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АЛҒЫ СӨЗ 
 

Кәсіби қазақ тілі бойынша оқу құралы жоғары оқу 
орындарында «Аударма ісі» мамандығында орыс 
тілінде оқитын студенттерге арналған. Бұл оқу 
құралы ҚР Білім және ғылым министрлігінің кәсіби 
қазақ тіліне арналған типтік оқу бағдарламасына 
және білім берудің жұмыс бағдарламасына 
сәйкестендіріліп жасалынды. Оқу құралы он бес 
практикалық сабақ материалдарынан түзілген. Ол 
аударма ісінің түрлері мен ерекшеліктері жөнінде 
ықшамдалып алынған теориялық мәліметтерді 
қамтиды, болашақ аудармашы мамандарына бұл сала 
бойынша кәсіби қазақ тілін тиімді меңгерулеріне 
көмек етуді көздейді.  

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2011 жылғы 18 
қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің 
міндетіміз – 2017 жылға қарай мемлекеттік тілді 
білетін қазақстан-дықтар санын 80 пайызға дейін 
жеткізу. Ал 2020 жылға қарай олар кемінде 95 
пайызды құрауы тиіс. Енді 10 жылдан кейін мектеп 
бітірушілердің 100 пайызы мемлекеттік тілді біліп 
шығатын болады. Ол үшін бәрін жасап жатырмыз» – 
деп атап көрсетіп, мемлекеттік тілді оқып-үйренудің 
міндетін айқындап берді. Осы тұрғыдан, мемлекеттік 
тілді орыс тілді дәрісхана студенттерінің күнделікті 
қарым-қатынаста және болашақта қызмет барысында 
кәсіпке байланысты еркін қолдануға дайын болуы 
үшін барлық жоғары оқу орындарында кәсіби қазақ 
тілі пәні оқытылады.  

Бұл оқу құралының мақсаты – мемлекеттік 
мәртебесін алып отырған қазақ тілінің әр сөзін, әр сөз 
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тіркестерін, тұтас сөйлемді уақыттың сұранымына 
сай, орыс тіліне аудара, еркін жеткізе білетін, немесе, 
керісінше, орысшадан қазақшаға сапалы аудара алып, 
сөз орамдарын дұрыс қолдана алатын мамандарды 
Жолдауда белгіленген міндеттердің шешім табуында 
белсенді үлес қосуға даярлайды. 

Оқу құралында мәтіннің мазмұны негізінде 
сұрақтар, тапсырмалар, аударма жұмыстары және 
жағдаяттар берілді. Әр мәтін студенттің қазақ 
тіліндегі сөздік қорын молайтып, таным-түсінігін 
кеңейтеді. Олардың кешенді бірлігі мемлекеттік тілді 
екінші тіл ретінде меңгеру деңгейлеріне қол 
жеткізуге септігін тигізеді. 

Оқу құралында мамандыққа қатысты глоссарий 
берілді.  

Бұл ұсынылып отырған оқу құралы жоғары оқу 
орындарындағы аударма ісі мамандығының орыс 
тілді студенттерінің қолдануы үшін пайдалы болмақ. 

Автор 
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    1-сабақ 
 

ӘЛЕМДІК БІЛІМ БЕРУ АЯСЫ 
«Болон үдерісі» 

Болон үдерісінің ресми басталған күні 1999 
жылғы 19 маусым, сол күні Болонья қаласында 
еуропалық 29 мемлекеттің білім министрлерінің 
арнайы конферен-циясында «Еуропалық білім беру 
аймағы» декларациясы немесе «Болон декларациясы» 
деген құжат қабылданды. 

 
Болон үдерісі жолына қосылған 

университеттер-дің басты міндеті – студенттерге 
білімді бүкіл өмір бойы жинақтауға 
дағдыландыру екендігін жеткізу. 

 
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа 

онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында «Жоғары білім сапасы ең 
жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі тиіс. 
Елдегі ЖОО-лар әлемнің жетекші университеттерінің 
рейтингіне енуге ұмтылу-лары керек», –  деп атап 
көрсетілген. 

Қазақстан Болон үдерісіне 2010 жылы 11 
наурызда Венгрия астанасы Будапеште өткен Еуропа 
елдері білім министрлерінің ІІ форумында қосылды, 
сөйтіп 47-ші мемлекет болып оның тең құқылы 
мүшесі атанды. Қазақстанның Болон декларациясына 
қосылуы туралы шешімді 46 елдің өкілдері 
бірауыздан қолдады. 

Қазақстанның Болон үдерісіне қосылудағы 
маңызды мақсат – еуропалық білімге деген 
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қолжетімділікті қамта-масыз ету және қазақстандық 
білім беру жүйесінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру болды. Бүгінде халықаралық стандарттар 
негізінде Назарбаев Университеті мен Зияткерлік 
мектептер табысты жұмыс істеуде. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
Болон үдерісі – Болонский процесс 
еуропалық білім беру 
аймағы – 

зона европейского 
высшего образования 

Болон декларациясы – Болонская декларация 
жаңа онжылдық – новое десятилетие – 
жаңа экономикалық  
өрлеу –  

новое экономическое 
развитие 

Қазақстанның жаңа 
мүмкіндіктері – 

новые ввозможности 
Казахстана 

жоғары білім сапасы – качество высшего 
образования 

ең жоғары 
халықаралық 
талаптарға жауап 
беруі тиіс – 

должно отвечать самым 
высоким международным 
требованиям 

әлемнің жетекші 
университеттері – 

ведущех университеты 
мира 

рейтингіне енуге 
ұмтылулары керек – 

должны стремиться 
войти в рейтинг 

тең құқылы мүшесі 
атанды – 

стал полноправным 
членом 

қосылуы туралы 
шешім – 

решение о присоединении 

46 елдің өкілдері 
бірауыздан қолдады – 

единогласно поддержали 
представители 46 стран 
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2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) Болон үдерісінің ресми басталған күні қашан? 
2) Болонья қаласында еуропалық 29 мемлекет 

білім министрлерінің арнайы конференциясында 
қандай құжаттар қабылданды? 

3) Болон үдерісі жолына қосылған 
университеттердің басты міндеті туралы не білесіз? 

4) Қазақстанның Болон үдерісіне қашан және 
қайсы қалада қосылды? 

5) Болон үдерісіне нешінші мемлекет 
болып тіркелді? 

6) Қазақстанның Болон үдерісіне қосылудағы 
көздеген маңызды мақсаты не болды? 

 
 
3-тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз 

және пікіріңізді айтыңыз. 
Әлемнің барлық білім беру жүйесінде электронды 

оқыту жүйесі енгізілген. 
Еліміздің орта білім беру жүйесінде E-learning 

электрондық оқыту жүйесі қолданылады.  
E-learning (ағылшын тілінен Electronic Learning 

қысқартылған) – электрондық оқыту жүйесі 
электрондық оқыту, қашықтықтан оқыту, 
компьютердің көмегімен оқыту, желілік оқыту, 
виртуалды оқыту, ақпараттық, электрондық 
технологиялардың көмегімен оқыту терминінің 
синонимі.  

E-learning – интернет және мультимедиа 
көмегімен оқыту.  
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Elearning негізгі элементтерінің бірі ретінде LMS 
(Learning Management System) немесе қашықтықтан 
оқыту жүйесі қарастырылады. 

Оның мақсаты  – оқу үдерісіне алдыңғы қатарлы 
жаңашыл әдістерді енгізу және халықтың 
электрондық сауаттылығын көтеру. 

 
4-тапсырма. Төменде берілген сөздікті пайдалана 

отырып орыс тіліне аударыңыз және өз пікіріңізді 
қосыңыз. 

Әлем тілдерінің саны 
Статистикалық мәліметтер (10.12.2015) бойынша 

әлем тілдерінің саны шамамен жеті мыңға жуық.  
Оның ішінде 6528 өміршең тілдер, ал 300-ге жуық тіл 
– өлі тіл. Барлығын есептегенде 6809 тіл бар екен.  

Әлем тілдерінің ерекшеліктері тек 
лингвистикалық қана емес, сонымен қатар тарихи, 
мәдени, саяси, діни, әдеби және т.б. себептер арқылы 
да түсіндіріледі. 

Тілші-ғалымдар өркениеттің таралуы мен 
жаһандану үдерісіне байланысты жер бетіндегі 
тілдердің жоғалуы тым шапшаңдады деп есептейді.  

455 тілді пайдаланушылардың саны жүзден 
аспайды, сондықтан тілші-ғалымдардың пікірлері 
бойынша, бұндай тілдер 1-2 ұрпақ байында 
жоғалады. 

Австралияда 250 тілінің 100 тілі өлі тілдер 
қатарына ауысты.   

1926 ж. КСРО-да 194 тіл болған. Қазіргі таңда 
ТМД елдерінде 120-150 тіл туралы айтылады.  

 
Мәтінге сөздік: 

шамамен – приблизительно, примерно 
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әлем тілдері – языки мира 
өміршең – жизнеспособный 

көне тіл – древний язык 
көне тілдер – древние языки 

тірі тіл – живой язык 
өлі тіл – мертвый язык 

әдеби тіл – литературный язык 
өркениет – цивилизация 

жаһандану – глобализация 
тілдерді пайдаланушылар саны – число  

потребителей языков 
 
5-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. 

Әлемдегі ең қиын және ең оңай тілдер 
Лингвистер: «бәрі де өз ана тіліңізге байланыс-

ты (мәселен, украиндық пен чех азаматы үшін орыс 
тілін үйрену тым оңай, ал жапондық және түріктік 
азаматқа өте қиын)» – деген жауап берсе, 
нейрофизиологтар қауымы: «ең қиын тіл – мидың 
қабылдауына ауырлық тудыратын араб, қытай 
тілдері» деген пікірде. 

Үйренуде аса қиындық тудыратын тіл ретінде –
 «баск» тілін атап өтуге болады. Өйткені басктің 
әлемге танымал тілдердің ешбірімен байланысы жоқ. 
Біз білетін өлі тілдермен де, тірі тілдермен де 
ұштастыра алмаймыз. 

Гиннестің рекордтар кітабында: «чиппева» (үндіс 
халықтарына тән), «хайда» (Солтүстік Американың 
солтүстік-батысын мекендейтін халыққа тән), 
«табасаран» (Дағыстанның кейбір халықтарына тән) 
және «эскимос», «қытай» тілдеріне ең қиын тілдер 
деп баға берген. Кітапта аталған тілдердегі 
қиындықтарды былай деп түсіндіреді: Қытай тілі – 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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иероглифтік ерекшелігімен қиын. Табаран тілінде – 
48 септік бар. Хайда тілінде – 70 префикс 
қолданылады. Чиппева тілінде – 6000-ға жуық етістік 
формалары бар. Эскимос тілінде – осы шақтың 63 
формасы, қарапайым зат есімдердің өзінде 252 
флексия бар. 

Қытай, жапон және араб, корей тілдері жазылуы 
ең қиын тілдер болып табылады. Бұл тілдерде жазу 
тіпті жергілікті қолданушылардың өзіне ауыр тиеді. 
Жазылуын меңгеруде аса қиындықтарға соқтыра 
бермейтін, оңай тілдердің қатарына: африкаанс, дат, 
голланд, француз, итальян, норвег, португал, румын, 
испан және швед тілдерін атауға әбден болады.  

(Дайындаған: Айгерім Сматуллаева) 
 
6-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын айтыңыз және 

сөздік құрастырыңыз. 
Полиглот Пауль Аристэ 

Пауль Аристэ Эстонияның  Тарту қаласында 
жұмыс істейді, ол қырық тілді біледі. Ол өзінің 
ғылыми еңбектерін он бес тілде жазады, ал жиырма 
тілде еркін сөйлейді. Қалған тілдерді орташа біледі. 

Оның ана тілі – эстон тілі, бірақ орысша, немісше 
бала кезінен бастап сөйледі. Үйлерінің жанында орыс 
отбасылары тұрды, бала олармен орысша сөйлеп 
үйренді. Неміс тіліне ата-анасы арнайы оқытты. Бұл 
оның алғашқы шет тілдері болды. 

Гимназияда П.Аристэ латын мен ағылшынды 
меңгерді. 14 жасында эсперантоны оқып үйренді. 
Шет тілін меңгерудегі оның басты ұстанымы бірден 
сол тілде сөйлеу.  «Мен 100 сөз білгенде ғана сөйлей 
бастаймын. Көптеген адамдар тілді біле тұра, 
сөйлеуге қорқады. Егер адам қателесуден қорықса, 
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ешқашан еркін сөйлеп үйренбейді» – дейді Аристэ. 
«Сіздің ойыңызша, қай тіл ең әдемі тіл?» – деп одан 
сұрағанда, ол «Әрине, ана тілі», – деп жауап берді.  

(Н.Қ.Мухамадиева. Кәсіби қазақ тілі.) 
 
7-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз 

және сөздік құрастырыңыз. 
Қазақ тілі – бай тілдер қатарында 

Қазақ тілі – әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің 
ішіндегі қолдану өрісі жағынан, (яғни сөйлейтін 
адамдарының саны жағынан) әлемдік тілдер арасында 
70-ші орында, ал түркі тілдерінің арасында 4-ші 
орында тұр. Қазақ тілі – дүниежүзіндегі ауызша, 
жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің 
және мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің 
қатарында тұр.  

Тілдің қуаттылығы, өміршеңдігі, тазалығы 
жағынан қазақ тілінің сапалық деңгейі – жоғары. Қым-
қиғаш араласқан, сапырылысқан заманда таза тіл – 
жоқтың қасы. Тілдер бір-біріне барынша әсер етіп, 
біреулері өзінде жоғын басқалардан алып, байып 
жатса, енді біреулері алпауыт тілдерге жұтылып кетіп 
жатыр. Мысалы, ағылшын тілі жыл сайын өзінде жоқ 
25 мыңдай сөзді басқа тілдерден алып, толыға түседі 
екен.  

Әлемде жыл сайын отыздай тіл өмір сүруін 
тоқтатып жатады екен. Қазақ тілі өзінің табиғи негізін 
сақтап қалған. Осы уақытқа дейін қазақ тіліне араб, 
парсы, орыс тілдері молынан еніп келсе де, бүгінгі 
күндері ағылшын тілінен келген жаңа терминдермен 
толығып жатса да, қазақ тілінің сөздік қорының 60 
пайызы түркілік түбірлі сөздер екен. Бұл – түркі 
тілдерінің ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. 
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Ең бай тіл саналатын араб тілінде 12 миллион 300 
мың сөз болса, бұл көрсеткіш ағылшын тілінде – 750 
мың, қазақ тілінде – 600 мың, ал испан тілінде – 300 
мың, орыс тілінде – 150 мың екен. Ал қытайлар болса 
87019 иероглифті қолданады. Демек, қазақ тілі 
әлемдегі ең бай тілдердің төрінен орын алады.  

(Baq.kz) 
 
 8-тапсырма. Тіл туралы қанатты сөздерді оқып 

шығып, өз пікіріңізді айтыңыз.  
1. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. 

(А.Байтұрсынұлы) 
2. Тіл болмаса, ұлт та болмайды. Яғни ол ұлт 

бүтіндей өлген, жоғалған ұлт болады. (Ғ.Қараш)  
3. Сөз – ойдың айнасы. Ойсыз сөз – сөз болмайды. 

Ой жетілу мен тіл жетілу қатар 
жүреді.  (Ж.Аймауытұлы) 

4. Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. 
Тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін 
ұғып, оны орынды пайдалана білудің мәні 
зор. (М.Шоқай)  

5. Кімде-кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, 
бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп 
санауға болмайды. (М.Әуезов) 

 
9-тапсырма. Мақал-мәтелдің сәйкесін табыңыз 

және сөйлем құрастырыңыз. 
1 Жеті жұрттың 

тілін біл,  
Жеті түрлі білім 
біл.  

 Язык – ключ к душе 
человека. 

2 Басқа пәле – 
тілден. 

 Даже когда шутишь 
думай о том, что 

http://makal.biz/chelovek
http://makal.biz/chelovek
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скажешь. 
3 Айтылған сөз – 

атылған оқ. 
 Стремись изучить 

язык семи народов и 
семь разных наук. 

4 Ойнап сөйлесең 
де, ойлап сөйле. 

 У языка нет границ. 
 

5 Тіл – көңілдің 
кілті. 
 

 Сказанное слово – 
как вылетевшая 
пуля. 

6 Тіл – тиексіз.  Беда голове от 
языка. 

 
10-тапсырма. Мақалдың мағынасын ашыңыз.  
1) Ең тәтті де – тіл, ең ащы да – тіл.  
2) Ең жұмсақ та – тіл, ең қатты да – тіл. 
3) Тіл – достықтың алтын көпірі. 
4) Тіл жүйрік емес, ой жүйрік. 
5) Тіл қылыштан да өткір. 
6) Бал тамған тілден у да тамар. 
7) Тіл – атадан қалған асыл мұра. 
 
11-тапсырма. Берілген жағдаятқа пікір 

білдіріңіз. 
Жағдаят.  
 
«Сіз үйге берілген тапсырманы 

орындау үшін университеттің 
кітапханасына бардыңыз, бірақ сіз 
іздеген кітап болмады, сізді 
университеттің электрондық 
кітапханасына жіберді». 

 

 
 

Сіздің 
әрекетіңіз? 
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Қарым-қатынастың ауызекі формасын дамыту 
үшін: 

Топтық жұмыс. 
 
12-тапсырма. Дөңгелек үстел 

ұйымдастырыңыздар.  
Жағдаят:  
1) «Университеттегі электронды кітапханадан 

қа-жетті барлық материалдарымызды таба 
аламыз ба? 

2) «Қазақ тілінде ақпараттар жеткілікті ме?» 
Қалай ойлайсыздар? 

 
Топтық жұмыс.  
 
13-тапсырма. Сұхбат жүргізуді 

ұйымдастырыңыз. 
Жағдаят: «Сіз ғылым жолындағы 

профессорысыз. Сізден шәкіртіңіз кітапханалар 
туралы біраз нәрсе білгісі келеді. Себебі оның көп 
уақыты кітапханада өтеді». 

Сұрақ:  
1) Сіз көбінесе қандай кітапханаларға барар 

едіңіз? 
2) Электронды кітапхана дегенді түсіндіресіз бе? 
3) Ол кітапхананың басқа кітапханалардан қандай 

артықшылығы бар және айырмашылығы бар ма? 
4) Электронды кітапханадан қажетті барлық 

материалдарымды таба аламын ба?  
5) Қазақ тілінде ақпараттар жеткілікті ме? Қалай 

ойлайсыз?»  
 
Жарыссөз ұйымдастыру. 
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Топтық жұмыс. (Студенттер «ескішілдер» 
(консервативтер), «жаңашылдар» (новаторлар) болып 
екі топқа бөлінеді). 

 
14-тапсырма. Берілген тақырып бойын әр топ өз 

ойларын еркін ортаға салу үшін жарыссөзге шығады. 
 Жағдаят. Кредиттік білім берудің «тиімді» және 

«тиімсіз» жақтары, «Білім берудегі Болон үлгісі 
бұрынғы біздің білім беру жүйемізді одан ары қарай 
жетілдіріп, жаңа жол ашып отыр ма?»   

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Эссе жазу. 
 
15-тапсырма. «Сізді жоғарғы оқу орындарын 

аттестациялайтын комиссияның құрамына алды. 
ЖОО-ын тексеру үшін қандай ұстанымдарға 
сүйенер едіңіз?» тақырыбына жазбаша эссе жазыңыз 
және қорғаңыз. 
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    2-сабақ 

 
ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ҒЫЛЫМ 

 
«Бұқаралық ақпарат құралдарының сипаты» 

БАҚ туралы заңда: бұқаралық ақпарат құралы – 
мерзімді баспасөз басылымы, радио және теледидар 
бағдарламасы, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы 
және көпшілік қол жеткізе алатын телекоммуника-
циялық желілердегі (интернет және басқалары) WEB-
сайттарды қоса алғанда, бұқаралық ақпарат 
құралдары мерзімді немесе үздіксіз жария таратудың 
басқа да нысаны делінген.  

 
 БАҚ – арнайы құралдардың көмегімен, кез 
келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді 
ашық жариялауға арналған ақпараттар. 
Дүниежүзін-дегі күнделікті жаңалықтармен 
таныстыратын газеттерді, радио мен 
теледидарды «бұқаралық ақпарат 
құралдары» деп атайды. 
 

Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі БАҚ-
тың рөлі зор. БАҚ қоғамдағы ерекше құрал ретінде 
бағаланып «төртінші билік» деп аталынуда. 

«Төртінші билік» деген терминді журналистика 
саласына алғаш 1776 жылы атақты саясаткер, 
публицист Э.Берк әкелген екен.  

1840 жылы француз жазушысы О. де Бальзак 
баспасөзді «төртінші билік» деп атаған. Бірінші билік 
– Перзидент, екінші билік – Парламент, үшінші билік 
– Үкімет, төртінші билік – Бұқаралық ақпарат 
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құралдары. Олардың әрқайсысының теңдессіз өз 
орны бар. Олар бір-бірімен байланысты. 

БАҚ – әділдік пен шыншылдықтың жақтаушысы 
ретінде қабылданады. Сондықтан БАҚ – төртінші 
билік қана емес, басты қажеттілік! 

Бұқаралық ақпарат құралдарының басты қаруы – 
қоғамдық пікір. Бұқаралық ақпарат құралдары 
қоғамдық санаға әсер етеді де қоғамдық пікір 
туғызады, қоғамның бір-бірімен байланысын 
қамтамасыз етеді. 

Қазіргі қоғамдарда БАҚ-ты ұйымдастырудың үш 
негізгі жүйесі қолданылады: жеке (коммерциялық), 
мемлекеттік және қоғамдық құқықтық. Олар әр елде 
әр түрлі.  

Қазақстанда мерзімдік басылымдар: орыс, қазақ 
және орысша-қазақша (яғни аралас тілде) шығады.  

