық тапсырмалар студенттерді қазақ тілінде 

еркін сөйлеуге, баяндама жасауға, сұхбаттасуға үйретеді. 

Әдістемелік құралдың негізгі мақсаты – студенттің кәсіби және тілдік, 

қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады 

Әдістемелік оқу құралында ұсынылған тілдік материалдарды игеру 

барысында тіл үйренуші кәсіби сөздік қорын байыта отырып, мамандығына 

қатысты ұсынылған мәтінді аударады, мамандығына қатысты терминдер мен 

терминдік бірліктерді пайдалана отырып, ауызша сөйлеу дағдыларын 

жетілдіреді.  

Әдістемелік құралдың негізгі міндеті – кәсіп саласы бойынша 

терминдерді еркін пайдалана білу, кәсіби салаға қатысты тақырыптар 

бойынша еркін сөйлесу, берілген сұрақтарға сөздік қорында бар болашақ 

мамандығына қатысты сөздерді барынша белсенді пайдалана отырып дұрыс 

жауап беруге үйрету, белгілі бір кәсіби жағдаяттар бойынша өз ойын дұрыс, 

жүйелі түрде айта алатын дәрежеге жеткізу, коммуникативтік-кәсіптік 

біліктілікті қалыптастыру. 
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1 Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар 

 

кәсіби маман – профессиональный специалист  

мамандық – специальность 

ерекшеліктері –особенности  

мамандық бойынша – по специальности  

қабілет – способность 

дағды – навык 

беделді – авторитетный 

игеру – освоить 

құзырет – компетенция 

осы заманғы– современный 

өркендету– процветания  

білікті маман – квалифицированный специалист 

бәсекеге қабілетті маман – конкурентноспособный  специалист  

 

2. Мәтінді оқыңыздар 
 

Бәсекеге қабілетті білікті маман дайындау – бүгінгі күннің 

басты талабы 

 

Қазіргі кезде дүние жүзінде мамандықтар өте көп. Олардың 

әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері бар. Кейбіреулері адамнан ақыл-ой 

қабілетін, теориялық білімді қажет етсе, екіншілері білік-дағдыларды, осы 

заманғы техниканы меңгеруді талап етеді. Алайда қандай мамандықтағы 

адамға болсын, адамдармен тіл табысу, яғни коммуникативтік құзырет те, 

тілдік құзырет те өте қажет. Себебі әр маман ең бірінші адамдармен сөйлеседі 

және тіл арқылы қарым-қатынас жасайды.  

Мамандық тандау - бұл өте маңызды іс. Өйткені біз өзіміз таңдаған 

мамандық саласында өмір бойы қызмет атқарамыз. Мамандықтың саны әр 

алуан: дәрігер, мұғалім, ұшқыш, есепші, аспаз, елші, қаржыгер, архитектор, 

механик, көлік жүргізуші, сазгер, сатушы, ғарышкер және т.б. Бірақ бұларды 

байланыстыратын маңызды нәрсе - бұлар бәрі халық үшін қызмет атқарады. 

Ал халық үшін қызмет көрсету маңызды мәселе. 

Жапондықтардың пікірі бойынша, дүние жүзіндегі ең беделді 

мамандықтар электроншы-бағдарламашы және заңгер болып есептеледі. 

Біздің мамандығымыз ондай болмаса да өз жұмысымызды мақтан етеміз. 

Қоғамымыздың қай саласында жұмыс істесек те, ең басты мақсат - халыққа, 

елге қызмет ету, оның шаруашылығын өркендету, республикамызды әлемге 

таныту. Ол үшін алған білімімізді үнемі дамытуға, шетел тілдерін еркін 

игеруге, қазіргі түрлі технологияны меңгеруге ұмтыламыз. 

 

http://netref.ru/tairibi-1001-maal-101-jmba-masati.html
http://netref.ru/tairibi-1001-maal-101-jmba-masati.html
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Лексика-грамматикалық тапсырмалар.  

1-тапсырма. Мәтінге қатысты сұрақтарға жауап беріңіздер. 

Қандай мамандық атауларын білесіз? 

Таңдаған мамандығыңыз өзіңізге ұнай ма? 

Бүгінгі таңда қандай мамандықтар жоғары сұранысқа ие? 

Бәсекеге қабілетті маман дегенді қалай түсінесіз? 

2-тапсырма. Мәтіндегі мағыналық ұйытқы сөздерді көрсетіңіз.. 

3-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз (атаулы немесе сұраулы). 

4-тапсырма. Мамандығыңызға байланысты терминдер жазыңыз, 

мағынасын түсіндіріңіз. 

5-тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сөйлем 

құраңыздар. 

Осы заманғы техника, кәсіби маман, теориялық білім, білімді дамыту, 

шетел тілдерін еркін меңгеру, ақыл-ой қабілеті, беделді мамандықтар, тілдік 

құзырет. 

6-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті көптік жалғауларын 

қойыңыздар. 

Мамандық..., білік-дағды..., шетел тіл...і, еркешелік..., маман....  

7-тапсырма. Мына сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге 

айналдырыңыздар. 

Қазіргі кезде дүние жүзінде мамандықтар өте көп. 

Мамандық тандау - бұл өте маңызды іс. 

Жапондықтардың пікірі бойынша, дүние жүзіндегі ең беделді 

мамандықтар электроншы-бағдарламашы және заңгер болып есептеледі. 

Ең басты мақсат - халыққа, елге қызмет ету, оның шаруашылығын 

өркендету, республикамызды әлемге таныту. 

8-тапсырма. Сөйлемнің жалғасын дұрыс тауып, аяқтаңыздар және 

аударыңыз. 

Олардың әрқайсысының  мамандықтар өте көп. 

Қазіргі кезде дүние жүзінде  өмір бойы қызмет атқарамыз.. 

Дүние жүзіндегі ең беделді 

мамандықтар  

өзіне тән ерекшеліктері бар. 

Біз өзіміз таңдаған мамандық  электроншы-бағдарламашы және 

заңгер болып есептеледі. 
 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты мына сөздермен танысып алыңыздар. 

аспап жасау – приборостроение 

сала – отрасль, сфера 

жүйе – система 

жобалау – проектирование 

бағдарлама жасау – разработка программы 
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бағыт – направление 

таңдау – выбирать 

қызмет саласы – сфера деятельности 

ғарыштық техника – космическая техника 

мәселе – задача, проблема 

басқару – управление 

қолдану – применение  

пайдалану – использование 

деңгей  – уровень 

 

2 Мәтінді оқыңыздар. 

Мамандығым – аспап жасау мамандығы 

 

Аспап жасау мамандығы барлық салада  қажетті  мамандықтардың бірі. 

Бұл мамандық иелері электрондық жүйелердi жобалау және бағдарлама 

жасау,  қазiргi компьютерлер арқылы микроэлектрониканы жобалау бойынша 

бiлiм алады. Мамандық 3 бағыт бойынша әзiрленеді. Студент көрcетiлген 

бағыттарды бiрiншi курстан кейiн таңдай алады. Төменде қызмет бағыты мен 

саласы көрсетілген: 

 

Бағыты: 
  

                      Жұмыс саласы 

Ғарыштық  

Аспаптар 

Ғарыштық конструкторлы техниканың 

технологиялық мәселелері және элементтiк базасы; 

жердiң жасанды серiгiнiң ғарыштық басқару 

аспаптары тағы басқалар ғарыштық аппараттар және 

жүйелер; 

Мехатроника 

және роботты 

техника 

 

(мұнай-газ, өндiрiстiк, банктiк) әртүрлi салалардағы 

компьютермен басқарылатын техниканы  жобалау, 

пайдалану  және жөндеу. 

Биотехникалық 

және дәрiгерлiк  

аппараттар мен 

жүйелер 

Емдеуге және диагностикаға арналған аппараттар. 

Фармацевтикалық салаларда қолданылатын 

аппараттар мен машиналар. 

 

Оқу барысында студенттер электроника мен микропроцессорлық 

техниканы, компьютерлер мен бағдарламалық техниканы қолдануды оқып 

үйренеді. Бiздiң нысандар ғарышта және әскери қорғау; транспорт және 

байланыс; автоматтандырылған өндіріс; банк және офистік техника; 

медицина; шоу–индустрия және тағы басқа салаларда қолданылады. 
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Механика, электроника, компьютер және бағдарламалау пәндерінен білімі 

және іскерлігі бар аспап жасау бакалавры мұнай газ, тау кен өндірісі және 

тағы басқа салаларда; банктерде және жауапты қызметтерде жұмыс істей 

алады.  

Жоғары оқу орнын немесе мамандықты таңдағанда мұғалімдердің 

кәсіби деңгейіне, сондай-ақ оқу зертханалары мен тәжірибе өткізетін 

орындардың санына және олардың қамтамасыз етілуіне көңіл аударған жөн.  

Біздің университет Қазақстанның алдыңғы техникалық жоғары оқу 

орындарының бірі. Мамандыққа дайындау «Электроника» кафедрасында 

жүзеге асырылады. 

 

Лексика-грамматиқалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Мәтінді оқып аударыңыз. 

2 тапсырма. Екі қатардағы сөздерден сөз тіркестерін жасаңыз. 

 

бағдарлама техника 

электрондық  жоғары оқу орны 

ғарыштық   аспаптар 

микропроцессорлық  маманы 

техникалық жасау 

аспап жасау дайындау 

мамандыққа жүйелер 

 

3 тапсырма. Берілген мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

Бұл мамандық иелері электрондық жүйелердi жобалау және бағдарлама 

жасау, қазiргi компьютерлер арқылы микроэлектрониканы жобалау бойынша 

бiлiм алады. Мамандық 3 бағыт бойынша әзiрленеді. Оқу барысында 

студенттер электроника мен микропроцессорлық техниканы, компьютерлер 

мен бағдарламалық техниканы қолдануды оқып үйренеді. Мамандыққа 

дайындау «Электроника» кафедрасында жүзеге асырылады. 

4 тапсырма. Мәтіндегі мамандығыңызға қатысты кәсіби сөздердің 

астын сызыңыз. 

5 тапсырма. Сөздіктің көмегімен төменде  берілген сөз тіркестерін 

аударыңыз. Осы сөз тіркестерімен сөйлем құрастарыңыз.  

Аспап жасау мамандығы, электрондық жобаларды жобалау, ғарыштық 

аспаптар, жердің жасанды серігі, кәсіби деңгей, бағдарламалық техниканы 

қолдану, мұнай-газ өндірісі, дәрігерлік аппараттар мен жүйелер, басқару 

аспаптары. 

6 тапсырма. Екеуара сұхбатты оқыңыз, аударыңыз. 

А - Сіз қандай мамандық түрлерін білесіз? 
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С - Өмірде мамандық түрлері өте көп. Мысалы: дәрігер, мұғалім, 

сәулетші, заңгер,  экономист, қаржыгер, энергетик және т.б. 

А - Әке – шешеңіз қандай маман иелері? 

С - Менің әкем – инженер, шешем – дәрігер 

А - Бала кезіңізде кім болғыңыз келді? 

С - Мен бала кезімде дәрігер болуды армандадым. 

А - Ал қазір кім болғыңыз келеді? 

С - Әкем сияқты инженер – бағдарламашы болғым келеді. 

А - Сіз неге бұл мамандықты таңдадыңыз? 

С - Себебі зауыттарға, фабрикаларға, шахталарға инженерлер, 

бағдарламашылар, энергетиктер, техниктер қажет.  

А - Сіз оқитын оқу орнында қандай мамандарды даярлайды? 

С - Мен оқитын оқу орнында энергетика, радиотехника, байланыс, 

жылуэнергетика, аспапжасау саласының мамандарын дайындайды.  

А - Жақсы маман болу үшін не істеу керек? 

С - Жақсы маман болу үшін жақсы оқу керек, көп іздену керек. 

Ой қозғау. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1) Мамандық таңдауда ең бастысы не: қабілет пе, дарын ба, әлде 

мамандықтардың қоғамдағы беделі ме? 

2) Сіздің мамандығыңыз нарық заманында бәсекелістікке төтеп бере ала 

ма? 

3) Адам бірнеше мамандықты меңгерсе, оның өмірі қандай болады деп 

ойлайсыздар? 

4) Адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алуы керек? 

7 тапсырма. Берілген мәтіндегі ойды жалғастырыңыз. 

Мамандық таңдау – адам өміріндегі маңызды кезеңдердің бірі. 

Мамандықтың түрлері көп. Бірақ заман талабына сай сол мамандықтардың 

бірі жойылып, бірінің мазмұны өзгерсе, енді бірі пайда болып жатады. 

Мамандыққа деген қажеттілік нарық талабына сәйкес өзгеріп отырады. Бүгінгі 

таңда елімізге қандай мамандықтар қажет? «Бәсекеге қабілетті маман болу» 

дегенді сіз қалай түсінесіз?  

8 тапсырма. Өзіңіз білетін мамандық атауларын жазып шығыңыз.  
 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1.Мәтінге қатысты мына сөздермен танысып алыңыздар. 

дәреже – степень 

өлшеу құралдары – измерительные приборы 

өндіру – производства 

өңдеу – обработка 

басқару жүйелері– системы управления 

өлшеу әдістері – методы измерения 

тәжірибе  – опыт 



9 
 

жетістік – достижение 

мүмкіндік береді – дает возможность 

өнеркәсіп – промышленность 

тиімділік –эффективность 

құрылғы– устроиство 

пайдалану – использование 

деңгей  – уровень 

 

2 Мәтінді оқыңыздар 

                    

Мамандығым – мақтанышым 

 

Аспап жасау мамандығын бітірушіге «5В071600-Аспап жасау 

мамандығы бойынша техника және технология бакалавры» академиялық 

дәрежесі беріледі. Аспап жасау – өлшеу құралдарын жасау және өндіру, 

ақпаратты өңдеу және презентациялау, автоматты және автоматтандырылған 

басқару жүйелерін жасаумен айналысатын электроника және 

микропроцессорлық технологиялар, әскери-өнеркәсіптік өнеркәсіп, көлік және 

коммуникация, ауылдық және коммуналдық шаруашылық, білім және тұтыну 

салаларын қамтитын ғылым мен техника саласы. Құрал-жабдықты дамытудың 

негізгі бағыты – механикалық, электрлік, магниттік, жылу, оптикалық және 

басқа физикалық шамаларды өлшеу әдістері мен құралдарын қамтитын өлшеу 

техникасы. Автоматтандырылған процестерді басқару жүйелерінің 

техникалық базасын автоматтандырылған контроллерлермен және атқарушы 

құрылғылармен өлшеу құралдары.  

Аспаптарды жасаудың заманауи бағыттары – жасанды интеллект пен 

машина жасаудың ең жаңа жетістіктерін пайдалану, электронды, 

мехатроникалық және робототехникалық құралдармен қоса, дәстүрлі 

әдістермен салыстырғанда, түрлі салалардағы ортақ мәселелерді шешумен 

қатар, жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.Мамандық бойынша 

білім беру бағдарламалары (мамандықтар): 

– Энергетика саласындағы аспап жасау және жүйелер; 

– Электрондық аппаратура және робототехника; 

– Мехатроника. 

Бұл мамандықты бітірушілер келесі компанияларда тәжірибеден 

өтеді:«Алматытеплокоммунэнерго» АҚ, «Сайман» корпорациясының өлшеу 

аспаптары мен жүйелерін, аспап жасау зауытын сараптау ұлттық орталығы » 

АҚ, «Электроника Алматы Қазақстан» АҚ, «АЛСИ СЕРВИС» 

ЖШС, «Алатау» ӘКК» АҚ, «Қазақтелеком» ААҚ, «LUCENT» 

ЖШС, ORACLE ЖШС, SIEMENS ЖШС, «INTERCAI» ЖШС, ITC АҚ, 

KEGOC АҚ, «LOGYCOM» АҚ, «NURSAT» АҚ, «TNS-plus» 

ЖШС, «Андроидная техника» ААҚ. 
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Түлектер келесі лауазымдарда жұмыс істей алады: 

– құралдар мен радиоэлектрондық құралдардың инженер-

конструкторы; 

– электронды инженер; 

– аспап жасаушы (аспап жасау және автоматтандыру); 

– технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйесінің инженері (автоматтандырылған процестерді басқару жүйесі); 

– бағдарламалық инженер. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтар түрінде жоспар жасаңыз, жасалған 

жоспар бойынша әңгімелеңіздер. 

2 тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударыңыз 

Аспап жасау мамандығы, өлшеу құралдарын жасау, технологиялық 

процестерді басқару, басқару жүйесі, радиоэлектрондық құрылғылар, 

автоматтандырылған басқару жүйелері, құрал-жабдықты дамыту, өлшеу 

әдістері 

3 тапсырма. Мәтіндегі етістіктерді теріп жазып, қай шақта тұрғанын 

анықтаңыздар.  

4 тапсырма. Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді қазақ тіліне 

аударыңыз. 

Приборы - это органы чувств современной техники. Приборы обязаны  

своим появлением и развитием  таким отраслям техники, как авиационная, 

ракетно – космическая, судостроительная, атомная, химическая и 

энергетическое машиностроение и др. Современное приборостроение вносит 

неоценимый  вклад в прогресс новой техники, каждого конкретного 

технического направлений и каждой отрасли  народного хозяйства. Большая 

часть работ по созданию приборов для развития различных направлений в 

отечественном технике проводилась с учетом интересов оборонного 

комплекса, поэтому держалась в секрете. 

5 тапсырма. Жағдаяттық тапсырма.  

Сіз «Аспап жасау» мамандығында оқитын АЭжБУ студентісіз. Осы 

мамандық жайлы білгісі келетін досыңызбен өз мамандығыныздың 

артықшылықтары туралы әңгімелесесіз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

электрондық құрылғылар – электронные устроиства  

ғылым саласы – отрасль науки  

шам – лампа 

қуат – мощность, сила 
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сенімділік – надежность 

микросұлба – микросхема 

қарқын – темп 

енгізу – внедрять 

зерттеу –исследование 

өлшем – измерение 

 

2 Мәтінді оқыңыздар. 

                  

Электрондық құрылғылар 

 

Қазіргі кезде адамзаттың тыныс-тіршілігі электрондық құрылғылардың 

жұмысына негізделген. Ғылымда, медицинада, техникада, ғарыштануда, т.б. 

көптеген салаларда кездесетін электрондық аппараттар адам жұмысын 

күннен-күнге жеңілдетіп, дами түсуде. Қарапайым тұрмыстық тіршілікте де 

автокөліктермен қатар көптеген жетілдірілген құрылғылар қолданылып 

келеді: шаңсорғыш, бейнекамера, кір жуатын машина, компьютер, 

фотоаппарат. 

         Электроника - электрондық құрылғыларды жасақтауды, оларды 

қолданудың принциптерін зерттеуді қамтитын ғылым саласы. 

Электрониканың дамуының негізінде электрондық құрылғылардың 

орындайтын функцияларының үздіксіз күрделіленуі жатыр. Белгілі бір даму 

кезеңдерінде ескі құрылғылар көмегімен мысалы, электрондық шамдар мен 

дискреттік транзисторлар көмегімен, берілген міндеттерді атқару мүмкіндігі 

жойыла бастайды, Сондықтан, элементтік базаның әрі қарай жетілдірілуі 

қажет болады. Жаңа элементтік база негізіндегі электрондық құрылғыны 

жасақтаудың негізгі факторлары – сенімділік, габариттік өлшемдер, масса, 

құны мен қуаты. 

Қолданылатын элементтік базасына байланысты электрондық 

құрылғылардың дамуының негізгі төрт сатысын атап көрсетуге болады. 

          І саты (1904-1950) – электровакуумдық құрылғылар негізіндегі 

элементтік базалар; 

ІІ саты (1950 ж. басы – 1960 ж. аяғы) – құрылғылардың элементтік 

базасында дискреттік жартылай өткізгіштік құрылғылар;  

ІІІ саты (1960-1980) – микроэлектрониканың қарқынды дамуымен 

байланысты болды, алғаш интегралдық микросұлбалар қолданыла бастады; 

          ІV саты (1980 – қазіргі кез) – үлкен интегралдық сұлбаларды қолдану 

негізінде электрондық құрылғыларды микроминиатюризациялау. 

     Қазіргі кезде жаһандық ақпараттандыру кезеңін бастан кешірудеміз. Сол 

себептен барлық салаларға электрондық құрылғылар негізіндегі машиналар 

мен автоматтар жаппай енгізілуде. Ғарышты қашықтан басқару және бақылау 

стансалары, қашықтан оқыту, пайдалы қазбаларды зерттеу, ультрадыбыстық 
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медицина, лазерлік операциялар жасау, өндіріс пен технологияны 

автоматтандыру, дүнежүзілік ұялы байланыс, жерсеріктік арналар, күрделі 

тәжірибелерді виртуальды модельдеу, т.б. жетістіктерді электрониканың 

дамуынсыз елестету мүмкін емес.  

 

Лексика- грамматикалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Мәтінге сұрақ қоя отырып, мазмұндаңыз. 

2 тапсырма. Сөздердің сәйкес жұптарын тауып, сөз тіркестерін 

жасаңыздар. 

электрондық   оқыту 

жаһандық    құрылғылар 

қашықтан    ақпарттандыру 

жерсеріктік    арналар 

электрониканың    сұлбалар 

интегралдық   дамуы  

3 тапсырма. Мәтіннен кестеде берілген сөздердің баламасын тауып, 

кестені толтырыңыз 

электронные устройства  

полупроводник  

развитие электроники  

электронные устройства  

интегральные схемы  

спутниковые каналы  

 

4 тапсырма. Не дегеніміз не құрылымдарымен келген сөйлемдерді 

тауып, аударыңыз. 

5 тапсырма. Сөйлемдерді, аяқтаңыздар, оларды аударыңыздар. 

Электроника -  негізделген 

Электрондық аппараттар...  машиналар мен автоматтар 

жаппай енгізілуде 

Барлық салаларға электрондық 

құрылғылар негізіндегі...  

қолданыла бастады 

Электрондық құрылғылардың 

жұмысына.... 

атап көрсетуге болады 

Электрондық құрылғылардың 

дамуының негізгі төрт сатысын... 

адам жұмысын күннен-күнге 

жеңілдетіп, дами түсуде. 

Алғаш интегралдық 

микросұлбалар...  

электрондық құрылғыларды 

жасақтауды, оларды 

қолданудың принциптерін 

зерттеуді қамтитын ғылым 

саласы 
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6 тапсырма. Сұхбат құраңыздар. 

Сіз «Аспап жасау» мамандығы бойынша білім алып жатқан 

студентсіз. Басқа мамандықта оқитын досыңызбен өз мамандығыңыздың 

артықшылықтары туралы айтып, сөз жарыстырыңыз. Досыңыздың сіздің 

мамандығыңыздың бүгіні және болашағы жайлы айтқан пікірлерін қостап 

немесе жоққа шығарып, тақырыпты ары қарай дамытыңыз. 

7 тапсырма.  Мәтіннен септік жалғаулары жалғанған сөздерді тауып,      

кестені толтырыңыз. 
 

Ілік 

септік 

Барыс 

септік 

Табыс 

септік 

Жатыс 

септік 

Шығыс 

септік 

Көмектес 

септік 
 

 

     

Мәтін алды тапсырмалар: 

 

1 Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар:  

жүйе – система 

жөндеу– ремонт 

өндірісті ұйымдастыру – организация производства 

проектирование – жобалау 

техникалық қызмет көрсету – техническое обслуживание 

қамтамасыз ету – обеспечивать 

мекеме– учреждение 

құрамдас бөліктері – составные части 

кешен– комплекс  

құрылым – структура 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз.  

 

Биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелер 

 

Биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелер жөніндегі 

техник - биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелерді, 

аспаптарды, құрылғылар мен биомедициналық техника құралдарын әзірлеу, 

өндіру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу саласындағы білікті маман. 

Оның негізгі қызметі өндіріске қоюды, кешенді техникалық қызмет көрсетуді 

және биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелерді жөндеуді 

уақтылы қамтамасыз ету болып табылады.  

Биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелер жөніндегі 

техник биотехникалық аппаратура сатып алған медициналық мекемелерде, 

зерттеу зертханаларында, ғылыми-зерттеу медициналық институттарында 

қауіпсіздік техникасын қатаң сақтай отырып, жұмыстарды орындайды. 
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Арнайы киім киеді. Осы мамандық иесінің биотехникалық және медициналық 

аппараттар мен жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері, биотехникалық және 

медициналық аппараттар мен жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін тексеру 

тәсілдері, бақылау-өлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу ережесі, 

биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелерді құрастыру 

технологиясы, биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелердің 

пайдалану құжаттамасының мазмұны бойынша терең білімі болуы қажет. 

Маманның бақылау-өлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу, 

биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелердің техникалық 

сипаттамаларын бақылау, биотехникалық және медициналық аппараттар мен 

жүйелердің пайдалануға дайындығын тексеруді жүргізу, аппараттар мен 

жүйелердің құрамдас бөліктерінің пайдаланылған ресурстарын анықтау және 

ауыстыру, пайдалану орнында биотехникалық және медициналық аппараттар 

мен жүйелердің орнатылуын орындау бойынша құзыреті болуы қажет. Бұл 

мамандықты бітірушілер биотехникалық аппаратура сатып алған 

медициналық мекемелерде, зерттеу зертханаларында, ғылыми-зерттеу 

медициналық институттарында жоғары сұранысқа ие. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Техникалық әдебиетті аудару жөнінде алған теориялық 

білімдеріңізді пайдалана отырып, мәтінді аударыңыз. 

2 тапсырма. Мына сөздерді қатыстырып сөйлем 

құраңыз: биотехникалық аппараттар, құрылғыларды әзірлеу, медициналық 

мекеме, бақылау-өлшеуіш аппараты, техникалық қызмет көрсету.   

3 тапсырма. Мәтіндегі етістіктерді теріп жазып, қай шақта тұрғанын 

анықтаңыздар.  

4 тапсырма. Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді қазақ тіліне 

аударыңыз. 

Специалисты работают в фирмах, занимающихся разработкой и 

продажей биомедицинского оборудования, в медицинских центрах и лечебно-

профилактических учреждениях, спор-тивно-оздоровительных комплексах, 

курортно-санаторных организациях, в биологических исследовательских 

лабораториях. Они занимаются производством и техобслуживанием лечебно-

диагностических приборов и компьютерных систем, медико-биологической 

аппаратуры, систем жизнеобеспечения и медицинского контроля 

5 тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар дайындаңыз, оларға 

жауап беру арқылы мәтінді ауызша мазмұндауға дағдыланыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

тасымалдау – транспортировка 
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бақылау –контроль 

медициналық аспаптар- медицинские приборы 

дербес құрылғы – персональное устройство 

өлшеу – измерение 

талдау – анализ 

реттеу –регулирование 

басқару – управление 

кешен – комплекс 

мәлімет – сведение 

өңдеу– обработка 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Аспаптардың қолданылу аясы 

 

Аспап - әскери істе қолданылатын, мәліметтерді өлшеу, алу (табу), 

талдау, өндеу мен беруге арналған құрылғылар, сондай-ақ реттеу мен басқару 

құралдары. Олар дербес құрылғы ретінде және дара элемент түрінде 

қолданылады, сонымен қатар басқа да құралдармен аспаптық кешенге 

біріктірілуі мүмкін. Аспаптар бірқатар негізгі қасиеттері бойынша жіктеліп, 

төмендегідей болып бөлінеді: 

- арналуы бойынша — өлшегіш, бақылаушы, реттеуші, қорғаушы, 

басқарушы, есептеуші, бақылаушы және көздеуші (күндізгі және түнгі), 

операторларды, есептоптарды, жүргізушілерді және т.б. жаттықтыру 

аспаптары; 

- қондырылған орны бойынша — ішке кондырылған және автономдық, 

атқаратын міндеттері бойынша —қызметтік аспаптар. 

Аспап жұмысына оператордың катысу дәрежесі бойынша — 

автоматтандырылмаған (қолмен басқарылатын), жартылай 

автоматтандырылған және автоматтандырылған; тасымалдау мүмкіндігі 

бойынша — алып жүретін, тасымалды және тұракты; әрекет принципі 

бойынша — механикалық, электромеханикалық, пьезоэлектрлік, оптикалық, 

оптика-механикалық және т.б. түрлерге бөлінеді. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар. 
 

1-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар қойыңыз. 

2-тапсырма. Мәтіндегі мағыналық ұйытқы сөздерді көрсетіңіз. 

3-тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз. 

4-тапсырма. Мәтіннен анықтама болып келген сөйлемдерді теріп 

жазыңыз. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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5-тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сөйлем 

құраңыздар. 

Осы заманғы техника, кәсіби маман, теориялық білім, білімді дамыту, 

шетел тілдерін еркін меңгеру, ақыл-ой қабілеті, беделді мамандықтар, тілдік 

құзырет. 

6-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті көптік жалғауларын 

қойыңыздар. 

Аспап..., мәлімет..., құрылғы..., мүмкіндік..., кешен.... . 

7 тапсырма. Сөйлемнің жалғасын дұрыс тауып, аяқтаңыздар және 

аударыңыз. 

 

Аспап - мәліметтерді өлшеу мен 

өндеуге   

қолданылады 

Олар дербес құрылғы ретінде арналған құрылғылар 

Аспаптар негізгі қасиеттері 

бойынша 

біріктірілуі мүмкін 

Басқа да құралдармен аспаптық 

кешенге  

бөлінеді. 

 

8 тапсырма. Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді қазақ тіліне 

аударыңыз. 

Современное приборостроение - отрасль, выпускающая средства 

измерения, анализа обработки и представления информации, устройства 

регулирования, автоматические  и  автоматизированные системы управления; 

область науки и техники, разрабатывающая средтва автоматизации и  системы 

упрвления  различных уровней- от автоматов и  регуляторов технологических 

процессов до  корпоративных и отраслевых АСУ. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

жүйе – система 

сала– отрасль 

ғылым мен техника саласы – отрасль науки и техники 

басқару жүйелері – системы управления 

қызмет көрсету –обслуживание 

түрлендіргіш – преобразаватель 

мекеме– учреждение 

құрамдас бөліктері – составные части 

кешен– комплекс  

құрылым – структура 
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2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Мехатроника және роботтытехниканың қазіргі замандағы күйі 
 

Мехатроника және роботтытехника – ғылым және техниканың жаңа 

саласы, механика, электроника және микропроцессорлық техника, 

информатика білім салаларына негізделген машиналар мен қозғалысты 

компьютерлік басқару жүйелерін құру және қолдануға, сонымен қатар 

заманауи, жаңа сапалы, тіптен әмбебап қасиеттері бар электрмеханикалық 

жүйелердің құрылысын зерттеуге арналған. 

Мехатрондық жүйе – бұл микроконтроллер, дербес компьютер немесе 

есептеуіш құрылғылар арқылы басқарылатын жаңа күшті электроника арқылы 

біріктірілген электрмеханикалық компоненттер. Соған қарамастан,  бұл жүйе–

мехатрондық тұрғыдан стандартты компонентерді қолданғанымен, 

мүмкіндігінше біртекті құрылады, конструкторлар жүйенің барлық құрамдас 

бөліктерін біріктіруде модульдер арасында артық интерфейстерді қолданбауға 

тырысады. Әдетте, микроконтроллерға енгізілген аналогты цифрлық 

түрлендіргіш, интеллектуалды күшті түрлендіргіштер және т.б. бұл жүйенің 

массасы мен өлшемдерін қысқартады, жүйенің сенімділігін арттырады және 

қандай да бір артықшылықты көбейтеді.  

Жапон деректері бойынша заманауи «Мехатроника» терминін 1969 

жылы Yaskawa Electric фирмасы енгізген. Бұл атау «МЕХАника» және 

«элекТРОНИКА» терминдерінің бірігуінен пайда болды. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Мәтіннен тірек элементтерді теріп жазыңыз, оларды 

пайдалана отырып,  мазмұндаңыз.  

2 тапсырма. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

3 тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз.  

4 тапсырма. Мамандығыңызға байланысты терминдер жазыңыз, 

мағынасын түсіндіріңіз. 

5 тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сөйлем 

құраңыздар. 

Осы заманғы техника, кәсіби маман, теориялық білім, білімді дамыту, 

шетел тілдерін еркін меңгеру, ақыл-ой қабілеті, беделді мамандықтар, тілдік 

құзырет. 

6 тапсырма. Мәтінді өз ақпаратыңызбен толықтырыңыз 

7 тапсырма. Мына сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге 

айналдырыңыздар. 

1.  Мехатроника және роботтытехника – ғылым және техниканың жаңа 

саласы. 
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2.  «Мехатроника» терминін 1969 жылы Yaskawa Electric фирмасы 

енгізген. 

3. Бұл атау «МЕХАника» және «элекТРОНИКА» терминдерінің 

бірігуінен пайда болды. 

4. Мехатрондық жүйе – бұл микроконтроллер, дербес компьютер немесе 

есептеуіш құрылғылар арқылы басқарылады. 

8 тапсырма. Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді қазақ тіліне 

аударыңыз. 

Предприятия приборостроения, как и многие промышленные 

предприятия обрабатывающих отраслей, в последнее десятилетие 

столкнулись с комплексом проблем в области организационного управления. 

В условиях рыночной экономики для любого промышленного предприятия 

важнейшее значение имеет обеспечение его стабильной работы. Средством 

достижения этого является реализация обширного перечня мероприятий по 

приведению предприятия в соответствие со стратегией его развития и требует 

решения крупных проблем: улучшение управления, повышение 

эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, рост производительности труда, улучшение финансово – 

экономических результатов, автоматизация информационного обеспечения, 

что влечет за собой необходимость принятия принципиально новых и 

оптимальных управленческих решений. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Жаңа сөздермен танысыңыздар. 

қолданбалы бағдарлама – прикладная программа  

қозғалыс – движение 

негізделген – основан 

тасымалдау – транспортировка  

машина жасау – машиностроение 

мехатроника саласы – отрасль мехатроники 

кәсіпорын – предприятие 

тұрмыстық аспаптар – бытовые приборы 

өлшеу құралдары – средства измерения 

қызмет саласы – сфера деятельности 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Инженер-мехатроник 

 

Инженер-мехатроник мехатроника саласында жұмыс істейді. Бұл 

механика, электроника және микропроцессорлық техника, информатика және 

машиналар мен агрегаттар қозғалысын компьютерлік басқару саласындағы 
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білімдерге негізделген компьютерлік қозғалысты басқаратын машиналар мен 

жүйелерді құруға және пайдалануға арналған ғылым мен техника саласы.     

Инженер-мехатроник мұнай мен газ өндіретін, тасымалдайтын және 

өңдейтін кәсіпорындарда, ғарыштық техника, машина жасау 

кәсіпорындарында пайдаланылатын автоматты және автоматтандырылған 

машиналар мен жүйелерді, роботты техникалық жүйелерді зерттеумен, 

жобалаумен және пайдаланумен айналысады. Автоматты құралдар мен 

басқару жүйелері ұшақтарда, автомобильдерде, тұрмыстық аспаптарда және 

т.б. қолданылады.  

Инженер-мехатроник жүйенің элементтері мен олардың белгіленуін 

білуге, мехатрон жүйесін құрастыра және тестілей білуге, жұмыс және өлшеу 

құралдарының құрылысын және олардың жұмыс істеу принциптерін білуге 

және оларды пайдалана отырып, оларға қызмет көрсете білуі тиіс. Жұмыс 

техникалық құжаттаманы оқу, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді 

білу, сондай-ақ басқару бағдарламаларын құру білігін талап етеді.  

Маманның негізгі қызмет саласы: 

- зерттеу, жобалау және пайдалану; 

- автоматты машиналар мен жүйелер; 

- мұнай мен газ өндіретін, тасымалдайтын және өңдейтін 

кәсіпорындарда, ғарыш техникасы кәсіпорындарында, машина жасау 

кәсіпорындарында пайдаланылатын робототехникалық жүйелер. 

 

Лексика-грамматиқалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Екі қатардағы сөздерден сөз тіркестерін жасаңыз. 

 

мехатроника техника 

компьютерлік жүйелер 

робототехникалық  басқару 

жүйелерді  принциптері 

өлшеу  қамтамасыз ету 

жұмыс істеу  құралдары 

бағдарламалық  саласы 

 

2 тапсырма. Берілген мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

Бұл мамандық иелері электрондық жүйелердi жобалау және бағдарлама 

жасау бойынша қазiргi компьютерлер арқылы микроэлектрониканы жобалау 

бойынша бiлiм алады. Мамандық 3 бағыт бойынша әзiрленеді. Оқу барысында 

студенттер электроника мен микропроцессорлық техниканы, компьютерлер 

мен бағдарламалық техниканы қолдануды оқып үйренеді. Мамандыққа 

дайындау «Электроника» кафедрасында жүзеге асырылады. 
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3 тапсырма. Сөздіктің көмегімен төменде  берілген сөз тіркестерін 

аударыңыз. Осы сөз тіркестерімен сөйлем құрастарыңыз.  

Компьютерлік басқару саласы, робототехникалық жүйелерді зерттеу, 

өлшеу құралдарының құрылысы, жұмыс істеу принциптерін білу, қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету, маманның негізгі қызмет саласы, 4 тапсырма. 

Берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырыңыздар. 

1. Инженер-мехатроник мехатроника саласында жұмыс істейді. 

2. Автоматты құралдар мен басқару жүйелері ұшақтарда, 

автомобильдерде, тұрмыстық аспаптарда және т. б. қолданылады. 

3. Инженер-мехатроник мехатрон жүйесін құрастыра және тестілей білуі 

және өлшеу құралдарының құрылысын және олардың жұмыс істеу 

принциптерін білуі тиіс. 

4. Инженер-мехатроник автоматты және автоматтандырылған 

машиналар мен жүйелерді, робототехникалық жүйелерді зерттеумен, 

жобалаумен және пайдаланумен айналысады. 

5 тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойыңыздар. 

Инженер-мехатроник мұнай мен газ өндір..., тасымалда... және өңде... 

кәсіпорындарда, ғарыштық техника, машина жасау кәсіпорындарында 

пайдаланыл... автоматты және автоматтандырылған машиналар мен 

жүйелерді, робототехникалық жүйелерді зерттеу..., жобалау... және 

пайдалану... айналысады 

6 тапсырма. Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді қазақ тіліне 

аударыңыз. 
Для всех приборов основными показателями качества являются 

показатели точности, надежности и технологичности. На всех этапах 

конструирования прибора конструктор должен находить технические 

решения, обеспечивающие соответствие создаваемого прибора  требованиям 

не только ТЗ (техническое задание), но и требованиям, не отраженным в ТЗ, 

но выполнение которых, необходимо в любом техническом проекте. Речь идет 

о требованиях, обеспечивающих создание качественного прибора или любого 

другого объекта проектирования. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

 

1. Мәтінге қатысты жаңа сөздермен танысыңыздар. 

кезең – этап 

жасау – разработка 

зертхана – лаборатория 

көшірме – копирование 

өндірістік  – производственный 

әсер – влияние 

заманауи жүйелер – современные системы 
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есептеуіш машиналар – вычислительные машины 

көлік – транспорт 

өлшеу құралдары  – средства измерения 

қарапайым – простой 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 
Роботтытехниканың даму кезеңдері 

  

Роботтытехниканың даму кезеңі XX ғасырдың 40-жылдары болып 

табылады, осы жылдары Окридж және Аргонн ұлттық зертханаларында 

көшірме түріндегі манипуляторлар жасалды, бұл манипуляторлар 

радиоактивті заттармен жұмыс істеуге арналған. Елуінші жылдардың аяғында 

«Юнимейшн» фирмасы компьютер арқылы басқарылатын  ең алғашқы 

өндірістік роботты жасады. Келесі он бес жыл бойы көптеген өндірістік және 

тәжірибелік құрылғылар жасалды.  

Роботтытехниканың тарихы адам ойлап тапқан ғылыми жаңалықтармен 

байланысты. 

Б.з.д. V – II  ғасырлар – сулы және құмды сағаттар, күрделі автоматтар. 

Б.з.д. V ғасыр - Платонның еңбектерінде адамның ойлауы және 

механикаға қатысты идеялар кездеседі. 

Б.з.д. IV ғасыр - Аристотель өзінің «Органон» атты логикалық еңбегінде 

логиканың формальді бөлімі – силлогистика туралы бөлімді ғылымға енгізеді. 

Оның еңбектері дүние жүзілік логикалық ғылымның дамуына әсер етеді. XVII 

ғасырға дейін Еуропада логика ғылымы Аристотельдік көзқараспен дамиды. 

Б.з.д. III ғасыр – Александр қаласының грек ғалымы және физигі 

Ктесибиус су сағатын құрастырады. Бұл ең алғашқы дәл хронометрлік 

өлшемдерді жасайтын автомат болып табылады. Сағат  қозғалатын 

денелерден тұрады. Бұған дейін тек құм сағаты жасалған еді. Ктесибиустін 

есімі ең алғаш тістік беріліспен байланысты. 

Б.з.д. II ғасыр - Қытайда күрделі автоматтар, сонымен қоса тұтас 

механикалық оркестрлар жасалды.  

Негізінен көптеген заманауи жүйелер мехатронды болып табылады не 

қандайда бір мехатронды идеяға негізделеді. Сондықтан біртіндеп 

мехатроника «барлық туралы ғылымға» айналып келеді. Роботтар түрлі-түрлі 

өлшемдерде және формаларда  болады, олар кез келген тәртіпте жұмыс істей 

алады. Мысалы, термостат, сканер – бұлар робот болып табылады. Мұндай 

роботтарға әдетте, «автомат» деген термин қолданады, себебі олар адаммен 

ешқандай ұқсастығы жоқ. Қазіргі роботтар жасанды интеллект технологиясы 

көмегімен алдын-ала құрылған немесе оператор бұйрығы арқылы қандай да 

бір әрекеттер орындайды. Роботтар адам баласына тікелей көмектесе алады: 

ауыр жүктерді көтеру, зиянды материалдармен жұмыс жасау, тағы басқа да 
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пайдалы әрекеттер. 2-суретте мехатроника мен роботтытехниканың құрамдас 

бөліктері көрсетілген.  

Қазіргі таңда мехатроника мен роботтытехника ТМД елдерінің мынадай 

салаларында қолданылады: роботтытехника (өндірістік және арнайы); 

авиациалы, космостық және әскери техника; көлік құрылысы (мысалы, 

тежегіш жүйесін алдын ала тоқтатпау, автокөлік және автотұрақ 

қозғалысының тұрақтандыру жүйесі); әдетті емес транспорттық жүйелер 

(электрвелосипедтері, жүкті арбалар, электрроллерлер, мүгедектерге арналған 

арбалар); офистық техника (мысалы, көшірме және факсты құрылғылар; 

есептеуіш техниканың элементтері (мысалы, принтерлер, плоттерлер, 

дискжетектері); медициналық құрылғылар (клиникалық, қызмет, емдеу); 

күнделікті техника (кір жуу, тігін, ыдыс жуу және басқа да машиналар); 

бақылау-өлшеу құрылғылары мен машиналары.  

Жалпы роботтар қолдану саласына қарай үш топқа бөлінеді: 

а) адам тәрізді;  

ә) ақпараттық (зерттеуіш), өте қауіпті не адам қолы жетпейтін ортада 

ақпарат жинау үшін арналған;  

б) өндірістік роботтар, өндірістің әртүрлі салаларының технологиялық 

процесстерін автоматтандыру үшін арналған.  

Көптеген өндірістік роботтар  шағын электронды есептеуіш машиналар 

арқылы басқарылады, негізінен роботтар қарапайым механизм болып 

табылады. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Мәтінге қатысты сұрақтарға жауап беріңіздер: 

1) Мехатроника мен роботтытехника қандай салаларда қолданылады? 

2) Роботтар қолдану саласына қарай неше топқа бөлінеді? 

3) Өндірістік роботтар  қалай басқарылады? 

4) Ең алғашқы өндірістік робот қашан жасалды? 

2 тапсырма. Анықтама болып келген сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

3 тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз. 

4 тапсырма.  Сөздер мен сөз тіркестерінен сөйлем құраңыздар. 

Роботтытехниканың даму кезеңі, өндірістік робот, ғылымның дамуы, 

электронды есептеуіш машиналар, жасанды интеллект технологиясы, 

бақылау-өлшеу құрылғылары, заманауи жүйелер, медициналық құрылғылар. 

5 тапсырма. Берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге 

айналдырыңыздар: 

1. Елуінші жылдардың аяғында «Юнимейшн» фирмасы компьютер 

арқылы басқарылатын  ең алғашқы өндірістік роботты жасады. 

2.  Роботтытехниканың тарихы адам ойлап тапқан ғылыми 

жаңалықтармен байланысты. 
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3. Роботтар адам баласына тікелей көмектесе алады. 

4. Өндірістік роботтар, өндірістің әртүрлі салаларының технологиялық 

процесстерін автоматтандыруға арналған. 

6 тапсырма. Тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

7 тапсырма. Мәтінде берілген ақпартты пайдаланып, сөйлемдерді 

аяқтаңыз 

 

Роботтытехниканың даму кезеңі XX 

ғасырдың 40-жылдары ... . 

шағын электронды есептеуіш 

машиналар арқылы басқарылады 

Елуінші жылдардың аяғында 

компьютер арқылы басқарылатын...  

болып табылады 

Өндірістік роботтар...   үш топқа бөлінеді 

Роботтар қолдану саласына қарай...  ең алғашқы өндірістік робот жасалды 

 

Жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз.  

Сіз «Робот техникасының тарихы және болашағы» атты семинарға 

қатыстыңыз. Семинарда көтерілген мәселе төңірегінде әріптестеріңізбен ой 

бөлісіңіз. 

1-тапсырма. Кестеде берілген сөздердің баламасын тауып, кестені 

толтырыңыз 

 

1 интегралдық микросұлбалар 1  

2 жартылайөткізгіш 2  

3 жұқа қабыршық 3  

4 пассивті астарлық қабат 4  

5 үлкен интегралдық сұлба 5  

6 фунуционалдық құрылымдар 6  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

    

Электроника 

 

Электроника – ғылым мен техниканың вакуумда, газда, сұйықта, қатты 

дене мен плазмада, сондай-ақ олардың бір-бірімен жанасу шекарасында 

байқалатын электрондық және иондық құбылыстарды зерттеуге және оларды 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
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қолдануға арналған саласы. Оның физикалық электроника және техникалық 

электроника деп аталатын басты екі саласы бар. Физикалық электроника 

электрондық және иондық құбылыстарды, электрондық және иондық 

аспаптарды, құрылғылар мен қондырғыларды құрастыру принципін, 

электрондық және иондық аспаптардың көмегімен электр энергиясын 

қабылдау, түрлендіру және беру принциптерін, электрондар мен иондар 

ағынының затқа әсер ету механизмін теориялық және тәжірибелік жолмен 

зерттейді. Техникалық (қолданылмалы) электроника электрондық және 

иондық аспаптарды, құрылғылар мен қондырғыларды ғылымда, өнеркәсіпте, 

байланыста, ауыл шаруашылығында, құрылыста, көлікте, т.б. салаларда 

пайдаланудың теориясы мен практикасын қамтиды.  

Электроника пайда болмастан бұрын электр доғасы (1802), газдағы 

солғын разряд (1850), катод сәулелері (1859), т.б. ашылып, қыздыру шамы 

(1873) құрастырылды. Ғылым мен техниканың дербес саласы ретінде 

электроника тек 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қалыптасты. Бұл 

кезеңде термоэлектрондық эмиссия (1883), фотоэлектрондық эмиссия (1889) 

құбылыстары ашылды, электронды сәулелік түтік (1897), вакуумдық диод 

(1904), вакуумдық триод (1907), кристалдық детектор (1900 – 05) жасалды. 

Радионың ойлап табылуы (1895) электрониканың одан әрі дамуына шешуші 

ықпал етті.  

Электрониканы адамның іс-әрекетінің әр алуан саласында пайдалану 

нәтижесінде ой еңбегі мен дене еңбегінің өнімділігін күрт арттыруға, 

өндірістің экономикалық көрсеткіштерін жақсартуға, басқа тәсілдермен 

орындалмайтын кейбір мәселелерді шешуге мүмкіндік берді. Техникалық 

электроника радиоэлектроника, өнеркәсіптік электроника,  көліктік 

электроника, медициналық электроника, геологиялық электроника ядролық 

электроника және т.б. жеке салаларға бөлінеді.  

