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Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулық «Кәсіби қазақ тілі» пәні 

бойынша «Ғарыштық техника және технологиялар» мамандығында оқитын 

студенттерге арналған. Әдістемелік нұсқаулықты жазудағы басты мақсат – 

мемлекеттік тілді кәсіби бағдарлы үйрету арқылы техникалық терминдердің 

мағынасын  түсіндіріп меңгерту және оларды қолдану дағдысын 

қалыптастыру.  
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1 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-

кесте).  

 

1 кесте –Техника терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері 

 

 
 

1-тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, аударыңыз. 

 

Ғарыш 

 

Ғарыш – ғаламның астрономиялы анықтамасының синонимі. Кейде 

ғарыш ұғымына Жер және оның атмосферасы енбей қалады. Ғарыш "Жер 

төңірегіндегі" кеңістікті қамтитын жақын Ғарыш және жұлдыздар мен 

галактикалар, т.б. кеңістігін қамтитын алыс Ғарыш болып ажыратылады.      

Ғарыш алаңы (космодром) — ғарыштық аппараттарды (ҒА) құрастыруға, 

сынауға және ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар 

орналасқан жер.  

Ғарыш алаңының басты нысандарына: технологиялық позиция, 

старттық және командалық өлшеу кешендері жатады. Әр нысан күрделі 

жабдықтар кешені мен олар орналасқан күрылыстардан тұрады. Ғарыш 

алаңының жабдықтары арнайы технологиялық және жалпы технологиялық 

жабдықтарға ажыратылады.  

Ракета тасығыш (РТ) пен ғарыштық аппаратты (ҒА) тасымалдауға, 

құрастыруға, сынауға, ұшыру жүйесіне орнатуға, жанар май құйып, ұшуға 

дайындайтын және ұшуды басқаратын жабдықтар арнайы технологиялық 

жабдықтарға жатады. Ал электр энергиясын беретін, жарықтандыру, жылыту, 

желдету, өрт сөндіру, герметикаландыру, байланыс жүйесі, сумен жабдықтау, 

лифт, қашықтан автоматты басқару жүйелері жалпы техникалық жабдықтар 

Терминдердің 

жасалу тәсілдері 

синтетикалық 

(морфологиялық) 

лексика-

семантикалық 

аналитикалық 

(синтаксистік) 
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тобына енеді. Техникалық позиция жалпы техника арнайы технологиялық 

жабдықтар орналасқан және РТ мен ҒА-ны тасымалдап әкелуге арналған 

жолы бар алаңнан, оларды қабылдауға, сақтауға, құрастыруға, сынауға 

арналған кешеннен тұрады.  

Сонымен қатар құрастыру-сынау корпусы, қосалқы трансформатор 

стансасы, қызмет үйлері, т.б. болады. Старттық кешен ҒА-ны старттық алаңға 

жеткізуге, ұшырғыш жүйеге орнату, сынау, жанар май құю, ұшатын бағытқа 

бағдарлау және ұшыру процестерін іске асыратын арнайы технологиялық 

және жалпы техникалық жабдықтар орналасқан кешеннен және алаңнан 

құрылады.  

Старттық кешендегі арнайы технологиялық жабдықтар жылжымалы 

немесе орнықты болып бөлінеді. Орнықты старттық кешен құрамында ұшыру 

құрылыстары, жайқайтарғыш жүйе, жылжымалы мұнара қозғалатын рельстік 

жол, командалық пункт, РТ-ға жанар май құю жабдықтары, трансформатор 

стансасы, тоңазытқыш қондырғысы, градирня және бүркуіш бассейн, өрт 

сөндіруге арналған су резервуары, әкімшілік және қызмет үйлері, т.б. болады. 

Командалық өлшеу кешені РТ-ның траекториясын анықтау, ҒА бортындағы 

қызмет жүйелерін іске қосу бұйрықтарын беру, телеметриялық ақпарат 

қабылдау, ғарышкерлермен байланыс жасау, теледидарлық кескін қабылдау 

және оны теледидарлық жүйемен тарату жұмыстарын орындайды. 

 

2-тапсырма. Мәтіннен техникалық терминдерді теріп жазыңыз, 

олардың түсіндірме сөздігін жасаңыз. 

Үлгі: Ғарыш – ғаламның астрономиялы анықтамасының синонимі.        

 

 3-тапсырма. Дұрыс сәйкестігін табыңыз. 

1 ақпарат қабылдау 1 работа передачи 

2 траекториясын анықтау 2 осуществлять 

3 старттық кешен 3 подвижная башня 

4 технологиялық жабдықтар 4 трансфортировать 

5 тарату жұмыстары 5 надежная система 

6 іске қосу 6 дать приказ 

7 сенімді жүйе 7 принимать информацию 

8 жылжымалы мұнара 8 определять траекторию 

9 тасымалдау 9 стартовый комплекс 

10 бұйрық беру 10 технологическое оборудование 

 

4-тапсырма. Берілген сөз тіркестерінен сөйлем құраңыз. 

Ғарыш ұғымы, ғарыштық аппараттарды құрастыру, ұшыру жүйесі, 

старттық алаң, ғарышкерлермен байланыс, ұшатын бағыт. 
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1.2 Терминжасамның синтетикалық тәсілі 

 

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: қозғалтқыш (двигатель), өткізгіш (проводник), 

ажыратқыш (выключатель), сақтандырғыш (предохранитель), көрсеткіш 

(показатель), араластырғыш (смеситель), қыздырғыш (нагреватель), 

түзеткіш (выпрямитель), салқындатқыш (охладитель), дірілдеткіш 

(вибратор), күшейткіш (усилитель), үдеткіш (ускоритель), түрлендіргіш 

(преобразователь) т.б.  Атаулы жұрнақтардың көмегімен жасалған терминдер 

жоғарыда келтірілген мысалдардан орыс тіліндегі -тель суффиксімен 

жасалған қосымшаларға сәйкес келетінін байқау қиын емес. 

-ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе жұрнақтары арқылы жайма (развертка), 

сынама (проба), ысырма (задвижка), қоспа (смесь), сырғыма (скольжение), 

түйіспе (контакт), қаптама (кожух), серіппе (пружина), орама (обмотка) 

т.б. терминдер қолданысқа енген. Бұл жұрнақтардан құралдық және іс-әрекет, 

үдеріс нәтижесінде туындаған мағынаны білдіретін  атаулар қалыптасқан.  

-ым, -ім, -м жұрнақтары арқылы төсем (настил), өлшем (мера), орам 

(виток), айналым (оборот), құрылым (структура), тартым (тяга), қысым 

(давление) т.б. терминдер жасалған. Етістік тұлғалы сөздерге жалғанып, зат 

есім тудыратын бұл жұрнақтардан энергетика саласында ұғым, зат атауларын 

білдіретін термин атаулары қалыптасқан.  

-ық, -ік, -қ, -к  жұрнақтары арқылы сызық (линия), үзік (разрыв), ойық 

(паз), түтік (трубка), тізбек (цепь), тірек (опора), елек (грохот), т.б. 

терминдер қолданысқа енген.  

-ғы, -гі, -қы, -кі жұрнақтары да термин сөздер жасауға қатысады. 

Мысалы: сүзгі (фильтр), сорғы (насос), құрылғы (устройство), соққы (удар), 

қондырғы (установка) т.б. терминдер қолданысы соның дәлелі. Термин 

атауларынан жұрнақтардың етістік тұлғалы сөздерге жалғанып, зат есім 

тудыратын бұл жұрнақтардың энергетика саласында негізінен құрал, құрылғы 

немесе жабдық атауы қалыптасқан.  

-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы жиілік (частота), 

беріктік (прочность), дәлдік (точность), кернеулік (напряженность) т.б. 

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

жалғану арқылы жаңа термин атауы жасалып тұр.  

-ын, -ін, -н жұрнақтары арқылы толқын (волна), ағын (поток), құйын 

(вихр), түйін (узел)  т.б. терминдер жасалған. Мысалдардан жұрнақтардың 

етістік тұлғалы сөздерге жалғану арқылы термин атауы қалыптасқанын 

байқауға болады. 
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-ыс, -іс, -с жұрнақтары арқылы тербеліс (колебание), үйкеліс (трение), 

қозғалыс (движение), байланыс (связь), айналыс (вращение), ағыс (течение) 

т.б. терминдер қалыптасқан. Атаулы жұрнақтар етістікке жалғанып, өзінің зат 

есім тудырғыш қызметін атқарып тұр. 

-уыш, -уіш жұрнақтары арқылы реттеуіш (регулятор), тежеуіш 

(тормоз), өлшеуіш (измеритель), дәнекерлеуіш (паяльник), тіркеуіш 

(регистратор), санауыш (счетчик) т.б. терминдер жасалған.  

  

5-тапсырма. Мәтінге сөздік түзіп, аударыңыз. 

 

Ғарыштық аппаратуралар 

  

Ғарыштық түсірілімдерді жүргізетін аппаратураларды негізінен екі 

үлкен топқа бөледі: электронды-оптикалық және радарлық. Бүгінгі күнде 

орташа есеппен он ЖҚЗ аппаратының тоғызы - электронды-оптикалы 

аппараттар. Себебі, оптикалық аппараттар жер бетін адам көзі көре алатын, не 

соған өте жақын спектр аясында бақылайды. Көбіне бұл сәулелер кәдімгі ақ 

сәулені құрайтын өзімізге таныс көк, жасыл, қызыл (0,4-0,75 мкм) және де әр 

ұзындықтағы инфрақызыл диапазондық каналдары (0,76-1,30 мкм). Әр 

сәулелер жиынтығы (мысалы көк, жасыл, қызыл) белгілі бір нысандардың 

қасиеттерін тереңнен ашып көрсете алады, ал олардың қосындылары 

(мысалы: көк+қызыл, көк+жасыл, жасыл+қызыл және т.б.) адам көзі байқай 

бермейтін фактілерді нақтылай түседі. Тағы бір анықтай кететін нәрсе, ол Жер 

бетіндегі кез келген құбылыс белгілі бір оптикалық спектрдің 

сипаттамасының өзгеруі аясында жүретіні. Мысалы, егістіктегі өсіп келе 

жатқан өсімдіктер пісіп-жетілгенше талай спектрлік өзгерістерге душар 

болады. Осының негізінде  арнайы дайындалған маман миллиондаған шаршы 

километрді алып жатқан егістіктердің қасиеттеріне, жұмыс орнында отырып-

ақ талдау жасап, ондағы өзгерістерге баға бере алады. Жалғыз талап - 

атмосфера, яғни ауа қабаты үнемі мөлдір болып тұруы керек. 

Электронды-оптикалы аппараттардан алынатын суреттер өз кезегінде 

үш топқа бөлінеді. Бірінші топқа тек ақ пен қарадан тұратын түсірілімдер 

жатады да, оларды панхромдық түсірілімдер деп атайды. Панхромдық 

түсірілімдердің жер бетіндегі өзгерістерді байқау қабілеті жоғары болып 

келеді, бірақ назардағы нысандарды түстерге бөле алмайды. Екінші топқа 

үштен жетіге дейін оптикалық каналдары бар мультиспектрлі түсірілімдер 

жатады. Бұл түсірілімдер Жер бетіндегі үдерістерді талдауға арналған аса 

құнды ғарыштық материалдар болып саналады. Мультиспектрлі 

түсірілімдердің Жердегі нысандарды байқау жітілігі панхромнан төмен келеді. 

Ал гиперспектрлік түсірілімдерде 220 каналға дейін болады. Мұндай 

ғарыштық суреттердің Жердегі өзгерістерді талдау мүмкіндіктері аса зор. 

Бірақ олар тәжірибе жүзінде әлі кеңінен қолданылмай жүр. Себебі, бұл 

мәселеде ғылыми-әдістемелік жұмыстардың қазіргі қолданылып жүрген 
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деңгейі әлі де болса жеткілісіз. Дегенмен ғылым мен техниканың қазіргі даму 

деңгейімен бұл мәселені игеру ісі де ұзаққа созылмайтындығы анық. 