Қазақстанда мемлекеттік және жекеменшік 
арналар: «Хабар», «Қазақстан-1», «Ел арна», «Таң», 
«Асыл арна», «31 канал», «Алматы», «Астана», 
«КТК», «НТК», «7 канал», «Еуразия – бiрiншi арна» 
т.б. телеарналар жұмыс істейді. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
Бұқаралық ақпарат 
құралдары – 

Средства массовой 
информации 

мерзімді баспасөз  
басылымы  –   

периодическое издание 
прессы 

құжаттама – документация; досье 
дыбыс-бейне жазба –   видео и звукозапись 
бейнетаспа – видеокассета 
үздіксіз жария тарату – неперерывное  

легализация, 
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распространение 
нысан  – объект 
әлеуметтік қызмет – социальная услуга 
әділдік – справедливость 
шыншылдық – правдивость 
жақтаушы – сторонник 
қоғамдық санаға әсер 
етеді – 

влияет на общественное 
сознание 

байланысын 
қамтамасыз етеді – 

обеспечивает связь 

қоғамдық-құқықтық – общественно-правовой 
әмбебап әрі мінсіз  – универсально и 

безупречно 
төртінші билік – четвертая власть 
қоғамдық пікір – общественное мнение 
әділдік – справедливость 
азаматтық ұстаным  –   гражданскоая позиция 
БАҚ еліміздің ішкі 
және сыртқы саясаты 
туралы хабарлайды – 

СМИ сообщить о 
внутренней и внешней 
политике страны 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1. БАҚ дегеніміз не? 
2. Қазіргі қоғамдарда БАҚ-ты ұйымдастырудың 

үш негізгі жүйесі қолданылады. Атап шығыңыз? 
3. «Төртінші билік» терминін алғаш әкелген кім? 
4. Төрт биліктің бір-бірімен байланысын 

айтыңыз? 
5. БАҚ-тың басты қаруын не екенін айтыңыз? 
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3-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын айтыңыз және 
пікір білдіріңіз. 

 
 «Әлемдік мәндегі ашылған ғылыми 

жаңалықтар» 
Елордадағы ЕҰУ-дың Еуразиялық математика 

институтының директоры, профессор, физика-
математика ғылымдарының докторы, академик 
Мұхтарбай Өтелбаев «Новье-Стокс теңдеулерінің 
мықты шешімінің болуы» атты еңбегін аяқтап, 
ғылыми басылымда жариялады, – деп 
хабарлайды kaztrk.kz. Онда ғалымның алтыншы 
математикалық «мыңжылдықтар проблемасының» 
екінші есебін шешкені жан-жақты дәйектелген. 

Мұхтарбай Өтелбаевтің бұл еңбегі 
«Мыңжылдықтың проблемасы» аталатын ең күрделі 
7 математикалық есептің қатарына енген. Осы 
проблемалардың әрқайсысын шешуге Клэй 
математикалық институты 2000 жылдың басында 1 
миллион АҚШ долларын тіккен болатын. 

Қазіргі таңда мыңжылдықтың жеті 
проблемасының тек біреуі ғана (гипотеза Пуанкаре) 
шешімін тапқан. Оның иесі – Григорий Перельман 
еді. Ол осы жаңалық үшін Филдсовский сыйлығына 
ие болған. 

Мұхтарбай Өтелбаевтың толық мақаласы 
«Математика журналының» 2013 жылғы №4 санында 
(http//www.math.kz/index.php/ru/) жарық көрді.  

Академик – 2002-2003 пен 2004-2005 жылдары 
«Алтын адам» байқауында «Ғылым» номинациясы 
бойынша «Жыл адамы», «Жылдың ғылыми 
қайраткері» атақтарын иеленген.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkaztrk.kz&post=-71027237_135
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2004 жылы, Ғылым мен техниканың дамуына 
елеулі үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға 
арналған мемлекеттік ғылыми стипендияның «ЖОО 
үздік оқытушысы», сондай-ақ, Отанымыздың ғылым 
мен техника саласындағы Мемлекеттік сыйлығының 
да лауреаты. 

http://massaget.kz/bilim/maala/16004 
 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
 

Новье-Стокс 
теңдеулерінің мықты 
шешімінің болуы –   

Существование и 
гладкость решений 
 уравнений Навье-
Стокса 

алтыншы математикалық 
– 

шестая математическая  

мыңжылдықтар 
проблемасы – 

проблема тысячелетия 

ең күрделі 7 
математикалық 
есептердің қатарына  
енген – 

включен в ряды семи 
самых сложных 
математических задач 

осы проблемалардың 
әрқайсысын шешуде – 

за решение каждой из 
этих проблем 

1 миллион АҚШ 
долларын бәйгеге тіккен 
болатын – 

объявил приз в 1 
миллион долларов 
США 

қазіргі таңда  – в настоящее время  
мыңжылдықтың жеті 
проблемасының тек 
біреуі ғана шешімін 
тапқан – 

из семи проблем 
тысячелетия решена 
только одна 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmassaget.kz%2Fbilim%2Fmaala%2F16004&post=-71027237_135
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4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) «Новье-Стокс теңдеулерінің мықты шешімінің 
болуы» атты еңбегін аяқтап, ғылыми басылымда 
жариялаған кім? 

2) Мұхтарбай Өтелбаевтың «Мыңжылдықтың 
проблемасы» аталатын еңбегі қандай математикалық 
есептің қатарына енген? 

3) Осы проблемалардың әрқайсысын шешуге 
Клэй математикалық институты қанша доллар бәйге 
тіккен болатын? 

4) Қазіргі таңда мыңжылдықтың жеті 
проблемасының қаншауы шешімін тапты? 

5) Мұхтарбай Өтелбаевтың толық мақаласы 
қайда жарық көрді? 

6) Академик қандай сыйлықтардың лауреаты 
атанды? 

7) «ЖОО үздік оқытушысы» атағын қашан алды? 
 
5-тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз 

және өз көзқарасыңызды, ойыңызды, пікіріңізді 
қосыңыз. 

(Анар Мұстафина cұхбатынан) 
– Өзіңізді таныстыра кетсеңіз, қай жақта туып-

өстіңіз? Қандай оқу орнын оқыдыңыз? 
– Мен аты-жөнім – Хан Әзім, Алматы қаласында 

туып-өстім. Абылайхан атындағы 
Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері 
Университетінде жапон, ағылшын тілдерін меңгеріп, 
кейін Малайзияда магистра-тураны бітірдім. Қазір 
сол Малайзия астанасы Куала-Лумпур қаласында 
халықаралық қызметте істеймін. Онда қызмет жасап 
жүргеніме 2 жыл уақыт болыпты. 
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– 8 тілді қалай, қайдан үйреніп жүрсіз? Тілді 
білуге не түрткі болды? 

– Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын мектепте 
оқығандықтан бұл тілді меңгеріп шығуым заңды. 
Менің ойымша, тілдік іргетас сол уақыттан бастап 
қалып-тасты. Ал жапон тілін университетте жүргенде 
4 жыл бойы оқыдым. Өзім Шығыстану факультетінде 
оқыдым, сонда басқа тілдерді меңгеріп жатқан 
достарым да бар еді, солардан ең болмағанда тағы да 
бір тіл меңгергім келді. Сосын Малайзияға келген 
соң мен сондағы араб достарымнан араб тілін үйрене 
бастадым. Қазір бұл тілде оңай сөйлейтін болдым. Ал 
түрік тілі біздің қазақ тілінен шыққан. Сол түрік 
достарым да біздің көнеше сөйлейтінімізді айтатын. 
Сөйтіп, сол жақын тіл болғандықтан, түрік тілін де 
меңгердім. Ал малай тілін, шынымды айтсам, 
қажеттіліктен үйрендім. Себебі оған басында да, 
қазір де аса құмарлығым жоқ. Француз тіліне деген 
қызығушылығым бұрыннан бар. Бұл тілді де француз 
достарымнан үйреніп алдым.  

 
6-тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз 

және пікіріңізді айтыңыз. 
Менің әкем Бразилияның ірі банкінің 

халықаралық бөлімінде жұмыс істеді, сондықтан мен 
19 жасқа дейін әр түрлі сегіз елдің он қаласында 
тұрдым.   

Менің  ата-аналарым тұрған елінің тілін меңгерді. 
Әкем бізді әрқашан жергілікті мектепке баруға және 
жергілік тілді оқуға мәжбүр етті. Ата-аналарым 
әрқашан саяхаттар мен басқа тіл меңгеруін 
жетілдірді, сондықтан мен 14 жастан бастап 
Еуропаны аралап шықтым.  
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Мен испан тілінде оқуға, жазуға және санауға 
үйрендім, орташа білімді итальян және португал 
тілдерінде алдым. Люксембургта француз, ағылшын 
және итальян тілдерінде Еуропа мектебінде оқыдым, 
ал үйде  португал тілінде сөйледім.  

Қыздармен итальян тілінде сөйлесуді дұрыс 
көремін. 

Мен португал, ағылшын, испан, итальян, француз 
тілдерінде сөйлеймін және осы тілдердің бір тілінен 
екінші тіліне аударамын. Орыс тілін меңгере 
бастағанмын, бірақ менің мұғалімім ұнамады.  

Келешекте қытай тілін меңгеруді ниет қылып 
отырмын. Менің інім Тайванда тұрады. Менің 
жиенім  қытайша тез сөйлеп үйренді.   

                                 (Ренато  Венинатто) 
 
7-тапсырма. Рөлдерге бөліп алып, қазақ тіліне 

аударыңыз. 
Като Ломб 

Как я изучаю языки? 
 Если речь заходит о моих языковых познаниях, 

мне всегда задают три вопроса, причем все одни и те 
же. И эту статью я написала для того, чтобы все мы, 
кого интересует данная тема, могли сообща ответить 
на эти вопросы. 

Вопрос первый: можно ли знать шестнадцать 
языков? 

Ответ: Нет, нельзя. По крайней мере, нельзя их 
знать на одинаковом уровне. Родной язык у меня 
только один – венгерский. Но пять языков живет во 
мне одновременно: русский, английский, 
французский, немецкий и венгерский. Работая с этими 
языками, я перевожу с одного на другой в любом 
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сочетании и в перевод «включаюсь» мгновенно. 
Прежде чем приступить к работе, связанной с 
применением итальянского, испанского, китайского, 
польского, японского языка, я, чтобы освежить 
знания, обычно трачу полдня, просматривая свои 
записи. С остальными шестью языками я работаю 
только как переводчик художественной и 
специализированной литературы, то есть имею здесь 
лишь пассивную практику. 

Вопрос второй: Почему вы не занимаетесь 
преподаванием языков? 

Ответ: Я не специалист в этой области. Чтобы 
обучать, недостаточно знать много языков. Но вопрос 
анкеты о профессии я бы в шутку ответила: «Изучаю 
языки». Обучение – профессия совершенно иная. 

Вопрос третий: Нужны ли особые способности, 
чтобы овладеть таким количеством языков? 

Ответ: Нет, не нужны. Думаю, что результат, 
эффективность всякой человеческой деятельности, за 
исключением искусства, зависят от степени интереса 
и количества энергии затраченной на реализацию 
этого интереса.  

 (Н.Қ.Мухамадиева. Кәсіби қазақ тілінен.) 
 
8-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, ойыңызды 

жазбаша жазыңыз. 
1. Бір шет тілін меңгерсең, екінші тілді үйрену 

оңай дейді. Шынымен солай ма? 
2.Тілді оқығанда еркін сөйлеу үшін 

психологиялық кедергіні жою керек дегенге келісесіз 
бе? 

3.Тіл үйренуді бала жастан бастаған дұрыс дейді. 
Солай ма? 
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4. Жоғары лауазым иелеріне бірнеше тілді білу 
керек пе? Неге? 

 
9-тапсырма. Төменде берілген сөздікті пайдалана 

отырып орыс тіліне аударыңыз және мазмұнын 
айтыңыз.«Білім артық па, байлық артық па?» 

1. Білімді адамның жанында адал достар көп 
болады, ал бай адамның қасында амал достар көп 
болады. 

2. Білімді қанша жұмсағанмен азаймайды. 
Байлықты жұмсай берсең, бір күні таусылады.  

3. Білім қанша көп болса да шіріп кетпейді, дүние 
болса – бүлінеді.  

4. Білімің көп болса да оған есеп жүргізбейсің, ал  
байлығыңа ұдайы есеп жүргізіп тұруың керек.  

5. Шынайы білімді адам орнымен сөйлейді, 
ізеттілігі де артады. Байлығы мол адам оған 
мастанып мақтанады, астамшылық көрсетеді, 
сондықтан білім артық. 

Мәтінге сөздік: 
адал достар – верные друзья 

амал достар – лицемерные друзья 
жұмсау – трата 

азаймайды – не уменьшается 
таусылады – кончается 

шіріп кетпейді – не портится 
бүлінеді – испортится 

есеп жүргізу – вести учет 
шынайы білімді адам – истинный образованный 

человек 
ізеттілігі артады – повыситься вежливости 

байлығы мол адам – богатый человек 
мастану – быть самодовольным 
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мақтанады – хвалится 
астамшылық көрсетеді – проявляет высокомерие 

 
Қарым-қатынастың ауызекі формасын дамыту 

үшін: 
Топтық жұмыс. Дөңгелек үстел ұйымдастыру. 
 
11-тапсырма. Төменде берілген тақырып 

төңірегінде әңгіме өрбітіңіздер. 
 Жағдаят: «Бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат 

құралдарының Қазақстандағы даму деңгейі қандай? 
Сөз бостандығын алдыға тартамыз деген 
тілшілердің жолында кездесетін қиыншылықтардың 
себебі мен шешілу жолдары қандай?». 

 
Cұхбат жүргізу.  
 
12-тапсырма. Төменде берілген тақырып 

төңірегінде сұхбат жүргізіңіздер.  
Жағдаят: «Әлемдік деңгейдегі ашылып жатқан 

интернеттік жаңалықтар мен бағдарламалық 
жетістіктер халыққа қандай пайдасын тигізуде? 
Мұның зиянды жағы халыққа тимей ме?».  

Қарым-қатынастың жазбаша формасын 
дамыту үшін: 

Баяндама жазу. 
 
13-тапсырма. «Инновациялық технология деп 

нені айтамыз? Оның пайдасы мен зияны», деген 
тақырыпта жазбаша баяндама жазыңыз. 

 
Эссе жазу. 
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14-тапсырма. «Жасыл экономика» деген 
тақырыпта жазбаша шағын эссе жазыңыз және 
қорғаңыз. 
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       3-сабақ 

 
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ 
 

«Жаһандану» 
Жаһандану ұғымы XX ғасырдың 80-жылдары 

АҚШ-та қолданыла бастады. Жаһандану ұғымы 
алғашқыда «Шекарасыз әлем», «Біртұтас әлем», 
«Біртұтас экономика» деген атаулармен түсіндірілді. 
«Жаһандану» (ор.т. «глобализация», ағ.т. 
«globalization») терминін ғылыми айналымға алғаш 
рет енгізген Гарвард бизнес университетінің 
профессоры, экономист Теодор Левитт. Бұл терминді 
Т.Левитт 1983 ж. «Гарвард бизнес ревью» 
журналында жарық көрген «Нарықтар жаһандануы» 
мақаласында ұсынған. 

Жаһанданудың басты мақсаты – дамудың 
біркелкілігіне жету. Жаһандануда технология дамыды, 
модернизация құлаш жайды, ақпараттық кеңістік 
кеңейді.  

Қазіргі жаһандану заманында аударманың рөлі 
өте маңызды. Жаһандану уақытында бүкіл әлеммен 
түсінікті тілде сөйлесу  – бұл халықаралық 
қатынастар табысты-лығының және ақпаратпен 
жылдам алмасудың кепілі. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
жаһандану – глобализация 
біртұтас экономика – единая экономика 
шекарасыз әлем – безграничный мир 
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біртұтас әлем – единый мир 
ақпараттық кеңістік 
– 

информационное 
пространство 

дамудың  
біркелкілігіне жету – 

здесь: достижение единой 
cтабильности развития  

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Жаһандану ұғымы қашан және қайда 

қолданыла бастады? 
2) Алғашқыда қандай атаулармен түсіндірілді? 
3) Жаһандану дегеніміз не? 
4) Жаһанданудың басты мақсаты не? 
5) Жаһанданудың артықшылықтары және 

кемшілік-тері туралы не білесіз? 
 

 «Коммуникацияның ерекше құрылымы –  
ғаламтор және жарнама» 

Интернет – ақпаратты сақтау және беру үшін 
біріккен компьютерлік (серверлердің) желілердің 
әлемдік жүйесі. Интернет желісіне әр түрлі 
операциялық жүйелерді басқару арқылы жұмыс 
істейтін компью-терлер кіреді.  

Адамдар желі арқылы: пайдалы ақпараттарды аша 
алады; өмірлік серігін, саяхатқа шығатын жолсерігін 
табады; ұтымды сатып алу, сату әрекеттері болады; 
жұмыс жасап пайда табады; әскери келісім-шарт 
жасайды; әйгілі немесе танымал болады; 
қызығушылық мүдделері ортақ жандармен 
сұхбаттаса алады т.б.  

Компютерлік желілердің ақпарат алмасуға 
арналған бүкіләлемдік қауымдастығы, бір-бірімен 
телекомуника-ция арналары (телефон, радио, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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жасанды жер серігі көмегімен байланыс) арқылы 
мәлімет алмасатын әртүрлі аймақтағы компьютерлік 
желілердің біріктірілген торабы «ғаламтор» деп 
аталады. 

Электронды пошта немесе е-mail (electronic mail – 
электронды почта) – тұтынушыларға өзара 
ақпараттар-мен алмасуға мүмкіндік беретін желілік 
қызмет.  

Электронды поштаның интернеттегі негізгі 
қызметі – планетаның қай нүктесінде болса да, 
интернеттің кез келген екі пайдаланушысы арасында 
электронды хаттармен, мәтіндік хабарламамен 
оперативті және өте тез алмасуды жүзеге асыру. 

Электронды поштаның қосымша мүмкіндіктеріне 
мыналарды жатқызуға болады:  
 дыбыстық хабар, құжаттарды, сызуларды, 

фотосуреттерді, бейнематериалдарды беру;  
 ғылыми журналға, сирек кітаптарға, жарнамаға 

жету және әр түрлі тауарларды жолдау немесе сату;  
 ұжымдық іс-әрекеттерді программалық 

қамтама-сыз ету;  
 мекемелер мен ұйымдарда құжат қолдану;  
 ұжымдық жұмысты жоспарлау. 
EFT хаттамалары бойынша электронды поштаның 

жаңаша пакеттері (Electronic Funds Transfer – 
ақшалай қаражатты электронды аудару) және EDI 
(Electonic Funds Data Interchange – мәліметтермен 
электронды алмасу) желі бойынша іс жүзінде 
қамтамасыз етілетін ақша, шоттар және басқа 
қаржылық құжаттарды аудару.  

Электрондық пошта өте қолайлы жене аса қымбат 
емес. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=EFT&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=EDI&action=edit&redlink=1
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Жарнама дегеніміз – белгілі бір фирма, тауар 
немесе қызмет түрі жайлы мағлұматтардың 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялануы. 

Жарнама таралуына қарай ақылы және жанама 
болып бөлінеді. Газет бетін сатып алып, жарнамалау 
ақылы деп аталады. Ал өнімді ұсынушы адамның 
немесе фирманың  көпшілік қауым мен БАҚ 
арасында болатын әртүрлі байланыстар жанама 
жарнамаға тән. Оның тиімді тәсілі мектепте, қарттар 
үйінде, тағы басқа мекемелерде фирманың өз 
өнімдерін тегін таратуы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интернеттегі жарнама – өзінің жеделдігіне, 

қайталануына және таратылуының ауқымдылығына 
байланысты жарнаманың ең тиімді құралы болып 
табылады. 

Интернет жарнамаларының негізгі түрлеріне 
мыналарды жатқызуға болады. 

- www -дегі жарнама 
- баннерлық жарнама 
- электрондық пошта 
- хабарлардағы жарнама  
- электронды саудадағы жарнама. 

Жарнама құралдары – жарнама таратушы-
лардың жиынтығы.  

Алты түрлі бұқаралық ақпарат құралдары 
бар, оларға: баспасөз, теледидар, жарнама, 
радио, кино және интернет жатады. 

Жарнама жасау үшін креаторлар, 
суретшілер, дизайнерлер, редакторлар, мәтін 
жазушылар, психологтар, операторлар және 
т.б. жұмыс істейді. 
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1998 жылдың соңындағы Hotwired Millward 
Brown International зерттеулері бойынша және Internet 
Advertising Bureau мамандарымен 1999 жылы 
жүргізілген мәлімет бойынша, пайдаланушылардың 
интернет-жарнамаға қатынасы келесідей: 

- 18% қатты қолдайды; 
- 41%  мақұлдайды; 
- 34% қарсы емес; 
- 1% қолдамайды. 

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
ақпаратты сақтау және 
беру үшін – 

для хранения и 
передачи информации 

біріккен компьютерлік 
желілердің – 

объединённых  
компьютерных сетей 

әлемдік жүйесі – всемирная система  
интернет желісіне – к сети интернета 
әр түрлі операциялық 
жүйелерді басқару – 

управление различных 
операционных систем 

өмірлік серігін – жизненного спутника 
әскери келісім-шарт – военный контракт 
әйгілі немесе танымал 
болады – 

становится известным 
или популярным 

жасанды жер серігі 
көмегімен байланыс – 

связь с помощью 
искусственного 
спутника 

жанама – косвенный 
өнімді ұсынушы  
адамның – 

лица, предоставляющие 
продукции 

жарнама құралдары – рекламные  средства  
жарнама 
таратушылардың 

набор 
распространителей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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жиынтығы – рекламы 
интернеттегі жарнама реклама в интернете 
ең тиімді құралы болып 
табылады – 

является самым 
эффективным 
средством 

өзінің жеделдігіне – своей оперативности 
қайталануына және 
таратылуының 
ауқымдылығына  
байланысты – 

в связи с повторностью и 
масштабностью 
распространения  
 

алмасуға мүмкіндік  
беретін – 

позволяющая 
обмениваться 

баспасөздегі жарнаманың 
ең тиімді құралы – 

самым эффективным 
рекламным средством  
в прессе 

өзара ақпараттар – взаимные информации 
желілік қызмет – сетевая услуга 
электрондық поштаның 
артықшылықтары – 

преимущества  
электронной почты 

жеке тұтынушыға үндеу 
– 
 

обращение к частному 
потребителю 

мүмкіндігін береді – дает возможность 
жіберілім – рассылка 
жобалаушы – проектировщик 
қаржыландыру көзі – источник 

финансирования 
тауар мен қызметті  
жылжыту нысаны – 

форма продвижения 
товаров и услуг 

жарнама құралдары – рекламные средства 
пайдаланушылар – потребители 
қатты қолдайды – сильно поддерживает 
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мақұлдайды – одобряет 
қарсы емес – не против 
қолдамайды – не поддерживает 

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік 

желісі қалай аталады? 
2) Адамдар желі арқылы не істей алады? 
3) Әртүрлі аймақтағы компьютерлік желілердің 

біріктірілген торабы қалай аталады? 
4) Тұтынушыларға өзара ақпараттармен алмасуға 

мүмкіндік беретін желілік қызмет қалай аталады? 
5) Электронды поштаның қосымша 

мүмкіндіктеріне нелерді жатқызуға болады? 
6) Жарнама дегеніміз не? 
7) Жарнама құралдарына нелер жатады? 
8) Жарнама жасау үшін кімдер жұмыс істейді? 
9) Интернет жарнамаларының негізгі түрлеріне 

нелерді жатқызуға болады? 
 