Ал техникалық электрониканың құрылғылары мен жүйелері ақпараттық 

электроника (атқарушы тетікті технологиялық процесс пен биологиялық 

нысанды басқару, өлшеу, қадағалау мақсатында қажетті ақпаратты қабылдау, 

жинақтау, өңдеу, сақтау, беру мәселелеріне арналды), энергетикалық 

электроника (электр энергиясын өндіру, түрлендіру және беруге арналады) 

және технологиялық электроника (материалдарды не бұйымдарды 

механикалық, термиялық, т.б. өңдеу мақсатында затқа электрлік-магниттік 

өрістің не бөлшектер ағынының тікелей әсер етуіне арналады) болып 3 класқа 

ажыратылады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтінді мағыналық бөліктерге бөліңіз. 

4. Мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар қойыңыз. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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5. Берілген сөз тіркестерімен сөйлем құрастырыңыз: электронды 

медициналық жабдықтар, медициналық технологиялар, зертханалық 

құралдар, отандық өнім.   

6. «Жабдық» сөзімен сөз тіркестерін құрастырыңыз. 

7. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді  қойыңыз, аударыңыз. 

Алматыда медицина және фармацевтика индустриясы ... қатысуымен 

өтетін дәстүрлі көрме 2 күнге созылады. Мұнда ... мүмкіндіктерге ие ... және 

емдеу технологиялары таныстырылады. Көрмеге электронды медициналық ... 

мен медициналық ..., зертханалық, ауруханалар мен санаторийлерге, 

фармакологияға арналған 300-ге жуық жабдықтар қойылған. Айта кетейік, 

көрмеге әлемнің 17 елінен 170 компания қатысты. Олар Ұлыбритания, 

Германия, Үндістан, Иордания, Қазақстан, Қытай, Корея, Латвия, Польша, 

Ресей, Таиланд, Түркия, Өзбекстан, Украина, Франция және Чехия ... 

танымал... болып табылады. 

Қажетті сөздер: мамандарының, заманауи, диагностикалық, жабдықтар, 

технологиялар, құралдар, елдерінің, өндірушілер). 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

жоба – проект 

жасау – разработка 

өнім – продукция 

өндірістік  – производственный  

үлес – доля 

қондырғы – установка 

көлік – транспорт 

өлшеу құралдары – средства измерения 

нарық – рынок 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Омеганың инновациялық жобалары 

 

«Омега» прибор жасау зауыты сонау кеңестік заманда-ақ электронды 

автоматты жүйелерге байланыс құрылғылары және темірден түрлі құрамалар 

жасап, аспаптарға дәлдік механизмді тетіктерді жасауға маманданған. Қырық 

жылдан астам тарихы бар өндіріс ошағы ең бастысы, білікті мамандарын 

сақтап қалды. Қазір мұнда 168 адам жұмыс істейді. Бас директор Азамат 

Жуаспаевтың айтуынша, қазір зауыттағылар «Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ-

ның, ҚР Қорғаныс министрлігінің тапсырыстарын орындап отыр. «Таза су» 

қондырғыларына өзге өңірлерден бес тапсырыс алған. Зауыттың келешегі зор. 

Алдағы үш жылда «Қазақстан теміржолы» компаниясында төрт жоба жүзеге 
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асырылады. Әр жобада қазақстандық үлес болуы тиіс. Жыл сайын кесте 

бойынша ол 20 пайыз игерілу керек. Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік 

Қазақстан облыстарына қондырғы шығарумен айналысқан.  

Зауыт келешегінің көзірі – ИФС, яғни инфрадыбыспен емдеу 

құрылғысы жобасы. Әлемде мұндай дыбыспен емдеу әлі қолға алынбаған. 

Адам ағзасының 90 пайызы судан тұратынын ескерсек, судың молекулярлық 

бөлшектерінің көмегімен жұмыс істейтін аппарат адамды сауықтыруға 

көмектеседі. Онымен сүйек-буын ауруларын емдеуге Денсаулық сақтау 

министрлігі рұқсат берген. Медаспап Қарағандыда сынақтан табысты өткен. 

Енді Қазақстан бойынша тапсырыс болса дейді омегалықтар. Бұл 

патенттелген аппаратты шығару жолға қойылса, онда дәрі-дәрмексіз және ота 

жасамай-ақ кейбір ауруларды жазып алуға болады екен. ИФС жобасы іске 

асса, 50 адамға жұмыс ашылады. 

 «Омеганың» ИФС аспабын инновациялық өнімге жатқызуға болады. 

Оның авторы алматылық ғалым В.Казаков бұл жобаға жеті жыл өмірін 

арнаған. Медициналық қондырғылардың барлығы елімізге шетелден 

әкелінеді. Ал өзіміздің төл қондырғымыз мүлдем жоқ. Сондықтан бұл жоба 

Қазақстанда жүзеге асса, өнімді әлемдік нарыққа шығуға жол ашық.  

Сонымен қатар зауыттың екінші тың жобасы – «КАРС» рентген 

аппараты. Әрине, ондай отандық өнім бізде Ақтөбе қаласында шығарылады. 

Ал омегалық жаңа рентген аппаратының алып жүруге, үйді-үйге апаруға, 

пайдалануға жеңіл, мобильді түрлері бар. «КАРС» –тың Қазақстан бойынша 

12-ісі шығарылып, қолданылуда. БҚО аумағындағы ауруханаларда оның екеуі 

пайдаланылуда. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бағдарламаға 

«Омеганың» рентген аппаратын енгізер болса, зауытқа қолдау болар еді. Әрі 

бұл қондырғы ауруды 90 пайыз анықтайды.  

 

Лексика-грамматиқалық тапсырмалар. 
 

1 тапсырма. Екі қатардағы сөздерден сөз тіркестерін жасаңыз. 

 

аспап жасау құрылғылар 

инновациялық зауыты 

білікті өнім 

рентген  маман 

мемлекеттік аппараты 

жұмыс істеу  құралдары 

бағдарламалық  бағдарлама 

 

2 тапсырма. Берілген мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер 

құрастырыңыз. 



27 
 

«Омега» прибор жасау зауыты электронды автоматты жүйелерге 

байланыс құрылғыларын және аспаптарға дәлдік механизмді тетіктерді 

жасауға маманданған. «Омеганың» ИФС аспабын инновациялық өнімге 

жатқызуға болады. Медициналық қондырғылардың барлығы елімізге 

шетелден әкелінеді. Зауыттың екінші тың жобасы – «КАРС» рентген 

аппараты. Әр жобада қазақстандық үлес болуы тиіс. 

3 тапсырма. Сөздіктің көмегімен төменде  берілген сөз тіркестерін 

аударыңыз. Осы сөз тіркестерімен сөйлем құрастарыңыз.  

Инновациялық өнім, робототехникалық жүйелерді зерттеу, өлшеу 

құралдарының құрылысы, жұмыс істеу принциптерін білу, қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету, маманның негізгі қызмет саласы, басқару 

жүйелері. 

4-тапсырма. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп 

жазыңыздар. 

      

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

өндіруші – производитель 

нысан – обьект 

жетілдіру – усовершенствовать 

өндірістік – производственный  

қызмет – деятельность, служба 

жабдық  – оборудование 

сұраныс – спрос 

заманауи – современный 

енгізу – вндрение 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Аспап жасау зауыты 

 

«Орал аспап жасау зауыты» - әуе кемелері мен медициналық 

техниканың жетекші ресейлік өндірушісі. Технологиялық нысандары 

Екатеринбургте орналасқан. Компания әуе кемесінің технологиялық 

құралдарын өндіруге, кешенді медициналық құрылғыларды жетілдіруге 

маманданған. «Орал аспап жасау зауыты» мынадай қызмет түрлерін жүзеге 

асырады: 

- медициналық және басқа да жабдықтарды, авиациялық аспаптар мен 

өнімдерді (инженерлік қоса алғанда) әзірлеу және өндіру; 

- автомобильдер мен тұрмыстық техниканы, электр тауарларын, 

тұрмыстық заттар, электрондық жабдықтар мен тұтыну тауарларын өндіру; 

- ғылыми-зерттеу және дамыту жұмыстары; 
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- медициналық мақсаттағы бұйымдарды әзірлеу. 

Қазіргі уақытта нарықта сұранысқа ие денсаулық сақтау өнімдерінің 

жаңа түрлерін іске қосу мен авиация үшін жаңа өнімдер өндірісін арттыруды 

жоспарлап отыр. Орал аспап жасау зауыты, сондай-ақ, күрделі медициналық 

жабдықтарды өндіруші ретінде белгілі.  

Олар: 

- диагностикалық жабдықтар: УДЗ датчиктер, «Унисон-1» 

ультрадыбыстық сканері, «Унисон-2» ультрадыбыстық көпфункционалды 

құрылғылар сериясы; 

- анестезия жабдықтары: «Фаза» анестезия сериясы үшін тіркеме. 

Нарықтық сұранысты ескере отырып, өнеркәсіп соңғы инновациялық 

жобаларды жоспарлауда. Заманауи құрал-жабдықтар сапалы қызмет көрсетуге 

мүмкіндік береді Медициналық қызметтің сапасына заманауи құрал-

жабдықтардың ықпалы зор. ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-

2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 

асыруда медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуға, 

сондай-ақ, қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған 

стандарттарды кезең-кезеңімен енгізу қарастырылған.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4. Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5. Мәтіннің тілдік құралдарын (баяндауыш болатын сөз таптары, қос 

сөздер,  шылау сөздер, түрлері, анықтауыштық сөз тіркестері) анықтаңыз. 

6. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді анықтаңыз. 

7. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

В цифровых измерительных приборах осуществляется автоматическое 

преобразование входной измеряемой аналоговой величины в 

соответствующую дискретную величину с последующим представлением 

результата изменения в цифровой форме. 

Качество прибора и его подсистем определяется совокупностью 

простых и сложных свойств: точностью, надежностью, технологичностью. В 

процессе проектирования, на стадии анализа технического решения 

производится проверка соответствия расчетных показателей качества 

требованиям технического задания. Качество прибора в основном 

закладывается в процессе проектирования.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

өлшем– измерение 

шама – величина 
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көрсеткіш – показатель 

өндірістік – производственный  

қызмет – деятельность, служба 

жабдық – оборудование 

сұраныс– спрос 

енгізу – вндрение 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Өлшеуіш аспаптар 

 

Өлшеуіш аспаптар — белгіленген өлшемде өлшенетін физикалық 

шамалардың мәнін өлшеуге арналған өлшеу құралы болып табылады. 

Өлшеуіш аспаптарды көбінесе тікелей қабылдау операторы үшін ыңғайлы 

түрде өлшеу ақпараттарының сигналын әзірлеу арналған өлшеу аспаптары 

ретінде қарастырады. 

Ақпараттарды ұсыну тәсілі бойынша:  

Көрсететін өлшеуіш аспаптар — өлшенетін шаманың көрсеткіштерінің 

мәндерін есептеп көрсетуге ғана мүмкіндік беретін өлшеу аспабы. 

Тіркейтін өлшеуіш аспаптар  — көзделген тіркеу мәндерін өлшеу 

аспабы. Тіркеу мәндері аналогтық немесе сандық нысанда жүзеге асырылуы 

мүмкіндік  беріледі.. 

Өлшеу тәсілі бойынша: 

Тікелей әрекет ететін өлшеуіш аспап - мысалы, манометр, амперметр, 

яғни бір немесе бірнеше түрлендірілген  өлшенетін шамамен жүзеге 

асырылатын өлшеу аспабы  

Салыстыру өлшеу аспабы— өлшенетін шаманы белгілі шамамен тікелей 

салыстыру мақсатына арналған өлшеу аспабы. 

Көрсеткіштерді ұсыну пішіні бойынша: 

Аналогты өлшеу аспабы — өлшегіш аспап, айғақтар немесе оның 

шығыс сигнал өлшенетін шаманың өзгерісінің үздіксіз функциясы болып 

табылатын көрсеткіштерді өлшеу аспабы. 

Сандық өлшеу аспабы — сандық пішінде берілген көрсеткіштерді 

өлшеу аспабы. 

Басқа да белгілер бойынша: 

Жинақтау өлшеу аспабы — функционалды байланысқан, әртүрлі 

арналар бойынша жинақталатын екі немесе бірнеше шаманың жиынтығын 

көрсететін көрсеткіштерді өлшеу аспабы. 

Интегралдайтын өлшеу аспабы — өлшеу аспабы, онда өлшенетін 

шаманың мәні оны басқа шамамсн интегралдау бойынша анықталатын өлшеу 

аспабы. 



30 
 

- қолданылу және құрылымдық орындалуы бойынша (стационарлы, 

қалқанды, панельді, тасымалданатын); 

- құрылымын есепке ала отырып әрекет ету принципі бойынша 

(жылжымалы бөліктерімен және қозғалмалы бөліктерін); 

- механикалық бөліктер үшін аспаптар, сонымен қатар қарсы тұру 

моментін құру тәсілі (механикалық қарсы әрекеттермен, магниттік немесе 

электрмагниттік күштердің); 

- шкалалар және ондағы нөлдік нүктеге орналасу ережесінің сипатына 

қатысты (біркелкі шкала, бір қалыпты емес, бір жақты, екі жақты 

(симметриялық және симметриялық емес), нөлдік емес шкала). 

Есептеуіш құрылғылардың конструкциясы бойынша (жарық 

көрсеткішімен тікелей есептеу — жазу құрылғыларымен жарық шұғылалары, 

тілдік — оптоэлектрондық әсерлі — люминофор шкаласына арналған дірілдік 

жиілік өлшегіш). 

Есептеу құрылғылардың конструкциясы бойынша (тікелей есептеу, 

жарық көрсеткішімен — жарық шұғыласымен, жазу құрылғысымен, тілдік — 

дірілді жиілік өлшегіш, оптоэлектрондық әсердің шкаласы бойынша — 

люминофор); 

Өлшеу дәлдігі бойынша (мөлшерленген немесе мөлшерленген емес 

индикаторлар немесе көрсеткіштер); 

Қолданылатын энергия түріне қатысты (физикалық құбылыстармен) –

 электр механикалық,  жылу электрлік, электр кинетикалық, электр химиялық; 

Өлшенетін шаманың түрі бойынша (вольтметр, амперметр, веберметры, 

жиілік өлшегіш, варметр және т.б.). 

Өлшеу аспаптары келсідей параметрлермен сипатталады: 

- өлшеу диапозоны — аспаптың қалыпты жұмыс істеуі кезінде 

есептелген өлшенетін шаманың мәндер облысы (берілген дәлдікпен өлшеу); 

- сезімталдық шегі — аспап ажырата алатын біршама аз немесе шекті 

өлшенетін шаманың мәні; 

- сезімталдық — аспаптың көрсеткішінің мәнін өзгертуге қатысты 

өлшенетін параметрдің мәнін байланыстырады; 

- дәлдік — өлшенетін көрсеткіштің нақты мәнін көрсететін аспаптар 

қабілеттілігі (рұқсат етілген қателік шегі немесе белгісіздік өлшеу); 

- тұрақтылығы— белгілі бір уақыт ішінде калибрлеуден кейін берілген 

аспаптың дәлдігін ұстап тұру қабілеті; 

- электр өлшеуіщ аспаптар — өлшеу үшін әртүрлі электрлік шамаларды 

пайдаланатын құрылғылар тобы. Электр өлшеуіщ аспаптар тобына сондай-ақ 

басқа жеке өлшеу аспаптарының және басқа да өлшем құралдары — 

өлшемдер, түрлендіргіштер, кешенді қондырғылар кіреді.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар. 

3 тапсырма. Сөздікті пайдаланып, берілген кестені толтырыңыз. 
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1 Өлшеуіш құралдар 1  

2 Күрделі процестер 2  

3 Физикалық шама 3  

4 Бейэлектрлік шамалар 4  

5 Өлшеу ауқымы 5  

6 Жиілік ауқымы 6  

7 Шамаларды өлшеу 7  

8 Өлшеу нәтижесі 8  

9 Шамаларды түрлендіру 9  

 

4 тапсырма. Мәтінді абзацтарға бөліңіз, әр бөліктегі негізгі ойды 

табыңыз. 

5 тапсырма. Бұл мәтінде, мәселелер, қарастырылған, сипатталған, 

баяндалған, қысқаша және т.б. сөздердің көмегімен мәтінге аңдатпа жазыңыз.  

6 тапсырма. Мәтіннен мамандыққа қатысты термин сөздерді  теріп 

жазып, жасалу  тәсілін анықтаңыз.    

7 тапсырма. Мәтінді абзацтарға бөліңіз, әр бөліктегі негізгі ойды 

табыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

даму– развитие 

нарық – рынок 

қарқын – темп 

деңгей – уровень 

деңгей – соответствие 

тәжірибе – опыт 

сұраныс – спрос 

жетістік – достижение 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Мехатроник деген мамандық бар 

 

Мехатроника мен робототехника - елімізде енді ғана дамып келе жатқан 

инновациялық сала. Технология қалай дамыса, робототехника да солай 

дамиды, өйткені робототехника технологиямен тығыз байланыста екендігі 

түсінікті. Демек, мехатрониктер мен робототехниктер жақын болашақта еңбек 

нарығында сұранысқа ие мамандықтарға айналмақ. Аталған саланың дамуы 

соңғы жылдары қарқын алып келеді. Робототехника өмірдің барлық 
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саласында қолданылады. Өздігінен ашылып-жабылатын есіктерден бастап 

нанотехнологияларға дейін робототехника пайдаланылады.  

Әлемдегі Жапония, Германия, АҚШ, Корея сынды елдерде аталған сала 

жоғары деңгейде дамыған. Қазіргі күні мехатроника мен робототехниканың 

үздік жетістіктері ғылымда, өндірісте, авиацияда, космостық және әскери 

техникада, көлік жасауда, медициналық құрылғылар, бақылау-өлшеу 

машиналарымен қатар, тіпті күнделікті тұрмысқа қажетті техникалар ретінде 

кеңінен қолданылады.  

Еліміздегі робототехника саласы бұл елдермен салыстырғанда кенжелеп 

тұрғаны жасырын емес. Дегенмен қазір еліміздегі жоғары немесе кәсіптік 

білім беру мекемелерімен қатар мектептерде де балалардың, жастардың 

аталған саланы игеруіне мүмкіндігінше жағдай жасалып отыр. 

Робототехника – бірнеше пәннің үйлесім табуы. Бағдарлама жасау 

барысында міндетті түрде математика, информатика, физика, геометрия 

пәндерінің элементтерін пайдаланады. Мәселен, математикалық формуланы 

пайдалана отырып, өздері тәжірибе жүзінде шыңдайды. Физикалық есеп 

арқылы роботты, оның қимылын жасайды. Мұндағы басты мақсат – 

балаларды, жастарды ғылымға баулу.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтінге жай және күрделі жоспар құрыңыз. 

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

5. Не дегеніміз не/ не неге әсер етеді/ не неге жатады т.б. 

құрылымдармен келген сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

6. Сұрақ қоя отырып мазмұндаңыз. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

2. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

жасау – разработка 

жетістік – достижение 

бұйым – изделие 

қабілет – способность 

мүмкіндік – возможность 

сұлба – схема 

тұрақтылық– стабильность 

тербеліс – колебание 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 
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Микроэлектроника 

 

Микроминиатюрлі  электрондық  аспаптарды  жобалау,  жасау  және 

қолдану туралы ғылым микроэлектроника деп аталады. 

Микроэлектрониканың  жетістіктерінің      нәтижесінде      жүздеген 

миллиондаған микроминиатюрлік электрондық бұйымдарды бір кристалда 

орналастыруға және күрделі логикалық және басқа да операцияларды 

орындауға қабілетті электрондық сұлбаларды құруға болады.  Электрондық 

сұлбалардың мүмкіндіктерінің өсуі, бағасының және салмағының төмендеуі, 

оларды техникалық жүйелерге сәтті орналастыру мүмкіндігін тудырды және 

осы техникалық жүйелердің де мүмкіндіктерін кеңейтті. Демек, 

микроэлектрониканың дамуы мехатрониканың пайда болуына және дамуына 

барынша мүмкіндік жасады.  

Мехатрондық құрылғыларда микроэлектроника құралдарының 

қолданылуына интеграция (орама тығыздығының артуы) есебінен 

микроэлектроника құралдарының қоршаған орта әсерлеріне аса тұрақтылық 

қасиеттерге ие болуы әрекет етеді. Мысалы, ұшақтарда орналастырылған 

электрондық аппаратура электрлік шуға, механикалық тербелістерге және 

температураның кең диапазонда өзгеруіне әсер етеді.   

Мехатрондық құрылғыларда төзімділік пен сенімділік, дәлдік пен 

информациялық жүйелердің шапшаңдығы сияқты қасиеттер болуы қажет. 

Сонымен қатар, мехатрондану микроэлектроникаға жаңа міндеттер жүктейді. 

Демек, мехатроника мен микроэлектроника үрдістерінің дамуы өзара тығыз 

байланысты. 

 

Лексика-грамматиқалық тапсырмалар. 

1 тапсырма. Мәтіндегі тірек сөздерді табыңыз. 

2 тапсырма. Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз 

3 тапсырма. Сөздіктің көмегімен төменде берілген сөз тіркестерін 

аударыңыз. Осы сөз тіркестерімен сөйлем құрастарыңыз.  

Электрондық аспаптарды  жобалау, микроэлектрониканың  жетістіктері, 

электрондық сұлбаларды құру, информациялық жүйелер, бағдарламалық 

қамтамасыз ету, басқару жүйелері. 

4 тапсырма. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп 

жазыңыздар. 

5 тапсырма. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) – многопредельные 

универсальные приборы, предназначенные для измерения различных 

электрических величин: переменного и постоянного тока и напряжения, 

емкости и индуктивности, временных параметров сигнала (частоты, периода, 

длительности импульсов) и регистрации формы сигнала, его спектра. 

6 тапсырма. Сөздікті пайдаланып, берілген кестені толтырыңыз. 
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1 измерительные приборы и системы   

2 приборы систем управления   

3 способы обеспечения качества   

4 масштабы производства   

5 технология приборостроения   

7 электронное устройство   

8 электронные системы   

9 информационно-измерительная 

техника 

  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1.Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

бағыт – направление 

нәтиже – результат 

сынау – испытание 

нысан – обьект  

өсу – рост 

өзектілік – актуальность 

заңдылық – закономерность 

тербеліс – колебание 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Мехатрониканың қазіргі жетістіктері 

 

Мехатрониканың пайда болуында робототехниканың дамуының да 

үлкен рөлі бар. Роботтарды жетілдіруге және автоматтық басқарылатын, 

интеллектуалдық роботтарды құруға ұмтылу мехатрониканың дамуына әсер 

етті. Мехатроника, робототехника және басқа да ғылыми салалар арасында 

өзара байланыстар бар. Ғылымның бірде-бір бағыты,  техниканың кез келген 

нысаны өзінен өзі пайда болмайды. Ғылым мен техниканың дамуы, ғылыми 

білімдердің жинақталуы, адам құрастырған объектілерді жетілдіру – адамның 

өз мүмкіндіктерін кеңейтуімен, табиғат заңдылықтарын меңгеруге және 

қолдануға тұрақты түрде ұмтылысымен байланысты. Жасанды адамның – 

роботтың функционалдық мүмкіндіктерін табиғат жаратқан адам баласының 

мүмкіндіктерімен салыстыру – бір жағынан, ғылым мен техниканың қазіргі 

кездегі дамуының нәтижесі болса, екінші жағынан, қазіргі кезеңдегі 

танылмаған білімнің үлкен көлемі мен адам құрастырған нысандарды 

жетілдірудің шексіз мүмкіндіктерінің бар екендігін көрсетеді.  

Мехатроника ғылымның бір саласы бола отырып, ғылым мен өндірістің 

басқа да салаларындағы қол жеткен жетістіктерді қолдана алады. 

