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Кіріспе 

 

Ұсынылып отырған «Аспап жасау» мамандығы бойынша өздік 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау «Кәсіби қазақ тілі» 

пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 

Әдістемелік көрсеткішке 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. 

СӨЖ орындаудың негізгі мақсаты – студенттің кәсіби және тілдік, 

қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады 

Әдістемелік нұсқауда берілген №1 өздік жұмысты орындау барысында 

тіл үйренуші кәсіби сөздік қорын байыта отырып, мамандығына қатысты 

ұсынылған мәтінді аударады, ал №2 өздік жұмысты орындау үшін 

мамандығына қатысты терминдер мен терминдік бірліктерді пайдалана 

отырып, кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты қатысымдық 

жағдаяттарға сұхбат құрастырады. 

Әдістемелік көрсеткіштің негізгі міндеті – кәсіп саласы бойынша 

терминдерді еркін пайдалана білу, кез-келген жағдаятта 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 

Өздік жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: 

Өздік жұмыстардың таратылу және қабылдау кестесінде көрсетілген 

мерзім аралығында орындалуы тиіс; 

Мәтіндік құжаттар А4 (210х297 мм) пішіміндегі қағазға компьютерлік 

терілім көмегімен 14 кегльмен, Times New Roman қарпімен орындалады. 

Жұмыстың соңында әдебиеттер, интернет қорларының тізімі және 

сілтемелер берілуі қажет.  
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Студенттің № 1 өздік жұмысы (жазбаша) 

 

Тақырыбы: кәсіби бағытталған  мәтінмен жұмыс. 

Мақсаты: кәсіби бағыттағы мәтін негізінде терминдердің жасалу 

жолдарын игеруге және ғылыми-техникалық мәтін аударуға машықтану.

 Тапсырма: студент оқытушы ұсынған нұсқа негізінде лексика-

грамматикалық тапсырмаларды орындай отырып, мамандығына қатысты 

ұсынылған мәтінді аударады. 

 

Тапсырмалары 

1. Мәтінге  сөздік  түзіңіз (сөз және сөз тіркесі кемінде 15 болуы керек). 

2. Мәтін мазмұнын ашатын  5 сұраулы сөйлем құрастырыңыз. 

3.  Мәтіндегі етістіктерді теріп жазып, қай шақта тұрғанын 

анықтаңыздар. 

4. Мәтіннен термин сөздерді теріп жазып, түсіндірме сөздіктің 

көмегімен мағынасын ашып беріңіз. 

5. Мәтіндегі құрмалас сөйлемдерді тауып, оларды бірнеше жай 

сөйлемдерге бөліп жазыңыз. 

6. Мәтіннен септік жалғаулары жалғанған сөздерді тауып, кестені 

толтырыңыз. 
 

Ілік септік Барыс 

септік 

Табыс 

септік 

Жатыс 

септік 

Шығыс 

септік 

Көмектес 

септік 
   

 

   

 

 

7. Мәтін бойынша термин сөздерді тауып, орыс тіліндегі баламасын 

және жасалу тәсілін көрсете отырып, төменгі кесте бойынша толтырыңыз. 

Мысалы: 

Термин 

сөздер 

Семантикалық 

тәсілмен 

Морфологиялық 

немесе 

синтаксистік 

тәсілмен 

Лексикалық 

тәсілмен 

Аналитикалық 

тәсіл 

Ерітінді - 

раствор 

 +   

Жануартекті 

– 

животного 

происхожде

ния 

   + 
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8. Мәтіндегі зат есімдерге мына түрде талдау жүргізіңіз. 

Түбір Жұрнақ Көптік 

жалғау 

Жіктік 

Жалғау 

Тәуелдік 

жалғау 

Септік 

жалғау 

 

Бөл 

 

 

-шек 

 

 

-тер 

 

  

-і 

 

-н 

 

 

9. Мәтінді аударыңыз. 

                              

1-нұсқа 

 

Мехатрониканың пайда болуына және дамуына себеп болған негізгі 

факторлар 

 

Ғылымның  «электромеханика» және «мехатроника» атты екі саласында 

механикалық жүйелер қарастырырылатындықтан олар бір-біріне ұқсас болып 

келеді. Бірақ  ғылым мен техника дамуының әртүрлі деңгейлерін 

көрсететіндігі – осы ғылыми салалардың негізгі айырмашылығы. 

«Механика» және «электротехника» ұғымдарын біріктіретін 

«электромеханика» термині электрдің ашылуына және техника саласында 

электрлік құрылғылардың іс жүзінде қолданылуына байланысты. Мысалы, 

электрмеханиканың типтік объектісі болып табылатын электрмеханикалық 

түрлендіргіш электрлік шамаларды (ток күші, кернеу) сәйкесінше 

механикалық жылжуларға немесе керісінше түрлендіретін құрылғы болып 

табылады. Электрқозғалтқыштар және генераторлар, электрөлшеуіш аспаптар 

және электромагниттік реле және т.б.. электрмеханикалық құрылғылардың 

мысалы ретінде алуымызға болады.    