5-тапсырма. Орыс тіліне аударыңыз. 
Жаһандану – барлық әлемдік қауымдастықтың 

дамуына және әрбір адамға жеке ықпал көрсетеді. Ол 
– саясатты, экономиканы, ғылымды, технологияны, 
идеология мен мәдениетті қозғайтын күрделі, көп 
жоспарлы, көпдеңгейлі құбылыс.   

Жаһандануды зерттеумен саясаттанушылар, 
әлеумет-танушылар, философтар, 
мәдениеттанушылар, тарихшы-лар, экономистер 
айналысады, бірақ осы уақытқа дейін оның жалпылай 
қабылданған анықтамасы әлі қалыптаспаған. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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6-тапсырма. Мазмұнын айтыңыз. Төменде 
берілген сөздікті пайдаланып орыс тіліне 
аударыңыз.  

Отаншылдықты қалай түсінесіз? 
Швецияда патриотизм деген сабақ бар. 

Оқушының алдына сіріңке қояды. «Сіріңке деген 
не?» дейді. Ал ол сіріңкенің Швецияға не қатысы 
бар? Қатысы тікелей. Шырпыға күкірт жағудың 
технологиясын ең бірінші жасаған – шведтер. Демек, 
«дүниежүзіне күкіртпен от жағуды үйреткен – біз» 
дейді. Содан кейін сүт, айранды алады. Оның не 
қатысы бар? Сүт құйған пакетті жасаған – тағы да 
шведтер. Біз күн сайын алпыс теңгеге сүт сатып 
аламыз. Сол миллиондардың 0,6 тиыны Швецияға 
кетіп жатыр. Сіріңке мен сүтті пайдаланбайтын адам 
жоқ. Таксидің есеп айырғышын ойлап тапқан – 
шведтер. Міне, Швеция жас өркендеріне 
отаншылдық сезімді, отаншылдықты осындай 
жолмен сіңіртеді. «Е-е, ақылмен де өмір сүруге 
болады екен ғой. Қарапайым нәрсемен де бай болуға 
болады екен ғой»  деп ойлайды әлгі бала. Германия 
мен Франция да солай.  

      (А.Жұмаділдаев. «Жас алаш», 22.01.2002). 
 

Мәтінге сөздік: 
тікелей қатысы – прямое отношение 

от жағу – развести огонь 
есеп айырғыш – счетчик 

ойлап тапқан – придумал, изобрел 
жас өркендеріне – молодому поколению 

отаншылдық сезім – чувство патриотизма 
қарапайым нәрсе – простая вещь 
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7-тапсырма. Қазақ тіліне аударыңыз. 
Казахстан вошел в число 50-ти лучших 

инновационных экономик мира. Такое заявление в 
ходе XVII съезде партии «Нур Отан» сделал Глава 
государства Нурсултан Назарбаев. «За последние 17 
лет – время лидерства партии «Нур Отан» – общий 
объем национальной экономики вырос в 23 раза. За 
последние шесть лет появились 28 новых отраслей 
экономики. 890 новых производств начали свою 
работу. Казахстан начал выпускать 400 новых видов 
продукций. За 17 лет ВВП (валовой внутренний 
продукт) на душу населения вырос в стране в 20 раз», 
– отметил Елбасы. 

(kazinform, Автор: Дамир Байманов. 29.01. 2016). 
http://www.inform.kz/rus/article/2865125 

 
8-тапсырма. Пікір білдіріңіз.  
Мемлекет басшысы жаһандану үрдісінде жастар 

саясатына ерекше көңіл бөлуде. Жастар саясаты – 
жарқын болашақ кепілі. XXI  ғасыр – жаңару кезеңі. 
Жастар қоғамды, экономиканы дамытушы, қозғаушы 
күш деп айтқан болатын. Әлемдік өркениетке ену 
процесі жастардан іскерлік пен біліктілікті, 
ақылдылық пен парасаттылықты талап етеді.  

Елбасы жастар саясатын  жариялады. Онда: 
•    Жастардың қоғамдағы өзгерістерге бейімделуі. 
•    Техникалық үдеріске, ғылым мен білім 

жүйесіне конструкциялық бақылау жасай алуы. 
•    Қоғамнан оқшауланбау, өзінің жеке тұлға 

ретінде қажеттігін сезіну, өзін қоғамға таныту. 
•    Командалық жұмысты бағалау және дамуына 

үлес қосу, – атап көрсетілді. 

http://www.inform.kz/rus/searchauthor/260
http://www.inform.kz/rus/article/2865125
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Елбасы республика жастарына үлкен сенім 
білдіріп, үміт артып отыр. 

 
9-тапсырма. Мазмұндаңыз және пікір білдіріңіз. 
Дүниежүзілік көрме (ағылш. World's fair) немесе 

ЭКСПО (Expo) – техникалық, технологиялық 
табыстарды көрсету үшiн ашық алаң болып 
табылатын халықаралық көрме. 

Бiрiншi дүниежүзілік көрме Лондондағы Гайд 
паркте Альберт ханзаданың бастамасымен өткізілген. 
Көрменің бас назар аударарлық ғимараты Джозеф 
Пакстонның сәулеттік жобасымен таза шыны мен 
болаттан тұрғызылған Хрусталь сарайы болды. 

ЭКСПО 2017 – Қазақстанның елордасы Астана 
қаласында өтеді. Ол – Халықаралық көрмелер 
бюросы (ХКБ) шешімі бойынша ұйымдастырылатын 
Халықаралық көрме. Көрме 2017 жылдың 10 
шілде мен 10 қыркүйек аралығында жұмыс істейді. 
Ұйымдастырушылармен бірлестікте таңдалған 
тақырып – Future Energy (Болашақ қуаты). 

ЭКСПО 2017 өткізілетін орын 2012 жылдың 22 
қара-шасында 
Францияның астанасы Париж қаласында ХКБ-нің 
EXPO халықаралық бюросы Бас ассамблеясының 
152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын 
дауыс беру қорытындысы бойынша Астана үшін 
ХКБ-ның 103 мүше-мемлекеті дауыс берген, ал 
бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинады.  

 2012 жылғы 26 қарашада Мемлекет басшысы 
«ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған 
көрмесін дайындау мен оны өткізу жөніндегі 
мемлекеттік комиссия құру туралы» №436 Жарлыққа 
қол қойды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/10_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6
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10-тапсырма. Өз пікіріңізді жазбаша жазыңыз.  
Бауыржан Момышұлы Ташкент қаласынан қайту 

үшін вокзалға келеді. Вокзал алды  жолаушыларға 
толы. Бауыржанның үстінде полковник шеніндегі 
әскери киім болатын. Сәл жүргеннен кейін аяқ 
астында жатқан бір тиынды көреді. Еңкейіп жерден 
алады да, жеңімен әлгі тиынды сүртіп қалтасына 
салады. Мұны жанынан өтіп бара жатқан өзге ұлт 
әйелі көреді  де, Бауыржанға: «Өзіңіз қандай 
полковниксіз, ақшасыз адам сияқты жерден еңкейіп 
бір тиынды алуға арланбайсыз ба? Ұят емес пе, жұрт 
не ойлайды?» – деп, өз ренішін білдіреді. Бауыржан 
әлгі әйелге бұрылып қарап, тиынды ақша керек 
болғандықтан емес, сол тиын арқылы өзінің 
азаматтық борышын атқарғанын айтты. Ал әлгі әйел 
Бауыржаннан қайта-қайта кешірім сұрап жөніне 
кетеді. 

 
Қарым-қатынастың ауызекі формасын дамыту 

үшін: 
Пікірталас жүргізу. 
12-тапсырма. Пікірталас барысында берілген 

тақырып бойынша ойларыңызды ортаға салыңыздар. 
Жағдаят. «Қазіргі білім беру жүйесіндегі 

интернеттің рөлі?»  
 
Сұхбат жүргізу.  
13-тапсырма. Сұхбаттасу барысында берілген 

тақырыпты талқыға салыңыздар. 
Жағдаят. «Электрондық пошта. Ол әрдайым 

сұраныста ма? Оның өміршеңдік құпиясы неде?»  
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Қарым-қатынастың жазбаша формасын 
дамыту үшін: 

Жоба қорғау 
 
14-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

жазбаша жоба қорғаңыз. 
«Баспасөздің біздің күнделікті өміріміздегі орны».  
Эссе жазу 
 
15-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

жазбаша эссе жазыңыз. 
«Теле және радио хабарларының сапасы қандай? 

Бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) дамуына 
үлес қосқан атақты адамдар». 

Баяндама дайындау. 
 
16-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

баяндаманы жазбаша дайындаңыз және қорғаңыз. 
3) «Сіз тілдері оқытылатын елдердің байланыс 

құралын қолдануыңыз қажет. Бұл үшін не білу 
керек?».
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     4-сабақ 

 
ӘЛЕМДІК ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АЯ  

«Әлемдік халықаралық ұйымдар  
(БҰҰ, ЕҚЫҰ, ШЫҰ...)» 

 
ХХ ғасырдың басында 40 үкіметаралық және  
180 үкіметтік емес халықаралық ұйымдар болса, 
қазіргі кезде олардың саны – сәйкесінше 300  
және 500. Ең алғашқы халықаралық ұйым –  
1875 жылы құрылған Бүкіләлемдік пошта одағы.  

 
 
 
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) – жалпы құзыры 

бар, ашық түрдегі халықаралық, мемлекетаралық 
әмбебап ұйым. Біріккен Ұлттар Ұйымы 1945 жылы 
КСРО, АҚШ, Ұлыбритания және Қытай арасындағы 
келісім негізінде құрылды. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Жарғысы 1945 жылдың 26 маусымында 
қабылданып, 1945 жылдың 24 қазанында күшіне енді. 

БҰҰ құрамына 192 мемлекет кіреді. «Біріккен 
Ұлттар Ұйымы» атауын АҚШ президенті 
Ф.Д.Рузвельт ұсынды. Бас кеңсесі – Нью-Йоркте, 
АҚШ-та орналасқан. Деклара-циясы Сан-
Францискода 1945 жылы 24 қазанда қабылданды. Бұл 
БҰҰ күні деп жарияланды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының ең басты әрі негізгі 
құжаты оның Жарғысы болып табылады.  

БҰҰ ресми тілдері – орыс, ағылшын, қытай, фран-
цуз және испан тілдері. Бұлардан басқа Бас 
Ассамблеяда, Қауіпсіздік Кеңесте және 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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Экономикалық және әлеуметтік кеңесте ресми тіл 
ретінде араб тілі қосылды. Қазақстан Республикасы 
1992 жылы 2 наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымының 
толыққанды мүшелігіне қабылданды. 

Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық 
Ұйымы (ЕҚЫҰ) (ағылш. Organization for Security and 
Co-operation in Europe) – Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымы, қауіпсіздік 
мәселелерімен айналысатын әлемдегі ең ірі аймақтық 
ұйым.  

Негізгі мақсаты – өңірде туындаған 
қақтығыстардың алдын алуды, дағдарысты 
жағдайларды реттеуді, қақтығыс салдарын жоюды 
ұйымдастыруға бағытталған.  

ЕҚЫҰ-ға Қазақстан 1992 жылы 30 қаңтарда кірді. 
Сол жылдың 8 шілдесінде Хельсинки қорытынды 
актісіне, ал  23 қыркүйекте жаңа Еуропа үшін Париж 
хартиясына Қазақстан Республикасы да қол қойған. 

 Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) – 
1996 жылы бастапқыда «Шанхай бестігі» деген 
атаумен құрылған халықаралық ұйым.  

ШЫҰ 2001 жылы 15 шілдеде Шанхай қаласында 
Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан 
және Өзбекстан болып ұлғайды.  

ШЫҰ келесідей негізгі қағидаттарды ұстанады: 
БҰҰ-ның мақсаттары мен ұстанымдарын ұстану; 
тәуелсіздікті, егемендікті, аумақтық тұтастықты сақтау, 
бір-бірінің ішкі істеріне араласпау, өзара күш 
қолданбау және қолданамын деп қоқанлоқы кәрсетпеу; 
барлық мүшелердің тең құқықтығы; барлық 
мәселелерді өзара кеңесу арқылы шешу; басқа 
мемлекеттерге немесе ұйымдарға қарсы бағытталған 
одақтарға бірікпеу; басқа мемлекеттермен және 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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аймақтық ұйымдармен әртүрлі диалогқа, пікір алмасуға 
жүгіну, әріптестікке ашықтық және дайын ықыласты 
болу.  

Бүгінгі таңда ШЫҰ шеңберіндегі әріптестік 
қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларын (қауіпсіздік, 
көлік, мәдениет, төтенше жағдайлардың алдын алу, 
салдарын жою; құқық қорғау қызметі және т.б.) 
қамтиды.  

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
Халықаралық ұйымдар – Международные 

организации 
БҰҰ – ООН 
Біріккен Ұлттар ұйымы – Организация 

Объединённых Наций 
ЕҚЫҰ – ОБСЕ 
Еуропадағы Қауіпсіздік 
және Ынтымақтастық 
Ұйымы – 

Организация по 
безопасности и 
сотрудничеству в 
Европе 

ШЫҰ – ШОС 
Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы – 

Шанхайская 
организация 
сотрудничества 

сәйкесінше – соответственно 
Бүкіләлемдік пошта  
одағы – 

Всемирный почтовый 
союз 

құзыр – компетенция 
ашық түрдегі – открытого типа 
келісім негізінде – на основе соглашении 
құрылды – была создана 
Жарғы – Устав 
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күшіне енді – вступил в силу 
БҰҰ толыққанды 
мүшелігіне қабылданды 
– 

стала полноправным 
членом ООН 

қауіпсіздік 
мәселелерімен 
айналысатын – 

занимающаяся 
вопросами 
безопасности 

әлемдегі ең ірі аймақтық 
ұйым – 

крупнейшая 
региональная 
организация в мире 

бағытталған – нацелена 
өңірде туындаған 
қақтығыстардың алдын 
алуды  – 

предотвращение 
возникновения 
конфликтов в регионе 

дағдарысты 
жағдайларды реттеуді – 

урегулирование 
кризисных ситуаций 

қақтығыс салдарын  
жоюды – 

ликвидацию 
последствий 
конфликтов 

Хельсинки қорытынды 
актісі – 

Хельсинкский 
заключительный акт 

жаңа Еуропа үшін – для новой Европы 
Шанхай бестігі – Шанхайская пятерка 
келесідей негізгі 
қағидаттарды ұстанады – 

придерживается 
следующих основных 
принципов 

мақсаттары мен 
ұстанымдарын ұстану – 

соблюдение целей и 
принципов 

бір-бірінің ішкі істеріне 
араласпау – 

взаимное 
невмешательство во 
внутренние дела 

өзара күш қолданбау взаимное 
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және қолданамын деп 
қоқанлоқы кәрсетпеу – 

неприменение военной 
силы или угрозы с 
применением силы 

барлық мүшелердің тең 
құқықтығы – 

равноправие всех 
членов 

барлық мәселелерді 
өзара кеңесу арқылы 
шешу – 

решение всех вопросов 
путем взаимных 
консультаций 

ашықтық және даярлық – открытость и 
готовность  

аймақтық ұйымдар – региональные 
организации 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Халықаралық ұйымдардың саны қалай 

өсуде? 
2) Ең алғашқы халықаралық ұйым қай жылы 

құрылды және қалай аталды? 
3) БҰҰ қандай ұйым? 
4) БҰҰ қаншасыншы жылы қандай 

мемлекеттер арасындағы келісім негізінде құрылды? 
5) БҰҰ Жарғысы қашан қабылданды? 
6) «Біріккен Ұлттар» атауын ұсынған кім? 
7) БҰҰ ресми тілдеріне қандай тілдер кірген? 
8) Қазақстан Республикасы БҰҰ толыққанды 

мүшелігіне қашан қабылданды? 
9) ЕҚЫҰ негізгі мақсаты неге бағытталған? 
10) ЕҚЫҰ-ға Қазақстан қашан кірді? 
11) ШЫҰ қандай негізгі қағидаттарды ұстанады? 
 
3-тапсырма. Мәтінді оқып шығып, өз пікіріңізді 

жазбаша жазыңыз. 
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«Қазақстан әлемдік қоғамдастықтағы  
орны мен рөлі» 

Қазақстан – әлемге өзінің өркендеуге, дамуға 
әзірлігі, тиянақты бағыты, бағдарламасы бар, 
бәсекелестікке қабілетті ел екендігін дәлелдеп, 
дүниежүзілік қоғамдастықтың белсенді мүшесі 
ретінде танылып, әлем елдерімен қатынасын кеңейтіп 
отырған жаңа сипаттағы болашағы мол ірі мемлекет.  

Қазақстан әлемдік қоғамдастықта ынтымақтастық 
пен тең құқықты әріптестік жолында өзара құрмет 
пен жаһандық үнқатысуды нығайтуға негізделген 
сыртқы саяси бағыты бар ел ретінде өзінің орнын 
нық алып отыр. 

 
4-тапсырма. Төменде берілген сөздікті пайдалана 

отырып орыс тіліне аударыңыз. 
Еліміздің әлемдегі қауіпсіздік жөніндегі ең ірі 

халықаралық ұйымдардың бірі – Еуропадағы 
Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымына (ЕҚЫҰ) 
төрағалық ету тізгінін өз қолына алуы тек қана қазақ 
халқы үшін ғана емес, бүкіл посткеңестік 
мемлекеттер үшін де тарихи маңызды оқиға болды. 
Құрамында Еуропа, Кавказ, Орталық Азия, Солтүстік 
Американың 56 мемлекеті бар осындай саяси беделді 
ұйымға Қазақстан Республикасы 1992 жылдың 
басында-ақ мүше болып, Хелсинкидегі Соңғы Актіне 
қол қойғаны белгілі.  

Тәуелсіздік алғаннан бергі  жылдардың ішінде 
халықаралық қоғамдастықта қазақ халқы қашан да 
болсын бейбітшілікті жақтаушы, қолдаушы ел 
ретінде танылғаны белгілі. Оған бір-ақ қана мысал 
келтіруге болады.  2003 жылдан бері қазақ жерінде 
үш мәрте әлемдік және дәстүрлі дін басшылары бас 
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қосқан болатын. Елбасы бастамасымен 2003, 2006, 
2009 жылдары Астана қаласында әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі өткізілді. 

Қазақстанның бүгінгі күні ЕЫҚҰ-на төрағалық 
ету  мәртебесіне қол жеткізуі еліміздің халықаралық 
қоғамдыстықта нық тұғырлы мемлекет екендігін 
танытты. 

 http://e-history.kz/kz/contents/view/1310 
 

Мәтінге сөздік: 
әлемдегі ең ірі – крупнейших в мире  

қауіпсіздік жөніндегі халықаралық ұйым – 
международная организация по безопасности 
Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық 
Ұйымы  – Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 
төрағалық ету – председательство в .... 

беделді ұйымға мүше болды – стал членом 
авторитетной организации 

тәуелсіздік алғаннан бергі  жылдардың ішінде – за 
годы с момента обретения независимости 

халықаралық қоғамдастықта – в международном 
сообществе 

бейбітшілікті жақтаушы – сторонник мира 
қолдаушы – поддерживающий 

әлемдік және дәстүрлі дін басшылары – 
руководители мировых и традиционных религий 

халықаралық қоғамдыстық – международное 
сообщество 

 
5-тапсырма. Мәтінді оқып шығып, пікір 

білдіріңіз. 

http://e-history.kz/kz/contents/view/1310
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XX ғасырда халық санының айрықша жылдам 
артуы байқалды. Мысалы, 1930 жылы Жер шары 
халқы 2 млрд адам болса, 1962 жылы – 3 млрд, 1976 
жылы – 4 млрд, 1987 жылы – 5 млрд, ал 1999 жылы 6 
млрд адамға жетті. Халық санының мұндай күрт өсуі 
«демографиялық жарылыс» деп аталады. 

Жер шары халқының саны 2012 жылы 7 
миллиард-тан асқан болатын. Ал, 2025 жылы халық 
саны 11 млрд-қа жетеді деген болжам бар. Өкініштісі 
халық өсуі тіршілік ортаның ластануымен қатарласа 
жүруде. Адамзаттың осылайша өсуі міндетті түрде 
экологиялық апатқа әкеледі деп есептейді 
сарапшылар. 

Адамзаттың дамуы демографиялық дағдарыс, 
экологиялық қыспақ, азық-түлік тапшылығы сияқты 
дәстүрлі қауіптер мен қайшылықтарға душар болуда. 
Олар: ядролық қарулардың және басқа да жаппай 
қыру қаруларының бақылаусыз таралуы, 
халықаралық терроризм, түрлі індет ауруларының 
жаңа түрлерінің қауіптері, адамдарды құлдыққа сату, 
жасырын миграция, аштық (әлем халқының 1 млрд. 
адамы қазір ашығуда), экстремизм, наркотрафик т.б. 
қауіптер мен қайшылықтар.  