Мехатрониканың негізінде, өз кезегінде, ғылым мен техниканың басқа да 



35 
 

салалары дамиды, жаңа ғылыми бағыттар пайда болады. Зерттеу объектісі тек 

қана роботтар болып табылатын робототехника саласы мехатрониканың  

ажырамас бөлімі болып табылады. Мехатрониканың зерттеу объектісіне 

роботтардан басқа  мехатрондық құрылғылар жатады. Жүйелік техника – 

күрделі жүйелерді жобалау, құру, сынау және пайдалану мәселелерін 

қамтитын ғылыми-техникалық сала. 

Микроэлектрониканың  жетістіктерінің      нәтижесінде      жүздеген 

миллиондаған микроминиатюрлік электрондық бұйымдарды бір кристалда 

орналастыруға және күрделі логикалық және басқа да опреацияларды 

орындауға қабілетті электрондық сұлбаларды құруға болады.  Электрондық 

сұлбалардың мүмкіндіктерінің өсуі, бағасының және салмағының төмендеуі, 

оларды техникалық жүйелерге сәтті орналастыру мүмкіндігін тудырды және 

осы техникалық жүйелердің де мүмкіндіктерін кеңейтті.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4. Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

6. Интернетті пайдалана отырып, аспап жасау саласындағы  

жаңалықтарды табыңыз. Оны сабақта таныстырыңыз, оның өзектілігі мен 

келешегін талқылаңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

жетістік – достижение 

дәреже – степень 

табиғат құбылыстары – природное явление 

нәтиже – результат 

заңдылық  – закономерность 

тербеліс – колебание 

сұраныс– спрос 

дәреже – степень 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Электроника  ғасыры 

 

Өткен ғасырда электрониканың жетістіктері арқылы ғылым және 

техниканың барлық салалары қарқынды дамыды. Сондықтан, ХХ ғасыр 

электроника ғасыры деп аталады.  
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Микроэлектроника, наноэлектроника технологияларының мәнісін 

түсіндіру үшін, электрон техникасының даму тарихына қысқаша тоқталуға 

тура келеді. Адамзат қоғамы өзінің даму кезеңінде материалдық жағдай 

арқылы тұрмыс дәрежесін арттыру үшін табиғат құбылыстарын зерттеп, еңбек 

құралдарын жасап шығарды. Осындай жұмыстардың нәтижесінде күрделі 

құралдар жасалынып, техникалар пайда болды. Техникалық құралдарды 

пайдалана отырып, табиғаттың түрлі сырлары мен заңдылықтары зерттелді. 

Ғылымның дамуы арқасында техника дамыды да, бұл өз кезегінде  ғылымның 

өркендеуіне алып келді. 

Қазіргі уақытта ғылымның техникасыз, техниканың  ғылымсыз дамуы 

мүмкін емес. Техниканың даму деңгейі жаратылыстану ғылымдарының 

әсіресе, физика ғылымының жетістіктеріне байланысты болады. Бүгінгі 

физика жетістіктері ертеңгі техника дамуының негізі. ХІХ ғасырдың  аяғы мен 

өткен ғасырдың бастапқы жылдарында термоэлектрондық эмиссия, 

фотоэлектрлік эффект құбылыстары, атомның құрылысы, оның сәулеленуі 

бойынша физика саласы ғалымдарының теориялық, тәжірибелік 

жұмыстарының нәтижелері негізінде 1905 жылы электр тербелістерінің 

детекторы, бірінші электрондық аспап болған электрондық шам- диодтың 

конструкциясы және фотоэлемент жасалды. 1907-1908 жылдары әлсіз электр 

тербелістерін күшейтуші электрон лампа-триод жасалды. Осылайша 

электрондық техниканың негізі қаланды. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны сұраулы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5.  Мәтіннен күрделі сөздерді (бірігу, қосарлану, тіркесу арқылы 

жасалған) теріп жазыңыз. 

6. Сөздердің құрамына талдау жасаңыз: «нанофизика», «наноробот», 

«нанотехнология», «наноэлектроника», «суперкомпьютер», «кванттық ком 

пьютер. 

7. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз, осы тақырыпта ойыңызды 

жалғастырыңыз. 

 

Приборы первичной информации – это самая мобильная область  

приборостроения, а также техники и промышленности в целом. При 

появлении устойчивого платежеспособного  спроса,  а он возникает даже там, 

где до недавнего времени обходились без приборного обеспечения, рынок 

изделий приборостроения  поднимается достаточно быстро. Важно, чтобы эта  

работа была начата не на  пустом месте, а на основе недавних и немалых 

отечественных достижений. 
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Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

кезең– этап 

кескін – изображение 

түрлендіру– преобразование 

өлшем – измерение 

күшейту  – усиление 

қалыптасу – формирование 

жылдамдық– скорость 

ғарыш – космос 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Электрон техникасының пайда болып қалыптасуы және даму 

тарихы 

 

Электрон техникасының пайда болып қалыптасуы және даму тарихы 

бойынша өткен ғасырды екі кезеңге бөлуге болады. Радиотехника, байланыс 

техникасы, электрон техникасы өзара бір-бірін толықтырып радиоэлектроника 

ғылымын жарыққа шығарды. 1931 жылы оптикалық кескіндемені электр 

сигналдарына түрлендіріп беруші прибор- иконоскоп жасалынды. 1945 жылы 

телевидение пайда болды.  

Екінші Дүние жүзілік соғыс кезінде радиолокация және авиация үшін 

вакуумдық электрон шамдар орнына электромагнит толқын ұзындықтың 

сантиметрлік диапазонына (бірінші болып)алғаш рет кристалдық детекторлар 

жаратылды. 1947-48 жылдары электр сигналдарын күшейтуші жартылай 

өткізгішті материал германий пластинкасы негізінде электрон шам –триод 

орнына транзистор істеп шығарылды. Кейіннен бұл жұмысқа Нобель 

сыйлығы берілді. Кристал негізіндегі диод және транзисторлардың 

өлшемдері, массалары вакуумды электрон аспаптардан әлдеқайда кіші, 

сонымен қатар шыдамдылығы өте жоғары болған. Нәтижесінде  

микроэлектроника ғылымы пайда болды.  

Микроэлектроника ғылымының міндеті өлшемдері, массалары өте кіші, 

шыдамдылығы жоғары болған, кіші электр тогында істей алатын дискрет 

приборлар мен электрон құрылғыларды жарату. Өткен ғасырдың екінші 

жартысында микроэлектрониканың пайда болып, қалыптасуы, ғылым, 

техника, өнеркәсіп және өндірістің барлық салаларының дамуына, жаңа 

инфармациондық технология, кибернетика пәндерінің туылуына, ғарыштың 

игерілуіне себепші болды. Ғарыш кемесінің жерден көтерілу кезінде оның 

бортындағы 1 кг жүктің салмағы бірнеше жүз есе артып кетеді. Кеме 

бортындағы радиоэлектрон аппаратының талапқа сай жұмыс орындауы үшін 

бірнеше миллион электрон элементтері керек болады.  
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Ғарыш кемесінің жердің тарту күшін жеңіп, бірінші ғарыштық 

жылдамдықпен көтерілуі үшін, олардың бортындағы радиоэлектрондық 

аппараттардың массасын азайтып, өлшемдерін кішірейту керек болады. 

Мысалы, бір электрон есептеу машинасына 10
8 

сандағы дискрет 

элементтердің керектігін ескерсек, компьютерде қолданылатын әрбір 

электрон элементтің массасы 1 г, көлемі 1 см
3
, бағасы 2 теңге екендігін есепке 

алып бағаласақ, компьютердің массасы 100 т, көлемі 100 м
3
, бағасы 200 млн 

теңге болатыны анықталады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

5. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

6. Мәтіннен не неге әсер етеді/ не неге әкеліп соғады мағынасында 

келген сөйлемдерді жазыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

үздіксіз – непрерывный 

мән – значение 

өткізгіш – проводник 

оқшаулау – изоляция 

күшейту  – усиление 

тізбек  – цепь 

шалаөткізгіш  – полупроводник 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Микроэлектроника қасиеттері 

 

Физикалық электрониканың үздіксіз дамуы айрықша мәнді кезеңге – 

микроэлектрониканың пайда болуына жеткізеді. Кремнийдің өте кішкене 

(миниатюралы) жұқашаларынан немесе тұтас жиынтықтарынан орындалған, 

құрамындағы элементтердің тығыздығы жоғарғы дәрежеде болатын 

интегралдық тәсімдердің (ИТ) физикалық және техникалық мәселелерімен 

айналысатын ғылым мен техника саласын микроэлектроника деп атаймыз. 

Қысқасы, микроэлектроника дегеніміз, керекті қасиеттері бар әртүрлі 

элементтерді жасаумен айналысатын сала. Бұл элементтерге жататындар: 

жалғаулық өткізгіштер, актив элементтер (биполяр мен өрістік 

транзисторлардың құрамына кіретін p-n және металл-шалаөткізгіш өткелдері), 

сондай-ақ пассив элементтер (резисторлар мен конденсаторлар).                      
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Жоғарыда аталып өткен барлық элементтер өздерінің оқшаулағыш 

(изоляциялаушы) пен өткізгіш аймақтарымен көбіне кремний немесе басқа 

шалаөткізгіштің беті мен көлемінде бір төсеніште (подложкада) жасалады. 

Сондықтан, бұл салада қабыршақтардың (пленкалардың) өсетін орындары 

мен қалыңдығын, сондай-ақ төсенішке енгізілетін қоспалардың үйірленуін 

(концентрациясын) басқаруға мүмкіндік беретін тәсілдер қолданылады. 

Бұның нәтижесінде күшейту, есте сақтау, сигналдарды ығыстыру және т.б. 

амалдары ИТ (интегралдық тәсімдер) жасалады.  

ИТ мен қатар үзіктілікті элементтерден жиналған электр тізбектері 

қолданбалы электроника зерттейтін объектілер болып табылады. Бұның бәрі 

физикалық пен қолданбалы электрониканың өзара байланысы бір-біріне еніп 

кеткендігін көрсетеді. Өткен ғасырдың екінші жартысында 

микроэлектрониканың пайда болып қалыптасуы, ғылым, техника, өнеркәсіп 

және өндірістің барлық салаларының дамуына, жаңа ақпараттық технология, 

кибернетика, ғарыштың игерілуіне себепші болды. Өлшемдері, массасы өте 

кіші, шыдамдылығы жоғары болып кіші электр тогында істей алатын дискрет 

аспаптар мен электрондық құрылғыларды қолдану микроэлектрониканың 

міндеті болып табылады 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4. Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5. Курсивпен берілген сөздердің синонимін жазыңыз. 

6. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

7. Мәтінде қазақ тіліне аударыңыз 

Приборы первичной информации – это самая мобильная область  

приборостроения, а также техники и промышленности в целом. При 

появлении устойчивого платежеспособного  спроса,  а он возникает даже там, 

где до недавнего времени обходились без приборного обеспечения, рынок 

изделий приборостроения  поднимается достаточно быстро. Важно, чтобы эта  

работа была начата не на  пустом месте, а на основе недавних и немалых 

отечественных достижений. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

құбылыс – явление 

сәулелену – излучение 

өткізгіш – проводник 

жеткізу – доставка 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 
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Оптоэлектроника 

 

Оптикалық және электрондық құбылыстар физикалық тұрғыдан өзара 

терең байланысты. Жарық генерациясы (пайда болуы) – бұл электрондық 

құбылыс. Кері құбылыс – жарық көмегімен электр энергиясын алу – жақсы 

белгілі, мысалы, күн батареясы. Жарық пен электрдің өзара түрленуімен 

байланысты болатын оптоэлектрондық құбылыстардың қолданылып жүрген 

эффекілері мыналар:  

- электрооптикалық эффект; 

- Фарадей эффектісі және оған тектес құбылыстар;  

- рекомбинациалық сәулелену;  

- фотоөткізгіштік және оған тектес құбылыстар;  

- электролюминесценция;  

- Франц – Келдіш эффектісі;  

- басқармалы қоспалы, экситондық пен плазмалық жұту мен шағылысу;      

- фотохромдық, фототермопластикалық эффектілер және т.б. 

Сонымен, қорыта келгенде, электроникаға сәйкес оптоэлектрониканы, 

заттардың ішіндегі оптикалық пен электрондық құбылыстарды байланысты 

түрде зерттейтін, олардың негізінде жаңа аспаптар (элементтер) мен 

ақпараттық жүйелердің жасалынуымен айналысатын ғылым саласы деп 

анықтауға болады. Шартты түрде оптоэлектрониканы мына төмендегі үш 

салаға бөліп жүр: 

1) Фотоника. Бұл салада тек қана оптикалық сигналдар түрінде берілген 

ақпаратты сақтау, жеткізу, өңдеу мен бейнелеу үшін қолданылатын 

құрылғыларды жасау әдістерімен айналысады. 

2) Радиооптика. Бұл сала радиофизика қағидалары мен әдістерінің 

оптикада қолданылуымен айналысады. 

3) Оптроника. Ішкі оптикалық байланыстары бар электрондық 

құрылғыларды (оптоэлектрондық тәсімдер делінетін) жасау әдістерімен 

айналысады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіндегі тірек элементтерді тауып, мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4. Сөздіктердің түрлерін (түсіндірме сөздік, терминологиялық сөздік 

т.б.) пайдаланып, терминдерге анықтама жазыңыз. 

5. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

6. Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

7. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Современное приборостроение - отрасль, выпускающая средства 

измерения, анализа обработки и представления информации, устройства 
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регулирования, автоматические  и  автоматизированные системы управления; 

область науки и техники, разрабатывающая средтва автоматизации и  системы 

упрвления  различных уровней- от автоматов и  регуляторов технологических 

процессов до  корпоративных и отраслевых  АСУ. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Наноэлектроника-XXI ғасырдағы информациялық  жүйенің негізі 

 

Наноэлектроника ғылым мен техникадағы жаңа бөлім, қазіргі замандағы 

қатты заттар физикасы, кванттық электроника, физикалық химия және 

жартылай өткізгіштік электроника технологиясы негізінде 

құрылады.  Наноэлектроника облысын зерттеу жаңа принциптерді өңдеу 

үшін, сонымен қатар информацияны өңдеудің миниатюрлі және тез әсерлі 

жаңа сатысы үшін  пайда болды.  

Информацияны тарату, өңдеу, алу операцияларын құрайтын 

құрылғылар «информациялық жүйе» ұғымын құрайды. Бұл құрылғылар 

сыртқы әсерді (дауыс, қысым, температура, ортаның химиялық құрамасы) 

электрлік сигналға түрлендіретін әртүрлі датчиктер; бұл электронды жүйелі 

түрлендіргіштер және де компьютерлік технология негізінде осы сигналдарды 

өңдеуіштер, сонымен қатар ол радиобайланыс және телекоммуникация. Бұл 

жүйедегі информация үзіліссіз электрлік сигнал ретінде –информацияны 

кодалаудың аналогты формасы немесе тізбектелген электрлі импульс ретінде 

– кодалаудың цифрлық формасы ретінде беріледі.       

Аналогты кодалау кезінде керекті информация үзіліссіз электрлі 

сигналдың сәйкес тербелісінің амплитудасы және жиілігімен беріледі. 

Цифрлық формада информация екілік кодада болады, ол электрлі импульспен 

беріледі, логикалық жағдай «0» болса, электрлік кернеу (немесе 

ток)  болмайды,  ал «1» болса электрлік кернеу (немесе ток)  болады. 

Цифрлық кодтардың  қателерден және бөгеттерден қорғанысы, есептеуіш 

жүйелердегі өңдеудің үлкен жылдамдығы және байланыс арналары арқылы 

өтетін информацияның үлкен тығыздықтағы берілуі, олардың жаңа 

информациялық жүйелерде кең таралуына негіз болды. Олардың негізгі 

элементі болып логикалық 0 және 1 тұрақты электрлі жағдайға сәйкес келетін 

электронды аспап.   

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіндегі тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4. Мәтіннен модаль сөздерді көрсетіңіз. 

5. Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 
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6. Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

7. Мәтіннен анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестерін көрсетіңіз. 

8. Берілген мәтінді қазақ тіліне аударыңыз:  

Качество прибора и его подсистем  определяется совокупностью 

простых и сложных свойств: точностью, надежностью,  технологичностью и 

т.д. В процессе проектирования, на стадии анализа технического решения 

производится проверка соответствия рассчетных показателей качества 

требования технического задания. Качество прибора в основном 

закладывается в процессе проектирования. Повысить качество прибора можно 

технологическим, проектно- конструкторским и компенсационным методами. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Интегралдық микросұлбаларың түрлері және жасалу технологиясы 

 

Конструктивті – технолнологиялық  белгілері бойынша 

интегралдық  микросұлбалар жартылай өткізгіштік  (монолитті), пленкалық, 

гибридтік және бір-бірімен сыйысқан ИМС-тар деген кластарға бөлінеді. 

Жартылай өткізгіштік ИМС-тарда барлық элементтер жартылай өткізгіш 

технологиялық операция процесінде ортақ жартылайөткізгіш астарлық 

қабаттың  (кремнийдің кристалы)  үстінде жасалынады.  

Пленкалық интегралдық микросұлбаларда барлық элементтер 

диэлектриктен жасалған табанның  (пассивті астарлық қабат)  үстіне жұқа 

қабыршық болып жапсарылады. Қалың пленкалы және жұқа пленкалы ИМС-

тар бар. Гибридті ИМС-тарда пассивті элементтер  (резисторлар, 

конденсаторлар)  диэлектрлік астарлық қабаттың үстіндегі жұқа 

пленка  (қабыршақ)  түрінде жасалып, ал активті элементтер  (диодтар, 

транзисторлар)  жеке-жеке өте кішкентай 

көлемді  (микроминиаторлы)  жасалып, сұлба тұрған платонның үстінен орын 

алады. Бірімен-бірі сыйысқан ИМС-тарды жартылай өткізгіш және пленкалық 

микросұлбалардың технологиясы негізінде жасайды, яғни транзисторлар мен 

диодтарды жартылай өткізгіштік ИМС-тардікіндей жасап, ал пассивті 

элементтер мен өзара қосылыстарды пленкалар түрінде астарлық қабаттың 

үстіне салады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіндегі тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 



43 
 

4. Мәтіннен курсивпен берілген есімшелердің қандай сұраққа жауап 

беріп, қай сөз табы болып тұрғанын анықтаңыз. 

5. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

6. Топтағы досыңызбен «Болашақ маман қандай болу керек?» деген 

тақырыпта пікір алмасыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

айнымалы ток – переменный ток 

сезімталдық – чувствительность 

тұрақты ток – постоянный ток 

магнит өріс – магнитное поле 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Аналогтық аспаптардың өлшеуіш механизмдері 

 

Әртүрлі электр шамаларын өлшеу үшін магнитоэлектрлік, 

электромагниттік, электрдинамикалық, ферродинамикалық және 

электростатикалық жүйелерде істейтін өлшеуіш механизмдер (ӨМ) 

қолданады.  

Айнымалы токты өлшегенде айнымалы токты тұрақты токқа 

айналдыратын түрлендіргіштер қолданады. Магнитэлектрлік аспаптың 

артықшылықтары: сезімталдығы, аз мөлшерлі токты өлшегенде айналым 

моменттің жеткіліктігі, сыртқы магнит өрістердің әсері аздығы, энергияны аз 

пайдалану және өлшейтін объектіге әсері аздығы. 

Оның кемшіліктері: конструкциясының қиындығы, сондықтан 

қымбаттығы, өлшейтін токтың мөлшерінің аздығы, ең көп болғанда 500 мА. 

Магнитоэлектрлік аспаптар тұрақты токты өлшейтін амперметр не 

вольтметр ретінде көп қолданылады. Оларды дәлдік кластары  0.1; 0.2; 0.5 

шамада. 

Электромагниттік аспаптардың шкалалары біркелкі болып 

орналаспаған. Олар тұрақты токты да өлшейді. Көбінесе олар айнымалы токті 

өлшеуіш амперметрлер мен вольтметрлер болып саналады.  

Электромагниттік аспаптың артықшылықтары: тұрақты және айнымалы 

токтарды өлшеуге болатындығы, өлшеу аумағының кеңдігі, токтар 200 А 

дейін, кернеулерді 600 В өлшейді. Дәлдік класы 1,0; 1,5 дейін. 

Оның кемшіліктері: шкаласы біркелкі емес, сезімталдығы төмен (әсіресе 

шкаланың басында), энергияны көп пайдалануы (сондықтан, 

электромагниттік милливольтметрлер жоқ), сыртқы магниттік өрістердің әсері 

бар.  
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Электродинамикалық өлшеуіш механизмның жұмыс істеу принципі 

магнитоэлектрлік механизммен бірдей, бірақ бір айырмашылығы бар, ол егер 

магнитоэлектрлік механизмде магнит өрісі тұрақты магнит арқылы пайда 

болса, ал электродинамикалық механизмде өлшейтін ток тұрақты орауышты 

өткенде пайда болады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіндегі тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

5. Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

6. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

нәтиже –результат 

өлшеу – измерение 

түрлендіру – преобразование 

өлшем – измерение 

жиынтық   – совокупность 

қалыптасу – формирование 

жылдамдық – скорость 

құрылғы –устройство 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Цифрлық аспаптар 

 

Цифрлық өлшеуіш аспаптар (ЦӨА) деп өлшеудің нәтижесі сан түрінде 

берілетін аспаптарды айтады. Олардың көп түрлілігіне қарамай негізгі 

құрылыстары бірдей болып келеді . 

Кіру құрылғысы кернеуді не токты өлшеу шегін кеңітуге арналған. Ол 

ішіне кіру құрылғысы қосымша резисторлар мен шунттардың жиынтығын 

қолданады. Цифрлық өлшеуіш аспап басты сигнал көп рет келгеннен кейін 

өлшей бастайды.  

Бұл аспаптардың өлшейтін сигналдарды түрлендіретін бөлшектерін 

өлшеуіш түрлендіргіштер деп атайды. Егер аналогтық сигнал басқа аналогтық 

сигналға өзгерсе, онда өлшеуіш түрлендіргіш аналогтық деп атайды, егер 
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аналогтық сигналды сандық түрге не керісінше өзгертсе, өлшеуіш 

түрлендіргішті аналог-сандық не сандық – аналогтық деп атайды.  

Егер ақпараттық параметр бірнеше бекітілген шамада болса, бұл 

сигналды дискреттелген не кванталған деп атайды.  

Цифрлық өлшеуіш аспап ақпаратты тек қана дискреттелген уақыт 

кезінде сезе алады. Бұл уақыттың кезі басқару құрылғысы арқылы белгіленеді. 

Енді алынған дискретті сигналды (тұрақты кернеу) аралық (промежуточный) 

параметрге түрлендіру керек. Бұл параметр ретінде Тжа уақыт аралығы 

алынған, мұны жүйелік, аралық деп атайды. Бұл аралыққа қоятын міндет, ол 

әр уақытта өлшейтін кернеуге пропорционал болу керек.  

 

Лексика-грамматиқалық тапсырмалар. 

 

1 тапсырма. Мәтіннің жоспарын жазыңыз. 

2 тапсырма. Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып 

алып, түсіндірмесін жазыңыз 

3 тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сөйлем 

құраңыз: Цифрлық өлшеуіш аспаптар, басқару құрылғысы,  кернеуді өлшеу, 

қауіпсіздік шаралары         

4 тапсырма. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп 

жазыңыздар. 

5 тапсырма. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) – многопредельные 

универсальные приборы, предназначенные для измерения различных 

электрических величин: переменного и постоянного тока и напряжения, 

емкости и индуктивности, временных параметров сигнала(частоты, периода, 

длительности импульсов) и регистрации формы сигнала, его спектра. 

6 тапсырма. Мәтіннен берілген сөз тіркестерінің баламаларын тауып, 

кестені толтырыңыз. 

 

1 Цифровые измерительные 

приборы 

1  

2 Результаты измерения 2  

3 Устройсва ввода 3  

4 Измерительные 

преобразователи 

4  

5 Аналоговый сигнал 5  

6 Промежуточный параметр 6  

7 Пастоянное напряжение 7  

 

7 тапсырма. Мәтін бойынша сұрақ құрастырыңыз.  
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8 тапсырма Екеуара сұхбат түрінде мәтінді әңгімелеңіз. 