Қазіргі заманғы техникалық прогресс жаңа материалдар мен 

биотехнология негізінде электрониканың барынша қарқынды дамуымен 

сипатталады. Электрониканың дамуы және осы саламен тығыз байланысты 

микропроцессорлық техниканың, информациялық сигналдарды өңдеу 

құрылғыларының және энергияны түрлендіруге арналған электрондық 

аспаптардың қолданылуы мехатронды жабдықтарды барынше кең қолдануға 

мүмкіндік беріп, ғылымның Мехатроника атты саласының пайда болуына 

ықпал етті. Электрониканың қазіргі деңгейі электрондық құрылғылардағы 

орамалардың(бумалардың) жоғары тығыздығымен сипатталады. Жаңа 

материалдарды қолдану және электрондық сұлбаларды жасаудың жоғары 

технологиясын қолдану, сонымен қатар, электрондық сұлбаларды 

құрастырудың модульдік қағидасын қолдану микроминиатюрлі электрондық 

бұйымдарды – интегралдық сұлбаларды (ИС), үлкен (ҮИС) және аса үлкен 

интегралдық сұлбаларды (АҮИС), сонымен қатар, программаланатын 

интегралдық сұлбаларды – микропроцессорларды құрастыруға мүмкіндік 

берді. 
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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 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. 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.   

 

2-нұсқа 

 

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 

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

 

3-нұсқа 

 

Электрон техникасының пайда болып   қалыптасуы және даму 

тарихы 

 

Өткен ғасырда электрониканың жетістіктері арқылы ғылым және 

техниканың барлық салалары қарқынды дамыды. Сондықтан, ХХ ғасыр 

электроника ғасыры деп аталады. 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. 

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 
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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 лампалар 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 лампа –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. 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. 

 

 4-нұсқа 

 

Электрондық құрылғылардың ғылым мен техникадағы маңызы 

 

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, дамыта түсуде. Қарапайым тұрмыстық тіршілікте де 

автокөліктермен қатар көптеген жетілдірілген құрылғылар қолданылып 

келеді: бейнекамера, компьютер, фотоаппарат, тс.с     Электрондық құрылғы – 

жұмыс жасау негізіне электроника принциптері енгізілген бұйым. 

Электроника – электрондық құрылғыларды жасақтау мен зерттеуді, оларды 

қолданудың принциптерін зерттеуді қарастыратын ғылым саласы. 

Электрониканың дамуының нәтижесінде электрондық құрылғылардың 
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орындайтын функциялары да  үздіксіз күрделілене түсуде. Белгілі бір даму 

кезеңдерінде ескі құрылғылар көмегімен берілген міндеттерді атқару 

мүмкіндігі жойыла бастайды, мысалы, электрондық шамдар мен дискреттік 

транзисторлар көмегімен. 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, алғаш интегралдық микросұлбалар қолданыла бастады; 

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

негізінде электрондық құрылғыларды микроминиатюризациялау. 

Қазіргі кезде жаһандық ақпараттандыру кезеңді бастан кешірудеміз. Сол 

себептен барлық салаларға электрондық құрылғылар негізіндегі машиналар 

мен автоматтар жаппай енгізілуде. Ғарышты қашықтан басқару және бақылау 

станциялары, қашықтан оқыту, пайдалы қазбаларды зерттеу, ультрадыбыстық 

медицина, лазерлік операциялар жасау, өндіріс пен технологияны 

автоматтандыру, дүниежүзілік ұялы байланыс, жерсеріктік арналар, күрделі 

тәжірибелерді виртуальды модельдеу, т.б. жетістіктерді электрониканың 

дамуынсыз елестету мүмкін емес. 
 

 5- нұсқа  

 

Өлшеу процестері және өлшеуіш құралдар 

 

Энергетика шаруашылығы көп өндірістік кәсіпорындарының негізгі 

жүйесі болып саналады. Себебі, энергетиканың арқасында энергетикалық 

күрделі процестер және өндірістік технологиялық түрлендірулер жасалады. 

Энергетиканың басты және негізгі міндеті - кәсіпорындарды, түрлі 

шаруашылықтарды және мекемелерді, жеке тұрғындарды, оқу және ғылыми 

институттарын электр энергиясымен қамтамасыздандыру болып саналады. 

Сондықтан да энергетикалық есептеудің келесі мәселелерге мәні зор: 

- энергоресурстарды шығындау мен өзіндік нарқын анықтау; 

- кәсіпорын ішінде шаруашылық есеп жүргізу; 

- шығындалған энергия үшін сыртқы мекемелермен есеп айырысу; 

- энергетикалық бақылау мен энергетикалық баланс құру. 