 
6-тапсырма. Сәйкесін баламасын табыңыз және 

анықтама жазыңыз. 
1 үкіметтік емес 

ұйымдар – 
 сложные организации 

2 үкіметаралық 
ұйымдар – 

 неформальные 
организации 

3 ресми ұйымдар 
– 

 международные 
организации 

4 бейресми  межправительственны
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ұйымдар – е организации 
5 күрделі 

ұйымдар – 
 официальные 

организации 
6 халықаралық  

ұйымдар – 
 неправительственные 

организации 
 
7-тапсырма. Қазақ тіліне аударыңыз. 
CA-NEWS (KZ) – Американское издание Global 

Finance Magazine составило рейтинг самых богатых 
стран мира (The Richest Countries in the World), в 
который включили 185 государств. 

Среди стран Центральной Азии: Казахстан в этой 
рейтинге занял 50-е место. Туркменистан занял 77-е 
место. Узбекистан в этом рейтинге получил 127-е 
место, а Кыргызстан – 142 место и Таджикистан – 
173-е места соотвественно. 

Самой богатой страной в мире был назвал Катар. 
На втором месте расположился Люксембург, на 
третьем – Сингапур.  

Список был составлен на основе данных 
Всемирного банка и Международного валютного 
фонда. 

http://www.canews.org/news:1191370/?from=rss 
Қарым-қатынастың ауызекі формасын дамыту 

үшін: 
Диспут ұйымдастыру. 
 
8-тапсырма. Төмендегі сұрақтар бойынша диспут 

өткізуді ұйымдастырыңыз. 
Жағдаят.  
1) Қандай халықаралық ұйымдарды білесіз? 
2) Олардың мақсаты мен міндеті?  

http://www.canews.org/news:1191370/?from=rss
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3) Қазақстан қандай халықаралық ұйымдардың 
құрамында?  

4) Оның Қазақстан экономикасы үшін пайдасы 
бар ма? Қай жағынан? 

 
Сұхбат жүргізу  
 
9-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша сұхбат 

жүргізуді ұйымдастырыңыз. 
Жағдаят. «Сіз – телеарна тілшісісіз. Арнайы 

конференцияға келген шетелдік және отандық 
сарапшылар, үкіметтік емес ұйымдар мен 
халықаралық дипломатиялық өкілдіктердің 
уәкілдерінің бірінен сұхбат алыңыз». 

Қарым-қатынастың жазбаша формасын 
дамыту үшін: 

Жоба қорғау 
 
10-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

жазбаша жоба қорғаңыз. 
«ҚР халықаралық деңгейдегі жетістіктері».  
Баяндама дайындау. 
 
11-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

баяндаманы жазбаша дайындаңыз және қорғаңыз. 
Халықаралық ұйым мүшесі ретінде Шанхай 

Ынтымақтастық Ұйымының мүшесінің атынан 
кезекті мәжіліске баяндама дайындаңыз. 
 
 
 
 



Жагипарова Майра Мусаевна 

50 

 

 
       5-сабақ 

 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЯ 

 
«Еуроаймақ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еуропа Одағы тұңғыш және әлі күнге дейін 
әлемдегі жалғыз (еркін сауда аймағы, кеден одағы 
мен бірыңғай нарықтан кейін) экономикалық 
интеграцияның төртінші кезеңіне өткен бірлестік.  

Еуро валютасы 1999 жылы ЕО экономикалық және 
валюталық одақ елдеріне параллель валюта ретінде 
қолма-қол ақшасыз айырбастау валютасы ретінде 
енгізілді.  

1999 жылы 1 қаңтарда Еуро одақтың 15 елінің 11-і 
Маастрихт критерийлеріне сійкес болды және қолма-
қол ақшасыз айырбас қызметін қанағаттанарлық 
қолданды және еуро ресми қолданылатын еуро 
аймағын қалыптастырды.  

Грекия  осы критерийлерге 2000 жылысәйкес 
болды ал 2001 жылы 1 қаңтарда Одаққа қабылданды. 

Еуроаймақ – Еуропа одағы шеңберіндегі 
жұмыс істейтін елдерде енгізілген экономикалық 
және  валюталық одақ (ЭВО), ағылш. – Economic 
and Monetary Union (EMU). Қазіргі уақытта Еуропа 
Одағының валютасы ресми түрде «еуро» болып 
табылатын 19 елін біріктіреді. 

ЭВО (EMU) 1999 жылғы 1 қаңтардан, қолма-
қол емес айырбас үшін бірыңғай еуропалық 
валюта «еуро» енгізілген кезден жұмыс істей 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1_%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE
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Нақты ақшалардың тiзбесi және банкноттар 2002 
жылы 1 қаңтарда айналымға енгізілді.  

Словения 2006 жылы талаптарға сай бола бастады 
және 1 қаңтардан еуро аймағына енгізілді.  

2007 жылы Кипр және Мальта бекіту рәсімін өтті 
және 2008 жылы 1 қаңтардан еуро аймағына 
қосылды.  

2009 жылы 1 қаңтардан Словакия, 2009 жылы 1 
қаңтардан Эстония, 2014 жылғы 1 қаңтардан Латвия, 
2015 жылғы 1 қаңтардан, Литва Еуроаймаққа 
қосылды. 

 

 
 

1998 жылы Куба «еуро» Халықаралық саудада 
ресми валюта ретінде американ 
долларын ауыстырады деп мәлімдеді.  

2002 жылдың 1 желтоқсанында Солтүстік 
Корея да осылай жасады. Сондай-ақ Сирия 2006 
жылы бұнымен келісетінін ресми жариялады. 

2003 жылғы Ирак Президенті Саддам 
Хусейн АҚШ долларының орнына мұнай саласында 
Ирак есептеулерді еуроға аударады деп мәлімдеді, ол 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9
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кезде Ирак мұнайын негізгі сатып алушылар 
Америка Құрама Штаттарынан гөрі 
ЕО, Үндістан және Қытай бастап тұрған болатын. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Еуроаймақ 
 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
 

Еуропа одағы 
шеңберіндегі жұмыс 
істейтін – 

действующий в рамках 
Европейского союза  

1999 жылғы 1 
қаңтардан, жұмыс істей 
бастады – 

начал функционировать  
1 января 1999 года 

қолма-қол емес 
айырбас үшін бірыңғай 
еуропалық валюта 
«еуро» енгізілген кезде 
– 

для безналичного 
обращения была введена 
единая европейская 
валюта евро 

Еуропа Одағы – Европейский Союз 
әлемдегі жалғыз – единственный в мире 
бірлестік – объединение 
экономикалық  
интеграция – 

экономическая интеграц
ия 

еркін сауда аймағы, 
кеден одағы мен 
бірыңғай нарықтан 
кейін – 

вслед за зоной 
свободной 
торговли, таможенным 
союзом и единым 
рынком 

ЕО экономикалық және 
валюталық одақ  
елдеріне – 

в странах 
экономического и 
валютного союза ЕС 

параллель валюта  как параллельная валюта 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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ретінде – 
осы критерийлерге 
сәйкес болды – 

стала соответствовать 
этим критериям 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Еуропа одағы шеңберіндегі жұмыс істейтін 

елдерде енгізілген экономикалық және  валюталық 
одақ қалай аталады? 

2) Экономикалық және  валюталық одақ 
қаншасыншы жылдан бастап жұмыс істей бастады? 

3) Әлемдегі жалғыз (еркін сауда аймағы, кеден 
одағы мен бірыңғай нарықтан кейін) экономикалық 
интеграцияның төртінші кезеңіне өткен бірлестік 
қалай аталады? 

4) Маастрихт критерийлеріне Грекия қай жылы 
сійкес болды? 

5) Словакия, Эстония, Латвия, Литва 
Еуроаймаққа қай жылдары қосылды? 

6) Халықаралық саудада «еуро» ресми валюта 
ретінде американ долларын ауыстырады деп 
мәлімдеген қайсы мемлекеттер? 

 
«Халықаралық экономикалық ұйымдар» 

Ғылыми техникалық прогресс өте жылдам қарқын-
мен дамып келе жатқан уақытта мемлекеттер бір-
бірімен қарым-қатынас жасамай, экономикалық, саяси 
және әлеуметтік жоғарғы деңгейде өмір сүре алмайды. 
Сон-дықтан да халықаралық экономикалық ұйымдар 
құры-лады. Халықаралық экономикалық ұйымдар 
еларалық, жаһандық деңгейдегі мәселелерді белсенді 
шешуге араласып, тиімді шешімдер қабылдауға 
қатысады. Бүгінгі күні әлемде саяси және 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
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экономикалық тұрақтылықты, бүкіл әлем елдерінің 
әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету мақсатында, 
мыңдаған халықаралық ұйымдар қызмет етеді. Олар 
халықаралық, әлемдік, аймақтық, үкіметаралық 
немесе қоғамдық негізде құрылады. 

Халықаралық валюта қоры (1944), Халықаралық 
қайта жаңғырту және даму банкі (1947), Тарифтер 
мен сауда жөніндегі Бас келісім (1947), Біріккен 
Ұлттар Ұйымы (1945) құрылды. Басты халықаралық 
сауда ұйымы – Дүниежүзілік сауда ұйымы (1995), 
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының органы Сауда және 
даму жөніндегі конференциясы (ЮНКТАД) – (1964) 
құрылды.  

Халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің 
негізгі бағыттары: әлемдік сауда ережелерін, халық-
аралық есептесулер мен тасымалдарды ырықтандару 
үшін және жетілдіру үшін; аймақтық экономикалық 
ынтымақтас-тықты күшейту; қатысушылары арасында 
тең құқықты және өзара тиімді қатынастар орнату 
үшін, өнеркәсіптік дамуда артта қалған елдер үшін 
қолайлы режим белгілеу.  

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестері.  
Халықаралық 
экономикалық ұйымдар – 

Международные 
экономические 
организации 

Дүниежүзілік сауда 
ұйымы – 

Всемирная торговая 
организация 

ғылыми техникалық 
прогресс – 

Научно-технический 
прогресс 

жоғарғы деңгейде өмір 
сүре алмайды – 

не может жить на 
высоком уровне 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF_%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF_%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
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Халықаралық валюта 
қоры – 

Международный 
валютный фонд 

Халықаралық қайта 
жаңғырту және даму 
банкі – 

Международный банк 
реконструкции и 
развития 
 

тарифтер мен сауда 
жөніндегі бас келісім – 

Генеральное 
соглашение по тарифам 
и торговле 

Халықаралық 
экономикалық ұйымдар 
қызметінің негізгі 
бағыттары – 

основные направления 
деятельности 
международных 
экономических 
организаций 

ырықтандару – либерализация 
өнеркәсіптік дамуда 
артта қалған елдер үшін – 

для стран, отстающих в 
развитии 
промышленности 

қолайлы режим 
белгілеу – 

установление 
благоприятного режима  

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Халықаралық экономикалық ұйымдар қандай 

жағдайда құрылады? 
2) Бүгінгі күні әлемде қанша халықаралық 

ұйымдар қызмет етеді? 
3) Халықаралық экономикалық ұйымдар 

қызметінің негізгі бағыттары қандай? 
 
5-тапсырма. Мазмұндаңыз және пікір білдіріңіз. 
Әлемдік экономикалық бағдарламалар негізінен 

БҰҰ-ның аясында қабылданып, жүзеге асырылуда. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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Мысалы, БҰҰ-ның даму Бағдарламасы (ПРООН, 
1965), БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі 
Бағдарламасы (ЮНЕП, 1972), БҰҰ-ның халықаралық 
жаңа экономика-лық тәртіп Бағдарламасы (1970 
жылдардың орта шенінде) және т.б.  

Әлемдік экономикалық бағдарламаларға 
қоршаған ортаны апаттан сақтау, әсіресе өзендерді, 
көлдерді, теңіздер мен мұхиттарды таза ұстау, 
сондай-ақ ғарыш кеңістігін игеру, оны экономикалық 
даму мақсатында пайдалану проблемасы да жатады.  

Бұл міндетті шешу қоғамдық қатынастардың, 
әсіресе мемлекет аралық қатынастардың дамуына, 
бейбітшілікке тікелей байланысты.  

Әлемдік экономикалық бағдарламалардың 
орындалуы әр түрлі ресурстарды – табиғи, өндірістік, 
адам күші, қаржы-қаражатты, табиғи байлықтарды 
тиімді пайдалануды қажет етеді. 

 
6-тапсырма. Орыс тіліне аударыңыз. 
«Ғарыш алаңы» немесе «космодром» дегеніміз –

ғарыштық аппараттарды (ҒА) құрастыруға, сынауға 
және ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық 
құралдар орналасқан жер. 

Дүние жүзіндегі аса ірі ғарыш алаңдары 
Қазақстанда (Байқоңыр) және АҚШ-та (Шығыс 
сынақ полигоны, Флорида штаты) орналасқан. 

Тұңғыш ғарышкер Ю.А. Гагариннен бастап 
ғарышқа 300-ден астам адам ұшты. Олардың ішінде 
қазақ ғарышкерлері Т.О.Әубәкіров, Т.А.Мұсабаев, 
А.Айымбетов те бар. 

Барлық «ғарыштық кемелер» барлық елдерде 
шығыстан батысқа қарай ұшырылады. Сондықтан 
ғарыш кемелерінің ұшырылуы бір бағытта өтеді де 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
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қарама-қарсы соқтығысулар кездеспейді. Бірақ 
ғарыштың ластану процесі тасқын тәрізді қауіп-қатер 
туындатып отыр. Әр ғарыш кемесінің ұшырылуы – 
бұл жердің озонды қабатынына кері әсерін тигізеді.  

 
7-тапсырма. Мазмұндаңыз және пікір білдіріңіз. 
Ғарышкерлер Т.Әубәкіров пен А.Айымбетовтің 

арасында ұқсастықтар: 
 Екі батыр бір айда, бір күнде өмірге келген 

екен. Туған күндері – 27 шілде. Тоқтар Әубәкіров 
1946 жылдың, Айдын Айымбетов, 1972 жылдың 
жазында дүние есігін ашқан. Жұлдызнама белгілері – 
аң патшасы арыстан.   

Астрология ғылымында бір күнде туған 
адамдарды «Жұлдызды егіздер» деп атайды. 
Ғалымдар олардың өмірлерінде, мінездерінде 
ұқсастықтар болатынын да жоққа шығармайды. 

Екінші ұқсастық: Тоқтар Оңғарбайұлы да, Айдын 
Ақанұлы да бір оқу орнының, «Армавир жоғары 
әскери ұшқыштар училищесінің» түлектері.  

Тоқтар Әубәкіров 1969 жылы, ал Айдын 
Айымбетов 1993 жылы оқуды аяқтаған. Арасы – 24 
жыл. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа 1991 жылы ұшса, 
Айдын Айымбетов 2015 жылы көкке көтерілді. 
Арасы – 24 жыл. Қызық емес пе?! 

Төртінші сәйкестік: Тұңғыш ғарышкер 
Т.Әубәкіров 2 қазан күні, ал А.Айымбетов 2 
қыркүйек күні ғарыш сапарына аттанды. Күнтізбеге 
қарасаңыз екеуі де аптаның сәтті сәрсенбісіне тура 
келеді. 

Ең қызық сәйкестік: Тоқтар Әубәкіровтың 
ғарышқа ұшқандағы командирі – Александр Волков 
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болатын. Ал Айдын Айымбетовтың командирі 
Александр Волковтың ұлы – Сергей Волков! 

Мұның барлығын жай кездейсоқ сәйкестік дерсіз, 
дегенмен мықты тұлғалар арасында біз түсіне 
бермейтін құпия ұқсастықтар болатыны рас сияқты.  

 
8-тапсырма. Мәтінді төменде берілген сөздікті 

пайдалана отырып, орыс тіліне аударыңыз және өз 
ойыңызды жазбаша жазыңыз. 

86400 секунд 
Елестетіп көріңіз, Сізге әрбір таңда 86400 доллар 

аударып тұратын банк бар. Бірақ бұл күнгі шығыннан 
кейін қалған сомма келесі күннің есебіне өтпейді. 
Түнде шотыңыз жаңартылады. Шотыңызға түсетін 
ақша кез-келген күні тоқтауы мүмкін. Сіз бұл 
ақшаларды қайтер едіңіз? Сіз «Әрбір соңғы тиынға 
дейін жұмсап тастауға тырысамын», – деп айтар 
едіңіз. Шындығына келгенде, әрқайсымызда мұндай 
банк бар. Бұл банктың аты – Уақыт. Әр таң сайын 
бізге 86400 секунд беріледі. Әр түні шотымыз 
жаңарады. Келесі күнге қалдық қалмайды.  

Ешқандай минусқа кірмейді. Әр күні жаңа есеп 
басталады. Егер сізге берілген күндізгі кредитті 
пайдаланбасаңыз – шығын өзіңіздікі. Кері жол жоқ. 
Келесі күннен қарыз ала алмайсың. Біз әр күні 
берілген уақытпен шынайы өмір сүруіміз керек. 
Жетістікке жету үшін – берілген уақытты дұрыс 
пайдалана білуіміз керек. 

Бір жылдың қадірін курсты қайтадан оқуға қалған 
студенттен сұра. 

Бір айдың қадірін 8 айлық баланы туған анадан 
сұра. 

Бір аптаның қадірін апталық газет редакторынан 
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сұра. 
Бір сағаттың қадірін сүйгенін күтіп отырған 

ғашық жаннан сұра. 
Бір минуттың қадірін пойыздан қалып қойған 

жолаушыдан сұра. 
Бір секундтың қадірін апаттан аман қалған 

жүргізушіден сұра. 
Ал бір миллисекундтың қадірін олимпиадада 100 

метр қашықтыққа жүгіру сайысынан күміс медаль 
алған атлеттен сұра. 

Сіз өзіңізге қымбат адаммен өткізген сәттердің 
құндылығын түсініңіз. Түсініңіз: Уақыт ешкімді 
(ешбір адамды) күтпейді. Кеше ғана болған, бүгін 
тарих. Ертең не болады – ешкім білмейді. Бүгінгі күн 
– бұл сыйлық... 

 
Мәтінге сөздік 

елестетіп көріңіз – представьте себе 
келесі күннің есебіне өтпейді – не переходит на 

счёт следующего дня 
Сіз бұл ақшаларды қайтер едіңіз? – Что вы делали 

бы     с этими деньгами? 
әрбір соңғы тиынға дейін жұмсап тастауға 

тырысамын –старался бы растратить всё до 
последней копейки 

келесі күнге қалдық қалмайды – остаток не идёт в 
счёт следующего дня 

кері жол жоқ – нет пути назад 
бір жылдың қадірін – дабы понять цену года 

қайтадан оқуға қалған – 
оставленный на второй год 

апаттан аман қалған – кто избежал 
автокатастрофы 
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сәттердің құндылығын түсініңіз – поймите 
ценность мгновения 

 
9-тапсырма. Мәтінге ат қойыңыз және 

толықтырыңыз. 
Университет негізін 1992 жылы Рахман Алшанов, 

Қуаныш Тазабеков, Орақ Әлиев сынды белгілі 
экономист-ғалымдар қалады. Университет ректоры – 
Алшанов Рахман Алшанұлы, э.ғ.докторы, профессор, 
Алматы қаласы мәслихатының орынбасары, Қазақстан 
ЖОО қауымдастығының президенті.  

«Тұран» – Қазақстандағы алғашқы және ең ірі 
жеке меншік жоғары оқу орындарының бірі.  

Әлемдік білім беру кеңістігінде – университет 
өзін бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы білім мен 
жеке дамуын қамтамасыз ететін, ғылыми 
инновациялық зерттеу жұмыстарын іске асыратын, 
корпоративтік басқарудың тиімді жүйесі бар 
институт ретінде таныта білді. 

«Тұран» университеті көп сатылы білім беру 
ұстанымын қамтамасыз ететін тұтас жүйе болып 
табылады. 

«Тұран» университеті білім берудің толық циклын 
қамтамасыз етеді.  

Университет жанында Қазақстан маркетинг 
ассоциациясы, Халықаралық туризм академиясы 
құрылған және жұмыс істейді.  

2012 жылы TIBS Халықаралық Бизнес мектебі 
құрылды.  

 
Қарым-қатынастың ауызекі формасын дамыту 

үшін: 
Сұхбат жүргізу.  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1


Кәсіби қазақ тілі            

61 

 

 
10-тапсырма. Шет елдік досыңызбен «Халықара-

лық экономикалық жағдай туралы» әңгімелесу бары-
сында жағдаятта берілген сұрақтарды қатыстыра 
отырып сұхбат жүргізіңіз. 

Жағдаят. Қазіргі таңда халықаралық экономика 
мен сауданың алатын орны ерекше. Кез-келген елдің 
экономикасының жоғарғы дәрежде болуы, ең 
алдымен, нарықтық жағдайға, яғни сыртқы сауда-
саттыққа байланысты. Ал сыртқы сауда – елдер 
арасындағы сауда. Тауарлар мен көрсетілген 
қызметтер әкетілімнен (экспорт) және әкелімінен 
(импорт) тұрады. 

Сұрақ: 1) Сіз өмір сүріп жатқан мемлекетте 
Қазақстан Республикасының қандай тауарларын, 
қаншалықты тұтынады? 

2) ҚР азаматтары сіз өмір сүріп жатқан елдің ...... 
қандай тауарларын көптеп тұтынады деп ойлайсыз? 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Жоба қорғау 
 
11-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша 

тұсаукесердің жобасын жазбаша дайындаңыз және 
қорғаңыз. 

Жағдаят.  
«Қазақстанның экономикасын көтеру үшін не 

істелінді және не істеуге болады?»  
 
12-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша шағын 

эссе жазыңыз және қорғаңыз. 
Жағдаят.  
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Шет елдік досыңызға Қазақстанның 
экономикасын таныстырып, экономиканың қайнар 
көздері туралы таныстырып беру.  
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       6-сабақ  

 
 АУДАРМА ӘЛЕМІ ЖӘНЕ АУДАРМАШЫ 

 
«Аудармашы» 

Аудармашылық – ең көне кәсіптердің бірі.  
Адамдар аударма жасаумен өте ерте кезден бастап 
айналыса бастаған. Алғашқы адамдардың тілі бірдей 
болмағандықтан, түрлі топтар арасында қарым-
қатынас орнату үшін: тез түсінетін, есте сақтауға 
қабілеті жақсы дамыған, сөйлеушіні түсініп, оның 
айтқанын аудара алатын адамдар болғаны белгілі. 
Сөйтіп әртүрлі тілді қауымның, топтың өзара 
түсінісіп, тілдесуіне дәнекер болатын «қос тілді» 
адамдар, яғни «тілмаштар» пайда болған.  