Электронды-оптикалы аппараттармен жабдықталған ғарыштық кемелер 

тек Жерден қайтатын сәулелерді тіркейтін болғандықтан, оларды пассивті 

немесе енжар ЖҚЗ аппараттар тобына жатқызады. Мысалы, электронды-

оптикалы түсірілімдер атмосфераны бұлт қаптап тұрған жағдайда Жер бетін 

бақылауға жарамсыз болып қалады. Радарлық ғарыштық аппараттар өз 

борттарынан Жерге радиотолқындар жіберіп, олардың қайтқандарын тіркеп, 

ауа райы қалай өзгерсе де, күндіз де, түнде де Жер беті туралы объективті 

деректер беріп отырады. Сондықтан оларды белсенді ғарыштық аппараттар 

қатарына жатқызады. Радарлық ғарыштық аппараттар электронды-оптикалы 

ғарыштық аппараттарға қарағанда ұтымды болғанымен, олардың 

түсірілімдерінің бағасы әлде¬қайда қымбат. 

 

6-тапсырма. Мәтіннен синтетикалық тәсіл арқылы жасалған 

терминдерді тауып, жасалу жолдарына назар аударыңыз. 

 

7-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Ғарыштық түсірілімдерді жүргізетін аппаратураларды қалай бөлуге 

болады? 

2. Электронды-оптикалы аппараттар дегеніміз не? 

3. Электронды-оптикалы аппараттардың түрлерін ата? 

4. Радарлық ғарыштық аппараттар қалай жұмыс істейді? 

5. Радарлық ғарыштық аппараттардың электронды-оптикалы ғарыштық 

аппараттардан ұтымдылығы неде? 

 

8-тапсырма. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

Создание и успешный запуск космические летательных аппаратов в 

середине ХХ в. стали началом изучения живых организмов новыми методами. 

Именно биологических экспериментах, впервые проведенных на высотных 

ракетах и исскуственных спутниках Земли, была обоснована возможность 

проникновения человека в космос, и значение этих исследований в освоении 

космоса трудно переоценить. 

В ИМББ проводятся работы по биологии культивируемых клеток in 

vitro  такого обьекта как пшеница. Преимущества использования культуры 

клеток высших растений для изучения различных стрессовых факторов, в том 

числе и космических, заключаются в удобстве культивирования обьектов и 

возможности контроля регуляции процессов их роста развития. 

Цель этих работ – изучение действия факторов космического полета 

(невесомость, повышенный радиационный фон, наличие вибрации и 

ускорения). 

На процессы деления и дифференцировки культивируемых клеток 

пшеницы. Для решения этой задачи необходимо подобрать удачные 

клеточные модели и системы, которые позволили бы получать строгую и 
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однозначную информацию об изучаемых процессах жизнедеятельности в 

условиях космоса. 

  

1.3 Терминжасамның лексика-семантикалық тәсілі 

 

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, техника саласындағы көз, қор, 

шама, өріс, желі, ғарыш,құрылғы, зымыран, ғарыштық кеме т.б. 

терминдердің мағыналары тілдегі түрлі қолданыста қалыптасқан (2 кесте).  

 

2 кесте – Терминжасамның лексика-семантикалық тәсілі 

Мысал 

 

Мағыналары 

 

Техника саласына 

байланысты мысалдар 

көз 1) көру мүшесі;  

2) бір нәрсенің шығар жері, қойнауы.  

энергия көзі (источник 

энергии), жарық көзі 

(источник света) 

қор 1) мол жиналған қазына, байлық; 

2) бір нәрсенің жиналып қалған 

запасы. 

энергия қоры (запас энергии, 

энергоресурс), апаттық қор 

(аварийный резерв) 

шама 1) адам бойындағы күш, қуат; 

2) заттың болжалды көлемі, мөлшері.   

шаманың сынақтық мәні 

(испытательное значение 

величины), шаманың 

кепілдік мәні (гарантируемое 

значение величины) 

өріс  1) мал жайылымдық жер;  

2) даму, өркендеу.  

электр өрісі (электрическое 

поле), магнит өрісі 

(магнитное поле) 

желі 

 

1) негіз, арқау, өзек; 

2) байланыс, жалғастық, сабақтастық.  

электр желісі (электрическая 

линия), байланыс желісі 

(линия связи) 

 

9-тапсырма. Мәтінді сөздіктің көмегімен аударыңыз. 

 

                                             Зымыран (Ракета) 

 

Ракета (немісше Rakete, италия тілінде rocchetta, rocca — ұршық) — өз 

массасын біртіндеп бөліп шығару нәтижесінде пайда болатын реактивті күш 

әсерінен қозғалатын ұшу аппараты. 

  Ракета термині Еуропада ХY-ХYІ ғасырларда пайда болды. Жалпы 

жағдайда ракетаның құрамына бір не бірнеше ракеталық қозғалтқыш, 
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бастапқы энергия көзі, жұмыстық дене және пайдалы жүк тораптары енеді. 

Ракетаның ұшуын қамтамасыз ететін тарту күші қоршаған орта әсеріне 

тәуелді болмағандықтан, ол ғарышқа ұшуға арналған бірден-бір аппарат 

болып табылады. Ғарыштық ұшу аппараттарын ұшыруға арналған ракеталық 

қозғалтқыштардың тарту күші 10 МН-ға, ал реактивтік ағынның шапшып 

шығу жылдамдығы 3000-4500 м/с-қа дейін жетеді. Ракетаны әскери істе, 

ғылыми-зерттеулер жұмыстарында, ғарыштық аппараттарды ұшыруда 

пайдаланады.  

Ракетаның басқарылмалы және басқарылмай ұшатын түрлері бар. 

Басқарылмалы Ракеталар қозғалысы оның қозғалыс сипатын өзгертуді 

қамтамасыз ететін арнайы кешен арқылы басқарылады. Басқарылмалы 

ракетаға баллистикалық ракеталар мысал бола алады. Баллистикалық ракета 

өзінің қозғалыс траекториясының басым бөлігінде инерция бойынша 

баллистикалық (қ. Баллистика) траекториямен қозғалады. Оның қозғалыс 

траекториясына өзгеріс енгізу қажет болғанда ғана ракета қозғалтқышы іске 

қосылады. Жасалу ерекшеліктеріне орай ракета бір сатылы және құрама (көп 

сатылы) ракета түрлеріне бөлінеді. Ракета құрылысы пайдалы жүк орналасқан 

бөлігі — тұмсықтан, басқару жүйелері орналасқан аспаптық бөліктен, отын 

және қозғалтқыш орналасқан бөліктерден тұрады. 

Ракетаға қарсы қорғаныс — ұшу траекториясындағы қарсыластың 

баллистикалық ракеталарын табу, тосып алу мен жоюға арналған және оларға 

радиотехникалық кедергілер жасайтын әуе шабуылына қарсы қорғаныстың 

құрамдас бөлігі.  

Ракетаға қарсы қорғаныс өз міндеттерін ракетаға қарсы және арнайы 

қондырғылар көмегімен атқарады. Оған қойылатын міндеттер: 

1) құрлықаралық баллистикалық ракетаның ұшырылғанын нысанаға 

жеткенге дейінгі 33 мин ішінде анықтау; 

2) ракетаның ұшу барысын алғашқы 26 мин ішінде анықтау; 

3) ракетаға қарсы атыс алдында 3-4 мин бұрын көздеу; 

4) 2 мин бұрын түпкілікті көздеу; 

5) ракетаға қарсы соққыны 120-100 сек. ішінде жіберу; 

6) күзетілетін нысанадан жеткілікті қашықтықтағы ракетаны қауіпсіз 

ету немесе жойып жіберу міндеті қойылады. 

Термоядролық оқ-дәрі үшін бұл қашықтық 32 км-ден кем болмауы 

керек, бірақ радиоактивтік зақымданудан сақтану үшін оны 80 км-ге дейін 

арттырады. Соған орай бұл қашықтық тосып алу аймағының ішкі шекарасын 

анықтайды, ал сыртқы шекарасы ракетаға қарсы басқару радиолокаторының 

тиімді қашықтығымен (80-100 км) анықталды. Ракетаға қарсы қорғанысты 

Әуе қорғанысы күштері атқарады. 

 

10-тапсырма. Сөйлемдердегі лексика-семантикалық тәсіл арқылы 

жасалған терминдердің мағынасын түсіндіріңіз. 

1. Ракетаның құрамына бір не бірнеше ракеталық қозғалтқыш, бастапқы 

энергия көзі, жұмыстық дене және пайдалы жүк тораптары енеді  
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2. Ракетаны әскери істе, ғылыми-зерттеулер жұмыстарында, ғарыштық 

аппараттарды ұшыруда пайдаланады.  

 

11-тапсырма. Сөз тіркестерін құрастырыңыз. 

 

     
 

1.4 Терминжасамның аналитикалық тәсілі 

 

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 (3 кесте).  

 

3 кесте – Терминжасамның аналитикалық тәсілі 

 

  
 

 

12-тапсырма. Терминдердің жасалу тәсілдеріне ғарыштық техника 

және технология мамандығына қатысты әдебиеттерден мысал келтіріңіз. 

 

13-тапсырма. Жақша ішіндегі сөздерді қазақ тіліне аударыңыз.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ғарыш 

аналитикалық 

тәсіл 

сөзқосым қосарлану тіркестіру 
 

қысқарту 

электржетек,  

шалаөткізгіш 

вольт-ампер, 

ватт-сағат 
электр тогы, 

ғарыш кемесі 

РТ, ЖҒЗ, 

ТҚҚ, ҒА 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
көз 
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(В замкнутой цепи) электр тогы энергия көзінің электр қозғаушы күші 

әсерінен ағады. (При отсутствии тока в цепи), яғни тізбек ажыратылған кезде 

энергия көзінде ЭҚК пайда болады. Тізбекте ток жоқ болған жағдайда да ЭҚК 

энергия көзінің қысқыштарындағы потенциалдар айырымына тең. (Так же как 

и разность потенциалов), ЭҚК вольтпен көрсетіледі. 

Тұйықталған электр тізбегінде де, ажыратылған тізбекте де ЭҚК (на 

зажимах источника энергии) потенциалдар айырымын үзбей ұстап тұрады. 

Тұйықталған тізбекте (для непрерывного протекания тока) энергия көзі 

ішіндегі (движение зарядов) электр өрісі күшінің әсеріне қарама-қарсы 

бағытталған болуы керек. Зарядтардың мұндай қозғалысы (под действием сил, 

приложенных извне) болады. 

ЭҚК бар екеніне көз жеткізу үшін (к полюсам источника энергии) 

жалғастырушы өткізгіш сымдар орнына вольтметр деп аталатын аспапты 

қосса болғаны. Ол кезде (стрелка вольтметра) белгілі бір бұрышқа ауытқиды.  

 

14-тапсырма. Мәтінді аударыңыз.  