Энергоресурстарды есептеуге және санауға қажетті ақпараттарды алу 

үшін түрлі–түрлі әдістер мен тәсілдер, түрленгіштер мен құрылғылар 

қолданылады. Соның ішінде басты тәсіл болып электр параметрлерінің 
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шамасын өлшеу болып саналады. Тек қана соларды өлшеу нәтижесінде 

энергоресурстарды есептеу, не бақылау және басқару үшін керекті 

ақпараттарды аламыз. 

Өлшеу – физикалық құбылыстар мен процестердің шамалары туралы 

сандық ақпарат алудағы негізгі тәсіл. Жаңа машина және апаратты жасағанда, 

не қиын технологиялық өндірістік процестерді жүргізгенде көп физикалық 

шаманы өлшеуге тура келеді. Бұған көбісіне бейэлектрлік шамалар жатады, 

олар механикалық, жылулық, химиялық, оптикалық және акустикалық болып 

бөлінеді. Кәзіргі кезде бейэлектрлік шамаларды түрлендіру және өлшеу үшін 

электрлік әдістер мен тәсілдер, аспаптар мен құралдар көп қолданады.  

 

6-нұсқа 

 

Микроэлектроника 

 

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). 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. 
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7-нұсқа 

 

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. 

 

8-нұсқа 

 

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 
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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.   
 

9-нұсқа 

 

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 жартылайөткізгіш 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. 

ГОСТ  17021-75 бойынша, бір микросұлбаның корпусының ішіндегі 

элементтердің санына байланысты алты дәрежелі интеграция бар:  

- бірінші дәрежелі – 1-ден 10-ға дейін; 

- екінші  дәрежелі - 10-нан 10 –ге дейінінен тұрады. 
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10-нұсқа 

 

Аналогтық аспаптардың өлшеуіш механизмдері 

 

Әр түрлі электр шамаларын өлшеу үшін магнитоэлектрлік, 

электромагниттік, электрдинамикалық, ферродинамикалық және 

электростатикалық жүйелерде істейтін өлшеуіш механизмдер (ӨМ) 

қолданады.  

Айнымалы токты өлшегенде айнымалы токты тұрақты токқа 

айналдыратын түрленгіштер 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.  

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.  

 

11-нұсқа 

 

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 
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өлшеуіш түрлендіргіштер деп атайды. Егер аналогтық сигнал басқа аналогтық 

сигналға өзгерсе, онда өлшеуіш түрлендіргіш аналогтық деп атайды, егер 

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.  

 

12-нұсқа 

 

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 әр түрлі 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 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.                                                                                   
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Тура есеп дәлдігі. Бұл есеп аспап құрылғысының шығысындағы рұқсат 

етілетін оптималды параметрлер мен сипаттамаларына негізделеді. Бұл есеп 

біршама қиын, өйткені құрылғының оптималды сұлбасын, номиналды мәндері 

мен параметр ауытқуларын және басқалай сұрақтарды шешу қажет. 

Математикалық түрде бұл есеп көп айнымалысы бар теңдеумен беріледі, 

сондықтан тізбектей жуықталған әдісімен есептеледі. Тура есептеудің 

теориялық негізі дәлдік синтезінің әдістері құрайды. 

Кері есеп дәлдігі. Бұл әдісте құрылғының бөлек элементтерінің 

анықталған сипаттамалары мен параметрлерін біле отырып, аспап 

құрылғының шығысындағы жиынтық қателігін есептеу. Бұл есептеу оңай. Бұл 

жерде бір ғана белгісіз параметр – ол аспап құрылғысының жиынтық қателігі. 

Ол жеке сызықты немесе ықтималдылықты жинақталумен табылады. 

 

13-нұсқа 

 

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 приборлар болып 

табылады. Бұл олардың мына артықшылықтарына байланысты: біріншіден, 

жартылай өткізгіштік приборлардың 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.  
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14-нұсқа 

 

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.  

 

15-нұсқа 

 

Аспаптар туралы жалпы мәліметтер және олардың жіктелуі 

 

Электр 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 
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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 

міндетіне байланысты аспаптар амперметрге, вольт-метрге, омметрге, 

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

немесе айнымалы ток тізбектерінде қолдануға болады. Бірақта айнымалы ток 

тізбегіне де, тұрақты ток тізбегіне де қосылатын аспаптар бар. 

 

16-нұсқа 

 

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 әр түрлі 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. 
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17-нұсқа 

 

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.  

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 
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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 схема дайындаудың 

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

түрлері бар. Қазіргі уақытта интегралды микросұлбалар электронды 

құрылғылардың негізі болып табылады. 