Белгілі Ресей аударматанушысы В.Н.Комиссаров-
тың ғылыми болжамы бойынша, алғашқы қауымда 
тұтқынға түскен немесе басқа тайпа өкіліне тұрмысқа 
берілген әйелдер еріксіз басқа тайпа тілін үйренуге 
мәжбүр болып, қарым-қатынас пен өзара түсіністік 
орнату мақсатында делдал аудармашы қызметін 
атқарған. Сонымен қатар, олар балаларын да 
өздерінің ана тіліне үйреткен. Сөйтіп, оларда 
алғашқы қостілділік қалыптаса бастаған. 

Аударма тауар алмасудың өсуі мен 
дүниетанымның кеңеюіне байланысты Месопотамия, 
Египет, ежелгі Греция әсіресе, көптілді Рим 
империясы сияқты ежелгі өркениеттерде өз жалғасын 
тапты. 

Аударма психолингвистикалық классификацияға 
сәйкес ауызша және жазбаша аударма болып 
бөлінеді. 
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Жазбаша аударатын аудармашыны ағылшынша – 
«translator», ауызша аударатын аудармашыны – 
«interpreter» дейді. 

 Қазақша жазбаша аударатын аудармашыны – 
«аудармашы», ауызша аударатын аудармашыны – 
«тәржімеші» дейді. 

Жазу пайда болғанға дейін, ауызша аударатын 
«тілмаштар» пайда болған. Тілмаштар тек ауызша 
аударған, аударманың бұл түрін қазіргі тілде 
«синхронды аударма» дейміз.  

Жазу пайда болғанан кейін, ресми, діни және 
іскери сипаттағы мәтіндерді аударатын жазбаша 
аударма-шылар қосылды. Жазбаша аудармалардың 
таралуы адамдарға басқа халықтардың мәдени 
мұрасына қол жеткізуге мүмкіндік берді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуы, Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық сауда-
саттықтың өсуі білікті аудармашылардың еңбегіне 
деген сұранысты күрт өсірді. 

 Осылардың барлығы аудармашылық теорияның  
қалыптасуына ықпал етті. 

 
2-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
ең көне кәсіптердің бірі 
– 

одна из самых древних 
профессий 

жылдам ойлайтын – быстро соображающий 
есте сақтауға қабілеті 
жақсы дамыған – 

развитая способность к 
запоминанию 

сөйлеушіні түсініп – понимая говорящего 
дәнекер – посредник 
«қос тілді» адамдар 
«тілмаштар» пайда 

появились 
«двуязычные» люди, 
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болған – «переводчики» 
ғылыми болжамы 
бойынша – 

согласно научному 
прогнозу 

тұтқынға түскен пленные 
басқа тайпа өкіліне – представителю другого 

племени 
еріксіз басқа тайпа тілін 
үйренуге мәжбүр – 

были вынуждены 
научиться языку чужой 
племени 

өзара түсіністік орнату 
мақсатында – 

в целях установления 
взаимопонимания 

делдал аудармашы 
қызметін атқарған – 

выполняли обязанности 
переводчика посредника 

тауар алмасудың өсуі  – рост обмена товаров 
дүниетанымның 
кеңеюіне байланысты – 

в связи с расширением 
мировоззрения 

жазу пайда болғанға 
дейін – 

до появления 
письменности 

болжауға болады – можно прогнозировать 
ежелгі өркениеттерде – в древних цивилизациях 
тәржімеші – переводчик 
аудармашы – переводчик 
жазбаша аудармашылар 
қосылды – 

присоединились 
письменные 
переводчики 

жазбаша аударманың 
таралуы – 

распространение 
письменных переводов  

мәдени мұра – культурное наследие 
мәдени мұрасына қол 
жеткізуге мүмкіндік – 

доступ к культурному 
наследию 

Біріккен Ұлттар 
Ұйымының құрылуы – 

создание Организации 
Объединённых Наций 
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халықаралық сауда-
саттықтың өсуі – 

рост международной 
торговли 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1. Аудармашылық қандай кәсіп? 
2. Адамдар аударма жасаумен қашаннан 

айналысты? 
3. Делдал аудармашы қызметін кімдер атқарған? 
4. Алғашқы қостілділік қай кезден қалыптаса 

бастаған? 
5. Ағылшын және қазақ тілінде жазбаша 

аударатын аудармашыны қалай атайды? 
6. Ағылшын және қазақ тілінде ауызша аударатын 

аудармашыны қалай атайды? 
7. Аудармашылардың еңбегіне деген сұраныстың 

өсуі неге байланысты? 
 

«Аударманың грамматикалық мәселелері және 
ғылыми-техникалық лексика». 

Ғылыми техникалық тіл 
Ғылыми және техникалық мәтін белгілі бір 

ғылым, техника саласына негізделеді. 
Ғылыми мәтінді жазудың қатаң заңдылығы бар. 

Белгілі бір синтаксистік, морфологиялық 
құрылымдары, бірыңғай орамдағы сөздер, бірыңғай 
стиль қалыптасқан. Ғылыми мәтінде әр сөз ғылыми, 
техникалық шығарманы сипаттау, талдап түсіндіруге 
бағытталады.  

Ғылыми мәтіннің когнитивтігі ақпаратты 
жеткізуге арналған. Ғылыми мәтінде терминдер жиі 
кездеседі. Мағыналық жақындықтағы сөздер 
(мағынасы жақын сөздер) термин қызметін атқара 
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алмайды. Мұнда терминологияның жалпы ғылыми 
қабатын құрайтын лексикалар қолданылады. Ол 
кейде жалпығылымдық сипаттау лексикасы деп те 
аталады.  

Зерттеуші И.Алексееваның анықтауынша, 
ғылыми-техникалық мәтіндердің негізгі 
ерекшеліктері: 1) эмо-циональдық бояудан 
айырылуы; 2) қазіргі заманғы жазба әдеби норманың 
бейтарап нұсқасына жатқызылатын-дығы; 3) 
стилистикалық тепе-теңдіктегі синонимдерге бай 
екендігі. Мысалы, «маңызды рөл атқарады», 
«маңызды мәнге ие», «маңызды сипат алады» т.б. 
синонимдік орамдар. Мұнда когнитивтік ақпараттың 
деңгейін арттыратын құралдар ретінде қысқартулар 
қолданылады. ЭКГ – электрокардиограмма, ҒТБ – 
ғылыми-техникалық бағдарлама т.б. Ең бастысы 
аудармада олардың логикалық құрылымы жағынан 
тұтастығын, байланысын бұзбау. Сондықтан аударма 
логикалық жағынан қисынды, тұжырымды, дәлелді 
болуы тиіс. Ғылыми мәтін түсінікті, айқын, нақты 
сипатымен тез меңгеріледі. Ойға тез қонады. 

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестері.  
ғылыми және 
техникалық мәтін – 

научный и технический 
текст 

белгілі бір ғылым, 
техника саласына 
негізделеді – 

основывается на 
определенную 
сферу науки и техники 

заңдылық – закономерность 
қатаң заңдылықты –  строгой закономерности 
сөз орамы – речевые обороты 
түсініп қабылдауға направленной 
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бағытталады – кинтерпретации 
мәтіндердің негізгі 
ерекшеліктері – 

основные особенности 
текстов 

сипаттау – описывать 
ғылыми мәтіннің 
когнитивтігі – 

когнитивность научного 
текста 

ақпаратты жеткізуге 
арналған – 

для предоставления 
информации 

мағынасы жақын сөздер 
– 

слова, близкие по 
смыслу 

мұнда қолданылады – здесь применяется 
жалпығылымдық 
сипаттау лексикасы – 

общенаучные 
описательное лексика 

бейтарап нұсқа – нейтральный вариант 
стилистикалық тепе-
теңдіктегі 
синонимдерге бай 
екендігі – 

что богат стилистически 
равнозначными 
синонимами 

маңызды рөл атқарады 
– 

играет важную роль 

маңызды мәнге ие – имеет важное значение 
маңызды сипат алады – приобретает 

существенный характер 
синонимдік орамдар – синонимичные 

выражения 
когнитивтік ақпараттың 
деңгейін арттыратын 
құралдар ретінде – 

как средства, 
повышающие уровень 
когнитивной 
информации 

  
 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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қысқартулар  
қолданылады – 

используются 
сокращения 

олардың логикалық 
құрылымы жағынан – 

по логической структуре 

тұтастығын бұзбау – не нарушать 
целостность 

қисынды –  правдоподобный 
тұжырымды – заключительный 
дәлелді – обоснованный 
тез меңгеріледі – быстро осваиваются 

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Ғылыми мәтінді жазудың қандай заңдылығы 

бар? 
2) Ғылыми мәтіннің когнитивтігі нені жеткізуге 

арналған? 
3) Терминдерді қалай аудару керек? 
4) Қандай сөздер термин қызметін атқара 

алмайды? 
5) Зерттеуші И.Алексееваның анықтауынша, 

ғылыми-техникалық мәтіндердің негізгі 
ерекшеліктері қанша түрге бөлінеді? 

6) Аударма логикалық жағынан қандай болуы 
тиіс? 

 
5-тапсырма. Мәтіндегі жұлдызшамен 

белгіленген бөлікті орыс тіліне аударыңыз және 
қатарын толықтырыңыз. 

Ілеспе аудармашының бойында болуы керек  
дағды және қасиеттер 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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Ілеспе аударма – ауызша аударманың бір түрі. 
Ілеспе аударма – бастапқы мәтінді тыңдап қабылдай 
отырып, ілесе, қосарласа, бір мезгілде аудару. 
Аударудың бұл түрі түпнұсқа мәтіннің айтылуымен 
қатар жүріп отырады. Арнаулы (оқшауландырылған) 
кабинеттерде ілеспе аударма түпнұсқаның мәтінін 
сөйлеушіге (мәтіннің авторына) ілесе отырып оқу 
арқылы, кей жағдайда сөйлеушінің ауызша 
баяндалған сөзін алдын ала дайындықсыз тікелей 
аудару арқылы жүзеге асырылады.  

 «Синхрон» сөзі гректің «syn» (бірге) + «chronos» 
(уақыт) деген сөздерінің біріктірілуінен алынған, екі 
немесе бірнеше үдерісті олар өтіп жатқан кезде бір-
біріне дәл сәйкестікте орындау дегенді білдіреді.  

Ілеспе аудармашының бойында болуы керек 
қабілеттер мен дағдылар: 

*аударманы айту мен келесі сөйлемді тыңдауды 
бір мезгілде атқара алуы; 

*тез ойлау, тез аудару, тез сөйлеу қабілетінің 
болуы;  

*дикциясының жақсы болуы, тілінің мүкіс 
болмауы; 

*психологиялық және физиологиялық тұрғыдан 
төзімділігі; 

*ой-өрісінің кең болуы,  білімдарлығы; 
*екі тілде таза сөйлеуі; 
*сөздік қорының мол болуы; 
*терминдерді, атауларды, дайын баламаларды 

жартылай автоматты түрде қолдана білу; 
*аударатын тілдің фразеологиялық тіркестерін 

білуі; 
*тапқырлығы, қысылтаяң кездерде  жол таба 

білуі; 
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*командада жұмыс істей алуы және т.б. 
 
6-тапсырма. Орыс тіліне аударыңыз. 
Ілеспе аударманың шетелде пайда болу тарихы 

1926 жылдан басталады. Осы жылы бостондық 
радиоинженер Гордон Финли мен «IBM» 
фирмасының президенті Томас Уотсонның атына 
ілеспе аударма жасауға арналған құралға патент 
берілген.  

Америкалық алғашқы ілеспе аудармашылардың 
бірі Лион Достерт насихаттау мақсатында 1946 жылы 
БҰҰ мәжілісінде ілеспе аударманы қолданған. Кейін 
оның Джорджтаун университетінде ілеспе аударма 
жасауды ұйымдастыруы бұл саланың дамуына зор 
ықпал еткен.  Жаңа тәсіл (1927 ж.) Женева 
қаласында, (1938 ж.) Схевенинген қаласында 
(Голландия) өткен халықаралық конференцияларда 
қолданылған. 1936 жылы қос тілді Бельгия 
парламентінің отырыстарында ілеспе аударма ресми 
түрде жасала бастаған. 

Ілеспе аударманың Қазақстанда пайда болуы 
туралы айтқанда, ұлттық театрлардағы қойылымдарда 
орыс тіліне жасалатын аударманы ілеспе аударма 
жасаудың алғашқы мысалы ретінде атауға болады. Ал 
жиналысты тұтастай (қос тілде) ілеспе аударма жасай 
отырып жүргізу Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін 
жүзеге асты. 

 
7-тапсырма. Сұхбатты рөлдерге бөліп алып 

аударма жасаңыздар. 
Корреспондент: – Господин президент, какие 

проблемы нужно решить, чтобы обеспечить 
экономический рост в Замбии?  
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Президент: – Чтобы обеспечить экономический 
рост Замбии необходимо мобилизовать природные 
ресурсы.  

Корреспондент: – Как же Вы планируете 
обеспечить развитие экономики?  

Президент: – Мы планируем развитие экономики 
обеспечить путем привлечения инвестиций.  

Корреспондент: – Какие меры Вы предприняли?  
Президент: – Мы ведем переговоры со странами – 

партнерами.  
Корреспондент: – Эта политика имеет достаточную 

законадательную базу?  
Президент: – Наша политика основана на законах.  
Корреспондент: – Чего Вы ожидаете от США и 

стран Заподной Европы? 
Президент: – От США и Стран Западной Европы мы 

ждем сотрудничества.  
Корреспондент: – Что бы Вы хотели сказать 

потенциальным иностранным инвестрам? 
Президент: – Мы им гарантируем честность во 

взаимоотношениях.  
Корреспондент: – Вы гарантируете защиту 

иностранных инвестиции?  
Президент: – Да, мы гарантируем защиту прав 

иностранных инвестиций.  
Корреспондент: – Как Вы представляете новую 

Замбию?  
Президент: – Новая Замбия – это страна, далеко 

продвинутая вперед. 
 

Мәтінге сөздік: 
заңдық база – законодательная база 

қызметтестік, әріптестік –  сотрудничество 
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жұмылдыру – мобилизовать 
жақын тарту – привлечь 

әлеуетті – потенциальный 
 

8-тапсырма. Төменде берілген сөздікті пайдалана 
отырып орыс тіліне аударыңыз. 

Аудармадағы қызықты фактілер 
Жапондағы мектеп оқушылары мен 

студенттер Kit Kat шоколадтарын емтихан кезінде 
сүйіп жейді. Мұның себебі шоколадтың атауы 
жапондық «kitsu katsu» – «міндетті түрде жеңемін» 
сөзіне ұқсайды екен. 

 Африка нарығына балалар тағамын ұсынған 
Gerber компаниясы қызық жағдайға тап болады. 
Олардың өнімдерінің сыртында сәбидің суреті 
салынған болатын. Тауар сатылымы төмен 
болғандықтан, маркетологтар сұрақтың шешімін 
іздей бастаған. Сөйтсе, Африкадағы халық әріп 
танымайтындығына байланысты тауардың ішінде не 
барын тек суреттен ғана тани алады деп шешкен 
екен. Алайда жергілікті тұрғындар бала суреті 
бейнеленген   қораптардан  шошып,  оларды алудан 
бас тартқан.   

(Дайындаған: Сания Аринова). 
 

Мәтінге сөздік: 
өнім – продукция 

бейнеленген – изображенный 
тауар сатылымы – продажа товаров 

міндетті түрде жеңемін – я обязательно буду 
побеждать 

Gerber компаниясы қызық жағдайға тап болады – 
в интересную ситуацию попала компания Gerber 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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сұрақтың шешімін іздей бастаған – начали искать 
решение вопроса 

әріп танымайтындығына байланысты  – связано с 
неграммотностью 

 
9-тапсырма. Берілген жағдаятқа пікір білдіріңіз. 
Жағдаят.  

 

 
10-тапсырма. 10-тапсырмаға қандай қатысы 

бар екенін айтыңыз. 
440 жылы 30 қыркүйекте атақты латын 

аудармашысы, тарихшысы Иероним Стридонский 
өмірден өткен. Ол талай жерді шарлаған, аса 
дарынды, білімді адам болған. Шөл дала кезген ол 
еврей және халдей тілдерін меңгерген. 386 жылы 
Вифлеемге келіп, сонда бірнеше жылдар бойы 
Библияны латын тіліне аударумен шұғылданған.  

 
Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 

дамыту үшін: 
Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу.  
11-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша 

пікірталас жүргізіңіздер. 

«1991 жылы Халықаралық 
Аудармашылар Федерациясы 
(International Fédération 
Internationale des Traducteurs, FIT) 
«30 қыркүйек – Халықаралық 
аудармашылар күні» деп 
жариялады. Осылай 
аудармашылардың кәсіби мерекесі 
1991 жылы пайда болды». 

 

Сіз аудармашысыз. 
Аудармашылар  

  күнін 
қалай  

тойлайсыз? 
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Жағдаят. «Ілеспе аудармашы болу үшін адамда 
қандай дағды және қандай қасиеттер болуы керек?». 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Баяндама жазу.  
12-тапсырма. Берілген тақырыпқа баяндама 

жазыңыз. 
«Жас зерттеушілердің көзқарасы бойынша 

экология мәселелері» тақырыбына ғылыми-
тәжірибелік конференцияға мақала дайындау және 
өткізу.  

 
Мақала жазу.  
13-тапсырма. Берілген тақырыпқа мақала 

жазыңыз. 
Физика, математика, экология, биология, тарих, 

т.б. өздері таңдаған бір сала бойынша ғылыми мақала 
жазу.  

 
Түсініктеме жазу.  
14-тапсырма. Берілген тақырыпқа мақала 

жазыңыз. 
Физика, математика, экология, биология, тарих, 

т.б. табиғи және әлеуметтік-қоғамдық ғылымдардың 
біріне жазылған диплом жұмысына түсініктеме 
жазып беріңіз.
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     7-сабақ 

 
АУЫЗША АУДАРМА ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК 

ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС САЛАСЫНДАҒЫ 
ТІЛ  

 
«Ауызша аударма» 

Ауызша аудармада аударма мәтінін құрау түп-
нұсқаны қабылдаумен параллельді түрде, не 
түпнұсқаны қабылдау біткеннен кейін жүзеге 
асырылады.  

 
Ауызша аударма – бұл бір тілде жасалып, 

ауызша айтылған сөздердің мағынасын тілдік 
құралдар көмегімен басқа тілде беру. 

Ауызша аударма – бұл аударманың жазбаша 
түріне қарағанда күрделірек құбылыс; ақпараттың 
мазмұн межесін және құрылым межесін жазбаша 
емес, ауызша жеткізу түрі.  

Ауызша аударма – мамандардың тілді білуінен 
гөрі шапшаң реакцияны, басқа елдердің жалпы 
мінезі, психологиясы мен мәдениеті туралы 
жақсы білімді талап етеді.  

Ауызша аударма түрлері: ілеспе аударма, ізбе-
із аударма, қағаз бетінен ауызша аудару. 

 
Іскерлік өзара қарым-қатынас саласындағы 

тіл 
Іскерлік қарым-қатынас тілі – белгілі бір 

мекемеде, өндірісте қолданылатын  қызметтік 
пікірлесу, келіссөз жүргізу, келісім-шарт жасау, 



Кәсіби қазақ тілі            

77 

 

құжаттар алмасу, іс қағаздарын жүргізу, ресми кеңес, 
жиналыс, мәжілістер өткізуде қолданатын тіл. 

Іскерлік тіл маманға нақты бір салаға қатысты тіл 
даярлығын, жүйелі білімді, біліктілікті талап етеді. 

Талқыға түсетін мәселе жөнінде  жан-жақты 
хабардар болу, сол салаға қатысты терминдерді 
орнымен қолдану, сұраққа нақты, жүйелі жауап беру 
де – іскерлік қарым-қатынастың талаптары. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
ауызша аударма – устный перевод 
іскерлік өзара қарым-
қатынас саласындағы тіл 
– 

язык в сфере деловых 
взаимоотношений 

мазмұн межесін – максимум содержания 
құрылым межесін  – максимум структуры 
тілдік құралдар  – языковые средства 
аударма мәтінін құрау – составление текста 

перевода 
ілеспе аударма – синхронный перевод 
ізбе-із – последовательный  
ресми өкіл – официальный 

представитель 
қабылдау біткеннен кейін 
– 

после завершения 
приема 

жүзеге асырылады – осуществляется  
ауызша айтылған 
сөздердің мағынасын 
беру – 

передача смысла 
устного высказывания 

тілдік құралдар 
көмегімен – 

с помощью языковых 
средств  
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күрделірек құбылыс – сложнее явление 
шапшаң реакция – быстрая реакция 
іскерлік қарым-қатынас 
тілі  –  

язык делового 
общения 

белгілі бір мекемеде – в определенных 
учреждениях 

өндірісте қолданылатын – применяемие в 
производстве  

қызметтік пікірлесу – служебное общение 
келіссөз жүргізу – ведение переговоров 
келісім-шарт жасау – составление договора 
құжаттар алмасу – обмен документами 
ресми кеңес – официальный совет 
іскерлік тіл – деловой язык 
жүйелі білімді, 
біліктілікті талап етеді – 

требует системных 
знаний, квалификации 

талқыға түсетін мәселе 
жөнінде  – 

по обсуждаемому 
вопросу 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1)  Ауызша аудармада аударма мәтінін құрау 

қалай жүзеге асырылады?  
2)  Ауызша аударма дегеніміз не? 
3)  Ауызша аудармада мамандарға нені талап 

етеді? 
4)  Ауызша аударманың қандай түрлерін білесіз? 
5)  Іскерлік қарым-қатынас тілі қайда 

қолданылады? 
6)  Іскерлік тіл көркем әдебиет тілінен гөрі 

маманға нені талап етеді? 
7)  Іскерлік қарым-қатынастың талаптары 

қандай? 
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 «Мемлекеттік құжаттар, басқармалар мен 
ұйымдардың лингвистикалық ерекшеліктері» 
Ресми-ісқағаздар стилінде стандарттық тілдік 

бірліктердің кеңінен қолданылуы – бұл стильдердің 
ойды анық жеткізу, мазмұнды дәл беру, барынша 
қысқа, барынша нақты тұжырымдауды талап ететін 
негізгі ерекшеліктерінен туындайды. 