 

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы»  

акционерлік  қоғамы 

 

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 

(ҚҒС)  - ғарыштық инфрақұрылымның маңызды бөлшегі. Бұл компания бар 

болғаны алты жаста, ал оған жүктелген міндеттер аса ауқымды. Соның ішінде 

негізгілері - неше түрлі ғарыштық аппараттар, кемелер жасап ғарыштық 

технологияларды іске қосу және оларды үздіксіз дамытып отыру. ҚҒС қазіргі 

уақыта бірнеше ірі істерді жүзеге асыру үстінде. Олар - ұлттық ғарыш 

орталығының инфрақұрылымын салу, ғарыштық аппараттарды жобалау және 

сынау кешенін құру, жерді қашықтықтан зондтаудың (ЖҚЗ) ғарыштық 

жүйесін жасау, жоғары дәлдіктегі жерсеріктік навигациялық жүйе құру және 

осы жұмыстарды алға жылжытатын мамандарды дайындау. Компанияда 

атқарылып жатқан істердің барлығы мемлекет тарапынан әріден 

ой¬ластырылып жоспарланған жүйелі шаралардың нақты жүзеге асу үстіндегі 

практикалық көрінісі болып табылады. Мысалы, Ұлттық ғарыш 

орталығынсыз ғарыш саласында белгілі бір табысқа жетемін деу күмәнді 

болар еді. Ғарыштық аппараттар болмаса ғарышты меңгере алмайсыз. Ал 

ғарышқа ұшудың мақсаты - жаңа технологиялар арқылы халықтың әл-ауқатын 

арттыру, ел экономикасын әртараптандыру ісіне үлес қоса отырып, болашақ 

үшін аса маңызды рөл атқаратын инновациялық мәндегі ең алдыңғы қатарлы 

жоғары технологиялық саланы жетілдіру. Жалпы, бұл істің еліміз үшін сан-

салалы маңызы бар деуге болады. 

Жерді қашықтықтан зондтау -  екі құрылымнан тұратын, Жер бетіндегі 

өзгерістерді бақылауға бағытталған осы заманғы жүйе немесе технологиялар 

жиынтығы. Оның бірінші сегменті -  ғарышта белгілі бір орбитада ұшып 

жүрген ғарыштық кеме не олардың тобы. Ол кеме Жер суретін түсіретін 
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аппаратуралармен, бағдарламалармен және кеменің қызмет етуіне қажет басқа 

да құралдарымен жабдықталады. Кеменің жұмысы жерден белгілі бір каналда 

орналасқан жоғары жиіліктегі радиотолқындар арқылы басқарылады және 

Жер беті туралы жинаған ақпараттары басқа бір жоғары жиіліктегі 

радиотолқындар арқылы алынып отырады. 

ЖҚЗ-ның екінші бөлігі - жер сегменті деп аталатын күрделі жүйе. Жер 

сегменті өз кезегінде екі орталықтан тұрады: ұшуды басқару орталығы және  

кемеден ақпараттар алу, оларды өңдеу, сақтау және тарату орталығы. Бұл екі 

орталықта да істің қыр-сырын терең меңгерген білікті мамандар ғана тиімді 

жұмыс істей алады. Мысалы, жеткілікті дәрежеде дайындалмаған маманның 

ғарыштағы аппартты жоғалтып алуы да әбден мүмкін. 

15-тапсырма. Мәтіннен техникалық терминдерді тауып, олардың 

жасалу тәсілдеріне қарай үш бағанға бөліп жазыңыз. 

 

16-тапсырма. Белгіленген сөздерге қарама-қарсы мәндегі сөздерді, 

асты сызылған сөздерге мағыналас сөздерді тауып жазыңыз.  

1. Бірфазалы индукциялы реттеуіштер сирек қолданылады. 

2. Үшфазалы трансформаторлардың орамаларын қосу. 

3. Өзіндік индукцияның ЭҚК токтың артуына кедергі жасайды. 

4. Екіншісі – теріс зарядталған.  

5. Ом заңы бойынша құйынды токтың күші азаяды. 

6. Тұрақты ток генераторлары арасында ерекше кең тарағандары: 

параллель және аралас қыздырғыштары бар генераторлар. 

7. Термоэлементте қыздырғыштың ішкі энергиясы электр энергиясына 

түрленеді. 

8. Өткізгіштердің көлденең қимасы бірдей. 

9. Электр жетегі – қазіргі автоматты басқару жүйелерінің ішіндегі 

маңызы бар техника саласы. 

10. Бірнеше атомдардан құралған иондар күрделі иондарға жатады. 

 

2 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: ЖЖС (Жердің жасанды серігі), БЖ (Басқару жүйесі), 

МАЭС (Мемлекеттік аудандық электр стансасы), ЯЭҚ (ядролық 

энергетикалық қондырғы). 

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

көлігі).  

 

17-тапсырма. Мәтінді аударыңыз.. 

 

Старттық кешендер 

 

Старттық кешендегі арнайы технологиялық жабдықтар жылжымалы 

немесе орнықты болып бөлінеді. Орнықты старттық кешен құрамында ұшыру 

құрылыстары, жайқайтарғыш жүйе, жылжымалы мұнара қозғалатын рельстік 

жол, командалық пункт, РТ-ға жанар май құю жабдықтары, трансформатор 

стансасы, тоңазытқыш қондырғысы, градирня және бүркуіш бассейн, өрт 

сөндіруге арналған су резервуары, әкімшілік және қызмет үйлері т.б. болады. 

Командалық өлшеу кешені РТ-ның траекториясын анықтау, ҒА бортындағы 

қызмет жүйелерін іске қосу бұйрықтарын беру, телеметриялық ақпарат 

қабылдау, ғарышкерлермен байланыс жасау, теледидарлық кескін қабылдау 

және оны теледидарлық жүйемен тарату жұмыстарын орындайды. 

Сонымен катар ол траекториялық өлшеулерді үйлестіру-есептеу 

орталығына беріп отырады. Командалық өлшеу кешенінің кұрамында радио-

телеметриялық стансасы, радиоқабылдағыш және таратқыш құрылғылар, 

антенналық қондырғылар, қабылданған ақпараттарды автоматты түрде 

өңдейтін компьютерлер, уақыт қызметі, байланыс құралдары т.б. болады. 

Дүние жүзіндегі аса ірі ғарыш алаңдары Қазақстанда (Байқоңыр) және 

АҚШ-та (Шығыс сынақ полигоны, Флорида штаты) орналасқан. 

Байқоңыр - ғарыш алаңының ең алғашқысы. Оның жасанды серігі (4.10. 

1957) және дүние жүзіндегі тұңғыш ғарышкер Ю.А. Гагарин (12.04.1961) 

ғарышқа ұшты. Ғарыштық аппараттар, сондай-ақ Капустин Яр, Плесецк 

(Ресей), Батыс сынақ полигоны, Уоллопс, Атлантис (АҚШ), Куру (Франция), 

Утиноура, Танегасима (Жапония), Чанчэнцзе (ҚХР), Сан-Марко (Италия), 

Шри-харикота (Үндістан) ғарыш алаңдарынан да ұшырылды. Алғашқы 

ғарышкерлер әскери ұшқыштар мен ұшқыш-сынақшылар қатарынан таңдалып 

алынды.  

Өйткені ғарышқа ұшуға қажетті қасиеттер (ұшу шеберлігінің жоғары 

деңгейде болуы, апатқа ұшырау жағдайында жылдам шешім қабылдауы, шу, 

діріл, үдеу, т.б. әртүрлі факторларға төзімді болуы, бақылау жұмыстарын 

жүргізіп, оны қорытындылай білуі, т.б.) осындай мамандықка лайықты еді. 

Кейінірек КСРО-да да, АҚШ-та да ғарыштық кеме экипажына қажетті арнайы 

білімі бар инженерлер мен ғалымдарды қоса бастады. Ғарышкерлерді 

дайындау ісі КСРО-да 1960 жылы, АҚШ-та "Меркурий" ғарыштық кемесінде 

ұшуға арналып 1959 жылы, ал "Джемини" мен "Аполло" ғарыштық 

кемелеріне арналып 1962 жылы жүргізіле басталды.  

18-тапсырма. Мәтіндегі аббревиатураларды теріп жазыңыз. 

19-тапсырма. Сөйлемдегі аббревиатуралардың толық түрін жазыңыз. 
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20-тапсырма. Төмендегі тірек сызба негізінде «Ғарыш әлемі» 

тақырыбына шағын әңгіме құрастырыңыз. 

 
 

21-тапсырма. Мәтінді аударып, мазмұнын өз сөзіңізбен баяндаңыз. 

 

Ракета қозғалтқышы 

 

Ракета қозғалтқышы – өз жұмысы үшін қозғалмалы аппараттың 

қорындағы заттар мен энергия көзін пайдаланатын реактивтік қозғалтқыш. 

Бұл қозғалтқыштың ауа-реактивті қозғалтқыштан ерекшелігі оның жұмысына 

қоршаған ортаның (ауаның, судың) әсері жоқ. Қолданылатын энергия түріне 

қарай ракета қозғалтқышы химиялық, ядролық, лазерлік, пневматикалық, 

электр қозғалтқыштарға ажыратылады. Қазіргі кезде химиялық отындармен 

жұмыс істейтін ракета қозғалтқышы пайдаланылады. Ядролық және электрлік 

ракета қозғалтқышы ғарыштық ұшу аппараттарында болашақта қолданылуы 

мүмкін. Химиялық ракета қозғалтқышының бәріне ортақ мынадай бөліктер: 

жану камерасы және реактивті сопло (шүмек) болады. Жану камерасында 

химиялық реакция нәтижесінде отын қызған газға айналады да реактивті 

соплодан жоғары жылдамдықты реактивті ағын түрінде сыртқа шығады. 

Жанатын отынның агрегаттық күйіне байланысты химиялық ракета 

қозғалтқышы сұйық отынмен, қатты отынмен, аралас отынмен т.б. 

отындармен жұмыс істейтін қозғалтқыштарға бөлінеді. 

     Ракета қозғалтқышының ең көнесі – қатты отынмен жұмыс істейтін 

ракета қозғалтқышы алғашқы кезде қатты отын ретінде қара оқ-дәрі, кейінірек 

түтінсіз оқ-дәрі пайдаланылса, соңғы кезде күрделі құрамды отындар 

қолданылатын болды. Химиялық ракета қозғалтқышының арасында барынша 

үлкен меншікті тарту күшін тудыра алатын түрі-қатты отын жағатын 

қозғалтқыштар. Қатты отын Ракета қозғалтқышының отын жану камерасына 
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зарядтар түрінде салынып, отын түгел біткенше жанады. Камерадағы газдың 

тығыздығы 25 МПа-дан, температурасы 4000 ӘС-тан асуы мүмкін; реактивтік 

ағын жылдамдығы 4500 м/с-ке жетеді. Қозғалтқыштың тарту күші отынның 

жану заңдылығына тәуелді өзгереді. Жану камерасы 

салқындатылмайтындықтан, сопло отқа төзімді материалдардан жасалынады.  

Қатты отын жағатын қуатты ракета қозғалтқыштары ғарыштық ұшу 

аппараттарын тежеу, бағдарлау, т.б. мақсаттар үшін пайдаланылады.  

 

3 Анықтаманың конструкциясы 

 

1. Не не деп аталады? 

2. Нені не деп атайды?   Нені не деп атаймыз? 

3. Не дегеніміз не? 

 

22-тапсырма. Берілген үлгі бойынша төмендегі анықтамаларды 

өзгертіп, орыс тіліне аударыңыз. 

Үлгі: жылу және электр энергетикасы: 1) жылу және электр 

энергиясын алуды, түрлендіруді, тасымалдауды және пайдалануды 

зерттейтін энергетика салалары жылу және электр энергетикасы деп 

аталады; 2) жылу және электр энергиясын алуды, түрлендіруді, 

тасымалдауды және пайдалануды зерттейтін энергетика салаларын жылу 

және электр энергетикасы деп атайды; 3) жылу және электр энергетикасы 

дегеніміз – жылу және электр энергиясын алуды, түрлендіруді, 

тасымалдауды және пайдалануды зерттейтін энергетика салалары.  

Ракета қозғалтқышы – өз жұмысы үшін қозғалмалы аппараттың 

қорындағы заттар мен энергия көзін пайдаланатын реактивтік қозғалтқыш. 

Су энергетикасы су қуатын электр қуатына айналдыру мәселелерін 

зерттейді. 

Атом энергетикасы – атом ядросының қуатын зерттеу, пайдалану 

саласы. 

Жел  энергетикасы қозғалатын ауа қуатын пайдалану мәселелерімен 

айналысады.  

 

23-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, аударыңыз. 