 

18-нұсқа 

 

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. Қазіргі заманауи «сандық» технологиялармен үйлесімді жұмыс 

істейтін электронды құрылғылар – осы нанотехнологияның жемісі десек, 

қателесіп отырған жоқпыз. Бұған мысал ретінде байланыс саласындағы 
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талшықты-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.                                        

 

19-нұсқа  

 

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 

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 
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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.  

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. 

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. 

 

20-нұсқа 

                  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 әр бір жарым жыл сайын микросұлбадағы 

транзисторлар саны екі есе артып отырды. Транзисторлардың артуының 

осындай жылдамдығы жаңа жүзжылдық басында гигромасштабты сұлбаға 
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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.  

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 микросхема немесе интегралдық 

схема (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 схема дайындаудың пленкалық, 

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

Қазіргі уақытта интегралды микросұлбалар электронды құрылғылардың негізі 

болып табылады. 

                 

21- нұсқа 

 

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 процесстер жатады. 
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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, 

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.  

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 схема 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 

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). 
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 22-нұсқа 

 

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.  

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, 

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. 

 

23-нұсқа 

 

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 
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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. 

 

 24-нұсқа  

 

Электронные приборы 

 

Вакуумные электронные приборы обычно представляют собой 

герметично запаянные стеклянные, металлические или керамические 

(нувисторы) сосуды с различными электродами внутри, соединёнными с 

контактами внешнего разъёма прибора через стеклянный или керамический 

вакуумно-плотный изолятор. Предварительно из них удаляют воздух. 

Откачивание сопровождается прогревом, как тепловым, так 

и высокочастотным, внутренностей прибора с целью удаления 

абсорбированных газов. Также для этого используется геттер — круг или 

кольцо из тонкой жести, покрытый специальным составом, из веществ, 

хорошо поглощающих газы, как во время распыления, так и после. Это, как 

правило, самые ядовитые вещества в вакуумных приборах. Чем меньше 

внутри останется газов, тем более долговечен прибор.  

Минимальное остаточное давление в электронных приборах, 

работающих при напряжениях до 1 кВ, для долговременной работы считается 

10
-4

Па. Для высоковольтных кинескопов минимум составляет 10
-7

 Па (5-10 

лет). Для крупногабаритных устройств, вроде ускорителей требования в 

тысячи раз выше. В любом вакуумном приборе есть, часто покрытый особым 

составом для высокой эмиссии электронов в вакуум рабочей зоны прибора. 

Анод — последний рабочий электрод, собирающий «отработанные» 

электроны. Все вакуумные приборы имеют в качестве рабочего вещества 

электронный поток, летящий от катода к аноду и взаимодействующий по пути 

с простыми электродами  и сложными. 

 

25-нұсқа 

 

«Мехатроника» сөзі «механика» және «элоктроника» 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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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. 

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. 

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 
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етіледі. Жүйені жобалау кезінде инженерлер әдейі бір функционалдық 

модулді бірнеше әртүрлі құрылғылармен жабдықтайды – бұл мехатроникаға 

тән қасиеттердің бірі. Осындай модулдерді тұрғызу үшін түрлі аймақтардан 

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.   
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.   

 

Студенттің № 2 өздік жұмысы (ауызша, жазбаша) 

 

Тақырыбы: жағдаяттық сұхбат құрастыру. 

Мақсаты: терминдер мен терминдік cөз тіркестерінің кәсіби 

лексикадағы маңыздылығы мен алатын орнын түсіне отырып, белгілі бір 

кәсіби жағдаяттар бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде айта алатын 

дәрежеге жеткізу. 

Тапсырма: таңдаған іскерлік жағдаятқа сәйкес берілген терминдер мен 

терминдік сөз тіркестерін пайлана отырып іскерлік сұхбат құрастыру. 

Жағдаяттық тапсырмаларды орындау кезеңдері. 

СӨЖ тапсырмаларын толық әрі сапалы орындау мақсатында 
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жағдаяттарды СОӨЖ кезінде оқытушымен талқылап, өзіне ұнаған тақырыпты 

таңдау. 

Жағдаятқа сәйкес берілген терминдер мен терминдік тіркестер (10) 

іріктеп алу. 

Іріктеп алынған терминдерді қолдана отырып, жағдаяттық диалог 

құрастыру. 

Құрастырылған диолагта сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен құрмалас 

сөйлем болуы керек. 

Іріктеп алынған терминдердің орысша баламасын тауып, олардың қазақ 

тіліндегі түсіндірмесін беру 

Қойылатын талап: 

1) Түсіндірме сөздіктің көлемі - 10 термин мен терминдік бірліктен 

тұруы. 

2) Жұмыс көлемі – әр сөйлеушіден 15-20 реплика. Диалогтар ұсынылған 

кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты қатысымдық 

жағдаяттарға негіздей құрылуы. 

3) Диалог барысында сөз әдебі мәдениетін сақтауы. 