 
Ресми немесе ісқағаздар стилінің 

ерекшелігі: онда факті дәл көрсетіліп, бір 
ізбен жүйелі жазуға айрықша мән беріледі.  

Ісқағаздарындағы мәлімет  қысқа, нақты 
және белгілі бір ізбен жүйелі жазылуы 
тиіс. 

 
 

Құжаттау ісін қазіргі заманға сай қалыптастыру 
үшін лингвистердің алдына қойылып отырған 
маңызды міндеттер өте көп. Солардың бірі – 
құжаттар мен онда қолданылатын стандарттық тілдік 
бірліктерді ұқсас формаларды таба отырып жүйелеу 
ісі.  

Ұйымдар мен мекемелердің іс жүргізу барысында 
негізгі орын алатын құжаттар ұйымдық-өкілеттік деп 
аталып, үшке бөлінеді. Олар: 1) ұйымдық, 2) 
өкілеттік, 3) анықтамалық-ақпараттық.  

Ұйымдық құжаттарға басқару аппаратының 
құрылымы, құрамы, штат кестесі, құрылымдық 
бөлімшелер туралы ереже, нұсқау, жарғы, қызметтік 
нұсқау, құрылтайшылар келісімі т.б. құжаттар 
жатады.  

Өкілеттік құжаттарға мекеменің іс-әрекетіне 
және қызметкерлеріне байланысты жазылатын 
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бұйрықтар мен өкілеттік, нұсқаулық мағынада 
жазылатын басқа да құжаттар жатады.  

Анықтамалық-ақпараттық құжаттарға ақпарат 
беру мақсатында, белгілі бір оқиғаны, фактіні, іс-
әрекетті анықтайтын, баяндайтын құжаттар жатады. 
Олар: анықтама, акт, мәлімдеме т.б.  

Құжаттардың осындай мағына, мақсатына қарай 
топтастырылуына байланысты әр топқа жататын 
құжат мәтіндерінде қолданылатын стандарттық 
тілдік бірліктердің де құрылымдық, мағыналық 
ерекшелігі болады. Яғни, қалыпқа түскен 
стандарттық тілдік бірліктерді де жоғарыда аталған 
құжаттардың мағыналық топтарына қарай жүйелеп 
көрсетуге болады. Мәселен, өкілеттік құжат 
мәтіндерінде міндетті түрде бұйрық, нұсқау беру 
мағынасындағы стандарттық тілдік бірліктер 
қолданылады. Өкілеттік құжаттың негізгі мақсатын 
көрсетіп, мән-мағынасын ашатын да осындай тілдік 
бірліктер. Олар ісқағаздарында етістіктің бұйрық рай 
формасында қолданылады. Мысалы:  алғыс 
жариялансын, шара қолданылсын, бекітілсін, жүзеге 
асырылсын, сөгіс жариялансын, көмек көрсетілсін, 
рұқсат етілсін т.б. 
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3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 
тіркестерімен танысыңыз. 
құжаттау – документирование 
лингвистердің алдына 
қойылып отырған – 

которые поставлены 
перед лингвистами 

маңызды міндеттер – важные задачи 
жүйелеу ісі – систематизация 
тілдік бірліктер – языковые единицы 
ұқсас формалар – аналогичные формы  
ұйымдық-өкілеттік – организационные 

полномочия 
ұйымдық – организационные 
өкілеттік – полномочие 
басқару аппаратының 
құрылымы – 

структура аппарата 
управления 

штат кестесі – штатное расписание 
құрылымдық бөлімшелер 
туралы ереже – 

положение о 
структурных 
подразделениях 

қызметтік нұсқау – служебные 
инструкции 

құрылтайшылар келісімі – согласие 
учредителей 

алғыс жариялансын – объявить 
благодарность 

шара қолданылсын– принять меры 
бекітілсін – утвердить 
жүзеге асырылсын – осуществить 
сөгіс жариялансын – объявить выговор 
көмек көрсетілсін – оказать помощь 
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4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) Ісқағаздар стилінің ерекшелігі қандай? 
2) Ісқағаздарындағы мәлімет  қалай жазылуы 

тиіс? 
3) Ұйымдар мен мекемелердің іс жүргізу 

барысында  негізгі орын алатын қандай құжаттар? 
4) Ұйымдық құжаттарға қандай құжаттар 

жатады? 
5) Өкілеттік құжаттарға қандай құжаттар 

жатады? 
6) Анықтамалық-ақпараттық құжаттарға қандай 

құжаттар жатады? 
 
5-тапсырма. Жұптық жұмыс. Орыс тіліне 

ауызша аударма жасаңыз және берілген сөз 
тіркестерін қатыстырып сөйлем құрастырыңыз.  

Алғыс жариялансын, шара қолданылсын, 
бекітілсін, жүзеге асырылсын, қорғауға жіберілсін, 
сайлансын, сөгіс жариялансын, қатаң сөгіс 
жариялансын, жарамсыз деп табылсын, өзгеріс 
енгізілсін, жауапкершілік жүктелсін, жолға 
қойылсын, бақылауға алынсын, ұсыныс енгізілсін, 
жол берілмесін, бақылау қойылсын, көмек 
көрсетілсін, қамтамасыз етілсін, тексерілсін, тексеріс 
жүргізілсін, іске қосылсын, орындауға жіберілсін, 
қарауға жіберілсін, рұқсат етілсін. 

 
6-тапсырма. Сөздікті пайдалана отырып, орыс 

тіліне ауызша аударма жасаңыз.  
 Атақты спикерге: 
– Жақсы сөз сөйлеу үшін жақсы дайындалу 

керектігінің маңыздылығын айтқан болатынсыз. 
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Өзіңіз 5 минуттық сөз сөйлеу үшін қанша уақыт 
бұрын дайындаласыз? 

– Екі ай. 
– хмм.. ал, 10 минуттық сөз сөйлеуге ше? 
– Бір ай. Қаншалықты ұзақ сөйлеу керек болса, 

оған соншалықты аз дайындалуым керек. 
– Сонда екі сағаттық сөз сөйлеуіңізге қанша уақыт 

дайындаласыз? 
– Дайындықсыз, қазір-ақ шығып сөйлей беремін. 
 
7-тапсырма. Рөлдерге бөліп алып, орыс тіліне 

ауызша аударыңыздар. 
o 2–7 жас аралығындағы бүлдіршіндерге арнап 

жасаған «Зерек» атты қаламды кітапша бетіндегі 
суреттерге тигізсеңіз болды сайрай жөнеледі.  

o Әліппеден бастап ертегіге дейін айтады.  
o Ата мен әжеден бастап отбасы мүшелерін 

түгендеп береді.  
o Компьютерден қазақша әндер мен ертегілер 

жазып алып тыңдауға да болады.  
o Жоба авторлары болашақта қазақ және 

ағылшын тілінде қатар сөйлейтін қалам жасауды 
ойластыруда.  

o Бұл қалам мектепке дейінгі балалардың 
мектепке дайындалуын арналған қалам дейді автор. 

o Қаламның ішіндегі қондырғының мүмкіндігі 
зор.  

o Қаламды жасауға біртоп адам еңбек еткен.  
o Дизайнер, тіл маманы және дыбыстаушы 

әртістер бір жыл бойы ізденіпті.  
o Шведтердің жоғары технологиясын 

пайдаланған.  
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o Қытай зауыттарының бірінде жеке 
компанияның қаражатына жасалған.  

o Сатылымға шектеулі данамен шыққан.  
o Өнертапқыш Абзал Қадырбаевтың мамандығы 

– хирург.  
o Ал екінші өнертапқыш Бауыржан Сейтенов – 

мұғалім.  
o Абзалдың мен Бауыржан екеуі идеяларын 

жүзеге асыру үшін бір жыл уақыттарын жұмсапты. 
 
8-тапсырма. Орыс тіліне ауызша аударыңыз 

және пікір білдіріңіз. 
Бір ақылды, елге сыйлы патша өзін сыйлайтын 

азаматтарға: «Бүгін түнде мына тұрған үлкен ыдысты  
таңға дейін сүтпен толтырып қойыңдар, таңертең 
ерте алып кетеді» дейді.  

Патша таңертең  ыдысты қараса, тап-таза су екен. 
Оның себебі әр адам: «Мен су құя салайын, 
басқалардың бәрі сүт құяды, ешкім білмес»  деп 
ойлапты.  

 
9-тапсырма. (Сіз ЖОО-ны енді ғана аяқтаған 

жас аудармашысыз). Аудармашы ретінде екі 
ұсыныстың бірін таңдаңыз және себебін 
түсіндіріңіз. 

 
 

1)Астана қаласында өтетін ЕХРО-2017-ге   
аудармашы ретінде бару. 

2)Алматыдағы ірі компанияға  
аудармашы қызметіне бару. 
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10-тапсырма. «Қазақстанның жеті кереметі» 

тақырыбын сөздікті пайдаланып, орыс тіліне 
ауызша аударыңыз. 

1-керемет: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 
Кесенені атақты 
шығыс қолбасшысы 
Ақсақ Темір 
салғызған. Көлемі – 
46,5х65,5 метр. 
Орталық залдың 
айналасына әртүрлі 
мақсатқа 
пайдаланылған 

үлкенді-кішілі 35 бөлме орналасқан.  
2-керемет: Тайқазан 

 
Қожа Ахмет Яссауи 

кесенесіндегі бағалы 
ескерткіштердің бірі – 
тайқазан. Өзі екі 
тонналық қазанға үш 
тонна су сыяды. 

 

3-керемет: Айша 
бибі мазары 

 
Айша бибі кесенесі – 
ХІ-XII ғ. сәулет 
өнерінің көрнекті 
ескерткіші.  Кесене 
60 түрлі ою-

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96
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өрнекпен безендіріліп, сәнделген.  
4-керемет: 

Тамғалы кешеніндегі жартасқа салынған 
суреттер 

 
Бұл адамзаттың рухани 
мәдениетін, анық 
дүниетанымын білдіретін 
аса маңызды деректер 
болып  саналады. 

 
 

 
5-керемет: Алтын адам  

 
1960 жылы Есіктен 

табылған бұл ескерткіштің 
ерекшелігі: осыдан 2500 жыл 
бұрын жерленген адамның 
киімі түгелдей алтынмен 
апталған. 

 

6-керемет: Домбыра 
Ғалымдар осыдан 
кемінде 2 мың жыл 
бұрынғы тасқа салынған 
бейнелердегі қос ішекті 
аспаптың қазақ 
домбырасымен 
ұқсастығын айтады. Бұл 
– домбыраның Қазақстан 
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жеріндегі байырғы көшпелілер арасында кең 
тараған аспаптың бірі болғандығын дәлелдейді. 

7-керемет: Күлтегін ескерткіші 
 

Күлтегін – 
көшпенділер 
тарихындағы ең 
көрнекті көсем, 
ержүрек тұлғалардың 
бірі. 

 
 

Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 
дамыту үшін: 

Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу. 
11-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

пікірталас жүргізіңіздер. 
Жағдаят. «Шанхай ынтымақтастық ұйымына 

мүше-мемлекеттердің құқық үстемдігі идеясы» 
тақырыбы бойынша ШЫҰ пресс-конференциясына 
дайындық жасау. 

 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу.  
12-тапсырма. Мекеме басшысымен іскерлік 

кездесу дайындап, өткізгендей жағдай туғызып 
сұхбат жүргізіңіздер.  

Жағдаят. Өзіңізді министр етіп газет-
журналдардан халықтың қойған сауалдарына жауап 
беріп көріңіз. 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Баяндама жазу.  
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13-тапсырма. Бірнеше мемлекеттік құжат тол-
тырып, сол құжаттардың лингвистикалық 
ерекшелігіне тоқталыңыз. 
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      8-сабақ 

 
ЗАҢ ЛЕКСИКАСЫ, ҚҰҚЫҚ ТІЛІ ЖӘНЕ 

АУДАРМАНЫҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
«Заң тілінің өзіндік ерекшелігі» 

Заңгер мамандығы тек қана заңдарды білумен 
шектелмейді, ол сондай-ақ  тілде сөйлеу және жазу 
түрінде дұрыс қолданудан тұрады. Кез келген заңгер 
құжатпен жұмыс істейді. Ол мейлі сот, прокурор, 
тергеуші, қорғаушы немесе құжат құрастырушы 
қызметінде жүрсе де, көптеген құжаттар қалыптас-
тыратын тұлға болып табылады. Өз кезегінде 
заңгерге көп сөйлеуге тура келеді, түсіндіру, баяндау, 
жеткізу шеберлігі де қажет. Кеңес бергенде, 
түсіндіргенде, ұсыныс айтқанда заңгер көбінесе 
ауызша сөйлескенде де кәсіби тілді қолданады. 
Заңгер-маман: талап арызы, келісімшарт, шағым, 
өсиет, қаулы, шешім, хаттама, айыптау 
қорытындысы, үкім, ұйғарым, қадағалау хаты, 
наразылық хаты құжаттары сияқты арнайы заңгерлік 
құжат түрлерін жасау барысында, арнайы тілдік 
стандарттарға сүйенеді.  

Заң мәтіндері ресми мәтіндер қатарына жатады, 
сондықтан да лексикалық тұлғалар қайталанып келе 
береді. Бір мәтіннің бойындағы ұдайы қайталанатын 
тұлғаларды «сериялық қолданыстар», «стандарттар», 
«біртектілік, штамп» деген атаулармен беруге 
болады. Бұл ресми-іскери стильдің басты сипаты 
болса, заң мәтіндеріндегі міндеттеуші пайымдау да 
осы қайталанба сөздерді басшылыққа алады. 
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Айқындау, қолдану, жүзеге асыру, шектеу, болып 
табылады, босатылады, құқылы, жауапқа 
тартылады т.б. сөздер мен сөз тіркестері заң 
мәтіндеріндегі «жауаптылық» пайымдауын көрсету 
үшін қолданылады. Немқұрайлылық, салғырттық 
сөздерінің заң мәтіндерінде қолданылуы қазақ 
тіліндегі салақтық сөзінің орнына қолданылып, 
«жауапсыздықпен қарау» мағынасының 
прагматикалық мәнін аша түседі, бұл небрежность, 
халатность сөздерінің мағынасын толыққанды 
түсіндіреді. 

Сөйлеу тілінде орыс тіліндегі: убить, лишать 
жизни – прикончить; лицо – рожа, морда; кушать – 
жрать, хавать, слопать; замолчать – заткнуться; 
доносить – настучать; обманывать – врать, 
надувать; деньги – бабки, капуста; подделка – липа, 
фальшивка; умышленно – нарочно т.б. сөздер 
жарыспалы қолданылса да жазба тілде ресми-іскери 
стильде тек алдыңғысы ғана қолданылады. Бұл 
қалыптасқан үрдіс. 

 
2-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
заң лексикасы – юридическая лексика 
құқық тілі – язык права 
аударманың лексика-
семантикалық 
мәселелері – 

лексико-семантические 
вопросы перевода 

шектелмейді –  не ограничивается 
сөйлем құрау – составить предложение 
кез келген заңгер 
құжатпен жұмыс істейді 
– 

любой юрист работает с 
документом 
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ол мейлі сот, прокурор, 
тергеуші, қорғаушы – 

будь то судья, прокурор, 
следователь, защитник 

құжат құрастырушы – составитель документа 
өз кезегінде – в свою очередь 
заңгерге көп сөйлеуге 
тура келеді – 

юристу приходится 
много говорить 

талап арызы – исковое заявление 
келісімшарт – контракт 
шағым – жалоба 
өсиет –  завещание 
қаулы – постановление 
шешім – решение 
айыптау қорытындысы 
– 

обвинительное 
заключение 

үкім – приговор 
ұйғарым – определение 
сот ұйғарымы судебное определение 
қадағалау хаты – надзорное письмо 
наразылық хаты – письмо протеста 
айқындау – уточнить 
жүзеге асыру – осуществление 
шектеу – ограничение 
босатылады – освобождается 
жауапқа тартылады – привлекаются к 

ответственности 
 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) Заңгер мамандығы тек қана заңдарды білумен 
шектеледі ме? 

2) Заңгерге көп сөйлеуге тура келеді, сондай-ақ 
қандай шеберлік түрлері қажет? 
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3) Заңгерлер қандай жағдайда кәсіби тілді 
қолданады? 

4) Заңгер-маман қандай заңгерлік құжат түрлерін 
жасау барысында арнайы тілдік стандарттарға 
сүйенеді? 

5) Заң мәтіндері қандай мәтіндер қатарына 
жатады? 

6) Бір мәтіннің бойындағы ұдайы қайталанатын 
тұлғаларды қандай атаулармен беруге болады? 

 
«Заң терминдерінің қолданысы» 

Заң терминдері де жаңа сөздермен толығып не 
болмаса терминдік мәннен ажырап, қолданыстан 
шығып, қалып отырады. Яғни, бұл саладағы 
терминдер құрамында да сөздердің архаизмденуі 
және неологизмдердің пайда болуы – үйреншікті 
құбылыс.  

Бұрын әділеттілік нормасын бұзған адамдарды 
«күнәкәр» деп есептеп, оны ислам дінінің 
ережелеріне  сәйкес жазалайтын. Оның істеген ісін 
«күнә» дейтін. Бұл күнәкәр, күнә сөздері араб тілінен 
келген  кірме сөздер. Олар ана тілімізге құқықтық 
ұғымды білдіретін заң терминінің қызметінде 
қабылданған болатын. Кейін бұлардың орнына айып, 
айыпкер, қылмыс, қылмысты  сөздері қабылданып, 
күнә, күнәкар атаулары архаизмденді.  

Жалпыхалықтық лексикамен терминдік  
лексиканың арақатынасында мынадай жағдайлар да 
болады: алғашында  заң терминнің  мағынасын 
білдіретін  сөз кейін қоғамдық тұрмыстан шығып 
қалуының салдарынан архаизмденуі мүмкін. Ал осы 
сөз бірнеше  уақыттан кейін сол бастапқы қызметін 
қайта атқаратын болып, тілімізге қайтадан оралатын 
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жағдайы да болды. Осы күнде қолданысқа қайта 
енген «әкім» сөзі осыған дәлел. Бұл қазақтың төл сөзі 
емес, араб тілінен енген: «әкім» – 1) басқарушы, 
губернатор, бастық; 2) үстемдік етуші, билеуші; 3) 
судья, арбитр.  

Бұл сөз кеңес дәуірінде атқарушы органдарды 
басқаша атаудың нәтижесінде қолданыстан шығып 
қалған болатын. Кейін одақтық басқару тарап, әр 
республиканың  егемендікке қолы жеткенде, 
еліміздің жергілікті жерлеріндегі атқарушы 
органдарын білдіретін құқықтық  ұғымды осы «әкім» 
сөзі білдіретін болды: облыс әкімі, аудан әкімі, қала 
әкімі. Бұл сөз ана тілімізге қайтып оралғанда, 
бұрынғы мағынасын дәлме-дәл қайталамайды: оның 
қазіргі мәні бастапқыдан әлде қайда күрделі. 
Сондықтан ол енді ел билеудің мүлдем басқа 
сападағы түрін білдіреді, яғни Президенттік 
басқарудың жергілікті жерлеріндегі бұтағын 
білдіретін заң  термині.  

Терминдік ұғымды білдіретін сөздер құрамында 
антонимдік қатынастар да болады: жәбірленуші – 
жәбірлеуші, айыпкер – айыпталушы, ақталушы – 
қаралаушы, қылмысты – тергеуші. 

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
заң терминдерінің 
қолданысы – 

применение 
юридических терминов 

жаңа сөздермен 
толығып отырады – 

пополняются новыми 
словами 

үйреншікті құбылыс – привычное явление 
әділеттілік нормасын 
бұзған адамдарды 

нарушающих нормы 
справедливости 
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ислам дінінің 
ережелеріне  сәйкес  

в соответствии  
с положениями ислама 

жазалайтын – наказывали 
күнәһар – виновный; грешник 
күнә – вина  
кірме сөздер – заимствованные слова 
айып – вина 
айыпкер –  виновник; виновный,  

обвиняемый  
қылмыс – преступление 
қылмысты –  преступный  
басқарушы – руководитель, 

управляющий 
үстемдік етуші – господствующий 
билеуші – правитель 
атқарушы орган – исполнительный орган 
облыс әкімі – аким области 
аудан әкімі – аким района 
қала әкімі – аким города 
жәбірленуші – потерпевший 
жәбірлеуші – обидчик 
айыпкер – виновник 
айыпталушы – обвиняемый 
ақталушы – оправдывающися 
қаралаушы – жалобщик 
тергеуші – следователь 

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Заң терминдері лексикалақ қордың басқа 

стильдік топтарының құрамындағы атаулар сияқты 
қандай өзгеріске ұшырап отырады? 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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2) Заң терминіндегі архаизмденген қандай 
сөздерді білесіз? 

3) Жалпыхалықтық лексикамен терминдік  
лексиканың арақатынасында қандай жағдайлар 
болады? 

4) Осы күнде қолданысқа қайта енген «әкім» сөзі 
қандай тілден енген? 

 
5-тапсырма. Төменде берілген сұрақтарға жауап 

бере отырып өмірбаян жазыңыз. 
1. Сіздің аты-жөніңіз кім?  
2. Сіз қай жерде және қашан дүниеге келдіңіз? 
3. Сіздің отбасы жағдайыңыз қандай?  
4. Сіздің біліміңіз қандай? 
5. Сіз қайда оқыдыңыз, нені бітірдіңіз?  
6. Сіздің мамандығыңыз қандай? 
7. Сіз қайда жұмыс істедіңіз?  
8. Қазір қайда жұмыс істейсіз? 
9. Сіз қандай компьютер бағдарламаларын 

білесіз?  
10. Қай тілде еркін сөйлейсіз?  
11. Әскери қызметке міндеттісіз бе? 
12. Қандай әскери атағыңыз бар?  
13. Сүйікті ісіңіз? (хобби) 
 
6-тапсырма. Азаматқа мемлекеттік 

органдардан және оқу орны мен қызмет орнынан 
берілетін құжаттардың атауларын қазақ тіліне 
аударыңыз. 
 студенческий билет; 
 трудовая книжка; 
 свидетельство о рождении; 
 пенсионное удостоверение; 
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 аттестат о среднем образовании; 
 справка о месте регистрации; 
 справка о доходах; 
 справка о месте работы; 
 удостоверение личности; 
 паспорт; 
 справка о зарегистрированном имуществе;  
 водительские права;  
 диплом о высшем образовании;  
 свидетельство о государственной регистрации 

недвижимости. 
 регистрационный номер налогоплательщика; 
 свидетельство о браке; 
 социальный индивидуальный код; 
 
Үлгі №1  

«Тұран» университетінің 
ректоры, 
э.ғ.д., профессор 
А.Р.Алшановқа 
 
«Заңтану» мамандығының  
2-курс студенті Елтай 
Жәнібектен 

 
өтініш 

Мені Астана қаласында өтетін «БАҚ. Билік. 
Қоғам» атты конференцияға қатысуыма 
байланысты 2016 жылдың 14-20 қыркүйек 
аралығында сабақтан босатуыңызды өтінемін.  