 

Жер магниттілігі, геомагниттілік 

 

Жер магниттілігі, геомагниттілік — Жердің және Жер төңірегіндегі 

ғарыштық кеңістіктің магнит өрісі; геомагниттік өрістің кеңістікте таралуын 

және уақыт бойынша өзгерісін, сондай-ақ соған байланысты пайда болатын 

Жердегі және жоғары атмосферадағы геофизикалық процестерді зерттейтін 

геофизиканың бөлімі.  

Жердің магнит өрісінің әрбір нүктесіндегі магнит өрісінің кернеулігі Т 

векторымен сипатталады. Бұл вектордың шамасы мен бағыты кернеуліктің 
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горизонталь құраушысы (Н), магниттік бұрылу (D) және магниттік еңкею (І) 

деп аталатын жер магниттілігінің 3 элементі арқылы анықталады. Магниттік 

бұрылу (D) — Н пен географиялық меридиан арасындағы, ал магниттік еңкею 

(І) — Т векторы мен горизонт жазықтығы арасындағы бұрыш. Жер 

магниттілігінің элементтерін (Н, D, Т) өлшеу үшін түрлі магнитометр, 

аэромагнитометр, магниттік компас, теодолит, магниттік таразы, магниттік 

буссоль, т.б. қолданылады. 

 Жердің магнит өрісі тұрақты (99%) және айнымалы (1%) болып екіге 

бөлінеді. Жердің тұрақты магнит өрісі Жердің ішінде толассыз жүріп жатқан 

процестерге байланысты және ол Жер бетінің әр нүктесінде әртүрлі болады. 

Жердің тұрақты (негізгі) магнит өрісінің пайда болуы жайында әртүрлі 

болжамдар бар. Оның ішінде ғалымдар гидромагнитті динамо теориясына 

сүйенеді. Температураның өзгеруіне байланысты Жердің сұйық ядросында 

электр өткізгіш заттар айналып тұруы мүмкін. Мұны “конвективті” айналым 

деп атайды. 

 

24-тапсырма. Су, жел атауларына байланысты мақал-мәтелдердің 

орыс тіліндегі баламасын тауып, жаттап алыңыз. 

1 Су жүрген жер – береке, 

Ел жүрген жер – мереке. 

1 Земля, где много воды, травой 

зарастает, 

Земля, где есть источник, людей 

привлекает. 

2 Ағын суда арамдық жоқ. 2 Когда корабль проплывает, 

Лодка ему дорогу уступает. 

3 Жел тұрмаса, шөптің басы 

қимылдамайды. 

3 И вода любит счет. 

4 Сулы жер – нулы жер, 

Бұлақты жер – тұрақты жер. 

4 Вода с родника начинается,  

Разговор с ушей начинается. 

5 Судың да сұрауы бар. 5 Вода горы и камни разрушает, 

Слово дружбу разбивает. 

6 Жүйрік атқа жел – қамшы. 6 Без ветра травинка не будет 

шевелиться. 

7 Кеме келсе, қайық судан 

шығады. 

7 Проточная вода грязи не имеет. 

8 Тау мен тасты су бұзар, 

Адамзатты сөз бұзар. 

8 Где вода, там достаток всегда,  

Где народ, там праздник идет. 

9 Судың басы – бұлақ,  

Сөздің басы – құлақ. 

9 Легкая добыча пользу не 

приносит, что ветром приносит, 

ветром же уносит. 

10 Оңай олжа пайда бермес, 

желмен кіріп, желмен кетер. 

10 Быстрому коню и ветер – плетка. 

 

25- тапсырма. Мәтінді оқып, жоспар құрыңыз. 
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Ғарыш бағыты -  қоғамдағы ең қажетті саланың бірі. Ғарыштық 

бағдарламаның дамуы экономиканың, ғылыми-техниканың, мемлекеттік 

қорғанысының қуатын сипаттайды. Ғарыш саласы -  Республикамыздағы 

халық шаруашылығының жетекші саласының бірі. Ғарыш ұғымы ғарыштық 

техника және ғарыштық материалдарды қолдануды, құрастыруды (өңдеуді, 

дайындауды, тәжірибе жасауды), ғарыштық технологияларды дамыту және 

пайдалануды, ғарышпен байланысты басқа да қызметтерді білдіреді. Сонымен 

қатар, Ғарыш кеңістігіндегі зерттеу және қолдану аймақтарындағы Қазақстан 

Республикасының халықаралық байланысын нығайтады.       

          Ғарыш қызметінің негізгі бағыттары:   

          - ғарыштық-ракеталық техниканы құрастыру; 

          - ғарыштық мүмкіндікте техникаға тәжірибе жасау; 

          - теледидар  және радио байланысына ғарыштық техниканы пайдалану; 

          - экологиялық  мониторингті және метеорологияны қосқанда, Жердің                

ғарыштан аралық байланысы; 

          - серіктік навигациялық және топогеодезиялық жүйені қолдану;  

          - ғылыми ғарыштық зерттеулер; 

          - ғарыштық кеңістікте құбылыстар мен объектілерді бақылау; 

          - ғарышта материалдар мен басқа өнімдерді өндіру; 

          - ғарыштық техника көмегімен жүзеге асатын қызметтердің басқа                

түрлері. 

          - ғарыштық ұшу механикасы және ұшу аппараттарымен басқару; 

          - ғарыштық байланыстың жүйелері мен технологиялары. 

 

          26- тапсырма. Мәтінді оқып,аударып, мазмұндау. 

 

Халқының қаһарман қызы - Хиуаз Доспанова 

 

 

       Кеңес дәуірінде қазақ халқынан шыққан сан мыңдаған 

батыр ұл-қыздардың ішінде есімі елге ерекше таныс батыр 

апаларымыздың бірі - Хиуаз Доспанова. 

1922 жылдың мамыр айының 15-інде  Атырау  облысында 

дүниеге келген  Хиуаз  Ұлы Отан соғысында әскери ұшақпен 

аспан төрінде майдан салған ерлігімен танылған, ал соғыстан 

кейінгі бейбіт өмірде қайраткерлігімен дараланған қазақтың қаһарман қызы. 

Оның жастық шағы мен өмірінің басым бөлігі мықты насихаттық 

идеологияны ұстанған Кеңес заманымен тұспа-тұс келді. Басқа-басқа, Кеңес 

өкіметінің кезінде Одақ үшін  отқа да, суға да түсуге бар жанкешті ұрпақ 

тәрбиелей білгендігін кімде болса мойындайтыны хақ.  Хиуаз да Отанын шын 

сүйген сол кездегі албырт жастардың бірі болатын. Кеңес заманындағы 

авиацияның жетістіктері мен ұшқыштардың сан түрлі ерлік істері жөніндегі 

үгіт-насихат қазақ қызының да осы салаға деген ынтызарлығын оятқан. 

Осындай ой-қиялдың тұңғиығында жүрген қағілез де пысық қыз ақыры 
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дегеніне жетіп, 1940 жылы мектепті үздік деген бағамен бітірген. Ол тек 

мектепті ғана тәмәмдап қоймай, запастағы ұшқыш деген куәлігін қоса ала 

шығады. Енді өзінің ұшқыш болатындығына сенімі нығая түскен, оқудан соң 

тура Мәскеуге жол тартып, Жуковский атындағы әскери-әуе академиясына 

түспек болған оның алғашқы қадамы сәтсіз болады. Бұған налыған Хиуаз ба? 

Ол бірден Мәскеудің бірінші медициналық институтына түседі. Мұнда 

жүргенде де өр мінезді, қайсар қыз қатарының алды болады. Сабақты жақсы 

оқығанымен қоймай, ол гимнастикамен де айналысып, қоғам өміріне де 

белсене атсалысады. Студенттік өмірдің қызығына батып жүрген бақытты 

күндерді соғыс деген тажал бұзады. Бұл кезде Хиуаздың сессиясын аяқтап, 

жазғы демалысқа дайындалып жүрген кезі болатын. Ел басына күн туған 

шақта ол еліне барып, демалып жатқанды әбес көріп, құрбы-құрдастарымен 

бірге Мәскеу қорғанысын қамтамасыз ету жұмыстарына атсалысады. Олар 

алдымен «Метрострой» жүйесінде болып, кейіннен Мемлекеттік Қорғаныс 

комитетінің қарамағына өтеді. 

1941 жылдың қыркүйек айы. Мәскеудің оқу орындарында жаңа оқу 

жылының басталып жатқан кезі. Ал жастардың көпшілігі Отанды жаудан 

қорғау үшін майданға аттанып жатқан шақ. 

Бұл кезде  Хиуаз  да майданға медбике, тегі болмаса, санитар болып 

кетсем бе деп, талпынып жүрген. Сөйтіп жүргенінде ол әйгілі Марина 

Раскованың қыз-келіншектерден авиаполк құрып жатқандығын естиді. Бұл 

Хиуаз сияқты нағыз өршіл жас үшін өзінің кім екендігін көрсетіп қалатын 

жақсы мүмкіндік еді. Бұны Хиуаздың өзі де жақсы түсінеді. Көктен сұрағаны 

жерден табылған  қайсар  қыз ойланбастан, бірден аталған полк басшысына 

келеді. Қазақ  қызына  полк басшылығы алғашында сенімсіздікпен  қараса да 

жауынгерлер құрамына қабылдайды. Сөйтіп, жауынгер қыз Саратов 

қаласының әскери әуе училищесіне жіберіледі. Мұнда штурмандар 

даярлайтын арнайы курсты аяқтаған жас қыз 1942 жылдың көктемінде сол 

кездегі авиация тарихында тұңғыш рет құрылған, түнгі мезгілде жау шептерін 

бомбалайтын әйелдер авиаполкінің құрамында майданға аттанады. 

Батыр апамыздың ерлік еңбектері туралы қалдырылған жазба деректер 

бойынша Хиуаз қызмет еткен полк Оңтүстік майданда, яғни Солтүстік Кавказ, 

Кубань, Қырым, Украина, Белоруссия, Польша, Германия аспанындағы 

шайқастарға қатысқан. Ол кездегі авиациядағы штурманның атқаратын рөлі 

ерекше маңызды еді. Өйткені ол ұшақты алдын ала анықталған жау 

құрамаларының дәл төбесіне әкеліп бомбалайтын. Сондай-ақ олар ұшаққа жау 

тарапынан шабуыл жасалғанда әуе шайқасын да жүргізеді. Ал экипаж 

командирі алда-жалда мерт болса немесе жаралана қалса, штурман өзі 

отырған жерінен ұшақты да басқарып, әуедегі шайқасты да жалғастыра 

береді.  Әуеде қарша бораған оқтың арасында жүріп осындай бірнеше 

міндетті бір адамның атқаруы екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. Ал 

Хиуаз осы міндетті абыроймен,  тіпті асқан шеберлікпен атқара білді. Ол 300-

ден астам маңызды тапсырмаларға жіберіліп,  барлығында да ерлік көрсеткен. 

Кейіннен Кеңес одағының батыры атағын алған Марина Чечневаның 
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Хиуаздың шеберлігі туралы: «Хиуаз Доспанова  ұшағын нысанаға ылғи да дәл 

апаратын және өз аэродромына да сондай дәлдікпен қайта оралатын»,- деп 

жазғандығы бекер болмаса керек. 

Қыз-келіншектерден жасақталған және Хиуаз қызмет еткен авиаполк 

үкіметтің көптеген жоғары наградаларын алған. Алдымен оған «Гвардиялық» 

деген атақ беріліп, артынан «Тамань», Қызыл Ту, Суворов ордендері беріледі. 

   Авиаполк қызметкерлерінің жазып қалдырған деректері бойынша, 

 соғыс кезінде алған қатты жарақаттың салдарынан Хиуазды алғашында 

қаруластары өлді деп санайды. Алайда  оның шалажансар күйде жатқандығын 

біреулер байқап қалады. Сөйтіп ол аман қалып, тек 6 айдан кейін ғана айығып 

шығады. 