9 тапсырма «Цифрлық аспаптар» тақырыбы бойынша қысқаша реферат 

жазыңыз. 

   

Мәтін алды тапсырмалар: 

 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

дәлдік – точность 

сенімділік – надежность 

түрлендіргіш – преобразователь 

маңыздылық – важность 

көрсеткіш  –показатель 

сызба – чертеж 

бұйым – изделие 

өлшем – измерение 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Жүйелер мен приборлардың дәлдігі мен сенімділігі 

 

Аспап жасау бұйымдарының барлық салаларда кеңінен қоллданылуы 

олардың сенімділік пен дәлдік талабын жоғарлату мәселесін қойды. Аспап 

бұйымдары мағынасында біз аспап жасаудағы әртүрлі түрлендіргіштер мен 

түрлі бұйымдарды қабылдаймыз. Бірталай машиналар мен қондырғылар 

параметрлеріне: қуат, пайдалы әсер коэффициенті, және т.б. жатады. Ал 

механикалық типті аспапты бұйымдар үшін негізгі көрсеткіш дәлдік болып 

табылады.  

Қазіргі кезде дәл механизмдердің маңыздылығы түрлі 

манипуляторлардың және өндіріс жүйелеріндегі иілгіш механизмдердің 

позицияларын дәлдеу үшін қажет. Механизм дәлдігінің мағынасы неде? 

Дәлдік – бұл механизм сапасы, ол өлшеу нәтиженің өлшенетін физикалық 

шаманың номиналдылығы. Механизм кателігі аз болған сайын, дәлдігі 

жоғарлай түседі. Енді дәлдік теориясының анықтамасын қисынға келтіре 

аламыз. Дәлдік теориясы механизмдердің дәлдікке есептеу әдістері мен оны 

қамтамасыз ету туралы ғылым. Дәлдік теориясы аспапты бұйымдарды 

жобалауда кеңінен қолданылады.  

Техникалық тапсырмадан (ТТ) кейін бөлек мәліметтерді орындау үшін 

дәлдірек есептеулер қажет. Бұл есептеулер әр элементке негіз болатын 

талаптар қояды. Аспапты бұйымдардың түбегейлі сұлбасын дайындағанда 

сұлбаның ең қолайлысын анықтайды, бұл әдіс дәлдікті синтезді қолдануды 

талап етеді. Эскизді жобаны дайындау бөлек түйіндердің тексеру 

есептеулерімен байланысты және дәлдікті анализ әдістерін қолдануын талап 



47 
 

етеді. Жұмыс сызбаларын дайындағанда құрастыру жағдайларының дәлдігін, 

элементтердің өзара орналасу дәлдігін, бұйымдар өлшемдерінің дәлдігін 

анықтауын талап етеді. Бұл өлшемді тізбек негізінде есептеледі. Аспапты 

бұйымдардың жобалануы дәлдік синтез және анализ әдістерімен байланысты. 

Басқаша айтқанда тура және кері әдістер. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннің жоспарын жазыңыз. 

4. Мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, әр бөлікке атау беріңіз. 

5. Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету).  

6. Мәтіннен аспап жасау саласына қатысты терминдерін жазып алып, 

түсіндірмесі.  

7. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

2. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

бөлшек – частица 

бағыт – направление 

қозғалыс – движение 

маңыздылық – важность 

көрсеткіш  – показатель 

сенімділік – надежность 

шам – лампа 

өлшем – измерение 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

  

Электронның элементтік базасы: жартылай өткізгіштік 

аспаптар мен интегралдық сұлбалар 

 

Электрондық аспаптар кез келген электрондық сұлба мен құрылғының 

негізі. Құрылыс үйін бөлек-бөлек кірпіштен қалай тұрғызатын болсақ, 

электрондық сұлбаны да электрондық аспаптардан солай тұрғызамыз, 

Электрондық аспап дегеніміз зарядталған бөлшектерді вакуумда, қатты 

заттарда немесе иондалған газдарда белгілі бір бағытпен өтетін қозғалысына 

негізделген құрал. Токтың өтетін ортасына қарай электрондық аспаптар 

электровакуумдық (вакуумде), жартылай өткізгіштік (қатты денелерде) және 

иондық (иондалған газдарда) болып бөлінеді. Қазіргі кезде пайдаланылып 

жүрген приборлар негізінен жартылай өткізгіштік аспаптар болып табылады. 

Бұл олардың мына артықшылықтарына байланысты: біріншіден, жартылай 
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өткізгіштік аспаптардың аумағы мен массасы аз, екіншіден, олардың пайдалы 

әсер коэффиценті өте жоғары; үшіншіден, бағасы арзан; төртіншіден, 

қозғалып, алынып – салынатын бөлшектері болмағандықтан механикалық 

тұрғыдан берік; бесіншіден, жұмыс істеу сенімділігі өте жоғары. 

Электровакуумдық аспаптардың негізгі түрлері - өзіміз күнделікті көріп 

жүрген электрондық шамдар (диод, триод, пентод,т.б.) мен электрсәулелік 

аспаптар (электрсәулелік осциллограф түтікшесі мен телевизор түтікшесі - 

кинескоп). 

Иондық аспаптардың қатарына доғалы разрядта жұмыс істейтін 

газатрон, тиратрон, солғын разрядта жұмыс істейтін  стабилитрон,  тиратрон, 

декатрон, неон шамдары жатады. Қазір өндірісте ішінара қолданылып 

жүргенімен, аталған аспаптардың болашағы бар деп айту қиын. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Приборостроение отрасль машиностроения, выпускающая средства 

измерения, анализа, обработки и представления информации, устройства 

регулирования, автоматические иавтоматизированные системы управления; 

область науки и техники, разрабатывающая средства автоматизации и 

системы управления. 

4. Мәтіндегі зат есім, сын есім, етістіктерді үш бағанға бөліп жазыңыз. 

5. Мәтіннен етістіктерді жазып алып, оларды өзгеліс етіс формасына 

қойып, сөйлемді өзгертіп жазыңыз.  

6. Берілген жағдаятқа сұхбат құрыңыз. 

Қазақ жастарының ғылымға деген қызығушылығы төмен... . Сіз бұл 

оймен келіспейсіз. Қарсы пікір білдіріңіз  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

дәлдік – точность 

сенімділік – надежность 

түрлендіргіш – преобразователь 

маңыздылық  – важность 

көрсеткіш  – показатель 

сызба – чертеж 

бұйым – изделие 

өлшем – измерение 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 
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Цифрлық микросұлбалар дегеніміз не? 

 

Цифрлық микросұлбалар информацияны өңдеуге, түрлендіруге және 

сақтауға арналған. Олар сериялармен шығарылады. Әрбір серияның ішінде 

функционалдық белгісі бойынша біріктірілген құрылғылар топтары: 

логикалық элементтер, триггерлер, (жадылы автоматтар), санауыштар 

(счетчиктер), арифметикалық құрылғылардың әртүрлі математикалық амалдар 

орындайтын элементтері т.с.с. болады. Серияның функциональдық құрамы 

кең болған сайын сол серияның микросұлбалары негізінде жасалынған 

цифрлық автоматтың мүмкіндіктері көп болады. Әрбір серияның құрамына 

кіретін микросұлбалар бірегей құрылымдық технологиялық үлгі бойынша 

жасалынады, олардың қоректену кернеуі де, логикалық 0 мен 1 

сигналдарының деңгейлері де бірдей болады. Бұл жағдайлар бір сериялы 

микросұлбаларды бір-бірімен үйлесімді етеді. 

Цифрлық микросұлбалардың әрбір сериясының негізі базалық 

логикалық элементтер ЖӘНЕ – ЕМЕС не НЕМЕСЕ – ЕМЕС операцияларын 

орындайды. Олар құрылымдық принципі бойынша мынадай негізгі түрге 

бөлінеді: диодты – транзисторлық логика (ДТЛ), транзисторлы – 

транзисторлық логика ( ТТЛ), резисторлы - транзисторлық  логика (РТЛ), 

эмитерлік байланысты транзисторлық логика (ЭСТЛ) элементтері, 

комплементарлық  (бірін – бірі толықтыратын) МДП  құрылымды (КМДП) 

микросұлбалар. КМДП цифрлық микросұлбалардың элементтері p және n 

каналды қос МДП – транзисторларын (құрылымы металл – диэлектрик – 

жартылай өткізгіш болып келеді) пайдаланады. Басқа микросұлбалардың 

базалық элементтері биполярлы транзисторларда жасалынады. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар.  
 

1 тапсырма. Мәтінді толық оқып шығып, түсініксіз сөздер мен сөз 

тіркестерінен сөздік  жазыңыз,  аударыңыз.  

2 тапсырма. Мәтіннен термин сөздерді теріп,  олармен термин 

тіркестерін (10 мысал) құрастырыңыз (жүйенің сенімділігі, электрондық 

аспап).   

3 тапсырма. Мағынасына қарай мәтінді 3-4 бөлікке бөліңіз, олардың 

әрқайсысына мазмұнына сай ат қойыңыз.  

4 тапсырма. Мамандығыңызға байланысты терминдер жазыңыз, 

мағынасын түсіндіріңіз. 

5 тапсырма. Әр бөліктің мазмұнына сай бірнеше сұрақ қойып, оларға 

жауап беру арқылы мәтінді өз сөзіңізбен баяндауға тырысыңыз  

6 тапсырма. Мәтінді өз ақпаратыңызбен толықтырыңыз 

7 тапсырма. Мына сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге 

айналдырыңыздар. 
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1.  Цифрлық микросұлбалар информацияны өңдеуге, түрлендіруге және 

сақтауға арналған. 

2. Әрбір серияның құрамына кіретін микросұлбалар бірегей 

құрылымдық технологиялық үлгі бойынша жасалынады. 

3. Әрбір серияның ішінде функционалдық белгісі бойынша біріктірілген 

құрылғылар болады. 

8 тапсырма. Берілген сөзді қатыстырып сөз тіркестерін құрастырыңыз. 

Үлгі: цифрлық аспаптар және т.б. 

 

                                        
 

9 тапсырма. Мәтіннен қысқарған сөздерді (аббревиатураларды) теріп 

жазып, түрлерін анықтаңыз. 

10 тапсырма. Микросұлба, логикалық элементтер, резистор, 

транзистор, биополярлы транзистор және т.б. тірек сөздерін пайдаланып, 

мәтінді мазмұндаңыз. 

11 тапсырма. Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді қазақ тіліне 

аударыңыз. 

Предприятия приборостроения, как и многие промышленные 

предприятия обрабатывающих отраслей, в последнее десятилетие 

столкнулись с комплексом проблем в области  организационного  управления. 

В условиях  рыночной экономики для любого  промышленного предприятия  

важнейшее значение имеет обеспечение его стабильной работы. Средством 

достижения этого является реализация  обширного  перечня мероприятий по 

приведению предприятия в соответствие со стратегией его развития  и требует 

решения крупных проблем: улучшение управления, повышение 

эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, рост производительности труда, улучшение финансово – 

экономических результатов, автоматизация информационного обеспечения, 

что влечет за собой необходимость принятия принципиально новых и 

оптимальных управленческих решений 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

цифрлық 
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Электрондық қорғау құрылғыларының түрлері 

 

Белсенді электрондық қорғау құрылғылары (ЭҚҚ) – бұл құрылған 

қисынды логикасы бар және энергияны пайдаланатын ЭҚҚ. Бұл кәдімгі  - ұсақ 

сұлбалар(микросұлбалар). Қазігі заманғы ЭҚҚ стандартты кристал таймерін 

ЭҚҚ бөлігі түрінде пайдаланады. Құлыпқа таймер тест жібереді, оның 

көрсеткішін берілген уақыт аралығында есептейді; ол ЭҚҚ қосқанда ғана 

дұрыс болады. Бұл бір деңгейлік қорғау жалғыз кілтті пайдалану арқылы 

жүреді.  

Жұмыс барысында қорғалған бағдарламада бастапқы мәннен тұрады 

және ат беру барысында ЭҚҚ-ға мән беріледі: ЭҚҚ-дан қорғау кілттері 

есептеледі. Осыған ұқсас қағиданы INTRA-LOKK қорғау жүйесі пайдаланады. 

ДК-нің бос слотына арнаулы плата қондырылып, оған әр пайдаланушыға 

арналған көпсанды қорғау қондырғысы қосылады. Плата – дешифрленген 

деректерді қамтиды. 

Дербес компьютердің қосарлы портына жалғанатын ЭҚҚ өнімі бар. 

Плата драйвері құрылғымен бірге қойылады. ЭҚҚ – сын бір – бірімен жалғау  

әртүрлі бағдарламалық өнімдер үшін ЭҚҚ – сын жөндеуге, пайдаланушы 

жұмысын реттеуге мүмкіндік береді;  

Қорғау кілті бар арнайы кристалдар– әскери жүйеде қолдану үшін 

тағайындалған құрал – жабдық түрінде жобаланған. Оны пайдалану аппаратқа 

қосылуға қиындық туғызады. Кристалл тұрақты есте сақтау құрылғысында 

жазылған процессор және бағдарламадан тұратын 128 Кбитті қайта 

бағдарлайтын есте сақтау құрылғысын құрайды. Негізінен жадыда сақталған 

бір қорғау кілті бар бағдарланған екі кристалл  пайдаланылады. Жадыдан 

кілтті тек кристалл процессоры көмегімен ғана таңдауға болады. Сондықтан 

бағдарланған кілт жүйе құрамында пайдаланушы қол жеткізу үшін тиімді 

болмайды. Операциялық жүйе жүктелу барысында басқару екі кристалда 

орналасқан бағдарламаға беріледі. 

 

Лексика-грамматикалық тапсырмалар.  

 

1 тапсырма. Мәтіндегі мағыналық ұйытқы сөздерді көрсетіңіз. 

2 тапсырма. Мәтіннен етістіктерді жазып алып, оларды өзгеліс етіс 

формасына қойып, сөйлемді өзгертіп жазыңыз. 

3 тапсырма. Мәтінге жоспар құрыңыз  

4 тапсырма. Мамандығыңызға байланысты терминдер жазыңыз, 

мағынасын түсіндіріңіз. 

5 тапсырма. Сөздер мен, сөз тіркестерімен сөйлем құраңыздар. 

Дербес компьютер, сақтау құрылғысы, операциялық жүйе, қорғау 

қондырғысы, бағдарламалық өнімдер, есте сақтау құрылғысы, пайдаланушы. 

6 тапсырма. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 
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На рубеже ХХ-ХХI веков робототехника стала широко внедряться 

в непромышленные сферы человеческой деятельности. Это – 

спасательные работы на месте техногенных аварий и катастроф, 

разведка полезных ископаемых на морском дне, работы в космическом 

пространстве, борьба с терроризмом, обезвреживание взрывоопасных 

предметов и т.п. Роботы начали успешно применяться в медицине для 

решения задач диагностики и дистанционной хирургии. Подобные 

роботы не могут выполнять своих функций без технического зрения, 

тактильного ощущения, оценки развиваемых сил и моментов. Поэтому их 

появление и активное применение было связано с разработкой надежных 

сенсорных систем. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Аспаптар туралы жалпы мәліметтер және олардың жіктелуі 

 

Элект аппараттарын пайдаланғанда токты, кернеуді, кедергіні, қуатты, 

жиілікті, электр энергиясының шығынын өлшеуге тура келеді. Ол үшін 

әртүрлі электр өлшеуіш аспаптарын қолданады. 

Өлшеу – өлшеуіш аспаптар арқылы тәжірибе жолымен физикалық 

шамаларды анықтау. 

Электрөлшеуіш аспаптарының көпшілігі қозғалатын және қоз-

ғалмайтын бөліктерден тұрады. Қозғалатын бөлік нұсқама тіл көр-сеткішімен 

және фосфорлы қоладан жасалған қайтым серіппесімен біріккен орауышта 

немесе болат якорьдан турады. 

Өлшеуіш аспаптардың жұмыс істеу принциптерін, олардың ат-қаратын 

міндетіне байланыссыз, былай түсіндіруге болады: электртогы аспап арқылы 

жүріп айналдыру моментін тұғызады, айналдыру моментінің әсерімен спираль 

серіппесінің 2 қарсы әрекетін жеңеді, қозғалатын бөлік а бұрышына 

бұрылады. Бұл жерде нұсқама тіл 3 шкала 4 бойы мен қозғала отырып 

өлшенетін шаманы көрсетеді. Аспапты ажыратқаннан соң айналдыру моменті 

жоғалады, қозғалатын бөлік серіппенің серпімділігінің салдары-нан алғашқы 

орнына кайта оралады. 

Қоршаған ортаның температурасын өзгерген кезде серіппе сер-пімділігі 

езгереді. Ол қозғалатын бөлікті белгілі бір шамаға бұрады. Өлшеу алдында 

аспаптың нұскама тілі шкаланың бастапкы (нөл) бөлігіне қарсы тұруы керек. 

Нұсқама тілдің бұлай қойылуы түзеткіш (корректор) 1 арқылы жасалады. 

Өлшеуіш аспаптары олардың атқаратын міндетіне өлшенетін токтын 

тегіне, жұмыс жасау приципіне, дәлдік класына, сыртқы пішініне, өлшеу 

кезіндегі қалпына, қолдану өзгешелігіне байланысты бөлінеді. Атқаратын 
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міндетіне байланысты аспаптар амперметрге, вольт-метрге, омметрге, 

санағышқа, жиілік өлшеуіштерге т. б. бөлінеді. Өлшеуіш аспаптарын тұрақты 

немесе айнымалы ток тізбектерінде қолдануға болады. Біракта айнымалы ток 

тізбегіне де, тұрақты ток тізбегіне де қосылатын аспаптар бар. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен аспап жасау саласына қатысты терминдерін жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз (5). 

4. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

5. Мәтіннен көмекші есімдерді жазып алыңыз. 

6. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Робототехника сформировалась в 60-х годах ХХ века как наука о 

технических устройствах, способных работать самостоятельно, 

принимать решения и заменять человека при выполнении сложных 

операций. Первый этап развития робототехники был связан с 

применением промышленных роботов в машиностроении при 

обслуживании металлорежущих станков, прессов, металлургических 

агрегатов, т.е. для замены человека при выполнении однообразной, 

утомительной работы. Роботы первого поколения представляли собой 

манипуляторы – механические руки, имеющие до шести степеней 

подвижности и управляемые по заранее составленной программе. Но при их 

использовании имелись ограничения. Например, при сборке узла при 

помощи робота последний должен взять необходимые детали с монтажного 

стола или конвейера. Поскольку робот управляется по жесткой программе, 

местоположение каждой детали должны быть достаточно точно 

определено. Поэтому необходимо было создавать дорогостоящую оснастку – 

специальные приспособления для размещения и ориентирования детали 

с точностью функционирования робота. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

айналым жиілігі – частота вращения 

ерекшелік – особенность 

құрылым – структура 

өлшем – измерение 

күшейту  – усиление 

қалыптасу – формирование 

әдіс – метод 

сынақ – испытание 
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2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Өлшеу аспаптары 

 

Айналым жиілігін өлшейтін аспаптар үш топқа бөлінеді: біріншісі, 

айналым жиілігінің қосындысын өлшейтін аспаптар – айналым қосындысын 

санауыш; екіншісі, айналымның орташа мәнін өлшейтін аспап – тахаскоп; 

үшіншісі, айналымның лездік мәнін өлшейтін аспап –тахометр. 

Айналым қосындысын санауыштар құрылым ерекшеліктеріне және 

жұмыс істеу принципіне байланысты олар механикалық, электромеханикалық 

және электрлік болып бөлінеді. Араларындағы ең қарапайымы механикалық 

аспаптар. Механикалық аспаптар өте жоғары дәлдікті қажет етпейтін сынақ 

жұмыстарында қолдануғы болады. Күрделі сынақ нәтижесінің дәлдігіне қатаң 

талап қойылатын жағдайда электромеханикалық немесе электрлік 

(электронды) өлшеуіш аспаптар пайдаланылады. 

Тракторды және басқа ауылшаруашылық машиналарын сынаған кезде 

айналым қосындасын санауыш ретінде әртүрлі электр импульсін өлшейтін 

аспап пайдаланылады. Бұндай аспаптар үш бөліктен тұрады: айналымды 

немесе басқа өлшенетін үрдісті электр импульсіне айналдыратын бөлік – 

импульстік құрылым; сигнал тасымалдаушы бөлік – электр сымдар; сигналды 

қабылдайтын және санайтын бөлік – импульс санауыш. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

На сегодняшний день в стране мало специалистов, способных 

проектировать, создавать и применять приборы и системы, обеспечивающие 

контроль качества выпускаемой и, даже, проектируемой продукции. 

На каждом крупном промышленном предприятии для сертификации 

продукции организована система контроля качества, а также существует отдел 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. Поэтому наши 

выпускники будут всегда востребованы.  

Наши выпускники способны: 

- заниматься разработкой функциональных и структурных схем 

приборов и систем контроля качества и диагностики с различными 

физическими принципами их действия; 

- применять компьютерные средства при использовании и 

проектировании различных типов измерительных систем; 

- осуществлять сбор и обработку информации об окружающей среде, 

биологических и технических объектах; 

- определять оптимальные методы и разрабатывать программы 

экспериментальных исследований. 
  



55 
 

4. Мәтіннен есімше (-ған, -ген, -қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) 

жұрнақтарынан жасалған қандай сұрағына жауап беретін тіркестерді жазып 

алып, қызметін анықтаңыз. 

5. Мәтіндегі зат есім, сын есім, етістіктерді үш бағанға бөліп жазыңыз. 
 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Микроэлектроника- микроминиатюралы электрондық функционалды 

тораптар мен блоктар жасау мәселесімен айналысатын электроника 

ғылымының саласы. Оның шығуына электрондық аппаратуралар 

құрылысының күрделенуі, аумағының үлкеюі және жұмыс сенімділігіне 

қойылатын талаптың артуы себепші болды. Жеке аппаратураларда бірнеше 

кейде ондаған мың электрондық шам, транзистор, резистор, 

трансформаторлар қолдану олардың аумағын үлкейтті әрі оларды құрастыру 

(дәнекерлеп не пісіріп) көп еңбекті қажет етті.  

Ғылыми ізденістердің нәтижесінде электрондық аппаратуралар жасауға 

конструкциялық - техникалық жаңа тәсілдер (баспалық монтаж, модуль және 

микромодуль, интегралдық схемалар т.б.) табылып іске асырылды. Қатты 

дене физикасы мен жартылай өткізгіштер электроникасы саласындағы 

жетістіктерді пайдалану нәтижесінде микроэлектроника жаңа конструкциялы, 

бір- бірімен технологиялық және электрлік байланыста болатын электрондық 

құрылғылар (функционалды схемалар мен тораптар) жасау мәселесін шешті. 

Мұнда микроминиатюралы элементтер тобы мен оларды бір-бірімен электрлік 

жолмен жалғастыру белгілі бір технологиялық процесс бойынша орындалып, 

ортақ функционалды торап жасалды. Осы тәсілмен жартылай өткізгіш 

материалдан жасалған дайындамаға біртекті электрондық функционалды 

тораптардың бір тобын орналастыру мүмкін болды. Мұндағы әрбір 

функционалды торап жеке элементтер жиынтығынан емес керісінше пластина 

бетін бірқатар интегралдық өңдеулерден өткізу нәтижесінде пайда болды. 

Осы микроминиатюралы торап интегралдық микросұлба немесе интегралдық 

сұлба (ИС) деп аталады.Осыан байланысты М-дағы элемент ұғымы да 

өзгерген. Элемент рөлін интегралдық сұлба атқарады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

1. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

2. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 
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Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Жасау технологиясымен онда пайдаланылған физикалық принциптер 

негізінде микроэлектроника интегралдық, вакуумдық микроэлектроника және 

функционалдық электроника деген салаларға ажыратылады. Интегралдық 

электрониканың шығуына байланысты микроминиатюралы 

радиоэлектрондық және интегралдық схемаларға негізделген аппаратуралар 

жасау ісі дами бастады. Жартылай өткізгішті интегралдық сұлба жасау үшін 

планарлы-эпитаксиалды деп аталатын технологиялық процесс қолданылады. 