4) Жағдаяттық диалогты құрастыру барысында төменде 

берілген тұрақты сөйлеу формулалары және диалогтың түрлерін 

пайдалану керек. 

 

Тұрақты сөйлеу  формулалары.  

Сұхбаттасуды бастау.  

Менің ойымша,  біз әңгімемізді келесі мәселені талқылаудан 

бастағанымыз дұрыс сияқты... 

Бүгін мен белгілі мәселелерді қайтадан талқылауды ұсынамын... 

Бүгінгі кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден 

талқылайтын мәселемізге көшсек... 

Әңгімемізді біз .... талқылаудан бастасақ. Менің сізбен кездесуге келген 

себебім.... 

Біз әңгімемізді мені көптен толғандырып жүрген .... 

мәселеден бастасақ. 

Осыған дейін арамызда болған келісімге сәйкес, әңгімемізді ... 

қарастырудан бастағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. 

 

Келіскенді немесе құптағанды білдіру. 

Сіздердің шарттарыңыз бізді толық қанағаттандырады. Бұл ойыңызға 

біз қарсы емеспіз. 

Біз келісімге келе аламыз деп ойлаймын. 

Мен сіздің көзқарасыңызды толық құптаймын. Біздің бұл пікіріңізге 

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

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

сәйкес келеді. Тұтастай алғанда сіздің шарттарыңызды толық 

қабылдауға болады. Жалпы біз келісімге келдік деп есептеуге болады. 
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Өз көзқарасын қорғауға тырысу. 

Мен бұл бапты басқа көзқарас тұрғысынан қайтадан талқылауды 

ұсынамын. 

Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. 

Мен сізден осы сұраққа қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. 

Біз әңгімеміздің негізгі тақырыбынан біршама ауытқып кеткен 

сияқтымыз. 

Осындай себептерге байланысты, осыған дейін қарастырған баптардың 

бірқатарына қайта оралуды ұсынамын. 

Мен бұл мәселені шешудің басқа жолын көріп тұрмын, сол себепті 

түсініктеме бере кеткім келеді... 

Талқылағалы отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен 

сіз келісесіз деп ойлаймын. 

Мен ... туралы мәселені қайта қарастырудың қажеттігі жайында айтқым 

келеді. 

Мүмкін, осы мәселеге қатысты сарапшылардың қорытындысы сізді 

қызықтыратын шығар. 

 

Өтінішті білдіру. 

Егер келіссеңіз, біз сізге қарыздар болар едік... Сіз осылай істей 

алмайсыз ба... 

Сізге қиын болмаса... Сізге ауыр тимесе... 

Мен сізге риза болар едім, егер... 

Біз сіздің көмектесе алатындығыңызға сенеміз...  

Мен сізден ... сұрағым келеді 

Сіздің тарапыңыздан үлкен көмек болар еді, егер... 

 

Белгісіздікті немесе күдікті білдіру. 

Бұл мәселеге байланысты пікірім толық қалыптысып болған жоқ. 

Кейбір мәселелер мені қатты күдіктендіреді. 

Менде айтқандарыңыздың нақтылығына сенімсіздік тудыратын 

мәліметтер болғандықтан, сіздің мына мәселелерді анықтауыңызды өтінер 

едім. 

Кейбір мәселелерге байланысты сіздің ойыңызды толық түсіне 

алмадым. Осының қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Менің ойымша мұндай шешімді қабылдауға әлі ерте сияқты. Мен бұл 

мәселенің басқаша шешілгенін қалар едім. 

 

Келіспеушілікті, қабылдай алмауды білдіру. 

Тұтастай алғанда сіздің ұсынысыңызды қабылдауға болады, бірақ... 

Біздің көзқарасымыз сіздікінен біршама бөлектеу. Біз бұл мәселеге 

басқа түсінік тұрғысынан қараймыз. 

Жалпы сіздің ұсыныстарыңыздың көпшілігімен келісеміз, бірақ біздің 
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бірнеше ұсыныстарымыз бен ескертулеріміз бар. 

Сіздің нұсқаңызбен келісу оңай емес, себебі оны іске асырудың белгілі 

бір қиыншылықтары бар. 

Бізді сіз ұсынған шарттар толықтай қанағаттандыра алмайды. 

Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің өтінішіңізді 

қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді. 

Өкінішке орай, біз сіздің шартыңызды қабылдай алмаймыз. 

Біз сіздің осы мәселені көтеруге көп күш салғаныңызға ризашылықпен 

қараймыз, бірақ біз келісе алмайтындығымызды білдіруге мәжбүрміз. 

 

Нақты жауап бермеуге тырысу. 

Сіздің сұрағыңызға нақты жауап беру қиын, себебі... 

Аталған мәселеге тек қана жалпылама түрде ғана жауап беруге болады. 