Соғыстағы ерліктері үшін батыр қыз «Қызыл Жұлдыз», «II дәрежелі 

Отан соғысы» ордендері мен «Кавказды азат еткені үшін», «Варшаваны азат 

еткені үшін» медальдарын иеленіп, әскери атағы аға лейтенант шеніне дейін 

өседі. 

Кеңес әскері 1945 жылы Берлинді азат еткен соң Мемлекеттік Қорғаныс 

комитеті қыз-келіншектер авиаполкін бірінші болып таратады.  Ал бұл кезде 

екінші топтағы мүгедек Хиуаз медицина институтына келіп оқуын 

жалғастырмақ болады. Алайда ол сол кездері өзінің ерлік істерімен, 

іскерлігімен Орал облыстық комитетінің бірінші хатшысы Мінайдар 

Салинннің көзіне түседі. Содан  Хиуаз өзі туған облыстағы обкомның 

нұсқаушысы болады. Кейіннен  Алматыдағы Жоғары партия мектебіне 

жіберіледі. Сол уақыттан бастап, оның ел басқару ісіндегі қырына жол 

ашылады. Сөйтіп, ЛКСМ Орталық комитетінің бірінші хатшысы сияқты 

көптеген лауазымды қызметтерді атқарады. 

  Ел басына күн туған шақта сұрапыл соғысқа араласып, бейбіт заманда 

еліне  талмай еңбек еткен «Халық Қаһарманы» Хиуаз Доспанова 2008 

жылдың мамыр айының 20-сы күні өмірден өтті. 

 

27-тапсырма. «Қазақ ұшқыштары», «Қазақ ғарышкерлері» 

тақырыптарына шағын әңгіме жазыңыз. 

  

  Білгенге – маржан. Мақалдың мәнін түсінейік! 

«Тау мен тасты су бұзар, адамзатты сөз бұзар» – табиғаттың заңды 

құбылысы: толассыз ағып жатқан су тауды бұзып, таудағы тасты да мұжып 

тоздыратындай, адам баласын да тура жолдан шығарып, теріс жолға салатын 

да, асып-тасытатын да, көңілін басып, жасытатын да  бәрі-бәрі оң-теріс, 

артық-кем, ойлы-ойсыз айтылған сөзге байланысты. 

«Шешінген судан тайынбас» – көп ойланып-толғанып бір нәрсені 

істеуге шешім қабылдаған, шешіне кіріскен адам да оны орындаудан, аяғына 

дейін жеткізуден тайынбайды, қиындылығын, қауіптілігін сезсе де тәуекелге 

барады. 
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4 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, 

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.  

 

28-тапсырма. Мәтіннің сөзбе-сөз аудармасын жасаңыз. 

 

«Байқоңыр» ғарыш айлағы 

  

           Ғарыштық аппараттарды ұшыратын ғарыш айлағының бірі – 

«Байқоңыр». 
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         «Байқоңыр» ғарыш айлағы Қазақстан Республикасының оңтүстік-батыс 

бөлігінде, Қызылорда облысының территориясында орналасқан, жалпы 

көлемі 6,7 мың км
2
 жерді алып жатыр. 

         Аймақтың рельефі – тұздытопырақты, жылжымалы құмды 

төмпешіктерден тұрады. Өсімдік түрлері көп, біпақ сирек орналасқан, 

негізінен эфермелерден тұрады, шілде айының ортасына дейін сақталып, 

сонан соң күйіп кетеді. Бір жылдың үш жүз күнінде жел соғып, оның 17-38 

күнінде шаңды борандар тұрады. 

         Көптеген ғылыми зерттеулер ауа ылғалдылығының төмендеуін, жылдың 

әр мезгілінде температураның күрт өзгеруін ғарыш ұшу аппараттарының 

жұмысымен байланыстырады. 

        Алғашқы (1981 – 1985 жж.) эксперименттік бақылаулар қуатты 

ғарыштық ұшу аппаратының «Спейс - Шаттл» немесе зымыран жеткізгіш 

«Сатурн - 5» аппаратының ғарышқа ұшыру кезінде Канаверал – Европа 

жағалауымен Солтүстік Атлантаға дейінгі аралықтың ауа ағынының (циклон) 

өзгеруін, ал  жылдың жылы уақытында (жаздық) «Плесецк» ғарыш айлағынан 

ұшырылатын қуатты ұшу аппаратының әсері бұрынғы Одақ территориясының 

Орталық Европалық  бөлігіне және солтүстік-батыс облыстардың 

атмосфералық ауа ағынының активтілігінің жоғарылауына әсерін тигізетінін 

дәлелдейді. 

         Қуатты ғарыш ұшу аппараттары ұшырылатын «Байқоңыр» ғарыш 

айлағына жақын орналасқан аймақтарда ауа райы күрт бұзылып, 3-5 тәулікке 

дейін боранды құм суырып, жел болып, температураның (0-60С) төмендеу 

процесі жиі байқалатыны белгілі. 

        Бұл процесс суы тартылып, табаны кеуіп, тұзға айналған Арал аймағы 

үшін қаншалықты кері әсері барын айтпасқа болмайды. 

  

  Білгенге – маржан. Мақалдың мәнін түсінейік! 

«Қазаншының еркі өзінде, қайдан құлақ шығарса» – әрбір адам өз ісін 

қалай бастап, қалай аяқтаймын десе де өз еркі; сондай-ақ іс басындағы 

адамның да өз қарамағындағы шаруаны қалай басқарып, қалай меңгеріп, 

немен аяқтаймын десе де, өз ықтиярында, біреумен ақылдасу, кеңесу де – өз 

еркінде деген сөз. 

 

          4.1 Аудармаға қойылатын талаптар 

 

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. 
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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 

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. 

 

 29-тапсырма. Мәтіннің мағыналық аудармасын жасаңыз. 

 

Қазақстан Республикасының бірінші ғарыштық ресурсы 

  

Қазіргі заманғы әлемде ғарыштық сала адам қызметінің ең басым және 

ғылымды қажетсінетін салаларының бірі болып табылады. Ғарыштық 

қызметке қатысу елеулі түрде қазіргі заманғы мемлекеттің саяси беделін, 

оның экономикалық, ғылыми-техникалық және қорғаныстық қуатын 

айқындайды. Ғарыштық қызметті дамытудың қазіргі заманғы үрдістері мен 

факторларын талдау әлемнің жетекші елдері өзінің ғарыштық әлеуетін 

ұлғайтуға елеулі күш салып жатқанын көрсетіп отыр. 

Қазақстан Республикасында спутниктік телекоммуникациялық 

жүйелерді жасау және ұшыру негізінде ақпараттық ғарыштық 

технологиялардың дамуының басы Қазақстан Республикасы Президентінің 

2005 жылғы 25 қаңтардағы №1513 Жарлығымен бекітілген  2005-2007 

жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту 

мемлекеттiк бағдарламасының қабылдануымен объективті түрде 

байланыстырылады. 

Байланыстың спутниктік жүйелерін дамыту жоспарларын жүзеге асыру 

үшін бірінші кезекте Қазақстан Республикасы үшін меншікті жиіліктік-

орбиталық ресурсты алу, геостационарлық орбитада қазақстандық ғарыштық 

аппараттар үшін тұру нүктелерін бөлу және бекіту қажет. Жиіліктік-

орбиталық ресурс – бұл, онсыз ана немесе басқа орбитада орналасқан 

байланыстың ғарыштық аппараты өзінің мақсатты міндетін орындай 

алмайтын, шектеулі табиғи ресурс (орбитадағы радиожиілік спектрі). 

Жиіліктік-орбиталық ресурсты сатып алуға, жалға алуға немесе 

Радиобайланысы бюросына мәлімделген жиіліктік-орбиталық ресурстарды 

халықаралық-құқықтық қорғау бойынша жұмыстарды жүргізудің нәтижесінде 

алуға болады. 

СССР ыдыраған кезде әрбір мемлекетке жоспарлы жиіліктік-орбиталық 

ресурс бекітілді. Дегенмен де ұсынылған ресурсқа салынған шектеулердің 

салдарынан ғарыштық аппаратты жасау және  жоспарлы нүктеге шығару 
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шығынды жоба болып табылады. Қазақстан Республикасында  мемлекеттік 

тәуелсіздікті алған сәттен бастап 2005 жылға дейін жиіліктік-орбиталық 

ресурсты алу бойынша мәселелер тиісті деңгейде көтерілген жоқ. 

2007 жылғы наурызда ҚР Ұлттық ғарыш агенттігінің құрылуы және 

2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн 

дамыту бірінші мемлекеттiк бағдарламасының бұдан бұрынғы нәтижелерін 

талдау Қазақстан Республикасында  ғарыштық қызметті дамытудың ұзақ 

мерзімге арналған міндеттерін жаңа сапалық деңгейде қалыптастыруға 

мүмкіндік берді. 

Қазақстан Республикасы меншікті ғарыштық бағдарламасын өте қатал 

жағдайларда дамытуда. Қазіргі заманғы тыныс-тіршілікті қамтамасыз етудің 

барлық салаларында іс жүзінде инновациялық технологиялардың тұрақты 

дамуы жағдайында  байланыс ҒА үшін бір орбиталық тұру нүктесінің болуы 

жеткіліксіз. Ғарыштық қызметтің басым бағыттарын, оның ішінде 

геостационарлық орбитада жаңа жиіліктік-орбиталық ресурстарды нығайтуды 

жүзеге асыру бойынша үздіксіз жұмыс бәсекелестер арасында лайықты орын 

ала отырып, ел үшін толыққанды ғарыштық саланы кешенді қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

Осы бағыттағы жұмыстардың жалғастырылуы ұлттық қауіпсіздікті 

нығайтуға, коммуникациялық мүмкіндіктерді кеңейтуге және ел ішінде 

қомақты ақшалай қаржылардың сақталуына мүмкіндік береді. 

  

4.2 Аудармадағы трансформациялау әдісі 

 

Аудармада бара-барлыққа жету аудармашыдан әрқилы тіларалық 

өзгертулер жасай білуді талап етеді. Мұндай өзгертулер аударматануда 

трансформациялау деп аталып жүр. Мұндай трансформациялаулар көбінесе 

түпнұсқа тіліндегі хабарды, мағлұматтарды, ақпаратты, мазмұнды аударма тіл 

нормаларын сақтай отырып жеткізу мақсатына бағындырылады.  

Аударма процесінде қолданылатын техникалық әдістер:  

1) орын алмастыру (перестановки). Бұл – аудару үстінде түпнұсқа 

тілдегі элементтердің орналасу тәртібін аударма мәтінде өзгертіп жіберу. 

Алмастырылатын, әдетте, сөздер, сөз тіркестері, құрмалас сөйлемдерді 

құрастырушы сыңарлардың орын тәртібі, дербес сөйлемдердегі тіркестегі 

орны. Мысалы: Я в отчаянье, если бы Вы на то не согласились. – Егер Сіз 

бұған келіспесеңіз, мен өкініп қалар едім. 

2) ауыстыру (замены). Түпнұсқа мәтіндегі сөз формаларын, сөз 

таптарын, сөйлемшелерді, синтаксистік байланыс түрлерін т.с.с. ауыстыру. 

Орыс  тілінен  қазақ  тіліне  аударуда  сын  есімдердің  зат  есімге  ауысып 

отыруы – жиі кездесетін құбылыс. Мысалы: атомная энергетика – атом 

энергетикасы, электрическая энергия – электр энергиясы. 

а) сөйлем мүшелерін ауыстыру: Впервые в мире передача трехфазного 

тока была осуществлена М.О. Доливо-Добровольским – Дүние  жүзінде  

алғаш  рет  үшфазалы  токты  алысқа  беруді  М.О. Доливо-Добровольский 
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іске асырды. Противодействие электрической цепи прохождению 

электрического тока называется сопротивлением. – Электр тізбегінің 

электр тогы өтуіне қарсы әрекеттілігін кедергі деп атайды. Бұл аударуда 

толықтауыш бастауышқа ауыстырылып тұр.  