Бұл тәсіл жартылай өткізгіш пластинаны механикалық және химиялық 

өңдеуден өткізу; пластина бетіне қажетті электрлік - физикалық қасиеттері 

бар қабат жасау; фотолитография; легирлеу; пластина бетіне металл 

электродтар, жалғастыру тізбектерін, контактілік жолақтар жасау секілді 

жұмыстар тізбегінен құралады. Осы аталған технологиялық процестердің ең 

жауаптысы - фотолитография. Ол жартылай өткізгіш пластинаның жеке 

учаскелерін талғап өңдеуге мүмкіндік береді. Жасалатын дайындаманың 

негізі ретінде p-типтес жартылай өткізгіш- кремний пластина алынады. Оның 

бетіне кремнийдің n-типтес эпитаксиалды қабаты, ал бұның үстіне кремний 

қос тотығы жалатылады.Тотықтанған кремний пластинасының бетіне жарық 

сезгіш лак- фоторезист жағылады. Кепкен соң фоторезисттің үстіне 

фотошаблон беттестіріліп, ультракүлгін сәулемен сәулелендіріледі. Оның 

жарықталған учаскелері полимерленеді. Фотошаблон алынып, оның 

полимерленген учаскесі шайылып тасталады. Қышқылмен өңделген кезде 

кремнийдің сәуледен көлеңкеленбеген учаскесі мүжіліп желінеді.  

Осыдан кейін оның полимерленген учаскесі арнаулы қышқыл арқылы 

фоторезисттен тазартылады. Осы өңдеулер кезінде ешқандай өзгеріске 

ұшырамаған кремний тотығының жұқа қабыршық қабаты перде ретінде 

пайдаланылады да диффузиялық құбылыс негізінде n-типтес кремнийдің 

айналасы p-типтес кремниймен қапталады. Осыдан соң пластина жаңадан 

қосымша кремний қабаты түзіледі. Интегралдық сұлба дайындаудың 

пленкалық, гибридтік, бірнеше әдіс біріктірілген, көп кристалдық, вакуумдық 

түрлері бар. Қазіргі уақытта интегралды микросұлбалар электронды 

құрылғылардың негізі болып табылады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

4. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

5. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 
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6. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз.   

 

Қазіргі таңда нанотехнологиялар мен наноматериалдар әлемдегі барлық 

дамыған мемлекеттерде адамзат қызметінің аса маңызды салаларында, атап 

айтқанда өнеркәсіп, ақпарат саласы, радиоэлектроника, энергетика, көлік 

тасымалы, биотехнология, медицинада қолданылуда. Жаңа ғылымның аты 

баршаға белгілі «технология» (грек тілінен techne – өнер, шеберлік, Іоgos – 

ғылым) деген ұғымның алдына қосымша «нано» деген сөздің қосылуынан 

шыққанын байқауға болады. «Нано» сөзі (грек тілінен – ергежейлі, гном) – 

жалпы бір нәрсенің миллиардтан бір бөлігін (10
-9

) көрсетеді. Мысалы: 

нанометр – метрдің миллиардтан бір бөлігі. Қазіргі таңда нанотехнологиялар 

үлкен сұранысқа ие болып отыр. Нанотехнологиялардың арқасында заманауи 

есептеуіш машиналар мен өндірістік технологиялардың, тіпті, дәрі-

дәрмектердің де өндіріліп жатқаны баршамызға құпия емес.  

Нанотехнология – бұл адамның көзіне көрінбейтін майда бөлшектерді 

белгілі бір ретке келтіре отырып, оның ерекшеліктерін алдын-ала белгілеп 

беру арқылы әлдебір құрылымды қарастыруға қажетті жекелеген атомдарды 

ыңғайлап орналастыру. Нанометр дегеніміз бір метрді миллиардқа бөлгендегі 

ұсақ бөлігі (1 нанометр=10-9 метр). Нанотехнология – осындай кішігірім 

өлшемдермен айналысатын ғылым.  

«Нанотехнология» деген сөзді өзіміздің қазақ тілінде түсіндіретін 

болсақ, «кішкентай өлшемді технология» дегенді білдіреді. Бұл жерде «нано» 

сөзі «миллиардтың бір бөлшегі» деген мағынаны береді. Қысқасы, кез келген 

заттың миллиардтан бір бөлшегі бастапқы тегінен ерекшеленді де, басқа 

физикалық қасиеттерге ие болады. Міне, осы заңдылық арқылы, яғни, 

материяның белгілі бір күйден екіншісіне өту кезіндегі өзгерістер арқылы 

өмірге, бұрын ешкімге белгісіз жаңа технология еніп жатыр. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Заманауи технологиялар 

 

Қазіргі заманауи «сандық» технологиялармен үйлесімді жұмыс істейтін 

электронды құрылғылар – осы нанотехнологияның жемісі десек, қателесіп 

отырған жоқпыз. Бұған мысал ретінде байланыс саласындағы талшықты-
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оптикалық жүйелерді жатқызуға болады. Яғни, ешқандай сым-баусыз 

ақпараттарды бір нүктеден екінші нүктеге ауа ағынындағы талшықтарды өз 

еркіміз бойынша басқару арқылы оп-оңай жеткізе аламыз. Менделеев 

кестесіндегі көптеген химиялық элементтер нанотехнологияның әсерінен 

өзгерістерге ұшырап, басқа да бір қасиетке ие болып жатқаны осылайша 

анықталған болатын. Қысқасы, нанотехнология адамзат өміріндегі ең 

төңкерісті жаңалықтардың бірі болды десек, артық айтқандық емес.  

Ал оның бүгінгісінен болашағы әлдеқайда «жемісті». Соңғы бірнеше 

жылда нанотехнология жоғары технологияның көптеген шешімі жоқ 

мәселелерін қарастыруда ғана емес, сонымен қатар, XXI ғасыр 

экономикасының жүйе түзуші факторы да бола алатынын дәлелдеді.  

Нанотехнологияға кең қызығушылық үш маңызды жағдаймен 

байланысты: 

1) Нанотехнология әдістері биотехнология, қоршаған ортаны қорғау, 

медицина және т.б. салалардың дамуына маңызды жаңа құрылғылар және 

материалдармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

2) Нанотехнология – физика, химия, материалтану, биология, медицина, 

технология, жер туралы ғылым, компьютерліктехнология, экология, 

әлеуметтанупәндерін біріктіретін пән. 

3) Нанотехнология мәселесін шешу ғылыми-инженерлік бірлестіктің 

осы бағытқа назар аударуына әсер етіп, технологиялық және іргелі білімді 

толықтыруға мүмкіндік береді. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Нанотехнология 

 

Нанотехнология саласы енді ғана дамып келе жатқанымен, оның 

жемістері әскери, әуе және космонавтика салаларында баяғыдан бері 

қолданылып келеді. Кейінгі кездерде алынған нанотехнология нәтижелерін 

өндірісте (медицина, электроника, ауыл шаруашылығы, машина құрастыру 

тб.) көптеп қолдану мүмкіндігінің ашылуына байланысты, алдыңғы қатарлы 

дамыған мемлекеттерде көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілумен қатар, сол 
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зерттеулерге байланысты қолданылатын техникалар өндіріліп жатыр.  Қазақ 

жерінде нанотехнологияларды дамыту мақсатымен мемлекет тарапынан 

қолдау көрсетіліп жатыр.  

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жетекші он 

жоғары оқу орындарында инженерлік зертханалар құру тапсырмасына 

байланысты мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, сатып алынған электронды 

микроскоптар, спектрометрлер тб. құралдар нанотехнология элементтерін 

жүзеге асыруға мүмкіндік берумен қатар, оның әрі қарай дамуына үлес қосып 

жатыр. Нанотехнологияның қазіргі жағдайы химия, физика, информатика, 

механика сынды ғылымды жетік меңгерген, біліктілігі мол  мамандардың 

бірлесе отырып жұмыс істеуін қажет етеді. Бұған қоса, мамандар заманауи 

техникамен жұмыс істей білуі қажет. Ал ол үшін, әрине, мол тәжірибе қажет 

2003 жылдан бастап қазақ ғалымдары жоғарыда айтылған ғылым саласында 

жаңалық ашуға қолдарындағы бар күшті салып келеді.  

Елімізде нанотехнологиялық зерттеулерді жүргізетін зертханалар бой 

көтеріп, арнайы ғылыми ұжымдар құрылған болатын. Елімізде ғылым мен 

техниканы қатар дамыту - елімізде зияткерлік әлеуметті сақтау мен дамытуға, 

оған қоса, республикамыздың қаржылай-экономикалық  жағдайының 

дамуына үлкен ықпал етеді.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

жетістік – достижение 

жиынтық – совокупность 

құрылым – структура 

мүмкіндік – возможность 

іргелі  – фундаментальный 

қалыптасу – формирование 

әдіс – метод 

сынақ – испытание 

 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Нанотехнология жетістіктері 

 

Нанотехнология - ХХІ ғасырдағы ғылыми-техникалық дағдарыстың 

жетістігі десек, қателеспейміз. Дамыған елдердің осы саладағы жетістіктері 

таң қалдырарлық. Көршілес жатқан Ресей бұл саланы дамытуға 180 млрд. 

доллар көлемінде қаражат бөліп отыр. Нанотехнология саласына көңіл бөлген 

елімізде ұлттық зертхана құрылып, жаңа зерттеулерді жүргізуге арналған 

жаңа  құрылғылар мен технологиялық жүйелер көптеп сатып алынуда. 
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Сонымен, нанотехнология дегеніміз - молекулалардың жиынтығынан 

құрылған ерекше бір физикалық қасиеті бар материал. Немесе бір сөзбен 

айтқанда, заттың бөлшегінен тұтас бір жаңа дүние ойлап шығару дегенді 

білдіреді. Мәселен, қазір Жапония елінде осы нанотехнологияның арқасында 

18 келілік бронды сауыттың орнына жеңіл, әрі киюге ыңғайлы көміртекті 

бронды жейде жасалынып отыр.  

Шетелдегідей көп болмағанымен, мұндай жаңалықтан қазақ ғалымдары 

да құр алақан болып отырған жоқ. Мұрат Құрмашұлы әріптестерімен бірге 

дәрілік нанокапсула жасап шығарған болатын. Оның ерекшелігі болмашы 

ғана бөлігін сырқат жүрекке жақса, науқас инфарктан жылдам оңалады. Бұған 

қоса, нанокапсуланың әсері өте тез. 

Нанотехнологияға кең қызығушылық үш маңызды жағдаймен 

байланысты: 

– Нанотехнология әдістері биотехнология, қоршаған ортаны қорғау, 

медицина және т.б. салалардың дамуына маңызды жаңа құрылғылар және 

материалдармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

– Нанотехнология –физика, химия, материалтану, биология, медицина, 

технология, жер туралы ғылым, компьютерліктехнология, экология, 

әлеуметтанупәндерін біріктіретін пән. 

– Нанотехнология мәселесін шешу ғылыми-инженерлік бірлестіктің осы 

бағытқа назар аударуына әсер етіп, технологиялық және іргелі білімді 

толықтыруға мүмкіндік береді. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар. 

 

кезең – этап 

деңгей – уровень 

құрылым – структура 

мүмкіндік – возможность 

іргелі  – фундаментальный 

қалыптасу – формирование 

әдіс – метод 

сынақ – испытание 
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2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз 

 

Микроэлектрониканың даму кезеңдері 

 

Микроэлектрониканың дамуын бес кезеңге бөлуге болады. Олар бір 

бірінен интеграция деңгейімен сипатталатын интегралды микросұлба 

қиындығымен ерекшеленеді. ИМС-тің интеграция деңгейі оның 

кристалындағы элементтер мен компоненттер санымен анықталады. 

Микроэлектрониканың басқа техника салаларынан негізгі артықшылығы – 

құрастырудың топтық әдісі. Микроэлектроникадағы бірлік көптеген чип 

элементтерінен тұратын жартылай өткізгіш пластина болып табылады. 

Құрастырудың бағасын кеміту электронды компоненттер өлшемін кішірейтуді 

талап етеді. Осылайша, тек бір пластина құралдарының шығыстары ғана 

өспейді, сонымен қатар олардың жұмыс істеу сенімділігімен қатар 

құралдардың тез әрекет етуі артады. 60-шы жылдардың басынан, бірінші 

интегралды микросұлбалардың шығу кезінен, транзистор өлшемдері 1 мкм-

ден микронның бірнеше ондық бөліктеріне дейін азайды. Жиырмасыншы 

ғасырдың соңғы ширегінде әрбір жарым жыл сайын микросұлбадағы 

транзисторлар саны екі есе артып отырды. Транзисторлардың артуының 

осындай жылдамдығы жаңа жүзжылдық басында гигромасштабты сұлбаға 

келу керек едік. Осындай масштабтағы интеграция жаңа шешімдерді талап 

етеді. 

Микроэлектроника - микроминиатюралы электрондық функционалды 

тораптар мен блоктар жасау мәселесімен айналысатын электроника 

ғылымының саласы. Оның шығуына электрондық аппаратуралар 

құрылысының күрделенуі, аумағының үлкеюі және жұмыс сенімділігіне 

қойылатын талаптың артуы себепші болды. Жеке аппаратураларда бірнеше 

кейде ондаған мың электрондық шамдар, транзистор, резистор, 

трансформаторлар қолдану олардың аумағын үлкейтті әрі оларды құрастыру 

(дәнекерлеп не пісіріп) көп еңбекті қажет етті.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Ғылыми ізденістердің нәтижесінде электрондық аппаратуралар жасауға 

конструкциялық - техникалық жаңа тәсілдер (баспалық монтаж, модуль және 

микромодуль, интегралдық схемалар т.б.) табылып іске асырылды. Қатты 

дене физикасы мен жартылай өткізгіштер электроникасы саласындағы 

жетістіктерді пайдалану нәтижесінде микроэлектроника жаңа конструкциялы, 

бір-бірімен технологиялық және электрлік байланыста болатын электрондық 

құрылғылар (функционалды схемалар мен тораптар) жасау мәселесін шешті. 
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Мұнда микроминиатюралы элементтер тобы мен оларды бір-бірімен электрлік 

жолмен жалғастыру белгілі бір технологиялық процесс бойынша орындалып, 

ортақ функционалды торап жасалды. Осы тәсілмен жартылай өткізгіш 

материалдан жасалған дайындамаға біртекті электрондық функционалды 

тораптардың бір тобын орналастыру мүмкін болды. Мұндағы әрбір 

функционалды торап жеке элементтер жиынтығынан емес керісінше пластина 

бетін бірқатар интегралдық өңдеулерден өткізу нәтижесінде пайда болды. 

Осы микроминиатюралы торап интегралдық микросұлба немесе интегралдық 

сұлба (ИС) деп аталады.  

Жасау технологиясымен онда пайдаланылған физикалық принциптер 

негізінде микроэлектроника интегралдық, вакуумдық микроэлектроника және 

функционалдық электроника деген салаларға ажыратылады. Интегралдық 

электрониканың шығуына байланысты микроминиатюралы 

радиоэлектрондық және интегралдық схемаларға негізделген аппаратуралар 

жасау ісі дами бастады. Интегралдық сұлба дайындаудың пленкалық, 

гибридтік, бірнеше әдіс біріктірілген, көп кристалдық, вакуумдық түрлері бар. 

Қазіргі уақытта интегралды микросұлбалар электронды құрылғылардың негізі 

болып табылады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз.  

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Электроника ақпаратты жинау және түрлендіру, автоматты және 

автоматтандырылған басқару, энергияны шығару мен түрлендіру аясында 

әртүрлі мәселелерді шешудегі ең тиімді құрал болып табылады. Электроника 

әртүрлі электронды құралдардың физикалық негіздерін және олардың 

практикада қолданылуын үйретеді. Физикалық электроникаға: газдардағы 

және өткізгіштердегі электрондық және иондық процестер жатады. 

Техникалық электроникаға: электрондық құралдардың құрылысын зерттеу 

мен оларды қолдану жатады.  

Электрониканың қолдану аясы үнемі кеңеюде. Шын мәнінде әрбір 

күрделі техникалық жүйе электрондық құрылғымен жабдықталады. 

Электрондық құрылғылар туралы барлығы түсінеді: радиоқабылдағыштар, 
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магнитофондар, теледидарлар, калькуляторлар және т.б. негізінде 

электрондық элементтерден құралады. Электрондық құрылғылардың 

сипаттамасы ең алдымен оларды құрайтын элементтердің сипаттамасымен 

анықталады. Қазіргі таңда электрониканың рөлі ақпараттық сигналдарды 

өңдеу үшін микропроцессорлық техниканы және электр энергиясын 

түрлендіру үшін күшті жартылай өткізгіш құралдарды қолдануға байланысты 

артып келеді. Электрониканың қысқа, бірақ жаңалықтарға толы тарихы бар, 

ол небәрі 100 жылдан ғана асады. Бірінші кезеңі вакуумды құралдармен 

байланысқан. Осы негізде электрондық құрылғылар жасап шығарылып, ал 

содан кейін ұзақ жылдар бойы оларды жетілдірді. Электрондық құралдарды 

өнеркәсіпте пайдалануға арналған бөлім Өнеркәсіптік Электроника деп 

аталады.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Электрониканың жетістіктері 

 

Электрониканың жетістіктері радиотехниканың дамуымен байланысқан. 

Электроника мен радиотехниканың бір бірімен тығыз байланысқандығы 

сондай 50-ші жылдары оларды қосып, техниканың осы бөлімін 

радиоэлектроника деп атаған. Бүгінде радиоэлектроника ол жиіліктің радио 

және оптикалық диапазонында эл. магниттік тербелістер мен толқындар 

көмегімен ақпаратты беру, қабылдау және түрлендірумен байланысқан ғылым 

мен техника саласының кешені.  

Электрондық құралдар радиотехникалық құрылғылардың негізгі 

элементі болып табылады және радиоаппаратураның маңызды көрсеткіштерін 

анықтайды. Екінші жағынан радиотехникадағы көптеген проблемалар жаңа 

жаңалықтар ашуға және қолданыстағы электрондық приборларды жетілдіруге 

әкелді. Бұл құралдар радиобайланыста, теледидарда, дыбыстарды жазу мен 

ойнатуда, радиолокацияда, радионавигацияда, радиотелебасқаруда, 

радиоөлшеулерде және радиотехниканың басқа да аймақтарында 

қолданылады. Американдық статистика мәліметтеріне сүйенсек барлық 

өнеркәсіп көлемінің 80% электроника алады. Электроника саласындағы 

жетістіктер күрделі ғылыми-техникалық проблемаларды шешуге көмектеседі.   

Кез келген электрондық сұлба қарапайым түзеткіштен бастап күрделі 

ЭЕМ-ге дейін электр сигналын өңдеуге арналған: күшейту, түзету, тегістеу 

(формасын ауыстыру, есте сақтау және т.б.). Өңделетін сигналды жеткізу 

тәсіліне байланысты электрондық құрылғыларды аналогтік және сандық деп 

бөледі. Аналогтік құрылғыларда өзінің мәнін  мәндердің белгілі бір 

диапазонындағы жоғарғы және төменгі шегі аралығында өзгертетін 
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айнымалылар қолданылады. Өңделетін сигналдар табиғаты бойынша үздіксіз 

немесе өлшейтін құралдардан түсетін үздіксіз өзгеретін кернеумен 

түсіндіріледі (мысалы, температураны, қысымды, ылғалдылықты және т.б. 

өлшеуге арналған құралдардан). 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге қатысты сөздердің аудармаларын біліп алыңыздар 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Мехатроника 

 

«Мехатроника» сөзі «механика» және «электроника» деген екі сөздің 

бірігуінен пайда болды. Ең алғаш бұл термин 1969 жылы пайдаланылған.  

Мехатрониканың мәндік мағынасы – бұл электронды-есептегіш техниканы 

басқару негізінде жұмыс жасайтын және жылжушы машиналарды қолдану 

мен жасауға негізделетін ғылым. Ғылым негізіне компьютерлік технология 

көмегімен машиналарды басқару және микропроцессорлық техника, 

информатика, механика принциптері қойылған. Мехатроника мен 

робототехниканы ұқсас түсініктерге жиі жатқызады. Робототехника өз 

мәнінде мехатроника принциптерінде базаланатын және автономдық 

машиналардың кез келген дамуы соның ғана шегінде мүмкін екендігімен 

түсіндіріледі.  

          Мехатрондық жүйелер, әдетте, үш негізгі құрамдас бөліктерден 

құрастырылған. Сонымен қатар олар компьютерлер көмегімен басқарылады 

және өндірістік және тұрмыстық міндеттерді орындауды автоматтандыруға 

бағытталған. Мұндай жүйелерді технологиялық ортада орналасқан, тұтас 

организмдер ретінде қарастырса болады. Бұл организмдер олардың алдына 

қойылған міндеттерді орындау үшін тек өздерінің органдарын пайдаланып 

қана қоймай, сыртқы технологиялық ортамен өзара әрекеттеседі. Мехатроника 

заманауи әлемде өзінің құрметті орнын жақын арада айқындаған, қарқынды 

дамып келе жатқан ғылым болғандықтан, бұл атау жеткілікті түрде нақты 

болмауы мүмкін, уақыт өте ғылымның даму шамасы бойынша алмастырылуы 

мүмкін.  Мехатрониканың негізгі құрамдас бөліктері: 

1) Электромеханикалық. Бұл электрқозғалтқыштар, механикалық 

құрылғылар, жіберулер, сенсорлар, жұмыс ұйымдары және басқа құрылғылар. 
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Бұл бөлім жүйенің механикалық жұмысын және қозғалысын қамтамасыз 

ететін ең маңызды элемент болып табылады, сонымен қатар онда сол немесе 

басқа да обьектінің физикалық параметрлерін тексеруге мүмкіндік беретін 

түйіндік рөлді сенсорлар атқарады. 

 2) Электрондық. Электрондық бөлікке микроэлектрондық платаларды, 

күштік түрлендіргіштер мен өлшеу тізбектерін жатқызсақ болады.  

           3) Компьютерлік. Кең мағынада бұл – жүйенің «миы», оған қажетті 

есептеулерді дайын бағдарламанатын микроконтроллерлер мен компьютерлер 

қатысты. Жүйенің қалған барлық бөліктері компьютер үшін ақпаратты 

ұсынады, ал ол, өз кезегінде оның бақылауындағылар үшін қажетті 

әрекеттерді анықтайды. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Сөздік түзіңіз.  

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Мехатрондық жүйе 

 

Мехатрондық жүйенің қызметтері: 

1) Сенсорлардан алынатын, ақпарат негізінде механикалық әрекеттерді 

басқару. 

2) Мехатрондық жүйеге кіретін, соның ішінде компьютерлер және 

басқада құраушылар, қозғалтқыштар, сенсорлар арасында, құрылғылар 

арасындағы ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ету. 

3) Сыртқы технологиялық ортаның ерекшеліктерін ескеру қабілеттілігі, 

яғни жүйе бағдарламаланып қойылған міндеттерді орындап қана қоймай, 

сыртқы факторлар әсерімен өз әрекеттерінің ара қатынастарын белгілейді. 

4) Интерфейстер көмегімен адаммен өзара әрекеттесу. Бұл не автономды 

режимде, не нақты уақыт режимінде жүзеге асырылады.  Мехатрондық 

жүйенің басты міндеті – кіріс ақпаратты нақты механикалық іс-әрекеттерге 

түрлендіру. Кері байланыс принципінің көмегімен бұл қызмет қамтамасыз 

етіледі. Жүйені жобалау кезінде инженерлер әдейі бір функционалдық 

модулді бірнеше әртүрлі құрылғылармен жабдықтайды – бұл мехатроникаға 

тән қасиеттердің бірі. Осындай модулдерді тұрғызу үшін түрлі аймақтардан 
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мамандар тартылуы мүмкін. Дегенмен міндет өзгеріссіз қалады – белгілі бір 

ақпаратты алу кезінде белгілі іс-әрекеттерді жасайтындай жүйені құру. 

Жүйенің барлық әртүрлі аппараттық құрылғыларын басқару үшін арнайы 

бағдарламалық қамсыздандыру жасалынады.   

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2. Сөздік түзіңіз.    