Мен оның жалпы сұлбасын ғана шамалаймын. 

Маған ол туралы айту қиын. 

Мен сізге толық жауап беруге қиналамын. 

Өкінішке орай, ол туралы біздің толық мәліметіміз болмай тұр. 

Біз ол туралы білмейміз, сол себепті көтерілген мәселе жайлы нақты 

ешнәрсе айта алмаймыз. 

 

Сұхбатты аяқтау. 

Сонымен, біз әңгімеміздің соңына жақындап келеміз. 

Кәне, біздің келісімдеріміздің қорытындысын шығарайық. Сұхбаттың 

қорытындысы ретінде менің айтқым келгені... 

Менің байқауымша, біз бүгінгі сұрақтардың бәрін қарастырып болдық. 

Меніңше ... мәселесін шешілді деп есептеуге болады. 

Сіздерге бүгінгі талқылауға қатысқандарыңыз үшін біздің 

фирмамыздың атынан алғыс білдіріп, болашақ әріптестігіміздің сәтті 

болатындығына сенім білдіруге рұқсат етіңіздер. 

Талқылауға қатысуға уақыт бөлгендеріңіз үшін сіздерге шын жүректен 

алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Менің ойымша сіздер өз шешімдеріңізге риза 

боларсыздар. 

 

Диалогтың түрлері: 

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

уақыттық әңгіме; 

б) диалогтық әңгіме (беседа) – шешім қабылдау мақсатында 

мәліметтермен бөлісіп, оқиғаға немесе жағдайға қатысты өз көзқарастарын 

білдіру; 

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

талқылау; 

д) интервью – баспасөз, радио, теледидар журналистері жүргізетін әңгіме; 

 е) пікірсайыс (дискуссия) ; 

 ж) іскерлік – тікелей «жанды» диалог; 
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 Жағдаяттық диалогты құрастыру үлгісі. 

Жағдаят: Сіз басшысыз. Жұмыстан шыққысы келетін қызметкердің 

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

Себебін біліп, оны орнында қалдыруға үгіттеңіз. 

Қызметкер – Сәлеметсіз бе, Айсұлтан Сәбитұлы! 

Басшы – Сәлеметсіз бе, Шолпан Әбілқызы! Отырыңыз! Бүгінгі 

кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден негізгі мәселеге 

көшсек. Сіздің жұмыстан өз еркіңізбен кетуіңіздің себебі қандай? 

Қызметкер – Маған ол туралы айту қиын. Сұрағыңызға жауап берудің 

қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Басшы – Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. Сіз 

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

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

шығар? 

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

алаңдаушылық білдіргеніңізге ризашылықпен қараймын, бірақ жұмыстан 

кетуге мәжбүрмін. 

Басшы – Мен сізден неге арыз жазғаныңызды ашып айтуыңызды 

сұрағым келеді. Басқа жұмыс таптыңыз ба? 

Қызметкер – Мен отбасы жағдайыма байланысты жұмыстан шығамын 

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

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

айлығы осы жерге қарағанда екі есе көп жұмысқа орналасатын болдым. 

Басшы – Сіздің әрекетіңіз енді түсінікті болды. Мен сіздің 

көзқарасыңызды толық құптаймын. Дегенмен мен сізден осы шешіміңізге 

қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. Айтып отырған мекемеңіз 

жекеменшік пе? Онда келісімшарт қанша уақытқа жасалады? 

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

Сосын үш жылға келісімшарт жасаймыз деген. 

Басшы – Шолпан Әбілқызы! Әрине, сіздің өмірлік тәжірибеңіз бар, 

әрбір жағдайды ой елегінен өткізе білетін парасатты жансыз. Алайда талқылап 

отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен сіз келіседі деп 

ойлаймын. Жекеменшік фирманың ертеңі белгісіз. Онда жалақы уақытылы 

берілетініне де күмәндануға болады. 

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

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

қызметімді мен қимаймын. 

Басшы – Тағы да қайталап айтқым келеді: біз сіздей өз ісіне адал, 

ортасына сыйлы, жауапкершілігі мол қызметкерді мақтаныш етеміз. Жас 

мамандар үшін сіз таптырмас ұстазсыз. Сіз бізге керексіз. 

Қызметкер – Мен сізге және әріптестеріме ризашылығымды білдіремін. 

Менің кетуімнің себебін дұрыс түсінгендеріңізді қалаймын. 

Басшы – Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің мәселеңізді 

жақын арада шешуге мүмкіндік бермейді. Алайда үш-төрт айдан кейін бізде 
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жаңадан бөлім ашылады. Сіз бөлім меңгерушісі лауазымына әбден 

лайықтысыз. Бөлім меңгерушісінің жалақысы жоғары. Оған жұмысының 

нәтижесіне қарай сыйақы да беріледі. Осы ұсынысыма қалай қарайсыз? 