Анықтама қоса тіркелген. 
 
5 қыркүйек, 2016 ж. 
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Үлгі №2 
СЕНІМХАТ 

Қазақстан Республикасы  
Алматы облысы 

Талдықорған қаласы 
Екі мың он бесінші жылдың бесінші наурызы 

 
Мен, 1979 жылдың 24 мамырында Алматы 

облысында туылған, Алматы облысы, Қаратал 
ауданы, Байшегір ауылы, Ленин көшесі, № 49 
үйде тұратын Ахметова Әлия Ахатқызы, 1970 
жылдың 13 сәуірінде Талдықорған облысында 
туылған, Талдықорған қаласы, Тәуелсіздік 
көшесі, № 145/149 үйдегі 34 пәтерде тұратын 
Ахметова Айман Ахатқызына «Қазақстан 
Республикасы Халықтық банкі» акционерлік 
қоғамының Талдықорған қаласындағы №319910 
бөлімшесінен маған тиесілі жалақымды екі 
мың он бесінші жылдың наурызынан бастап екі 
мың он сегізінші жылдың наурызына дейін алып 
отыруына, мен үшін тиісті құжаттарға қол 
қоюына және осы тапсырманы орындауға 
қатысты басқа да қажетті деп танылатын 
әрекеттер жасауына өкілеттік беремін.  

Сенімхат сенімді ауыстыру құқығынсыз 
үш жыл мерзімге берілді.  

Осы мәміленің мәні, құқықтық салдары, 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 
170, 171-баптарының мазмұны маған 
түсіндірілді және аталған заң талаптарының 
мәні менің осы мәмілені жасағандағы көздеген 
пиғылдарыма сәйкес келеді.  
Қолы _____________________________  
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Тегі_______________________________ 
аты_______________________________ 
әкесінің аты________________________ 
 

2015 жылдың 05 наурызында осы сенімхатты 
мен, Қалелова Захидам Абдуллаевна, Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің 2011 
жылдың 21 қаңтарындағы бұйрығымен берілген 
№0001280 мемлекеттік лицензия негізінде 
қызмет етуші, Талдықорған нотариаттық 
округының нотариусы, куәландырдым. 
Сенімхатқа Ахметова Әлия Ахатқызы менің 
көзімше өзі қол қойды. Қол қоюшының жеке 
басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді. 

№ ________________ тізілімде 
тіркелді 

Нотариусқа ____________ теңге 
төленді 

Нотариус 
_________________________ 
 

Үлгі №3 
 

АВТОКӨЛІКТІ СЫЙҒА ТАРТУ ШАРТЫ 
Қазақстан Республикасы  

Атырау қаласы 
Екі мың сегізінші жылдың бесінші тамызы 

 
Біз, 20.10.1968 жылы Атырау облысында 

туылған, Атырау қаласы, Канцев көшесі, 1 үйдің № 
79 пәтерінің тұрғыны, бұдан әрі «Сыйға тартушы» 
деп аталатын, Ахметова Әлия Ахатқызы, бір 
тараптан және Асқаров Мұрат Ахметұлы, 
15.04.1962 жылы Атырау облысында туылған, 
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Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жасқайрат 
селосының тұрғыны, бұдан әрі «Сыйды алушы» 
деп аталатын, екінші тараптан, төмендегі 
мазмұндағы шарт жасадық: 

1. «Сыйға тартушы» Ахметова Әлия 
Ахатқызы жұбайы Ахметов Серик Сериковичтің 
келісімімен «Сыйды алушы» Асқаров Мұрат 
Ахметұлына өзінің атындағы маркасы УАЗ 22069-
033, мемлекеттік тіркеу номері Е 656 DZM, 2005 
жылы шығарылған, қозғалтқышы № 
42180050602242, шассиі № 37410050453077, шанақ 
№ 22060050209280 автокөлігін құны 2.000.000 теңге 
сыйға тартты. 

2. «Сый тартушыға» жоғарыдағы көлік 
16.07.2005 жылғы ЕА № 00065603 Атырау облыстық 
ІІБ Жол полициясы басқармасы берген көлік 
құралының тіркелу куәлігімен тиесілі. 

3. «Сыйды алушы» Асқаров Мұрат 
Ахметович сыйға тартылған мүлікті «Сыйға 
тартушы» Ахметова Әлия Ахатқызынан 
толығымен және ризашылықпен қабылдады. 

4. Осы шарт жасалғанға дейін аталған көлік 
ешкімге күні бұрын сатылмаған, кепілдемеге 
берілмеген, даулы және тыйым салынған (заң 
орындары құлыптаған) емес. 

5. Қазақстан Республикасы Азаматтық 
кодексінің 506, 509-баптарының мазмұндары 
жөнінде нотариус тарапынан шарт жасаушыларға 
түсініктеме берілді. 

6. Осы шартты жасау шығындарын «Сый 
тартушы» төлейді. 

7. Осы шарт үш данада жасалып, бір данасы 
нотариус  
А.Н. Иванованың істерінде сақталады, бір-бір 
данадан тараптарға беріледі. 

8. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 
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155-бабына сәйкес осы шарт Жол полициясы 
басқармасында тіркеуге жатады. 
  
Қолдары:  
1.________________________________________ 
 
2.________________________________________ 

 
2008 жылдың 05 тамызында осы шартты мен, 

Иванова Анна Николаевна, Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің 10.08.2002 жылғы № 0000000 
мемлекеттік лицензиясы негізінде қызмет етуші, 
Атырау қаласының нотариусы, куәландырдым.  

Осы шартқа тараптар менің көзімше қолдарын 
қойды. Тараптардың жеке бастары, олардың әрекет 
қабілеттіліктері және сыйға тартылған көліктің 
Ахметова Әлия Ахатқызының меншік құқығына 
тиесілі екені тексерілді. 
 

№ ________________ тізілімде тіркелді 
 
Нотариусқа____________ теңге төленді 
 
Нотариус _________________________ 

 
 

 
Қарым-қатынастың ауызекі формасын дамыту 

үшін: 
Топтық жұмыс. Логикалық ойын. 
 
7-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша  шағын 

мәлімет беріңіздер және рөлдерге бөліп алыңыздар. 
Жағдаят. «Жеке меншік банктің бірі 2 жылдай 

заңсыз жолмен ақша айналымын жүзеге асырып 
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келген. Қылмыстық іс қозғалды. Оған не себеп 
болды?» 

 
Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу. 
 
8-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша  

пікірталас жүргізіңіздер.  
Жағдаят. Аудармашыға қатысты «Мен қандай 

заңдарға қосылымын қандай заңға қосылмаймын» 
деген тақырыпта өздерің білетін басқа елдің заң 
жүйесі мен Қазақстанның заң жүйесін 
салыстырыңыздар. 

 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу. 
 
9-тапсырма. Рөлдерге бөліп, берілген жағдаят 

бойынша сұхбат жүргізуді ұйымдастырыңыздар.  
Жағдаят. «Істі болған шетелдікке аудармашы 

керек болып, сіз аудармашы ретінде бардыңыз. 
Бірақ, бір сөздің дұрыс екі мағынасы бар (тура және 
ауыспалы), сондай бірнеше сөзге мысал келтіріңіз. 
(мысалы: басым қатты, аяғым ауыр т.б.)». 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
 
10-тапсырма. Жоғарыда берілген №1, 2, 3  үлгі 

бойынша бірнеше құжат толтырыңыз. 
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        9-сабақ 

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕКСИКАСЫ ЖӘНЕ АУДАРМА ТҮРІ  
 

«Аударманың түрлері» 
В.Н. Комиссаров «Слово о переводе» еңбегінде  

аударманы жанрлық-стилистикалық түрлеріне қарай:  
1) көркем аударма;  
2) ақпараттық аударма;  
3) ғылыми аударма;  
4) ресми аударма;  
5) публицистикалық аударма;  
6) жарнамалық аударма, – деп бөлді. 
Қазіргі уақытта аударманың негізгі алты түрі бар: 

ауызша, жазбаша,  ілеспелі, ізбе-із, ақпараттық, 
көркем аударма. Аударманың қоланылмайтын саласы 
жоқ. 

 
«Аударманың топтастырылуы туралы» 

 
1680 жылы ағылшын аудармашысы 

Дж.Драйден  (1631-1700) аударманың үш түрін 
ұсынды:  
 біріншіден, «метафраз» – түпнұсқаның дәл 

жеткізілуі;  
 екіншіден, «парафраз» – түпнұсқаның түріне 

емес, ерекшелігіне бағдарланып, еркін жеткізілуі;  
 үшіншіден, «имитация» (еліктеу) – түпнұсқа 

тақырыбына жазылған шығарма. 
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Аударма теориясының көрнекті маманы 
Л.С.Бархударов  құрылымдық сипатына қарай 
аударманы төрт  түрге бөліп көрсетеді:  
 жазбаша-жазбаша аударма немесе жазбаша 

мәтіннің жазбаша аудармасы;  
 ауызша-ауызша аударма немесе ауызша 

мәтіннің ауызша аудармасы;  
 жазбаша-ауызша аударма немесе жазбаша 

мәтіннің ауызша аудармасы;  
 ауызша-жазбаша аударма немесе ауызша 

мәтіннің жазбаша аудармасы.  
М.О. Әуезов 1955 жылы жазылған «Көркем аудар-

маның кейбір теориялық мәселелері» атты 
мақаласында аударманың үш түрін атап өткен. 1) 
Cөзбе-сөздік (әріпқойлыққа негізделген) аударма. 2) 
Еркін аударма. 3) Аударманың ғылыми дәлелденген 
түрі (шығарманың мазмұнын да, формасын да 
толығырақ беретін) балама аударма. 

Ж.А.Жақыповтың «Аудармашы анықтамалығы» 
еңбегінде аударманың келесі нұсқалары сипатталады: 
ауызша аударма, ізбе-із аударма, ілеспе аударма, 
бейнемәтіннің іліспе аудармасы, парақтан аудару, 
коммуналдық аударма, жазбаша аударма, 
компьютермен аудару. 

 (Ж.А.Жақыпов, 2009, 19-26). 
 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
аударманың 
топтастырылуы туралы - 

о классификации 
переводов 

инновациялық 
технология лексикасы – 

лексика инновационных 
технологий 

аударма түрі – вид перевода 
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көркем аударма – художественный 
перевод 

ақпараттық аударма – информационный 
перевод 

ғылыми аударма – научный перевод 
ресми аударма – официальный перевод 
публицистикалық  – публицистический  
жарнамалық аударма – рекламный перевод 
түпнұсқаның дәл 
жеткізілуі – 

точная передача 
оригинала 

еліктеу – подражание, имитация 
құрылымдық – структурный 
жазбаша-жазбаша 
аударма немесе жазбаша 
мәтіннің жазбаша 
аудармасы – 

письменно-письменный 
перевод или 
письменный перевод 
письменного текста 

ауызша-ауызша аударма 
немесе ауызша мәтіннің 
ауызша аудармасы – 

устно-устный 
перевод или устный 
перевод устного текста 

жазбаша мәтіннің 
ауызша аудармасы – 

устный перевод 
письменного текста 

ауызша мәтіннің 
жазбаша аудармасы – 

письменный перевод 
устного текста 

кейбір теориялық 
мәселелері – 

некоторые 
теоретические вопросы  

еркін аударма – свободный перевод 
ізбе-із аударма – последовательный 

перевод 
ілеспе аударма – синхронный перевод 
парақтан аудару – перевод с листа 
бейнемәтін – видеотекст 
коммуналдық аударма – коммунальный перевод 
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2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) В.Н.Комиссаров «Слово о переводе» еңбегінде  
аударманы қаншаға бөлген? 

2) Ауызша аударатын тәржімешіні  ағылшын 
тілінде қалай атайды? 

3) Қазіргі уақыттағы аударманың қанша түрі бар? 
4) Ағылшын аудармашысы Дж.Драйден  (1631-

1700) аударманың қанша түрін ұсынды? 
5) Аударма теориясының көрнекті маманы 

Л.С.Бархударов аударманы қаншаға бөліп көрсетті? 
6) М.О.Әуезов қайсы мақаласында аударманың 

қанша түрін атап өтті? 
7) Ж.А.Жақыповтың «Аудармашы 

анықтамалығы» еңбегінде аударманың қандай 
нұсқалары сипатталды? 

 
3-тапсырма. Сауалнамаға жауап беріңіз. 
1)  Сізді аудармашы мамандығы несімен 

қызықтырды? 
2)  Егер сіз ағылшын тілін өте жақсы білсеңіз, 

қандай мамандықтарды игере аласыз? 
3)  Аудармашы мамандығы қазіргі заманға қажет 

пе?  
4)  Білікті аудармашы болатыныңды қалай 

дәлелдейсіз? 
5)  Мамандық таңдаудың тиімді тәсілдерінің бірі 

не деп ойлайсыз? 
6)  Бейіміне қарай мамандық таңдау деген не? 
7)  Аудармашы маман қайда және қандай 

жағдайда жұмыс істей алады? 
8) Мамандық таңдауда қателесуге болады ма? 
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Facebook-тегі «интернет» тілі 
PLoS One  ғылыми журналы адамдардың 

әлеуметтік желілеріне байланысты жүргізілген 
зерттеулердің нәтижесіне сүйенсек, адамның 
әлеуметтік желісіндегі парақшасына қарап, оның 
жынысын, жасын, тіпті мінезін анықтауға болады 
екен. 

Зерттеу нысаны ретінде әлем бойынша қолданы-
латын ең үлкен әлеуметтік желі – Facebook алынған. 
Пенсильвания университетінің әлеуметтік 
лингвистика мамандары Facebook-тегі 75000 
қолданушының 15 миллион жазбасын қарап шыққан.  

Зерттеуге алынған адамдар қосымша сауалнама 
сұрақтарына жауап беріп, өзінің әлеуметтік желідегі 
өмірі жайлы көбірек ақпарат берген.  

Зерттеу нәтижелері бойынша, ғалымдар әр адамға 
тән «интернет тілі» бар екендігін аңғарды. 
Сонымен қатар, жастары бірдей (құрдастар), жынысы 
бірдей немесе мінездері ұқсас адамдар арасында 
ортақ белгілері болатыны анықталған.   

PLoS One ғылыми журналында жарияланған 
зерттеу нәтижелері әлеуметтік желідегі әр топқа тән 
сөздерден жинақталған «бұлттар» бейнесінде 
көрсетілді.  

Қыздар эмоционалды сөздер мен 
эпитеттерді жиі қолданады екен. Нәзік жандылар әр 
сөз бен сөйлемнің соңына смайлдар қоюды әдетке 
айналдырыпты. 

Жігіттердің жазбалары эмоцияларға зәру,  есесіне 
 қыздар  туралы көп айтады екен. Жігіттер «менің», 
«менікі» деген есімдіктерді жиі қолданып, 
жазбаларында өздерінің қоғамдағы орнын анықтап 
отырған. 
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Адамдарды әлеуметтік желідегі жазбаларына 
қарап, тек жынысын ғана емес, сонымен қатар 
мінезін де анықтауға болады екен.  

Экстраверттер демалыс орындары мен көңіл 
көтеру кештері жайлы жазып, позитивті сөздерді көп 
қолданса, ал интраверттер интернетте танымал 
тақырыптар мен түрлі мәдениеттерді талқыға 
салады.  

Экстроверт – адам тұрпатының (немесе мінезінің) 
қоршаған ортаға бағдарланған тұрпаты. 

Интроверт – адам тұрпатының (немесе мінезінің) 
өз-өзіне бағдарланған тұрпаты. 

 
4-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
интернет тілі – язык интернета 
әлеуметтік желі –  социальные сети 
зерттеулердің нәтижесі –  результаты 

исследований 
зерттеу нысаны ретінде – в качестве объекта 

исследования 
қолданушы – пользователь 
адамның әлеуметтік 
желісіндегі парақшасына 
қарап – 

по странице 
социальной сети 
человека   
 

жазба – запись 
сауалнама сұрақтарына 
жауап беріп – 

отвечая на вопросы 
анкеты 

өзінің әлеуметтік 
желідегі өмірі жайлы – 

о своей жизни в 
социальных сетях 

зерттеу нәтижелері 
бойынша – 

согласно результатам 
исследования  
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әр адамға тән – характерные для 
каждого человека 

құрдастар – ровесники 
ғылыми журналында 
жарияланған – 

опубликованный в 
научном журнале 

бұлттар – облака 
бейнесінде көрсетілді – показаны в образах 
эмоцияларға зәру –    нуждаются в эмоциях 
өздерінің қоғамдағы 
орнын анықтап отырған 
– 

указывали свое место в 
обществе 

демалыс орындары – места отдыха 
танымал – популярный 

 
5-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) PLoS One  ғылыми журналы нені зерттеген? 
2) Зерттеу нысаны ретінде қандай желі алынған? 
3) Facebook-тегі 75000 қолданушының жазбасын 

қарап шыққан қайсы университеттің мамандары? 
4) Зерттеу нәтижелері бойынша, ғалымдар нені 

анықтады? 
5) Қыздар нені жиі қолданады және нені әдетке 

айналдырыпты? 
6) Жігіттер өз жазбаларында қандай есімдіктерді 

жиі қолданады екен? 
 
6-тапсырма. Мазмұндаңыз және электронды 

үкімет порталына қатысты пікір білдіріңіз. 
Е-үкіметті енгізу бағдарламасы Президенттің  

2004 жылғы  10-шы қарашадағы Жарлығымен 
бекітілді.  
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Қазақстанда www.egov.kz порталы (электрондық 
үкімет) өз жұмысын 2006 жылдың 12-ші сәуірінде 
бастады.  

Электрондық үкімет порталы арқылы  экономика, 
білім, мәдениет, еңбек, денсаулық, спорт, туризм 
және адам өмірі қызметінің өзге де салалары 
бойынша 2000 астам ақпараттық қызмет көрсетіледі. 

«Электрондық үкімет» (e-Government) термині 
барлық мемлекеттік органдардың басын біріктіріп, 
оларға (АКТ қолданумен) интернеттің, электронды 
терминалдардың немесе тіпті ұялы телефондардың 
көмегімен тұрғындарға, сондай-ақ компания мен 
кәсіпкерлерге де қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін 
біртұтас жүйені білдіреді. Мұнда мемлекет, бизнес 
және азаматтар арасындағы өзара қарым-қатынасты 
электронды үкімет ішіндегі G2C (мемлекет-
азаматтар) G2B (мемлекет-бизнес) және G2G 
(мемлекет-мемлекет) деп аталатын негізгі модельдер 
атқарады. 

Электрондық үкімет – уақытты тиімді 
пайдалануға, кезекті қысқартуға, үйде отырып-ақ 
жұмысыңды бітіріп, кабинеттік стильді жойып, 
жемқорлыққа жол бермеуге арналған үлкен жоба. 

Басқаша айтқанда, электронды үкімет:  
 лицензияны рәсімдеу үшін ЖСН ғана керек 

болатын; 
 коммуналдық қызмет ақылары мен 

айыппұлдарды онлайн жүйесінде төлеуге болатын;  
 анықтама алу үшін ХҚКО-ға жеке куәлік қана 

талап етілетін;  
 бизнесіңізді өз бетіңізше тіркеуге; 
 электронды үкімет порталында небәрі 10-15 

минут ішінде анықтама алуға;  

http://www.egov.kz/
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/citizen_migration/passport_id_card/article/iin_info&lang=kk
http://egov.kz/wps/wcm/connect/e2ec7b04-3a74-430a-a73c-cacd4862baf7/01_con_ru.html?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://egov.kz/
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 кез келген уақытта баланың балабақшаға 
кезегін көруге;  
 мекенжай анықтамасын ұялы телефонға 

алдыртуға болатын, т.б. осы секілді басқа да көптеген 
жағдайларды айтамыз.   

https://baq.kz/kk/regional_media/post/18804 
 
7-тапсырма. Берілген мәтінде оқып шығып 

«Интернеттің пайдасы көп пе әлде зияны көп пе?» 
деген сұраққа жауап беріңіздер. Өздеріңіз төменде 
берілген ережелерді сақтайсыз ба? 

Интернетке кіру үшін компьютерде отыру керек. 
Компьютерде ұзақ отыру денсаулыққа зиян. 
Алдымен әр адам компьютерде жұмыс жасап 
отырғанда техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау 
керек. Ережелер талапқа сай орындалса, денсаулыққа 
зияны тимейді. Әр 20–25 минут сайын көзге 
жаттығулар жасалады. Көзбен компьютердің ара 
қашықтығы 60–70 см болу керек. Көзді сақтау үшін 
компьютердің алдына кактус гүлін қою керек. Гүл 
бойына компьютерден бөлінген сәулені тартып 
алады. Жұмыс кезінде ақ халат кисе, ультра күлгін 
сәулесінен сақталады. Осы айтылған ережелер 
орындалса, денсау-лығымызды сақтай аламыз.  

Интернеттің пайдасы көп. Интернет арқылы біз 
басқа қаладағы, басқа елдегі алыстағы 
достарымызбен сөйлесе аламыз. Керекті 
ақпараттарды интернет арқылы табуға болады. Яғни, 
кітапханаға барып жүрмей-ақ үйдегі интернеттен де 
іздеп тауып алуға болады.  