 

Автоматизацияның жалпы қабылданылған әрекеттеріне қарағанда 

мехатрондық жүйелер өзіндік артықшылықтарға ие, оның ішінде: 

1) Стандартизациямен және барлық элементтердің интеграциясымен 

және құраушы бөліктермен белгіленген, жүйенің кішкене құны. 

         2) Бөгеттерден қорғаудың жоғары деңгейі, жоғары сенімділігі және 

жүйенің төзімділігі. 

3) Мехатрондық жүйелерде қолданылатын қарапайым кинематикалық 

тізбектер, массогабариттік сипаттамалармен қатынастағы тиімді 

көрсеткіштермен ерекшелінеді. 

Мехатроникаға тән, интеллектуалды басқаруларды қамтамасыз ететін, 

жоғары дәлділікпен күрделі іс-әрекеттерді орындау мүмкіндігі. 

Мехатрондық жүйе алатын аудан айтарлықтай үлкен емес, сондықтан басқа 

жүйелермен салыстырғанда оны шағын деп атаса да болады.  

Мысалдарды алыстан іздеудің қажеті жоқ. Мехатроникабілдек жасау мен 

жабдықты жасауда қолданылады, ол өз кезегінде өнеркәсіптік желілерін 

автоматтандырады; әскери, авиациялық және ғарыштық техникада, 

робототехникаға; автомобилді құрылыстар (мехатроникалық жүйелерге 

автоматты парковканы, қозғалыс тұрақтылығы және осыған ұқсастықтарды 

жатқызса болады);ерекше көлік құралдары, оның ішінде электророллерлер, 

мүгедек арбалары, электровелосипедтер; офистік техника, медициналық 

техника (оңалту және клиникалық, реанимациялық құрылғылар); тұрмыстық 

техника (ыдыс жуу машиналары, кір жуу машиналары, тігін машиналары 

және т.б.); жүргізушілер мен ұшқыштарды дайындайтын тренажерлер. Бұл 

мехатрондық жүйелерді адамзат игілігіне сәтті қолданатын салалардың толық 

тізімі емес және көптеген мысалдар келтіре беруге болады.   

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 
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Мәтін алды тапсырмалар: 

1. Мәтінге сөздік жасаңыз. 

2. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Мехатроника мен робототехника – заманауи инновациялық сала 

 

Мехатроника мен робототехника - елімізде енді ғана дамып келе жатқан 

инновациялық сала. Технология қалай дамыса, робототехника да солай 

дамиды, өйткені робототехника технологиямен тығыз байланыста екендігі 

түсінікті. Демек мехатрониктер мен робототехниктер жақын болашақта еңбек 

нарығында сұранысқа ие мамандықтарға айналмақ. Аталған саланың дамуы 

соңғы жылдары қарқын алып келеді. Робототехника өмірдің барлық 

саласында қолданылады. Өздігінен ашылып-жабылатын есіктерден бастап 

нанотехнологияларға дейін робототехника пайдаланылады. Әлемдегі 

Жапония, Германия, АҚШ, Корея сынды елдерде аталған сала жоғары 

деңгейде дамыған. Қазіргі күні мехатроника мен робототехниканың үздік 

жетістіктері ғылымда, өндірісте, авиацияда, космостық және әскери 

техникада, көлік жасауда, медициналық құрылғылар, бақылау-өлшеу 

машиналарымен қатар, тіпті күнделікті тұрмысқа қажетті техникалар ретінде 

кеңінен қолданылады. Еліміздегі робототехника саласы бұл елдермен 

салыстырғанда кенжелеп тұрғаны жасырын емес. Дегенмен қазір еліміздегі 

жоғары немесе кәсіптік білім беру мекемелерімен қатар мектептерде де 

балалардың, жастардың аталған саланы игеруіне мүмкіндігінше жағдай 

жасалып отыр. 

Робототехника – бірнеше пәннің үйлесім табуы. Бағдарлама жасау 

барысында міндетті түрде математика, информатика, физика, геометрия 

пәндерінің элементтерін пайдаланады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4. Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Наряду с робототехникой часто употребляют термин «мехатроника». 

Появился он примерно в 80-х годах ХХ века. Мехатроника предполагает 

непосредственное внедрение микроэлектронных систем в систему 

управления, в некотором роде синтез электроники и механики, позволяющий 

создавать эффективные регуляторы. Роботов также относят к мехатронным 

системам. Но термин «мехатроника» гораздо шире. Мехатроника – это 
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область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и 

систем с компьютерным управлением движением, которая базируется на 

знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, 

информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов. 

 

Кәсіби біліктілік 

 

Тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтар түрінде жоспар жасаңыз, жасалған 

жоспар бойынша мазмұнын айтыңыздар. 

 

Кәсіптік білім беру – заман талабы. Елбасы өзінің Жолдауында бұл 

мәселеге басты мән беріп, «Оқыту мен жұмысқа орналасуға септесудің тиімді 

жүйесін жасауды» тапсырған.  

Білімнің әлеуметтік және өмірлік рөлінің, адамның танымдық – 

шығармашылық мүмкіндігінің өзгеруі оқытудың ақпаратық құзыреттілігін 

дамыту деңгейдегі, үздікіз білім жүйесіндегі білім беру ісін жаңаша 

ұйымдастыруды талап етуде. Басты мәселе білім алушыны айналаны танып 

білу, одан өзіне қажеттісін таңдай алу, өз бетінше ізденіп білімін тәжірибиесін 

молайту жағдайына қоя білу болып отыр. Тек осылайша ұйымдастырылған 

оқу ғана тұлғаның жекелік , ақпараттық кәсіби деңгейін арттырып, дамуына 

жол ашады. 

Сөздік 

 

кәсіп – профессия    әлеуметтік – социальная  

жолдау – послание    ақпараттық – информационная  

жүйе – система     тәжірибе – опыт 

 

Кәсіби тіл 

 

Кәсіби тіл – белгілі бір мамандық, не кәсіп саласы шеңберінде жиі 

қолданылатын тілдік құрылымдар жиынтығы. 

Кәсіби тіл – өз саласына сай терминологиясы, кәсіби – ғылыми ұғымдық 

аппараты бар, сөз қолданысы мен тіркесуінде қалыптасқан нормалары бар тіл 

болып табылады. 

Қазақ тілін кәсіби бағытта оқыту – ертеңгі болашақ маманның кәсіби 

даярлығы мен дағдыларын қалыптастыра отырып, өзінің болашақ 

мамандығына тән барлық аспектілермен жете танысып, игерген теориялық 

білімдерін тиянақтап, мамандығына деген өз көзқарастарын жан – жақты 

қалыптастыра бастайды. Кәсіби тілде оқыту болашақ маманды қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдай туғыза отырып, білім алушыларды мамандығына сәйкес 

оқыту, яғни мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды меңгерту. 
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Кәсіби қазақ тілі пәні білім алушының болашақ маман ретінде кәсіптік 

шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз бола отырып, сөйлеу 

әрекетінің төрт қағидатына (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) 

негізделген білім алушының мақсаты, тілді қолдану саласы, коммуникативтік 

жағдаяттар компоненттері, контекспен байланыстылығы тіл бірліктерінің 

қолданыстағы қызметіне сай анықталады. 

Кәсіби қазақ тілі мен қазақ тілін оқыту әдістемесі екі жақты, себебі: 

қазақ тілі тіл үйрету, яғни оқытушы тілді үйретуді басшылыққа ала отырып, 

тіл үйретудегі барлық әдіс – тәсілдерді, тілдік нормаларды, грамматикалық 

тұлғаларды қамтып, тілдік, оның ішінде ауызекі сөйлеу әрекетіне бағыттайды. 

Ал, кәсіби қазақ тілі – әр маман иесін өз маман тілінде сөйлей алуға бағыттау. 

Бұл салада болашақ маман, яғни студент тілді меңгерген немесе түсіне 

алатын, сөйлеуге талпыныс жасайтын, грамматикалық тұлғалардан, тілдік 

нормалардан хабары бар тұлға болуы тиіс. Мұнда оқытушының мақсаты – әр 

мамандық ерекшелігіне байланысты термин сөздерді меңгерте отырып, кәсіби 

тілде сөйлеуге бағыттау. 

 

Терминдер және олардың жасалу тәсілдері 

 

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

саласындағы белгілі бір ұғымды атау үшін қолданылатын сөздер мен сөз 

тіркестері.  

Терминжасам тілдің сөзжасам жүйесінің бір тармағы болғандықтан, ол 

сөзжасамның жалпы заңдылықтарын сақтайды. Олай болса терминжасамда 

сөзжасамның тәсілдері қолданылады.  

Техника терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері төмендегідей бөлінеді (1 

сурет).  

 

 
 

1 сурет – Техника терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері 

 

 

 

 

Терминдердің 
жасалу 

тәсілдері 

синтетикалық 

(морфологиялық) 

лексика-
семантикалық 

аналитикалық 

(синтаксистік) 
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Синтетикалық тәсіл 

 

Техника саласына байланысты терминдердің синтетикалық тәсілі, яғни 

сөз тудырушы жұрнақтар арқылы термин жасау маңызды орын алады. Сол 

себептен болар сөзжасамның бұл тәсілі қазақ тіл білімінде кеңінен зерттелген.  

Техника терминдерін тудырушы жұрнақтардың белсенділік деңгейі 

әртүрлі. Мәселен: 

-ғыш, -гіш, -қыш, -кіш жұрнақтары арқылы көптеген терминдер 

қалыптасқан. Бұл жұрнақтар термин жасауда өнімді жұрнақтардың қатарынан 

табылды. Мысалы: сақтандырғыш, көрсеткіш, түрлендіргіш. Атаулы 

жұрнақтардың көмегімен жасалған терминдер жоғарыда келтірілген 

мысалдардан орыс тіліндегі -тель суффиксімен жасалған қосымшаларға 

сәйкес келетінін байқау қиын емес. 

-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы қолжетерлік, 

оңтайлық, тұтастық, жасырындылық, қауіпсіздік, ақпараттық т.б. терминдер 

қалыптасқан. Бұл жұрнақтар зат есім, сын есім тұлғалы сөздерге жалғану 

арқылы жаңа термин атауы жасалып тұр.  

 

Лексика-семантикалық тәсіл 

 

Лексика-семантикалық тәсілде сөздің құрамы, тұлғасы ешбір өзгеріске 

түспейді, өзгеріс тек сөздің мағынасында ғана болады. Сөз дыбыстық, 

морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі бұрынғы қолданылып жүрген 

мағынасының үстіне жаңа мағына қосып алады, тілде жаңа мағынасында да 

қолданыла бастайды. Сөздің тек мағынасында өзгеріс болғандықтан, бұл тәсіл 

лексика-семантикалық тәсіл аталған. Мысалы, ақпарат саласындағы көз, қор, 

шама, өріс, желі т.б. терминдердің мағыналары тілдегі түрлі қолданыста 

қалыптасқан (2 кесте).  

 

1 кесте – Терминжасамның  лексика-семантикалық тәсілі 

Мысал 

 

Мағыналары 

 

Аспап жасау саласына 

байланысты мысалдар 

көз 1) көру мүшесі;  

2) бір нәрсенің шығар жері, қойнауы.  

Ақпарат көзі, жарық көзі  

қор 1) мол жиналған қазына, байлық; 

2) бір нәрсенің жиналып қалған 

запасы. 

ұлттық қор, деректер қоры 

желі 

 

1) негіз, арқау, өзек; 

2) байланыс, жалғастық, 

сабақтастық.  

ақпарат желісі, 

компьютерлік желілер 
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Аналитикалық тәсіл 

 

Сөзжасамның аналитикалық тәсілі, яғни сөздердің тіркесуі, бірігуі, 

қосарлануы, қысқартылуы арқылы термин атауын жасау терминологияда 

өнімді тәсілдердің бірі болып табылады.  

Техника терминдерінің аналитикалық тәсілі тірек-сызба негізінде 

берілді.  

Аббревиатуралар 

 

Аббревиатура (лат. ab – бастапқыдан, brevio – қысқарту) – қысқартылып 

жазылатын сөз тіркесі. Аббревиатураның 2 түрі бар. 

Инициалдық аббревиатура. Бұл – қысқартылып жазылған сөз 

тіркесіндегі басқы әріптерден немесе дыбыстардан ғана құралған 

аббревиатура. Мысалы: БАҚ (Бұқаралық апарат құралдары), АЖ (Ақпарттық 

жүйелер), СЕБ (Сенімді есептеу базасы). 

Буындық аббревиатура (күрделі қысқартылған сөз). Бұл – сөз 

тіркесіндегі сөздердің бастапқы буындарынан немесе алғашқы сөздегі 

бастапқы буын мен соңғы сөздің тұтастай тіркестірілуінен құралатын, басқа 

да жолдармен жасалатын аббревиатура. Мысалы: ұжымшар (ұжымдық 

шаруашылық), ҚазТАГ (Қазақ телеграф агенттігі), автокөлік (автомобиль 

көлігі).  

1 тапсырма. Қысқартылған сөздерді орысшаға аударыңыз. 

АЭжБУ –  Алматы энергетика және байланыс университеті 

ҚР БжҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым 

министрлігі 

ҒЗС – ғылыми зерттеу секторы 

РТжБФ – радиотехника және байланыс факультеті 

ЭЭФ – электр энергетика факультеті 

ЖЭФ – жылу энергетика факультеті 

АТҚЕО – ақпараттық техникалық қамтамасыз ету орталығы 

ЖЗҚ – жинақтаушы зейнетақы қоры 

ҚР ҚМ – Қазақстан Республикасының Қаржы  министрлігі 

ҚР ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 

 
Аударма туралы 

 

Аударма дегеніміз – бір тілде берілген ақпаратты екінші тілдің 

тәсілдерімен басқа тілге жеткізу. Аударманың бірнеше түрлері бар.  

Сөзбе-сөз дәлдік немесе сөзбе-сөз аударма дегеніміз – грамматикалық 

оралымдарды механикалық түрде көшіру, жеке тілдік бірліктерінің 

мағынасын беру, терминологиялық және лексикалық тәсілдерді дұрыс 

таңдамау, түпнұсқа сөйлемдерінің құрылымын өзгертпей сақтау, 
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аудармашыға еркіндік бермеу. Мұндай аударма сапасыз аударма ретінде 

саналуы мүмкін. Бірақ сөзбе – сөз аударманың артықшылығы да бар, ол 

аударманың ең объективті түрі болып есептеледі. Бастапқы мәтіннің жеке 

тілдік бірліктерінің мағынасын бере отырып, синтаксистік конструкцияларды 

көшіріп бере отырып, аудармашы өзіне еркіндік бере алмайды. Сөзбе-сөз 

аударманың кемшілігі – аударманы қолданатын адамның коммуникативтік 

мүмкіндіктерін ескермеу.  

Мағыналық дәлдікке немесе мағыналық аудармаға екі тілдің стильдік 

ерекшеліктерін терең біліп, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі  мен сөйлемдер 

құрылымындағы айырмашылықтарды біліп, керек кезінде түпнұсқаның 

мағынасын сақтау үшін сөзбе-сөз аударудан аулақ болғанда ғана қол 

жеткізуге болады.  

Мағынасын сақтап аударуды еркін аударма деп те атайды. Еркін 

аударма аудармашыға түпнұсқа мәтінін түсіндірулер мен қосымшалар, 

түбегейлі өзгертулер арқылы жеткізуге шексіз мүмкіндіктер береді. Сол 

себептен еркін аударма объективті емес, өйткені аударылатын мәтінді жазған 

адамның дәл солай дегеніне ешкім кепілдік бере алмайды. Көптеген 

жағдайларда, мысалы, келісімшарттарды, маңызды құжаттарды аударғанда ол 

жарамсыз болып қалады.  

Нағыз аударма сөзбе – сөз аударма мен еркін аударманың жиынтығы 

болып табылады. Сөзбе – сөз аудармадан бастапқы мәтінге мүмкіндігінше 

мағыналық және құрылымдық жағынан жақындықты алады, бірақ бұл тілдік 

норманы бұзбауы және түсініксіздік туғызбауы керек. Түсініксіздік туған 

жағдайда  және  барабарлық болмаған жағдайда бейімдеуді қолдануға болады, 

бірақ ол шектеулі көлемде болуы керек. Түпнұсқаға мағыналық-құрылымдық 

жақындықтан шегіну, яғни бейімделу қажеттіліктен туындаған амалсыз шара 

ретінде қарастырылады.  

 

Аудармаға мынадай талаптар қойылады: 

1)  Дәлдік (точность). Аудармашы автордың ойын толығымен аудармада 

жеткізуі тиіс. Мәтіндегі ойлардың негізгі сипаты ғана сақталмауы тиіс, 

сонымен бірге айтылған ойдың ньюанстары мен белгілері де сақталуы тиіс. 

Автордың айтқан ойларын жеткізе отырып, сонымен бірге аудармашы өз 

жанынан ештеңе қосуға, толықтыруға және оны түсіндіруге тиіс емес. 

2) Ықшамдылық (краткость). Аудармашы көп сөзді болмауы керек, 

ойлары барынша ықшамды және мәнерлі (үйлесімді) түрде мазмұндалуы тиіс. 

3) Айқындылық (ястность). Аудармада тілдің жеңілдігі мен 

ықшамдылығы аса қажет. Қабылдауға қиындық туғызатын күрделі және екі 

ұшты оралымдардан бас тартқан жөн. Ой қарапайым әрі айқын, баршаға 

түсінікті тілмен жеткізілуі тиіс. 

4) Әдебилік (литературность). Аударма әдеби тілдің жалпыға бірдей 

тұтастай нормасына сай жасалуы қажет. Әрбір сөйлем түпнұсқаның 
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синтаксистік құрылымындағы аударма тіліне жат ешқандай тұспалдау 

байқатпай, нақты және табиғи түрде айшықталып тұруы тиіс. Шетелдік 

сөздерге калька жасаудан бойды аулақ салып, сөздіктер мен анықтамалық 

әдебиеттің көмегіне сүйене отырып, аударма тілінде балама терминдер табуға 

тырысу керек. 

 

Техникалық аударма 

 

Техникалық аударма – әртүрлі тілде сөйлейтін адамдар арасында 

арнайы ғылыми – техникалық ақпарат алмасу үшін қолданылатын аударма.  

Техникалық аударманы жүзеге асыратын адам екі тілді білуге міндетті. 

Түпнұсқаның мазмұнын сауатты, нақ, дәл беру үшін аудармашы екі тілдің 

біреуін еркін меңгеруі керек. Техникалық аударманы жүзеге асырушы адам 

жаңа материалдарды пайдаланады, сондықтан оны қабылдау үшін белгілі 

дайындығы және арнайы білімі болуы керек. Кез келген екі тілді білетін адам 

техникалық аударманы жүзеге асыра алмайды.  

Техникалық аударма жасай алу үшін ғылыми-техникалық ақпарат 

алмасуда аудармашы (делдал) қызметін атқаратын адам қандай қасиеттерге, 

білімге, біліктілікке, дағдыға ие болуы керек?  

Бұл жерде әңгіме қазақ тілі мен орыс тілі туралы болып отырғандықтан, 

біріншіден, аударып отырған тілін (мысалы, аудармашы орыстілді болып, 

түпнұсқа қазақша немесе керісінше болса), яғни қазақ тілін түсіне алатындай 

деңгейде немесе керісінше; екіншіден, басқа тілді (бұл жерде орыс немесе 

қазақ тілін)  ақпаратты сауатты бере білу үшін жеткілікті деңгейде білуі; 

үшіншіден, ақпарат көздерін пайдалана білуі; төртіншіден, әртүрлі 

техникалық аудармалар жасай алуы; бесіншіден, терминологиялық 

минимумды білуі керек.  

Аудармашы өзіне қажет арнайы мәліметтерді тез табу үшін қандай 

ақпарат көздері бар екенін, олардан не табуға болатынын, оларды қандай 

тәртіппен қолдануға болатынын білуі керек.   

Барлық ақпарат көздерін жалпы, арнайы ақпарат көздері деп бөлуге 

болады. Жалпы ақпарат көздеріне жалпы қолданыстағы сөздіктер және жалпы 

энциклопедиялар жатады.  Сөздіктер екітілді және бір тілді болады. Біртілді 

сөздіктер: түсіндірме, синонимдер, омонимдер, антонимдер, орфографиялық, 

фразеологиялық болып келеді. Арнайы ақпарат көздеріне: арнайы сөздіктер, 

арнайы энциклопедиялар, ғылым мен техниканың әртүрлі салалары бойынша 

анықтамалықтар, арнайы әдебиеттер жатады. 

Жалпы екітілді сөздіктерді табысты пайдалану үшін мыналарды есте 

сақтау керек: 

- кез келген жалпы екітілді сөздік (фразеологиялық сөздіктен басқасы) 

сөздің аудармасын емес, әрбір сөздің мүмкін болатын баламаларын ғана 

береді, сөздік сөздің белгілі контекстегі мағынасын тұспалдап қана көрсетеді;  
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- қажет сөзді жылдам табу үшін алфавитті жақсы білу керек. Сөздікпен 

жиі жұмыс жасаған кезде алфавитті жақсы білу жұмыс уақытын едәуір 

үнемдеуге мүмкіндік береді;  

- барлық шартты белгілердің, қысқартулардың, сөздік мақалаларында 

кездесетін тыныс белгілерінің мағыналарын жақсы білу керек. Ол үшін 

сөздікті пайдаланбас бұрын сөздікті пайдалану туралы мақаланы зерде қойып 

оқып шығу және қысқартулар тізімімен танысу керек. 

 

Ғылыми-техникалық әдебиетті аудару 

 

Ғылыми-техникалық әдебиетті аударушының ең негізгі міндеті – 

автордың ойын  бұрмаламай, толық беру, аудармада қажетті терминологияны 

қолданып, сауатты әдеби тілмен аудару. Ғылыми-техникалық әдебиеттің  

аудармасына қойылатын негізгі талап - аударманың түпнұсқаға толық сәйкес 

келуі, оны орысша «адекватность перевода» дейді. «Адекватный» - латын сөзі.  

Қазақ тіліндегі мағынасын: тең, толық сәйкес келетін, барабар, ұқсас, бірдей, 

тепе-тең, теңбе-тең деген сөздер береді. Ғылыми-техникалық мәтіннің 

бірдейлігіне ақпараттық, ғылыми-техникалық дәлдікті сақтай отырып  және 

түпнұсқаның стилистикалық ерекшеліктерін ескере отырып, қол жеткізуге 

болады. Мұндай аударманы басқаша эквивалентті (лат. тең, тең мағыналы) 

және аутентивті (грек тілінде – түпнұсқаға сәйкес, дұрыс, шын) деп те атайды.  

Аударманың өн бойында бір затты немесе ұғымды білдіретін бір ғана 

термин қолданылуы керек. Белгілі бір кәсіпорында ғана қолданылатын 

жергілікті сөздерді, архаизм – терминдерді қолданбау керек. Қазіргі кезде 

аудармада бір сөзді бір мәтіндік бірліктің өзінде бірнеше құбылтып қолдану 

жағдайлары кездеседі. Мысалы, «схема» деген сөзді бір мәтінде  немесе бір 

ақпараттық бірлікте «сұлба», «схема», «сүлбе» деп немесе «сеть» сөзін бірде 

«желі», бірде «торап» деп аударатын жағдайлар жиі кездеседі.  

Тілдің барлық грамматикалық нормаларын сақтап, күрделі 

грамматикалық конструкцияларды көп қолданбай, аударылатын ақпаратты 

қарапайым және түсінікті етіп беру керек. 

 

Орыс тілінен қазақ тіліне өз бетімен аударуға арналған мәтіндер 

 

Основными разработчиками приборов были организации и предприятия 

авиационной и судостроительной промышленности, министерств 

радиопромышленности, приборостроения, общего и среднего 

машиностроения, Государственного комитета стандартов и других 

организаций и ведомств. 

Приборы первичной информации – это самая мобильная область 

приборостроения, а также техники и промышленности в целом. При 

появлении устойчивого платежеспособного спроса, а он возникает даже там, 
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где до недавнего времени обходились без приборного обеспечения, рынок 

изделий приборостроения поднимается достаточно быстро. Важно, чтобы эта 

работа была начата не на пустом месте, а на основе недавних и немалых 

отечественных достижений. 