Қызметкер – Сіздің ұсыныңыз мені қызықтырады. Бұл ойыңызға мен 

қарсы емеспін. 

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

деп есептеуге болады. Сізге менің сөздеріме құлақ асып, шешіміңізді 

өзгерткеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңыз бар ма? 

Қызметкер – Менде сұрақ жоқ. Түсіністік танытып, қолдау 

көрсеткеніңізге алғысым шексіз. Келешекте қойған талаптарыңызды орындап, 

сеніміңізді ақтауға тырысамын. 

Басшы – Сізге еңбекте табыс, ісіңізде сәттілік тілеймін. Егер 

қиындықтар болса, келіңіз, біз сізден көмегімізді аямаймыз. 

Қызметкер – Рақмет, сау болыңыз! Басшы – Сау болыңыз! 

 

Жағдаят нұсқалары. 
 

1-нұсқа 

 

Сіз «Робот техникасының тарихы және болашағы» атты семинарға 

қатыстыңыз. Семинарда көтерілген мәселе төңірегінде әріптестеріңізбен ой 

бөлісіңіз. 

 

2-нұсқа 

 

Елбасы «Төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін жаппай енгізу 

керек. Бұл – автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллект, «ауқымды 

мәліметтер» алмасу, тағы басқа міндеттер» екенін атады.  Бұл – уақыт талабы. 

Алайда, инновациялық дамуды бірінші орынға қойғанымен, елімізде 

робототехника саласының баяу дамығанын жоққа шығара алмаймыз. Осы 

мәселе бойынша сұхбаттасыңыз.  

 

3-нұсқа 

 

Сіз «Энтел» журналының тілшісісіз. Қазақстан электроника саласында 

елеулі еңбек еткен есімі елге әйгілі ғалымнан интервью аласыз. Әңгіме 

барысында ғалымның өмірбаяны, жастық шағы, студенттік кезеңі, алғашқы 

ашқан жаңалығы және ғылыми зерттеулері жайлы ақпарат алуға тырысасыз. 

 

4-нұсқа 

 

Сіз «Аспап жасау» мамандығы бойынша білім алып жатқан студентсіз. 

Басқа мамандықта оқитын досыңызбен өз мамандығыңыздың 

артықшылықтары туралы айтып, сөз жарыстырыңыз. Досыңыздың сіздің 
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мамандығыңыздың бүгіні және болашағы жайлы айтқан пікірлерін қостап 

немесе жоққа шығарып, тақырыпты ары қарай дамытыңыз. 
 

5-нұсқа 

 

Өзіңіз жұмыс істейтін кәсіпорын туралы әріптесіңізбен сұхбаттасыңыз. 

 

6-нұсқа 

 

Алматы жобалау институтының кадр бөлімі жас мамандарды жұмысқа 

қабылдау. Бұл орайда жұмыс тәртібі, ережелері және болашағы 

(перспективасы) туралы сөз қозғаңыз. 

 

7-нұсқа 

 

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

оймен келіспейсіз. Қарсы пікір білдіріңіз. 
 

8-нұсқа 

 

Сіз белгілі шетелдік компаниядан келген мамансыз. Сіздің міндетіңіз 

бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отырған компания жайында толық мәлімет 

алып, компанияның артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай келіп, 

шешім қабылдау. 
                    

9-нұсқа  

 

«Бүгінгі таңда қандай мамандықтар сұранысқа ие?» деген тақырыпқа 

сұхбат құрыңыз. 
 

10-нұсқа 

 

Сіздің досыңыз «Қазақстан жаһандану дәуірінде» деген тақырыпта 

баяндама жасамақ. Баяндамасына қандай ой қосасыз? 

 

11-нұсқа 

 

«Өз факультетіңіздегі білім беру жүйесі» туралы сұхбат құрыңыз 

 

12-нұсқа 

 

Сіз «Аспап жасау» мамандығында оқитын АЭжБУ студентісіз. Осы 

мамандық жайлы білгісі келетін досыңызбен өз мамандығыныздың 

артықшылықтары туралы әңгімелесесіз 
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13-нұсқа 

 

Сіз АЭжБУ студентісіз. Сізге Алатаудың бауырындағы қалада тұрып 

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

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

келетін сыныптасыңызды АЭжБУ-ға оқуға шақыру. 

 

14-нұсқа 

 

«Аспап жасау» мамандығында оқитын екі магистрант осы мамандықтың 

мүмкіндіктері жайында пікірлеседі. 

15-нұсқа 

 

Қазақ тілі сабағын көп жіберіп алдыңыз. Оқытушымен келмеген 

сабақтарды қайта тапсыру туралы сұхбаттасыңыз.  