Орыс сөйлеміндегі пысықтауыш қазақ тіліне бастауыш түрінде 

аударыла алады.  

ә) құрмалас сөйлем көлеміндегі ауыстырулар. Құрмалас сөйлем 

құрылысына байланысты синтаксистік трансформациялаулардың 

төмендегідей түрлері орыс тілінен қазақ тіліне аударуда жиі кездеседі: 

- жай сөйлемді құрмалас сөйлем етіп аудару; 

- құрмалас сөйлемді жай сөйлем етіп аудару; 

- басыңқы сөйлемді бағыныңқы етіп немесе бағыныңқыны басыңқы етіп 

аудару; 

- сабақтастық байланысты салалас байланыс етіп немесе салалас 

байланысты сабақтас байланыс етіп жеткізу; 

- жалғаулықты байланысты жалғаулықсыз етіп немесе жалғаулықсыз 

байланысты жалғаулықты етіп жеткізу. 

Лексикалық аудару. Екі тілдегі сөздердің мағыналық ауқымы әртүрлі 

болады, соған байланысты түпнұсқа тіліндегі кең мағыналы сөздерді аударуда 

нақтыландыруға тура келеді немесе, керісінше, түпнұсқа тілдегі тар мағыналы 

сөзді аудармада кең мағыналы сөзбен беретін жайттар болады. Мұның бірінші 

тәсілін – нақтыландыру (конкретизация), екінші тәсілін жалпыландыру 

(генерализация) деп атайды. 

Шендестіре аудару (антонимический перевод). Шендестіре аудару 

дегеніміз – түпнұсқадағы болымды мағынаны болымсыз түрмен я, керісінше, 

болымсыз мағынаны болымды түрмен жеткізу. Мысалы: Я серьезно говорю. – 

Мен ойнап айтып тұрған жоқпын. 

3) қосу (добавления). Кейде түпнұсқа тілдегі құрылымда белгілі бір 

сөздің не элементтің айтылмауы тұруы, көрінбей тұруы мүмкін. Ал аударуда 

сол элементті көрсетуге тура келетін жайттар болады, міне, осыған 

байланысты қосу тәсілі қолданылады: Переход электрической энергии в 

тепловую отражает закон Ленца-Джоуля. – Электр энергиясының жылу 

энергиясына өтуі Ленц-Джоуль заңымен анықталады. Измерительные 

трансформаторы делятся на трансформаторы напряжения и 

трансформаторы тока. – Өлшеуіш трансформаторлар кернеу 

трансформаторлары және ток трансформаторлары болып екіге бөлінеді. 

4) түсіріп тастау (опущения). Аудару үстінде түпнұсқадағы мағыналық 

тұрғыдан басы артық сөздер, оларды алып тастаса да, мағына-мазмұнды 

өзгеріске ұшыратпайтын сөздер түсіріліп тасталуы мүмкін. Мысалы: каждая 

минута времени – әрбір минут, в апреле месяце – сәуірде, промышленная 

индустрия – өнеркәсіп.  
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 30-тапсырма. Аударыңыз. 

                       

Спускаемые аппараты 

 

Спускаемые аппараты - это часть КА, предназначенная для размещения 

полезной нагрузки, создания условий нормального ее функционирования и 

доставки на Землю. 

Спускаемый аппарат сочетает в себе функции отсека КА и в то же время 

самостоятельного атмосферного летательного аппарата. 

При возвращении на Землю необходимо обеспечивать торможение, 

посадку и тепловой режим внутри СА. Способы спуска и приземления 

выбираются в зависимости от аэродинамического качества СА. Спускаемые 

аппараты, имеющие малое аэродинамическое качество, осуществляют спуск в 

атмосфере и приземление с использованием парашютов, двигателей мягкой 

посадки; СА с достаточно высоким аэродинамическим качеством могут 

совершать горизонтальную посадку. 

Особый тип СА составляют спускаемые капсулы, предназначенные для 

доставки на Землю полезной нагрузки малой массы и обьема, например фото- 

и кинопленки.  

Спускаемый аппарат и капсулы могут иметь различную форму. 

 

4.3 Ғылыми-көпшілік және ғылыми техникалық аударма 

 

Ғылыми аударма және ғылыми-техникалық аударманы жасау үшін 

аудармашының алдымен ғылыми-техникалық ақпараттан хабардар болуы 

тиіс. 

Ғылыми-техникалық ақпарат 3-ке бөлінеді: 

1) патенттік әдебиет – ақпарат алмасудың негізгі түрі, қалай болғанда 

да ол ғылым мен техника саласындағы жаңа дүниенің бәрі патент сипатында 

және оның туындылық түрінде ресми құжатталынып тіркеледі; 

2) ғылыми-техникалық ақпарат алмасу үшін арнайы тағайындалған 

мерзімдік кезең, мәселен, салалық бюллетеньдер, мазмұнды рефераттар, 

түйіндеме және атауы, салалық ғылыми-техникалық журналдар, арнайы 

сипаттағы пікірталастық өзекті мәселе көтерген және есептік мақалалар, 

тақырып атаулары тізімделген библиографиялық көрсеткіштер, 

өнертапқыштық және өндіріс өнімдерінің заттары, сондай-ақ аталған сала 

бойынша мазмұндағы түйіндеме мен тақырыптық шолу; 

3) әртүрлі мерзімдік және мерзімдік емес басылымдар және басқа да 

ғылыми-техникалық алмасу үшін арнайы бекітілмеген, алайда осы мақсатта 

пайдалана беруге болатын ақпарат көздері: мысалы, арнайы кітаптар мен 

журналдар, жарнамалық материалдар, нұсқаулар және сол тектес арнайы 

ақпараттық көздер. 
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31-тапсырма. Мәтінді аударыңыз. 

 

Ғарыштық cәулелердің зерттелуі 

 

Әрі карай зерттеулердің нәтижесінде γ-квант ауыр ядромен 

әрекеттескенде позитрон пайда болатыны және оның үнемі электронмен қатар 

пайда болатыны анықталған. 

Бірінші рет электромагниттік өрістің затқа түрленетіні эксперимент 

жүзінде осылайша дәлелденді. Энергияның сақталу заңы бойынша ұшып 

келген ү-кванттың энергиясы Е= hν тыныштықтағы электрон мен 

позитронның массасына ауысады. Минималды hν энергия электронды- 

позитрондық жұпты құру қажет. Вакуумде позитрон (электрон сияқты) 

орнықты, дегенмен заттың ішінде электрондардың біреуіне тартылады және 

кері процесс — аннигиляцияның нәтижесінде энергияның және импульстің 

сақталу заңына сәйкес екі немесе үш ү-квант пайда болады. Сонымен «біздің 

әлемдегі» әрбір бөлшек (фотоннан басқасы) антибөлшекке ие. 

1955 жылы эксперимент жүзінде антипротон, 1956 жылы антинейтрон, 

1969 жылы аз мөлшерде антигелий атомдары, яғни антизат алынды. 

Антизаттан тұратын жұлдыздар мен ғаламшарлар (планеталар) бар ма? Бұл 

сұраққа дәл бүгін бір мәнді жауап беруге болмайды.   

Түпсіз ғарыш кеңістігіндегі жұлдыздардан Жер бетіне әр секунд сайын 

энергиясы 30 • 10 7 Дж/м
2
 жарық кванттары түседі. Сонымен қатар көзге 

көрінбейтін сәулелер есебінен де әр секундта ғарыштан қосымша 40 • 10 ' 

Дж/м
2
 энергия келеді. Көзге көрінетін ақ жарық энергиясынан да мол 

энергияға ие бұл сәулелер, негізінен, протондар мен а-бөлшектердің ағыны 

болып табылады. 

Әлем кеңістігінен келетін энергиясы аса үлкен бөлшектерді ғарыш 

сәулелері дейді. Олардың сипатын (массасы мен заряд таңбасын) көпіршікті 

камерада немесе қалың қабатты фотопластинкаларда қалдырған тректері 

(іздері) арқылы эксперимент жүзінде анықтайды. 

Ғарыш сәулелері жоғары энергиялы бөлшектер болып табылады. 

Сондықтан қазіргі алып үдеткіштерді салғанға дейін олар микроәлемнің 

құрылымын анықтауда, макроәлемнің даму сырын ұғуда зор пайдасын тигізді, 

әлі де тигізе береді.  

 

4.4 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 
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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: 

1) 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;  

2) қажет сөзді жылдам табу үшін алфавитті жақсы білу керек. Сөздікпен 

жиі жұмыс жасаған кезде алфавитті жақсы білу жұмыс уақытын едәуір 

үнемдеуге мүмкіндік береді;  

3) 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. 

 

32-тапсырма. Мәтінде кездесетін терминдердің мағынасын 

түсіндіріңіз. 

Ракеталық кешен 

 

Ракеталық кешен - қарулар жүйесі. Оған ракеталардан басқа ұшыру 

қондырғыларынан, ракетаның ұшуын басқару жүйесі мен ракетаны ұшуға 

жіберетін көмекші жабдықтардан тұратын жер бетіндегі авиациялық және 

кемелік жабдықтар енеді. 
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Ракеталық қару - басқарылатын немесе басқарылмайтын ракеталардың 

көмегімен нысанаға жеткізілетін қырып-жою құралдарының жүйесі. 

Құрамында ядролық, химиялық және жай зарядтар, ұшыру қондырғысы, 

нысанаға дәлдеу құралы, бақылау-ұшыру жабдықтары, ракетаның ұшуын 

басқару және транспорт құралдары т.б. қажетті қондырғылары бар. 

Қарсыласын құрылықта, теңізде және аспанда жоюға арналған бұл қарумен 

көптеген елдердің қарулы күштері қаруланған. 

Ракеталық қарудың негізгі сипаттары: алысқа әрі биік ұшып, аз уақыт 

ішінде бірнеше мың км жерді зардаптауға мүмкіндік беруі, жою күші орасан 

зор жарылғыш зарядтарды нысанаға дәл жеткізуге қабілеттілігі, ұшу 

траекториясындағы икемділік және жауынгерлік дайындықтың жоғары 

дәрежелігі. ХІХ ғасырдың бас кезінде Ресей мен т.б. елдерде құрылысы 

әртүрлі оқ-дәрілі ракеталар жасалып, қару ретінде қабылданды. Ракеталар 

1807-1814 жылдары ағылшын-дат соғысында, 1813 жылы Лейпциг және 

Ватерлоо шайқастары (1815 жыл) мен 1828-1829 жылдары орыс-түрік, 1853- 

1856 жылдары Қырым, 1877-1878 жылдары орыс-түрік соғыстары кезінде 

қолданылды.  

 ХХ ғасырдың 20-30 жылдары кеңес және шетел ғалымдары ракеталық 

техниканың жылдам дамуына ықпал етті. 30-жылдары Кеңес Одағында 

ракеталар (реактивті снарядтар) жасалып, 1939 жылы оны кеңес авиациясы 

Халкин-Голда болған ұрыста пайдаланды. Сондай-ақ құрлық әскерлері үшін 

екінші дүниежүзілік соғыста кеңінен тараған «Катюша» сияқты көп зарядты 

қондырғылар жасала бастады. 1942 жылы АҚШ пен Ұлыбританияның, 1943 

жылы Германияның әскери-әуе күштері ракеталармен жарақтанды. Германия 

басқарылатын баллистикалық А-4 (ФАУ-2) ракеталарын қолданды. Ұшырылу 

орнына және нысананың тұрған жеріне байланысты ракеталар «жер-жер», 

«жер-әуе», «әуе-жер», «әуе-әуе» топтарына бөлінеді. Ракеталық қару шешетін 

міндеттерінің сипатына қарай стратегиялық, оперативті-тактикалық және 

тактикалық болып бөлінеді.  