Современное приборостроение – отрасль, выпускающая средства 

измерения, анализа обработки и представления информации, устройства 

регулирования, автоматические и автоматизированные системы управления; 

область науки и техники, разрабатывающая средтва автоматизации и системы 

упрвления различных уровней – от автоматов и регуляторов технологических 

процессов до корпоративных и отраслевых АСУ. 

Предприятия приборостроения, как и многие промышленные 

предприятия обрабатывающих отраслей, в последнее десятилетие 

столкнулись с комплексом проблем в области организационного управления. 

В условиях рыночной экономики для любого промышленного предприятия  

важнейшее значение имеет обеспечение его стабильной работы. Средством  

достижения этого является реализация обширного перечня мероприятий по 

приведению предприятия в соответствие со стратегией его развития  и требует 

решения крупных проблем: улучшение управления, повышение 

эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, рост производительности труда, улучшение финансово – 

экономических результатов, автоматизация информационного обеспечения, 

что влечет за собой необходимость принятия принципиально новых и 

оптимальных управленческих решений. 

Качество прибора и его подсистем определяется совокупностью 

простых и сложных свойств: точностью, надежностью, технологичностью и 

т.д. В процессе проектирования, на стадии анализа технического решения 

производится проверка соответствия рассчетных показателей качества 

требования технического задания. Качество прибора в основном 

закладывается в процессе проектирования. Повысить качество прибора можно 

технологическим, проектно – конструкторским и компенсационным 

методами. 

Для всех приборов основными показателями качества являются 

показатели точности, надежности и технологичности. На всех этапах 

конструирования прибора конструктор должен находить технические 

решения, обеспечивающие соответствие создаваемого прибора требованиям 

не только ТЗ (техническое задание), но и требованиям, не отраженным в ТЗ, 

но выполнение которых, необходимо в любом техническом проекте. Речь идет 

о требованиях, обеспечивающих создание качественного прибора или любого 

другого объекта проектирования. 

Фронт работ в области материалов для наноприборостроения 

чрезвычайно широк. Пока неясно, какие из методов и материалов станут для 

наноприборостроения базовыми, т.е. выведут его на уровень 
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полномасштабного серийного производства высоконадежных экономически 

конкурентных приборов и систем. Сегодня базовым материалом оказался 

кремний. Он прекрасно обрабатывается и обеспечивает получение  

субмикронных схемных элементов, химически стабилен сам, как 

формируемые на нем приборные структуры. Именно поэтому направление 

наноприборостроения и наноэлектроники, основанное на кремниевой 

интегральной технологии, уже используется в массовом производстве. 

Углеродные  нанотрубки представляют собой однослойные полые 

наноскопические цилиндры диаметром 05нм. С момента открытия нанотрубок 

внимание исследователей привлекают их необычные свойства – 

нанометровые размеры, высокая удельная поверхность, высокая 

электропроводность, высокая механическая прочность, химическая 

стабильность, способность присоединять к своей поверхности атомы металлов 

и радикалы, что дает возможность целенаправленно изменять характеристики 

нанотрубок. 

 Для удовлетворения этой потребности приборостроители заимствовали 

технологию печати из полиграфической промышленности,  изделия которой 

за короткое время стали выпускать миллионными тиражами. Точность 

позиционирования знаков полиграфической продукции тоже удовлетворяла 

требованиям точности  совмещения элементов монтажа в многослойных 

структурах меж соединений печатных плат. Таким образом, использование 

печатных плат (ПП) явилось основой высокопроизводительного, 

экономичного, поддающегося полной автоматизации производства элементов  

(сборочных единиц) приборов и электронной аппаратуры.  

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) – многопредельные 

универсальные приборы, предназначенные для измерения различных 

электрических величин: переменного и постоянного тока и напряжения, 

емкости и индуктивности, временных параметров сигнала(частоты, периода, 

длительности импульсов) и регистрации формы сигнала, его спектра.  

Основными элементами цифровых измерительных приборов являются 

триггеры, дешифраторы и знаковые индикаторы. Несколько знаковых 

индикаторов образуют цифровое отчетное устройство. К наиболее важным 

характеристикам ЦИП относятся: разрешающая способность, входное 

сопротивление, быстродействие, точность измерений, помехозащищенность. 

В цифровых измерительных приборах осуществляется автоматическое 

преобразование входной измеряемой аналоговой величины в 

соответствующую дискретную величину с последующим представлением 

результата изменения в цифровой форме. 

Качество прибора и его подсистем определяется совокупностью 

простых и сложных свойств: точностью, надежностью, технологичностью. В 

процессе проектирования, на стадии анализа технического решения 

производится проверка соответствия расчетных показателей качества 
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требованиям технического задания. Качество прибора в основном 

закладывается в процессе проектирования. 

В технологическом методе используются обычные материалы, но с 

более высокими показателями качества по сравнению с прототипом, либо 

используются новые нетрадиционные материалы, обладающие 

существенными преимуществами (например, для изготовления авиационных 

и космических приборов используются такие перспективные материалы, как 

бериллий, карбид кремния и др.); применяются более высококачественные 

покупные элементы: приемники, источники, шарикоподшипники, датчики, 

преобразователи.  

Эстетические показатели характеризуют внешний вид прибора, его 

соответствие современному стилю, гармоничность сочетания отдельных 

элементов прибора друг с другом, соответствие формы прибора его 

назначению, качество и совершенство его отделки внешних элементов, 

поверхностей и упаковки, выразительность и качество надписей, знаков, 

технической документации. Показатели стандартизации и унификации 

характеризуют степень использования и применения в данном приборе, тем 

меньше затраты на их конструирование, технологическую подготовку 

производства, выше, как правило, надежность функционирования, проще 

организация обслуживания и ремонта. 

Патентно-правовые показатели характеризуют степень новизны 

технических решений в приборе и определяются патентоспособностью и 

патентной чистотой. Экономические показатели характеризуют уровень 

затрат на производство и эксплуатацию. Среди них выделяют полную 

себестоимость и оптовую цену прибора. Показатели безопасности 

характеризуют степень защищенности людей и животных от опасности 

воздействия приборов (защита от электрического удара, электромагнитных 

полей теплового воздействия, радиации, токсичных и газовых выделений, 

шума, вибраций и т.д.), а также самих приборов от климатических, 

механических, биологических и других воздействий на них. 

Мир приборов первичной информации чрезвычайно разнообразен: 

большое число измеряемых физических величин, или параметров 

исследуемых объектов (это координаты объектов в пространстве, углы 

поворота относительно осей, скорости и ускорения движения, давления); 

разнообразие физических зависимостей, используемых для измерительных 

преобразований, разнообразие современных объектов измерения физических 

величин в целом, разнообразие параметров приборов (чувствительность, 

диапазон измерений, быстродействие, точность, надежность и т. д.). 

Все средства измерений имеют общие свойства: метрологические, 

эксплуатационные, информационные. 
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К метрологическим характеристикам относятся функции 

преобразования, чувствительность, цена деления шкалы, порог 

чувствительности,  диапазон измерения, вариация показаний и др. 

Функцию преобразования называют функцией преобразования средства. 

Погрешность средства измерений – метрологическая характеристика, которая 

определяется как разность между показанием средств измерений и истинным 

значением измеряемой величины.  

 

Изготовление изделий из пластмасс 

Пластмассы в настоящее время получили столь широкое 

распространение во многих областях техники, особенно в 

приборостроении, что производство самих пластмасс и изделий из них 

превратилось в большую специальную область науки и техники. 

Необходимо показать принципиальные возможности использования 

пластмасс в приборостроении. Наиболее распространены технологии 

изготовления изделий из пластмассы путем их прессования в 

разнообразных прессформах. 

Примером современного оборудования, используемого для 

изготовления изделий из пластмасс, является оборудование фирмы 

«Babyplast». Такое оборудование обладает следующими возможностями: 

- производить детали весом от 0,01 до 15 г; 

- эксплуатировать обычные и горячеканальные прессформы, 

одноместные и многоместные; 

- производить детали для электроники, автомобилестроения, 

микромеханики, медицины, производства мебели, а также в 

изготовлении игрушек, косметики, бижутерии. Производственные участки, 

оснащенные таким оборудованием, обеспечивают комфортные условия труда 

участников производства. 

Огромное многообразие пластмасс принято делить на две 

группы: термопластические (термопласты) и термореактивные 

(реактопласты). 

Принципиальное отличие их состоит в том, что первые при 

нагреве размягчаются и разжижаются, позволяя получать из них в 

пресс-формах изделия самого разного назначения. При этом такие 

пластмассы можно многократно нагревать и использовать для 

изготовления других изделий без существенного изменения их свойств. 

Вторые – это многокомпонентные вещества, компоненты которых 

вступают в химическую реакцию, в результате которой происходит 

отверждение материала. При повторном нагревании эти материалы не 

расплавляются, а горят, т.е. являются материалами однократного 

использования. Изделия, изготовленные из реактопластов, после
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прекращения их использования необходимо утилизировать по 

специальным технологиям. 

       

Обработка заготовок деталей приборов 

 

Лезвийная обработка заготовок или обработка резанием с точки 

зрения формальной логики является варварским процессом. По 

приближенным статистическим данным в стружку перегоняется до 40 % 

всех выплавляемых в мире металлов и сплавов. С учетом стоимости 

современного оборудования инструментов, приспособлений, 

производственных помещений, выплачиваемых зарплат и затрат времени 

определение «варварский» вполне заслуженное. Однако до настоящего 

времени человечество не придумало технологии, которая бы позволяла 

лучше обеспечивать геометрическую точность и качество поверхностей 

деталей, чем у поверхностей, полученных с помощью обработки заготовок 

резанием. Конечно, не все виды обработки резанием одинаково хороши 

по таким важнейшим показателям как качество изготавливаемых изделий, 

себестоимость и производительность процесса, но там, где речь идет об 

особо высокой геометрической точности изделий конечный результат 

обеспечивается одним из методов обработки со снятием стружки. 

Напомним, что процесс резания осуществляется с помощью 

движений резания, которые принято делить на главные движения и 

движения подачи. Главные движения – это движения, в основном 

определяющие скорость резания. Они могут совершаться как инструментом, 

так и заготовкой. При этом главные движения чаще всего бывают 

вращательными, но, в ряде случаев, и возвратно-поступательными. 

Движения подачи обеспечивают непрерывность снятия стружки и 

представляют собой, чаще всего, непрерывные или прерывистые 

перемещения инструмента относительно обрабатываемой поверхности, 

или наоборот, перемещение обрабатываемой поверхности относительно 

инструмента. 

Наибольший интерес представляют возможности лезвийной обработки 

в плане диапазона характеристик геометрической точности, 

шероховатости, форм обрабатываемых поверхностей, производительности 

и себестоимости процессов. Вся лезвийная обработка характеризуется 

тремя параметрами режима резания: скоростью резания, подачей и 

глубиной резания. Под скоростью резания принято понимать скорость 

относительного перемещения точек режущего лезвия инструмента и 

материала заготовки. Обозначается скорость резания через V, 

классическая размерность – м/с, однако в технологической практике 

чаще используют размерность м/мин.  
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Терминдер мен терминдік тіркестер 

 

А 

асинхронды RS – триггер – Асинхронный RS- триггер   

асинхронды D - триггер – асинхронный D – триггер  

аддитивті тәсілдер - аддитивные методы 

аддитивті қателік - аддитивная погрешность   

айнымалы токтың автоматты компенсаторы - автоматические 

компенсаторы переменного тока 

арна бейімдеуіші - адаптер канала  

амплитудалы – электронды вольтметр - амплитудный электронный 

вольтметр (диодно – конденсаторный) 

айнымалы тоқтың өлшеу трансформаторы - измерительные 

трансформаторы переменного тока 

айнымалы ток компенсаторы - компенсаторы  переменного тока  

ауқымды түрлендіргіш - масштабный преобразователь  

 

Б 

базалық матрицалық кристалл - базовый матричный кристалл 

бағдарламаланатын  логикалық интегралды сұлбалар  программируемые  

логические   интегральные схемы  

бағдарламалатын  матрицалық логика - программируемая матричная 

логика  

баспалы платтар - печатные платы 

баспалы өткізгіш - печатные проводники   

бірінші реттік эталон - первичный эталон  

биополярлы транзистор - биополярный транзистор 

бірыңғайлаудың негізгі тәсілі - базовый метод унификации 

белсендіру ауқымды түрлендіргіштер - активные масштабные 

преобразователи   

бірқабатты баспалы платтар - однослойные печатные платы  

бірқабатты наноқұбырлар - однослойные нанотрубки  

біртактілік таймерлер - однотактные таймеры 

бірыңғайлаудың агрегатты – модульды тәсілі  – агрегатно - модульный 

метод  

 

В 

вентильді фотоэлементтер - вентильные фотоэлементы 

виртуалды өлшеуіш аспаптар - виртуальные измерительные приборы 

вибрация, діріл – вибрация 

  

Г 

гироскопиялық аспап - гироскопический прибор  

геометриялық модульдеу - геометрическое модулирование  
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газразрядты көрсеткіш - газоразрядный индикатор  

гармоникалық өндіргіш - гармонический генератор  

газразрядты санауыш - газоразрядный  счетчик 

Д 

дискілік шағын өлшеуіш - дисковый расходомер  

дәлме – дәлдеу генераторы - калибрационный  генератор  

диодтық оптожұп - диодная оптопара  

 

Е 

екі қабаттан тұратын баспалы платтар - двухслойные печатные платы 

екілік санағыш - двоичные счетчики  

 

Ж 

жартылай қосқыш - неполный сумматор  

жартылай өткізгішті тензорезистор - полупроводниковый тензорезистор  

жартылай аддитивті үдеріс - полуаддитивный процесс 

жартылай өткізгішті құрылғылар - полупроводниковые приборы  

жартылай өткізгішті диод - полупроводниковый диод  

жартылай өткізгішті көрсеткіш - полупроводниковый индикатор  

жоспарлы навигациялық аспап (құрылғы) - плановый навигационный 

прибор  

жұмыс эталоны - рабочий эталон 

жұмыс бабындағы өлшеу құралдары - рабочее средство измерений  

жұқа өлшемді жұқалтыр - тонкомерная фольга  

жылу түрлендіргіш - тепловой преобразователь  

жылу баспа құрылғысы - устройство  термопечати  

жоғары жиілікті резистор - высокочастотный  резистор    

жоғары мегомды резистор - высокомегомный резистор  

жоғары вольтті резистор - высоковольтный резистор  

жүйелі регисторлар - последовательные регистры  

автоматтандырылған жобалау жүйесі – автоматизированная система 

проектирования  

бірізділендірудің жеке әдісі - индивидуальный метод унификации  

жалпы эмиттер - общий эмиттер  

желілік дешифратор - линейный дешифратор 

 

И 

иондалған шығын өлшеуіш - ионизационный расходомер  

иондалған қалындық өлшеуіш - ионизационный толщиномер  

иілгіш баспалы платтар - гибкие печатные платы  

интегралдық санауыш жүйелер - интегрированные цифровые системы  

интегралды тізбек - интегрирующая цепь  

интегралдық микросұлба құрауышы - компонент интегральной 

микросхемы 
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инженерлік есептеу жүйелері - системы инженерных расчетов  

 

Л 

литографиктік басу - литографическая печать   

 

К 

кабельдік магистраль - кабельная магистраль  

клистрон резонаторы - резонатор клистрона    

көлденең пьезоактюатор - поперечный пьезоактюатор  

кескінді  индикация - проекционная индикация    

кедергі термометрі - термометр сопротивления  

кедергі түрлендіргіші - преобразователь сопротивления  

конструкторлық дамыту - конструкторская разработка 

кварцтік резонатор - кварцевый резонатор 

комбинациялық сандық құрылғы - комбинационное цифровое 

устройство 

көпарналы өлшеу жүйелері - многоканальные измерительные системы  

көп қабатты баспалы платтар - многослойные печатные платы 

көпкаскадті күшейткіштер - многокаскадные усилители  

көптактілі таймерлер - многотактные таймеры – 

көрсеткіштік матрица - индикаторная матрица  

кернеу өлшеу трансформаторы - измерительные трансформаторы 

напряжения  

күтіп тұрған мультивибратор - ждущий мультивибратор    

Камак интерфейсі - интерфейс Камака  

классикалық жартылай аддитивті үдеріс - классический 

полуаддитивный процесс  

 

Қ 

қабыршықты тензорезистор - пленочный тензорезистор  

қуатты/күштік жартылайөткізгішті аспап - силовой полупроводниковый 

прибор  

құрылғының түйіні - узел прибора  

қарапайым санағыш - простые счетчики  

қоспаланған шалаөткізгіш - легированный полупроводник  

құрамалы индикация-комбинированная индикация  

есептеудің құрамалы тәсілі - комбинированный метод расчета  

құрамалы көрсеткіш - комбинированная индикация  

 

М 

Монте – Карло тәсілі - метод Монте – Карло 

мультиплицилық өлшеу жүйесі - мультиплицированные измерительные 

системы  

мультипликативті қателік - мультипликативная погрешность 
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мультиплекстік тарату - мультиплексная передача 

магниттісозылмалы түрлендіргіш - магнитоупругий преобразователь   

магниттіэлектрлік аспаптар - магнитоэлектрические приборы  

 

Н 

нанотехнологиялық жабдық - нанотехнологическое оборудование  

наноқұрылымдар - наноструктуры  

компьютерлік нанотехнология- компьютерная нанотехнология  

нанотехнологиялық құрылғылар - нанотехнологические установки  

портативті рентген наноқалындық өлшеуіш - портативный 

рентгеновский нанотолщиномер  

рентген наносканері - рентгеновский наносканер 

негізгі логикалық элемент - базовый логический элемент 

наноқұбырлардағы дисплейлер - дисплеи на нанотрубках  

 

О 

операциялық күшейткіштер - операционные усилители  

осьтік пьезоактюатор - осевой пьезоактюатор  

 

Ө 

өлшеуіш қүшейткіші - измерительный усилитель  

өлшеуіш аспап - измерительный прибор  

өлшеу түрлендіргіші - измерительный преобразователь  

өлшеу аспаптары - измерительная техника  

өлшеу күшейткіш - измерительный усилитель  

өлшеу тізбегі   - измерительная цепь  

өлшеу тетігі- измерительный механизм  

өлшеу құралдары - средство измерений  

бұйымдарды бірізділендіру - унификация изделий  

 

П 

параллель тасымалды қосқыш - сумматор с параллельным переносом 

пассивті ауқымды түрлендіргіштер - пассивные масштабные 

преобразователи 

пьезокерамикалық материалдар - пьезокерамические материалы  

пьезоэлектрлік аспап жасау - пьезоэлектрическое приборостроение 

пьезоэлектрлік акселерометр - пьезоэлектрический акселерометр  

пьезоэлектрлік сейсмоқабылдағыш - пьезоэлектрический 

сейсмоприемник  

пьезоэлектрлік генератор - пьзоэлектрический генератор  

пьезоэлектрлік тетік - пьезоэлектрический датчик   

прецизиозды резистор - прецизиозный резистор  

параллель регистрлер -параллельные регистры  

серіппелі  акселерометр - пружинный акселерометр  
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пьезоэлектрлі түрлендіргіш - пьезоэлектрический преобразователь           

 

Р 

радиациялық пирометр - радиационный пирометр 

резистивті жұқалтыр - резистивная фольга  

резистивті – сыйымды күшейткіш - резистивно – емкостный усилитель 

резистивті  матрица - резистивная матрица  

реостатты түрлендіргіш - реостатный преобразователь 

реостатты  деңгей өлшеуіш - реостатный уровнемер  

релаксациялық генератор - релаксационный генератор  

жүйелі- параллель регисторлар - последовательно – параллельные 

регисторы  

  

С 

сандық компаратор - цифровой компаратор   

аналогты сандық түрлендіргіштер - цифроаналоговые преобразователи  

сандық өлшеу аспаптары - цифровые измерительные приборы  

сандық код - числовой код  

сезгіш дисплей - сенсорный дисплей  

синхрондаушы импульс - синхронизирующий импульс 

стандартты өлшеу құралдары - стандартизированное средство 

измерений  

сцинтилляционды санауыш - сцинтилляционный счетчик 

синхрондау жиілігі - частотота синхронизации  

сымды тензорезистор - проволочный тензорезистор 

 

Т 

толық бірзарядты қосқыш - полный однозарядный сумматор  

токтарды қосу - суммирование токов   

трасформатор өзекшесі - сердечник трансформатора  

толық зарядты қосқыш - полный однозарядный сумматор  

тікбұрышты импульсті сигнал - прямоугольный импульсный сигнал  

тетік жылжымасы - ползунок датчика  

термоэлектрлік  пирометр - термоэлектрический пирометр  

термоэлектрлік аспаптар - термоэлектрические приборы 

тензорезисторлы түрлендіргіш - тензорезисторный преобразователь 

өрістік трансформаторлардағы күшейткіштер-усилители на полевых   

трансформаторах 

тентинг - үдерісі - тентинг – процесс  

технологиялық жабдықтау - технологическая оснастка 

транзисторлық кілттер - транзисторные ключи  

трансформаторлық  күшейткіштер - трансформаторные усилители  

трансформаторлық түлендіргіш - трансформаторный преобразователь  

 



 

85 
 

Шмит триггері - триггер Шмитта  

турбинді қанатты тахометриялық тетік - турбинный крыльчатый 

тахометрический датчик  

түрлі-түсті фотоэлектрлік пирометр - цветовой  фотоэлектрический 

пирометр  

 

У 

униполярлық транзистор - униполярный транзистор  

 

Ф 

фотоэлектрлік түрлендіргіш - фотоэлектрические  преобразаватели  

фотоәсері бар фотоэлементтер - фотоэлементы с внутренним 

фотоэффектом  

фотогальваникалық түрлендіргіштер - фотогальванические 

преобразователи  

фотоэлектрлік  тахометр - фотоэлектрический тахометр   

фотоэлектрлік  шығын  өлшеуіш - фотоэлекғтрический  расходомер 

фотоэлемент сезгіштігі - чувствительность фотоэлемента  

ферродинамикалық өлшеу аспаптары - ферродинамические 

измерительные приборы  

ферродинамикалық амперметрлер мен ворльтметрлер - 

ферродинамические  

амперметры и вольтметры  

 

Ц 

цифрлық  коммутатор - цифровой коммутатор  

цифрлық санауыш – цифровой счетчик 

 

Ш 

шағылдыратын  зат – отражающее вещество 

шалаөткізгіш – полупроводник 

шартты тұтқырлық – условная вязкость 

шектік мән – предельное значение 

шиналық компенсатор – шинный компенсатор 

ширату элементі – элемент скрутки 

шоғырланған күш - сосредоточенная сила 

шығын – расход 

шығыстық тізбек – выходная цепь 

шығынсыз желі – линия без потерь 

шығынды реттеу – регулирование расхода 

шынжырлы тасымалы бар қосқыш - сумматор с цепным переносом  

 

Э 

электрмеханикалық  құрылғылар - электромеханические приборы  
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электрондық сәулелі түтік - электронно – лучевая тру 

электролитті  жұқалтыр - электролитическая фольга 

электронды аспап - электронный прибор 

электракустикалық пьезотүрлендіргіш - электроакустический 

пьезопреобразователь  

эмиттерлі қайталағыш - эмиттерный повторитель  

электрмеханикалық өлшеу құралдары - электромеханические 

измерительные приборы  

электрмагниттік өлшеу аспаптары - электромагнитные измерительные 

приборы  

электродинамикалық өлшеу аспаптары - электродинамические 

измерительные приборы  

электрстатикалық өлшеу аспаптары - электростатические 

измерительные приборы  

электронды өлшеу аспаптары - электронные измерительные приборы  

тұрақты токтың электронды вольтметрлері - электронные вольтметры 

постоянного тока  

ауспалы токтың электронды вольтметрлер - электронные вольтметры 

переменного тока  

электронды омметр - электронный омметр  

электрмагниттік амперметрлер және вольтметрлер - электромагнитные 

амперметры и вольтметры  

электрдинамикалық амперметрлер мен вольтметрлер-

электродинамические амперметры  и вольтметры  

электрстатикалық вольтметрлер - электростатические вольтметры  

электронды логометр - электронный логометр  
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