 

16-нұсқа 

 

Астанадан келген әріптесіңіз сізден шетелден инвестиция тартудың қыр-

сыры туралы айтып беруді өтінді. Әріптесіңізбен білім саласына инвестиция 

тартудың ерекшелігі жайлы сұхбат жүргізіңіз. 

 

17-нұсқа 

 

Сіз «Болашақ» бағдарламасымен АҚШ-та білім алып жатқан 

магистрантсыз. Бұл елде көптеген қиындықтармен кездесіп, қиналып жүрсіз. 

Сондықтан сіз бәрін тастап еліңізге кетуге бел байладыңыз. Шешіміңіздің 

дұрыс екендігіне көз жеткізу үшін басқа магистрантпен әңгімелесіңіз. 

 

18-нұсқа 

 

Өз мамандығыңызға байланысты ашылған ғылыми жаңалықтар туралы 

оқытушыңызбен сұхбаттасыңыз. 
 

19-нұсқа 

 

Топтағы досыңызбен «Болашақ маман қандай болу керек?» деген 

тақырыпта пікір алмасыңыз. 
 

20-нұсқа 

 

Сіз АЭжБУ қабылдау комиссиясының мүшесісіз. Университетке оқуға 

тапсыруға келген абитуриент сізден әрбір мамандықтың ерекшелігі жайлы 

мәліметтерді білгісі келеді. Сұрақтарына жауап беріп, оқу орны мен 



35  

мамандығыңызды жақсы жағынан көрсетуге тырысыңыз. 

 

21-нұсқа 

 

Заңғар «Болашақ» бағдарламасымен шетелде білім алады. Махамбет 

Алматыда Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми зерттеу 

университетінде оқиды. Олар қысқы демалыста Алматыда кездесіп, 

Қазақстанда жұмысқа орналасу мәселесінің қиындығы және оқуды 

бітіргеннен кейін қайда орналасатындары жайында пікірлеседі. 

 

22-нұсқа 

 

Сіз жас мамансыз. Алғашқы жұмыс күнінде жаңадан келген маман 

ретінде ұжыммен танысуыңыз керек. Әуелі басшылықпен немесе ұжым 

жетекшісімен жақынырақ танысып, негізгі міндеттеріңізді анықтап алыңыз. 

 

23-нұсқа 

 

«Білім де бәсекеге түседі» деген тақырыпқа сұхбат құрыңыз. 

 

24-нұсқа 

 

Қазақша білмейтін досыңызға қазақ тілін үйрену керектігі жөнінде 5 

кеңес беріңіз. 

 

25-нұсқа 

 

Сіз мекеме директорысыз. Орынбасарыңызды шақырып, айлық 

жоспардың не себепті орындалмағандығы және бұл мәселені қалай шешуге 

болатындығы жайлы әңгімелесіңіз. Әңгіме өлшеу жүйелерінің бөлшектерін 

жасайтын кәсіпорынға қатысты жүруі тиіс. Диалогта өлшеу жүйелерінің 

бөлшектеріне, олардың атауларына, жасалу технологиясына қатысты сөздер 

болуы керек. 
 

26-нұсқа 

 

«АЭжБУ-жетекші оқу орны» деген тақырыпқа сұхбат құрыңыз. 

 

27-нұсқа 

 

Сіз тәжірибе алмасу мақсатында шетелге бардыңыз. Шетелдік 

әріптесіңізбен орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту мәселелері төңірегінде 

ой бөлісіңіз. 
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28-нұсқа 

 

Болашақ екі түрлі мамандық иесінің арасындағы «Мен болашақ кәсіби 

маманмын» тақырыбында болған екеуара әңгіме құрастырыңыз. Әңгімелесуші 

құрбыңыздан қай мамандық бойынша оқып жатқанын, қандай кәсіби пәндер 

жүретінін, өндірістік тәжірибеден қай мекемеде өткенін, болашақта қандай 

кәсіпорындарда жұмыс жасай алатынын т.б. сұраңыз. 

 

29-нұсқа 

 

«Қазақстанның көрнекті ғалымдары» тақырыбында екеуара сұхбат 

құрыңыз. 
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Жағдаяттық диалогты құрастыру барысында қолданылатын 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  
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геометриялық модульдеу- геометрическое модулирование  

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  
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интегралдық микросұлба құрауышы - компонент интегральной  

микросхемы 

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  
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системы 

мультипликативті қателік - мультипликативная погрешность 

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  
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параллель регистрлер -параллельные регистры  

серіппелі  акселерометр - пружинный акселерометр  

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  
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трансформаторлық түлендіргіш - трансформаторный преобразователь  

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  
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Э 

электрмеханикалық  құрылғылар - электромеханические приборы  

электрондық сәулелі түтік - электронно – лучевая тру 

электролитті  жұқалтыр - электролитическая фольга 

электронды аспап - электронный прибор 
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