 

4.5 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.  
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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. 

 

33-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, сөздік түзіңіз, аударыңыз. 

 

Ғарыштық cәулелер 

 

Ғарыштық cәулелер – Жер бетіне Ғалам кеңістігінен келетін жоғары 

энергиялы тұрақты бөлшектер ағыны, сондай-ақ осы бөлшектердің 

атмосферадағы атом ядроларымен өзара әсерлесу нәтижесінде пайда болған 

екінші реттік сәулелер.  

Бөлшектерді тіркейтін құрал (1908 жылы Гейгер санағышы) ойлап 

табылғаннан кейін-ақ 1911 жылы  ғарыштық сәулелер ашылды. Олар — әлем 

кеңістігінен Жерге келетін өте жоғары энергиялы (1021 эв-ға дейін) орнықты 

бөлшектердің ағыны және осы бөлшектердің атмосферадағы атом 

ядроларымен өзара әрекеттесуінен пайда болатын екінші ретті бөлшектер. 

Олардың құрамына барлық белгілі элементар бөлшектер кіреді. Цифрлар 1 с-

та 1м2 жерге түсетін бөлшектер санын көрсетеді. Суреттен бірінші ретті 

сәулелердің құрамына (≈90%) протондар, α-бөлшектер (≈7%) және басқа атом 

ядролары, сондай-ақ ауыр ядроларға дейін кіретіні көрініп тұр. Төтенше жаңа 

жұлдыздардағы жарылыс ғарыштық сәулелердің көзі болуы мүмкін. Қазіргі 

заманғы үдеткіштердегі зарядталған бөлшектердің энергиясы (1014 эв) әлем 

кеңістігінің алыс нүктелерінен келетін бөлшектердің энергиясынан (1021 эв) 

әлдеқайда аз. 

Дегенмен ғарыштан келетін сәулелердің тығыздығы үдеткіштерден 

алынатын бөлшектер ағынының тығыздығынан көптеген есе аз. Сондықтан ол 

бөлшектердің басқа бөлшектермен немесе атом ядроларымен соқтығысу 

ықтималдығы үдеткіштен алынған бөлшектерге қарағанда сирек. Осындай 

соқтығысулар кезінде бұрын белгісіз жаңа элементар бөлшектер пайда 

болады. Бұл жағдайға қарамастан ғалымдар әлі де көп уақытқа дейін өздерінің 

зерттеулерінде жоғары энергиялы ғарыштық сәулелерді (бөлшектерді) 

пайдалана береді. Жаңа элементар бөлшектердің барлығы жайлы теориялық 

болжам. Бірінші рет 1927 жылы кванттық физиканың теңдеулерін талдау 

кезінде ағылшын физигі П. Дирак бірінші антибөлшек — позитронның болуы 

туралы болжам айтқан. 1932 жылы Вильсон камерасының көмегімен алынған 

фотосуреттерді талдап, американ физигі Карл Дейвид Андерсон суреттердің 
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біреуінен қарама-қарсы бағытта қозғалған екі бөлшектің қисайған ізін (трек) 

байқаған 

 

34-тапсырма. Мәтінді қысқаша мазмұндап беріңіз. 

  

Халықаралық ғарыш стансасы 

 

ХҒС (ағылш. International Space Station, қысқаша. ISS) - көпмақсатты 

ғарыш зерттеу кешені ретінде басқарылатын орбиталық станса. ХҒС барлығы 

15 мемлекет - Бельгия, Бразилия, Ұлыбритания, Дания, Испания, Италия, 

Канада, Нидерланды, Норвегия, Ресей, АҚШ, Франция, Швейцария, Швеция, 

Жапония қатынасатын бірлескен халықаралық жоба.  

Құрылу тарихы. 1984 жылы АҚШ президенті Рональд Рейган американ 

орбиталық стансасының құрылуы бойынша жұмыстың басталуы туралы 

хабарлама жасады.  

1988 жылы жобаланып отырған станса «Freedom» («Еркіндік») деп 

аталды. Бұл уақыттарда АҚШ, Канада және Жапонияның бірлескен жобасы 

болды. Орбитаға «Шаттл» корабльдерімен модульдер алма кезек жеткізіліп 

отырып басқарылатын ірі габариттті станса жоспарланды. Алайда 1990 

жылдардың бас кезеңіне қарай жоба құрылымының құны тым ауқымды 

болғандығынан халықаралық кооперацияның ғана мұндай станса құруына 

мүмкіндігі болатыны білінді. Құру барысында және орбитаға «Салют» 

орбиталық стансасын, сол сияқты «Мир» стансасын шығаруда, біраз тәжірибе 

алған КСРО осы уақыттарда «Мир-2» стансасын құруды жоспарлады, алайда 

экономикалық қиындықтарға орай жоба тоқтатылған болатын. 

1992 жылдың 17 маусымында ғарышты (космосты) зерттеуде Ресей мен 

АҚШ келісімге қол қойды. Осыған сәйкес Ресей ғарыш агенттігі мен НАСА 

«Мир-Шаттл» бірлескен бағдарламасын жасап шығарды. Бұл бағдарлама 

америка көпмәртелік «Спейс Шаттл» кораблінің Ресей ғарыш «Мир» 

стансасына ұшуына, Ресей ұшқыштарының американдық шаттлдар 

экипажында және американ астронавттарының «Союз» корабльдері мен 

«Мир» стансаларын бірлесе қолдануды қарастырды. 

«Мир-Шаттл» бағдарламасын жүзеге асыру барысында орбиталық 

станса құрудың ұлттық бағдарламасын біріктіру идеясы туындады. 

1993 жылдың наурыз айында РҒА-ның директоры Юрий Коптев және 

«Энергия» ҒӨБ (НПО) генерал-конструкторы Юрий Семенов НАСА басшысы 

Дэниель Голдинге Халықаралық ғарыш станса құру ұсынысын ортаға салды. 

1993 жылы АҚШ-тағы көптеген саясаткерлер ғарыш стансаның 

құрылысына қарсылықтарын білдірді. 1933 жылы АҚШ Конгресінде 

Халықаралық ғарыш станса құрудан бас тарту туралы ұсыныс талқыланды.     

Бұл ұсыныс бір ғана дауыс айырмашылығымен 215 станса құрылысына 

қарсылық білдіруші, 216 дауыс жақтаушы қабылданбады. 
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4.6 Баламасыз лексиканы аудару тәсілдері 

 

Аудармада кейде сөздікте жоқ, яғни баламасыз лексика деп аталатын 

сөздер кездеседі. Мұндай жағдайда аударманы баламасыз лексиканы 

жеткізудің тәсілдерін қолданып, іске асырады. 

Баламасыз  лексиканы жеткізудің бірнеше тәсілдері бар: 

1) Транслитерация. Шетел сөзін алып, оны аударма тілдің әріптерімен 

бейнелеу. Ондай сөздерге  зауыт, пошта,  станса т.б. сөздер жатады, бұл 

сөздер қазақ тіліне сіңіп кеткен.  Ал орыс тіліне шетел тілінен енген жаңа 

сөздер қазақ тілінде де өзгертілмей алынып жүр: дисплей, ноу-хау, программа, 

модем т.б. сөздер. Бұл тәсілдің артықшылығы - оның сенімділігі. 

Транслитерация - таныс емес, жеткіліксіз зерттелген сөздің тек дыбыстық 

сыртқы қабығын ғана көрсету. Мұндай сөздердің мазмұны контекст арқылы 

ашылады. Аудармашы осы тәсілді қолдана отырып, жаңа сөзді түсіндіруде 

қателік жіберіп алудан қашады.  

2)  Калькілеу. Бұл тәсілдің мәні баламасыз сөздің құрылымдық бөліктері 

олардың аударма тілдегі сөзбе-сөз нұсқаларымен ауыстырылады: іскерлік 

банк, қызметтік автомашина, жоғарғы палата, директорлар кеңесі, Қауіпсіздік 

Кеңесі т.б.  

3) Баламасыз лексиканың өзіндік сонылығын сақтап, аударма тілдің 

мүмкіндігін пайдаланып, жаңа сөз немесе сөз тіркесін жасау. Зейнеткер, 

тіркелім, бағдаршам, іссапар, тікұшақ, күнтізбе т.б.   

4) Сипаттама (түсіндірме) аударма тәсілі - баламасыз лексиканы  

тілдік бірліктің мағынасын кеңінен сипаттау (сөз тіркестері, фразалар) арқылы  

жеткізу. Оның артықшылығы сипатталатын құбылыстың мәнін толық ашу 

мүмкіндігін береді. Түпнұсқа тіліндегі сөз беріледі де, оның беретін мағынасы 

аударма тілдің тәсілдерімен түсіндіріледі  

 

35-тапсырма. Мәтінді өз сөзіңізбен баяндаңыз. 

 

«Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау  

ғарыш жүйесін құру» жобасы 

 

Жобаның мақсаты мен міндеттері – Жерді қашықтықтан зондтау екі 

спутнигін, жерүсті басқару кешенін және ғарыш деректерін қабылдау және 

өңдеу үшін жерүсті мақсатты кешенін қамтитын Қазақстан Республикасының 

Жерді қашықтықтан зондтау жүйесін және жүйенің ішіндегі әр жүйенің 

сыртқы абоненттермен ақпараттық өзара байланысын қамтамасыз ету үшін 

деректер беру жүйесін құру. 

Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесі 

ғарыштық және жерүсті бөліктерінен тұратын болады. 

Жүйенің ғарыш бөлігі жұмыс орбитасының биіктігі бойынша төменгі 

орбиталық ғарыш аппараттарына жататын екі ғарыш аппаратынан тұратын 

болады. 
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«Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау жүйесін 

құру» жобасын іске асыру мынандай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

-төтенше жағдайлар зардаптарының алдын алу  мониторингі  және 

бағалау; 

-пайдалы қазбаларды және энергия таратушыларды барлау және өндіру; 

-инфрақұрлымның мүлкін және жағдайын бақылау; 

-экологиялық мониторинг; 

-дала және орман өрттерінің мониторингі; 

-картаға түсіру; 

-жер мен орманды пайдалануды есепке алу, жоспарлау және бақылау; 

-ауылшаруашылық және орманды алқаптар жағдайларының монторингі. 

Жерді қашықтықтан зондтау деректерін тұтынушылардың нысаналы 

топтары: 

Мемлекеттік құрылымдар. 

Ғылыми мекемелер. 

Коммерциялық ұйымдар. 

Жобаны іске асыру кезеңі  - 2008-2012 жылдар. 

 

36-тапсырма. Мәтіннен терминдерді тауып, мағынасын түсіндіріңіз. 

 

«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық 

бюросының құрастыру-сынау кешенін құру» жобасы 

 

        Жобаның мақсаты – ғарыш аппараттарын жобалаудың және өндірудің 

өзекті мәселелерін шешуге қабілетті қазіргі заманға сай жоғары 

технологиялық кәсіпорын құру. 

       Ұсынылып отырған өндірістік қуаттар салмағы 3 тоннаға дейінгі, кейін 

габарит тік салмақ сипаттамасын 6 тоннаға дейін көбейтумен ғарыш 

аппаратарын құрастыруды және сынауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

3 жыл жасау ұзақтығымен 3 ғарыш аппаратын бір уақытта жинауға болады. 

       Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық 

бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру мынандай міндеттерді шешуге 

мүмкіндік береді: 

-  ғарыш аппараттарын өндіру саласындағы халықаралық байланыстар 

мен ынтымақтастықты дамыту және нығайту; 

- отандық, ғылыми-техникалық, өндірістік әлеуетті дамыту,  еліміздегі 

ғылыми-технологиялық және білім беру деңгейінің жалпы өркендеуі; 

-  қазіргі ғарыш технологияларының трансфертін; 

- түрлі халықаралық жобалар мен кооперацияларға қатысу арқылы          

әлемдік ғарыш бірлестігіне ықпалдасу. 

 Ғарыш аппараттарын жобалау және өндіру жөніндегі кәсіпорын 

шетелдік әріптестіктің қатысуымен Астана қаласында бірлескен кәсіпорын 

түрінде құрылады. 

    Жобаны іске асару кезеңі  - 2009-2011 жылдар. 



35 
 

       

37-тапсырма. Аударыңыз. 

 

Ресурстарды пайдалануда шаруашылық қызметтің ұқыпсыздығы, 

немқұрайлық бізге өте қымбатқа түсуде. Ең бастысы – әлеуметтік және 

экологиялық-экономикалық зиянның аса зор болуынан қоршаған орта 

ластануда. 

Ғылыми-техникалық дамудың негізінде табиғат ресурстарын жасанды 

жолдармен алмастыруды енгізудің жолдары алға шыға бастады. Әрине, 

мұндай алмастырудың мүмкіндігі тым шектеулі. Ал адам баласы үшін 

бірқатар маңызды экологиялық жүйе мен табиғи игіліктер тіптен алмастыруға 

келмейді. Мысалы, отын ресурстарының орнына күн немесе жел энергиясын 

пайдаланатын болса, табиғи ландшафтарды, өсімдік пен жануарлар әлемін, 

озон қабатын және т.б. жасанды жолмен алмастыру мүлде мүмкін емес. 

 

38-тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құрыңыз. 

 

«Қазақстан Республикасының жоғарыдәлдікті спутниктік    

навигация жүйесінің жерүсті инфақұрылымын құру» жобасы 

 

Жобаның мақсаты - Қазақстан Республикасының тұтынушылары сапалы 

координаттық-уақыттық және навигациялық қызметтерге кепілдік алу үшін 

жайдайлар қалыптастыру. 

Жобаның міндеттері:  

- инфрақұрылымды дайындау және сараланған түзетілген ақпаратты 

тұтынушыға дейін тарату, оны қолдану жүйе тұтынушыларына координаттық 

анықтамалардың талап теілетін деңгейге дейінгі дәлдігін арттыруға мүмкіндік 

береді; 

- жұмысындағы құқық бұзушылар туралы тұтынушыларды уақытында 

сақтандыру мақсатында спутниктік радионавигациялық жүйелер мониторингі. 

   «Қазақстан Республикасының жоғарыдәлдікті спутниктік навигация 

жүйесін» қолданудың негізгі салалары: 

- ғаламдық жалпылама ауа райы навигациясы; 

- көлік ағымдарын басқару; 

- маршруттарды, жерүсті басқару жүйелерін оңтайландыру; 

- жолаушылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- картаға анық түсіру және геодезия; 

- жерге орналастыру және кадастр; 

- құрылыс жұмыстарын қамтамасыз ету; 

- іздеу-құтқару жұмыстарына уақытты төмендету; 

- ауыл шаруашылығы; 

- ұлттық қауіпсіздік және басқа. 

Жобаны іске асыру кезеңі -  2008-2011 жылдар. 
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39-тапсырма. Сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырыңыз. 

 

Қажетті сөздер: экология, ғылымға, неміс, терминінің, анықтамасын, 

аударғанда.  

 

«Экология» терминін  ғылымға 1866 жылы ... ғалымы Э. Геккель енгізді. 

Грек тілінен ... (ойкос – үй, тұратын жер, логос – ілім) ол үй туралы ғылым 

деген мағынаны береді.  

Ғалым Э. Геккель бұл ғылымның ... былай тұжырымдайды: «... деп – 

табиғат экономикасына қатысты барлық білімдерді – жануарлардың, оны 

қоршаған органикалық және бейорганикалық ортамен, әсіресе, өзімен тікелей 

немесе жанама қатынаста болатын жануарлармен және өсімдіктермен өзара 

ынтымақтастық немесе қатынастық, жаулық әрекеттердің бүкіл жиынтығын 

зерттеуді түсінеміз».  

Уақыт өте келе, «экология» ... аясы кеңейе түсті. Ол барлық 

деңгейлердегі ағза үстілік биологиялық жүйелердің ұйымдасуы мен тіршілік 

қызметі туралы ... айналды. 

 

40-тапсырма. Сөздердің орын тәртібін анықтап, сөйлемді дұрыс 

құраңыз. 

1 . Екі құрылымнан тұратын, Жер бетіндегі өзгерістерді, осы заманғы 

жүйе, технологиялар жиынтығы, бақылауға, Жерді, бағытталған, 

қашықтықтан.  

2 . Екінші, жер, деп, күрделі, аталатын, сегменті, жүйе, ЖҚЗ-ның.   

3 . Ғарыштық, құрастыруға, алаңы, аппараттарды, техникалық, 

орналасқан, мен, сынауға, арналған, ғимараттар, және, ғарыш, ұшыруға, жер, 

құралдар.  

4 . Қазақстанда, дүние, аса, (штаты), (полигоны, Шығыс), және, ғарыш, 

ірі, жүзіндегі,(Байқоңыр), алаңдары, (Флорида), орналасқан, (сынақ), АҚШ-та.  

 

41-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз.  

а) Сіз «Байқоңыр-жер кіндігі» атты семинарға қатысып отырсыз. 

Әріптесіңізбен осы мәселе төңірегінде ой бөлісіңіз. 

ә) Сіз – семинарға қатысушысыз. Өз өңіріңіздегі мәселелер туралы 

әңгімелесіңіз. 

 

42-тапсырма. Мақал-мәтелдерді жаттап алыңыз. 

От тәнді жылытар,  

Жақсы сөз жанды жылытар.  

Огонь тело греет,  

Доброе слово душу согреет. 

 

Отты үрлеген жағар,  

Шындықты іздеген табар. 
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Кто пламя раздувает, огонь разжигает,  

Кто правду искать пойдет, тот правду всегда найдет. 

 

Темір сырын отта танытады,  

Адам сырын жоқта танытады.              

Железо испытывается на огне,  

Человек познается в беде. 

 

43-тапсырма. Аударыңыз. 

 

Жер ананы аяла 

 

Біріккен Ұлттар Ұйымы ЮНЕП агенттігі жыл сайын әлем 

жұртшылығын қоршаған ортаны қорғауға арналған мерекеге шақырады. 

Қоршаған ортаны қорғау күні 1972 жылдан бастап мерекеленуде. Сол кезден 

бастап ЮНЕП әлем жұртшылығын ағаш отырғызу, көше тазалау, күл-

қоқыстарды қайта өңдеуге жұмылдырып отырады. Экология әлем халқының 

кезек күттірмес ең ауқымды міндеттерінің алдыңғы қатарында тұр. Мемлекет 

басшылары қоршаған ортаны қорғау жайында міндеттемелер қабылдауда. 

Табиғаттан адамға берген сабағы – тек айналаңды жұлып жеп алуды білме, 

өзің Жер, Су, Ауаға алғаныңның орнын қайтіп толтыратыныңды ойлан деген 

ескерту жасауда.  

Табиғатты қорғауды үйретуге бесіктен бастау керек. Жас кезінде  

«табиғат – сенің бауырың» демесе, өскенде құрғақ үміт болып шығады. 

«Шыбық сындырма, тал ек, көгалдандыр» деген үгіт барлық өскелең жас 

буынның ұранына айналуына тиіс. 

Қоршаған ортаны қорғауға немқұрайды қарамайық. 

  

44-тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Біріккен Ұлттар Ұйымы жыл сайын қандай мерекеге шақырады? 

2. Қоршаған ортаны қорғау күні қай жылдан бері басталды? 

3. Мемлекет басшылары қоршаған ортаны қорғауға қандай үлес қосуда? 

4. Қоршаған ортаны қорғау үшін өзің қосқан қандай үлес бар?   

 

 

45-тапсырма. Мәтінді түсініп оқыңыз. 

 

Байқоңыр қаласындағы экологиялық жағдай 

 

Қазіргі ғарыш игерумен атағы әлемге таралған, әрі өте экологиялық 

қауіптілік төндіріп жатқан «Байқоңыр» атауы әлем құлағына осыдан жарты 

ғасырдан астам уақыт бұрын таныла бастаған. 

«Байқоңыр» тек атмосфералық ауа мен жер үсіндегі кеңістіктегі 

бүлдіріп жатқан жоқ, сонымен бірге жер астынын суын да сарқуға айналды. 



38 
 

Өңірде атмосфералық ауаның реактивтілігі көбеюде. Осының әсерінен озон 

қабатының бұзылуы адамның, жануарлардың, өсімдіктер мен 

микроорганизмдердің денсауығы үшін ықтимал қатер болып 

табылады.Өйткені 1973 жлдан бастап байқалар көрсеткендей, республиканың 

үстіндегі озон қабатының қалыңдығы 5-7 пайызға азайған. Негізінен 

атмосфераның жоғары қабатында, яғни 20-25 шақырым биіктікте озон 

молекулаларынан құрылатын жұқа газ тәрізді қабықша озон қабаты деп 

аталады. Бұл қабат жер бетіне тіршілік үшін қауіпті ультракүлгін сәулелердің 

түсуіне кедергі жасайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

деректері бойынша озон құрамының бір пайызға кемуінен онклогиялық 

дертпен ауыратын адамдар саны 6 пайызға артады екен. Сондықтан соңғы 

жылдары ғалымдар атмосферадағы озон қабатының таусылуына қатты 

алаңдауда. 

Әлі бір шешімі табылмаған экологиялық проблемелардың бірі – өңірдегі 

қышқыл жауындар. Осы қышқыл жауынның әсерінен табиғи обьектілер – 

топырақ пен өсімдік уланып, бұзылады. Бұдан егіннің өнімі азайып, судағы 

тірі организмдер қырылады. Мұның экономикалық және экологиялық 

зардабының да көп екені даусыз.  «Байқоңырдан» арасын суытпай ұшырылған 

зымырандардың жерге түскен бөлшектерінің өзі осы өңірдегі өсімдіктер мен 

жануарлар әлеміне кері әсерін тигізіп жатқаны анық. Өйткені осы 

өсімдіктермен малдар қоректенсе, ал мал етін жеп, болмаса сүтін ішкен 

адамдардың ішкі органдарында радиоактивті қалдақтардың концентрациясы 

артып, олардың қызметін әлсіретіп, тіпті адам өміріне қауіп тудырады. Ал 

дәрігер мен биологтардың мәліметіне қарағанда, радиоактивті заттармен 

жарақаттанған адамдардың басқа ауруларға да тез шалдығады екен. Онымен 

қоса олардан туған балалар дұрыс жетілмеген, кейбірі дене мүшелері 

қисайып, кемтар мен кескінсіз болатын көрінеді. Қазір облыста жүйке 

аурулары диспансерінде ақыл-есі кем 1100 бала есепте тұрса, облыс бойынша 

21 мыңнан астам мүгедектер бар. Өңірде адамдардың өзіне-өзі қол жұмсауы 

көбеюде. Балалар арасында кеміс болып туу да азаймай тұр. Ал балалы 

әйелдердің 70-80 пайызы анемия ауруларына шалдыққан. 

Осыған орай адамдардың экологияық білімін, құқықтық танымын, осы 

орайдағы мәдениетін жетілдіруге, әсіресе өскелең ұрпақты табиғатты сүюге, 

қорғауға тәрбиелеудің маңызы ерекше. 

 

46-тапсырма. «Бізді қоршаған орта» тақырыбында сұхбат жүргізіңіз. 

47-тапсырма. Төменде берілген тақырыптардың біріне шағын әңгіме 

дайындаңыз. 

Таза табиғат – халық байлығы. 

Біздің болашағымыз – өз қолымызда. 

Экология зардабы – ластанған ауа. 

Таза ауа, тұнық су – денсаулық кепілі. 

Қазақстан экологиясы. 
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