 
8-тапсырма. Қазақ тіліне аударыңыз және 

мазмұндаңыз. 

http://egov.kz/wps/portal/ContentOnline?contentPath=/egovcontent/citizenryservices/family/passport/e_073&lang=kk
http://egov.kz/wps/portal/ContentOnline?contentPath=/egovcontent/citizenryservices/family/passport/e_073&lang=kk
http://egov.kz/wps/portal/ContentOnline?contentPath=/egovcontent/citizenryservices/citizen_migration/passport/013pass_mvd&lang=kk
https://baq.kz/kk/regional_media/post/18804


Кәсіби қазақ тілі            

111 

 

 
 

Байтерек и Самрук 
   Говорят, что растет в бескрайней степи 

огромный тополь, дерево жизни – Байтерек.  
Вечная птица Самрук, закрывая небо крыльями, 

летит к Байтереку, чтобы, укрывшись в высокой 
кроне, отложить золотое яйцо – Солнце, дарующее 
всему живому свет и тепло, жизнь и надежду.  

А внизу, у корней дерева, ждет своего часа 
голодный дракон Айдахар, жаждущий поглотить 
яйцо и тем самым сменяя день на ночь, лето на зиму.  

Дракон всякий раз пожирает светило. Но птица 
Самрук снова и снова прилетает к дереву и 
откладывает яйцо. И нерушимой остается борьба 
Света и Тьмы, Дня и Ночи, Лета и Зимы, Добра и 
Зла.  

Такова философия этой легенды о Байтереке и 
золотом яйце, которое удерживают в кроне 
тянущиеся вверх ветви, символизирующие разные 
народы, нации и религии.  

Монумент «Байтерек» воздвигнут в столице 
Казахстана – городе Астана и поправу стал визитной 
карточкой города и нового Казахстана. 

 
9-тапсырма. Берілген жағдаятқа пікір білдіріңіз. 
Жағдаят.  
 

«Даниэль Дефоның «Робинзон 
Крузо» оқиғасындағы басты 

кейіпкер Робинзон Крузо 
әлеммен байланысы жоқ бір 

аралда 28 жыл,  
2 ай, 12 күн өмір кешіпті». 

 
Бүгінгі 

кезімізде 
сондай  
жағдай  

мүмкін бе? 
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10-тапсырма. Берілген шағын статистикаға 
байланысты не ойлайсыз, пікір білдіріңіз. 

1) Қалай ойлайсыз, қазіргі заманда ақпаратсыз күн 
көру мүмкін бе? 

3) Қалай ойлайсыз, ақпарат құралдарысыз ең 
болмаса бір күн өмір сүре аласыз ба? 

 
11-тапсырма. Берілген ақпаратты орыс тіліне 

аударыңыз, пікір білдіріңіз. 
 

Автоматты түрде аударма жасайтын 
көзілдірік 

Жапониялық өнертапқыштар әлемді тағы бір 
жаңа-лығымен таң қалдырды. Мұнда До-Ко-Мо 
компаниясы мәтінді шет тілінен автоматты түрде 
аударатын көзіл-дірік ойлап тапты. Телескутер деп 
аталатын қондырғы сөйлеп тұрған адамның да 
сөздерін аудара береді. Ол айтылған сөзді әуелі 
камераға жазып, артынша компьютерге жібереді. 
Мұнда мәтін өңделіп, аударылған күйі көзілдірік 
экранына түседі. Ал оны киген адам дайын 
аударманы оқып, түсіне алады. Бұл жаңа өнім 
туристердің үлкен сұранысына ие болып отыр.     

Мәтінге сөздік: 
өнертапқыштар – изобретатели 

таң қалдырды – удивили 
қондырғы – установка 

әуелі – сначала 
мәтін өңделіп – обрабатываются тексты 

өнім – продукция 
 

12-тапсырма. Мазмұндаңыз. 
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 «Электронды киіз үй» қыр-сырын тереңірек білу 
үшін идея авторы, «Ұлас-Электрон» ЖШС бас 
директоры Ғалымбек Қызыр-бекұлымен арнайы 
сұхбаттасқан – Күнсұлтан Отарбай. 

(Сұхбаттан үзінді) 
.... – «Электронды киіз үйдегі» шығармалар 4 

бөлімнен тұрады. 
Бірінші бөлімі – ертегілер. Қазақ ертегілернен 150 

ертегіні таңдап алып, оны танымал актер Айдос 
Бектемір мен алты алашқа аты мәлім диктор Сауық 
Жақанова апамызға оқыттық. Бір ата, бір әжеге 
оқытудағы мақсатымыз бала ертегіні тыңдап 
отырғанда бір ертегіні әжесі айтып берсе, тағы бір 
ертегіні атасы айтып отырғандай сезімге бөлеу.  

Екінші бөліміне балалар әнін енгіздік. 
Жобамыздың ішінде кең көлемде танылған балаларға 
арналған 167 ән бар.  

Үшінші бөлімге қазақтың халық күйлерін 
енгіздік. Бұл бөлімде де аты аңызға айналған әйгілі 
дәулескер күйшілеріміздің күйлері жинақталған. 315 
домбыра, 34 оркестрмен орындалған күй, 20 қобыз, 
20 сыбызғы, 12 жетіген, шаңқобыз, адырна, шертер, 8 
сазсырнаймен орындалған шығарма енгізілген. Бұл 
күйлерді таңдағанда да көп жағдайда тыңдаушыны 
бірден өз әуеніне елітетін күйлерді таңдадық. 

Төртінші бөлімде халқымыздың дәстүрлі әндері, 
терме-толғаулары, бесік жырлары және Абай 
атамыздың 45 қара сөзін енгізіп отырмыз. 114 халық 
әні, халық әнші-композиторларының 202 әні, 63 
терме-толғау, отаншылдық рухтағы 26 ән, 7 бесік 
жыры бар. 

http://www.inform.kz/kaz/article/2750948 
 

http://www.inform.kz/kaz/article/2750948
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Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 
дамыту үшін: 

Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу. 
 
13-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

пікірталас жүргізіңіздер. 
Жағдаят. «Интернеттен қажет 

материалдарды алу жолдары немесе қажет 
материалдарды тез табу әдістері». 

 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу.  
 
14-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

сұхбат жүргізіңіздер. 
Жағдаят. «Қандай интернет бағдарламалармен 

жұмыс жасай аласыз. Мысалға бірнешеуін 
көрсетіңіз». 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Эссе жазу.  
 
15-тапсырма. «Ескі мен жаңаның орнын қалай 

ауыстыру» деген тақырыпқа эссе жазыңыз.
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      10-сабақ 

 
«БАҚ» ЛЕКСИКАСЫ ЖӘНЕ АУДАРМА 

ПРАГМАТИКАСЫ 
 

«БАҚ» лексикасы 
 

БАҚ тілі қазіргі уақытта «газет лексикасы» 
деп аталып жүр. Газет лексикасында көңіл 
аударатын мәселе – журналистік еркіндіктің 
болуы. Сондықтан да әрбір журналист әлеуметтiк 
шындықты терең түсiне отырып, шұғыл ойлауға, 
ой-тұжырымын да жылдам жасап, халыққа әсерлі 
жеткізуге міндетті. 

 
Бұқаралық ақпарат құралдары – тілдік жүйені 

қалыптастырудың маңызды құралы. Ол мына 
жағдайлардан көрінеді:  

– біріншіден, баспасөз, телеарна материалдары 
өздерінің ақпараттық мазмұнына сәйкес кең 
географиялық кеңістікті қамтиды, сондықтан да онда 
сол ортадағы сөйлеу тілінің жекелеген диалектілік 
элементтері көптеп кездеседі;  

– екіншіден, кез-келген бұқаралық ақпарат 
құралдарының жарияланымдарында ресми ақпарат-
тардан бастап, әртүрлі дәрежедегі лауазымды 
адамдармен жүргізілетін сұхбаттарға дейін ресми 
тілдің элементтері қатысып отырады;  

– үшіншіден, журналистер кейбір мақалаларда 
суреттелетін оқиғалардың шытырмандық реңкін 
қанықтыра түсу үшін «жаргон» сөздер қолданады;  
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– төртіншіден, «Эйр Қазақстан», «Қазақ ойл» 
корпорациялары, «Шеврон», «Джелайн» 
компаниялары, маркетинг, менеджмент, «Паблик 
рилейшиз» т.б. мемле-кеттік және бірлескен 
кәсіпорын атаулары, жарнама жаңалықтары сағат 
сайын, тіпті минут сайын ақпарат эфиріне тарайды;  

– бесіншіден, кез-келген кәсіби басылымдар мен 
таралымдар сол салада қолданылатын терминдерді 
кейде өңдеп, кейде өңдемей ақпарат арнасына қосады 
(м:«Спорт+», «Европа+», «Шлягер» т.б.). Бұл 
көріністер спорттық басылымдар мен музыкалық 
арналарда жиі кездеседі. Олар сырт қарағанда, 
ешкімге күштеп таңылмайтын ақпараттық мәнге ғана 
ие хабарлар, атаулар, терминдер, кірме сөздер болып 
көрінеді. Олармен күнделікті тәжірибеде ылғи бетбе-
бет кездесеміз, тыңдауға да үйренгенбіз, сондықтан 
оларды ауызекі сөйлеу тілінде де еркін қолданамыз 
да. Ал, олардың ұлт тіліндегі баламалары уақыт 
өткен сайын көмескіленіп, тіпті архаизмге айнала 
бастайды.  

Міне, бұл – бұқаралық ақпарат құралдары 
таралымдарындағы тілдік жүйенің қалыптасуына 
әсер ететін, көзге көрініп тұратын тиімді тұстары. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
бұқаралық ақпарат 
құралдары – 

средства массовой 
информации 

газет лексикасы – газетная лексика 
журналистік еркіндік – свобода журналистики 
әлеуметтiк шындықты 
терең түсiне отырып – 

глубоко понимая 
социальную правду, 

тілдік жүйені важный инструмент 
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қалыптастырудың 
маңызды құралы – 

формирования языковой 
системы 

ол мына жағдайлардан 
көрінеді – 

он проявляется в 
следующих случаях 

баспасөз – пресса 
мазмұнына сәйкес – в соответствии с 

содержанием 
географиялық 
кеңістіктер – 

географические 
пространства 

жекелеген диалектілік 
элементтері  кездеседі – 

встречаются отдельные 
элементы диалектики  

жарияланым – публикация 
ресми ақпараттардан 
бастап – 

начиная с официальной 
информации 

ресми тілдің 
элементтері қатысып 
отырады – 

присутствуют элементы 
официального языка; 

шытырманды – запутанная ситуация; 
сложная ситуация (дело) 

бірлескен кәсіпорын 
атаулары – 

наименования 
акционерных 
предприятий 

ақпарат эфиріне  
тарайды –  

распространяется в 
информационном эфире 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) БАҚ тілі қазіргі уақытта қалай аталып 

жүр? 
2) БАҚ – тілдік жүйені қалыптастырудың 

маңызды құралы. Ол қандай жағдайлардан көрінеді? 
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3) Журналистер «жаргон» сөздерін не үшін 
қолданады? 

4) Сағат, минут сайын ақпарат эфиріне ненің 
атаулары тарайды? 

5) Спорттық басылымдар мен музыкалық 
арналарда жиі кездесетін қандай жағдай? 

 
«Жарнамалық мәтіндер» 

БАҚ туралы заңда берілген анықтамадан: 
Бұқаралық ақпарат құралы – мерзімді баспасөз 
басылымы, радио және теледидар бағдарламасы, 
киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және көпшілік 
қол жеткізе алатын телекоммуникациялық 
желілердегі (интернет және басқалары) WEB-
сайттарды қоса алғанда, бұқаралық ақпарат 
құралдарының мерзімді немесе үздіксіз жария 
таратудың басқа да нысаны.  

Бұқаралық ақпарат құралдары – арнайы 
техникалық құралдардың көмегімен, кез келген 
тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға 
арналған ақпараттар.   

Жарнама – теледидар, радио, газет-журналдар 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткізіледі. 
Сондай-ақ, пошталық байланыс қызметін 
пайдаланады, көлік құралдарында орналастырылады, 
көшелерде және әр түрлі әлеуметтік іс-шаралар 
жиындарында таратылады (сауда-саттық 
жәрмеңкелерінде, презентацияларда, көрмелерде, 
симпозиумдарда, конференцияларда т.б). 

Жарнама мәтініне қойылатын талап – аз сөзбен 
көп ақпарат беруді көздейді. Мәтінде негізгі жүктеме 
тақырыпқа жүктеледі, себебі жарнама объектісіне дәл 
мінездеме берілуі керек.  
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Жарнама мәтіні сенімді, логикалық құрылуы мен 
лексикалық жағынан түсінікті болу қажет.  

Жарнама тілінің өзіндік ерекешелігі – стандартқа 
сай болуы, қайталанбайтын даралығы, жалпыға 
түсініктілігі, жаңалығы, тосын сөзділігі, объективті-
дәлелділігі, субъективті-эмоциональдығында. 

Жарнама тілі үнемі жаңашылдықты талап етеді. 
Себебі айтылатын сөздер тез жайылып, жаттанды 
түрде айтыла бастайды.  

Жарнама мәтінінің тілінде терминдерді, кірме 
сөздерді, омоним, синоним, фразеологизмді 
кездестіруге болады. Бұл жарнамаға тән лексикалық 
ерекшелік.  

Жарнама тілінің лексикасы тақырыбына сәйкес әр 
алуан бірліктерден құралып, белгілі бір ақпаратты 
жеткізуші болып табылады.  

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
баспасөз – пресса 
мерзімді баспасөз 
басылымы  –   

периодическое издание 
прессы 

құжаттама – документация 
дыбыс-бейне жазба –   видео и звукозапись 
бейнетаспа – видеокассета 
үздіксіз жария тарату – неперерывное  

легализация 
распространения 

сауда-саттық 
жәрмеңкелерінде – 

торги на ярмарках 

жарнама мәтініне 
қойылатын талап – 

требования к тексту 
рекламы 

көрме – выставка 
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мәтінде негізгі жүктеме 
тақырыпқа жүктеледі – 

в тексте основная 
нагрузка возлагается на 
заголовок  

жарнама нысаны – объект рекламы 
сенімді – надежный, достоверный 
жарнама тілінің өзіндік 
ерекешелігі – 

особенности языка 
рекламы 

түсініктілігі – понятность 
жаңалығы – новизна 
нысандық дәлелділігі – объективно-

обоснованность 
 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) БАҚ дегеніміз не? 
2) Жарнама қалай таратылады? 
3) Жарнама мәтініне қойылатын талап нені 

көздейді? 
4) Мәтінде негізгі жүктеме неге жүктеледі? 
5) Жарнама тілінің өзіндік ерекешелігі неде? 
6) Жарнама мәтіні қандай болу қажет? 
7) Жарнама мәтінінің тілінде кездесетін 

жарнамаға тән лексикалық ерекшелікке нелер 
жатады? 

 
«Жарнаманың түрлері» 

Слоган – жарнаманың  ұраны. 
Радиожарнама. Негізгі түрлері: радиохабарлан-

дырулар, радиожурналдар, радиорепортаждар, радио-
роликтер. 

Тележарнама. Ең танымал түрлері: телеролик, 
телехабарландыру, жарнамалық бағдарламалар, 
бағдарлама арасындағы телезаставкалар. 
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Газеттегі жарнама  –  баспасөздегі жарнаманың 
ең көп тараған түрі. 

Аудиовизуалды жарнама. Бұл жарнамалық 
роликтер, жарнамалық-техникалық фильмдер, 
жарнамалық беделді фильмдер, бейне фильмдер және 
слайдтар. 

Сыртқы жарнама. Бұл көру сезімі арқылы 
қабылданатын жарнама. Негізінен бұл жарнама 
тұтыну тауарлары үшін қолданылады. Қалың 
көпшілікке арналған. Оның түрлері: жарнамалық 
тақталар, афишалар, транспараттар, түрлі-түсті 
жазбалар, электронды табло, экрандар, дүкендер 
сөресі, фирмалық жазулар. 

Көлікті жарнама. Бұл – автобус, троллейбус 
және тағы басқа көлік түріне орналастырылатын 
жарнамалық мәліметтер, хабарландырулар. 

Тікелей пошталық жарнама – жарнамалық 
хабарларды тұтынушы мекенжайына жарнама хаттар 
немесе хабарландыру – ақпараттық материалдардың 
басылымдары ретінде жіберу. 

Жарнамалық кәдесыйлар – фирма қызметін 
таныту үшін қолданылатын фирмалық кәдесыйлар, 
сериялық кәдесыйлық заттар, сыйлықтар, фирмалық 
орамалар. 

Компьютерлендірілген жарнама. Жарнаманың 
бұл түрі шетелде жақсы дамыған. Ол 
компьютерлендірілген ақпарат және кабельді 
теледидар арқылы жүргізілетін жарнама (телебейне 
каталогтар бойынша сауда). 

Интернет арқылы берілетін жарнама. Өзінің 
жеделдігіне, қайталануына және таратылуының 
ауқымдылығына байланысты баспасөздегі 
жарнаманың ең тиімді құралы болып табылады.  
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Жалпылама сұраныстағы тауарлар мен қызметтер 
үшін радио және тележарнама тиімді болып 
табылады. Тележарнама  жарнаманың ең қымбат түрі 
және оның бағасы әр кезде өсіп отырады. Жарнама 
тәсілінің ең қарапайым түрі – жарнама хабарларын 
поштамен тарату болып табылады. 

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
баспасөздегі 
жарнаманың ең көп 
тараған түрі – 

наиболее 
распространенный вид 
рекламы в прессе 

беделді фильмдер – престижные фильмы 
беделді жарнама – престижная реклама 
көру сезімі – зрительное чувство 
тұтыну тауарлары – потребительские товары 
қалың көпшілікке  
арналған – 

для широкой публики 
 

кәдесыйлар – сувениры  
 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Радиожарнама негізгі түрлері қандай? 
2) Тележарнаманың ең танымал түрлері қандай? 
3) Аудиовизуалды жарнамаға нелер жатады? 
4) Көру сезімі арқылы қабылданатын жарнама 

қалай аталады және қандай түрлері бар? 
5) Көлікті жарнаманың қандай түрлері бар? 
6) Жарнамалық кәдесыйлардың қандай түрлері 

бар? 
7) Жалпылама сұраныстағы тауарлар мен 

қызметтер үшін қандай жарнама тиімді болып 
табылады? 
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8) Жарнаманың ең қымбат түрі қалай аталады? 
 
5-тапсырма. Өзіңіз білетін терминология 

комитеті бекіткен терминдерден мысал келтіріңіз. 
Қазір газет-журналдар бір сөздің өзін әртүрлі 

етіп алып жүр. Мысалы, семья – отбасы, жанұя, 
үйелмен; микрорайон – ықшам аудан; мөлтек 
аудан, шағын аудан; медсестра – медбике, медбибі, 
мейіркеш, емшібибі, дәрігерлік сестра т.б. 

«Семья» атауын терминком «отбасы» деп 
бекіткен. Дәл мағынасы осы. Қазақ «отбасың аман 
ба?» деп сұрайды. Ал үй иесін «отағасы» деп 
атайды. 

Күнделікті шығып жататын газет-журналдардан, 
кітаптар мен кітапшалардан алынған мысалдар. 
«Новый трудовой рекорд установили строители» 
– «Құрылысшылар жаңа еңбек рекордын 
орнатты» деп аударылған. Сөз мағынасы 
тұрғысынан алғанда рекорд орнатылмайды, рекорд 
жасалады. Сондықтан бұл сөйлем «Құрылысшылар 
еңбекте жаңа рекорд жасады» деп аударылуы 
керек. 

Тәуелсіздік алған жылдар ішінде ғалымдар мен 
жазушылар, журналистер мен оқытушылар, 
мамандар, жалпы ана тілімізді өркендетуге үлес 
қосқан азаматтар ұсынып, терминология комитеті 
бекіткен біраз терминдер құлаққа сіңісіп кетті. 
Мысалы: айқындама – позиция, аманат – наказ, 
бағдарлама – программа, ғарышкер – космонавт, 
елтаңба – герб, жарлық – указ, құжат – документ, 
мәртебе – статус, өкім – распоряжение, өркениет 
– цивилизация, тапсырыс – заказ, ұлан – гвардия, 
хаттама – протокол және т.б. 
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6-тапсырма. Қазақ тілінде шығатын газет-

журналға жаздыру үшін жарнама жасаңыз. 
  

1)жарнама орналасатын 
орынның құнын білу; 
2)жарнаманың жарияланатын 
орнын белгілеу; 
3) жарнаманың түрін, түсін, 
көлемін т.б.анықтау. 

 

 
 
Қай  
басылымға 
жарнама  
жасап  
үгіттер  
едіңіз? 

7-тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз 
және пікір білдіріңіз. 

Кеме үлкен мұхитта апатқа ұшырайды. Алайда 
кеме батып кетпесе, көмек келгенше өмір сүруге 
мүмкіндік бар. Тірі қалған екі жолаушы кемедегі 
заттарды бөліседі. Біреуі екі қап консервіні таңдайды, 
біреуі екі қап ақшаны таңдайды. Күндер өтеді. 
Ақшаны алған жолаушы, консервіні алған 
жолаушыдан консервісін сатуды өтінеді. Қаншаға 
бағалайсың дегенде, екіншісі бір қалбыр консервіні 
бір қап ақшаға бағалайды. Біріншісі таңданып: «Неге 
сонша қымбат, консервінің бағасы олай емес қой» – 
дегенде, бірінші жолаушы: «Өзің біл», – деп 
жайбарақат отыра береді. 

 
8-тапсырма. Жарнама сөздеріне балама аударма 

жасаңыз. 
1) Каждому второму покупателю – игрушка в 

подарок! 
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2) Дайте нам шанс сэкономить ваши время и 
деньги! 

3) Сочитание качества и цены!            
4) Офисный мир.                                    
5) Звонки на все мобильные по одной цене! 
6) Все для отделки и ремонта!   
7) Присоединяйся!     
 
9-тапсырма. Мәтінді қазақ тіліне ауызша 

аударыңыз және мәтінге тақырып қойыңыз. 
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, 

окруженный учениками. Самый способный из них 
однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 
наш Мастер не смог бы дать ответа?». Он пошёл на 
цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 
спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 
лапками за его руки, и ученику было щекотно. 
Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 
«Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или 
мертвая?»  Он крепко держал бабочку в сомкнутых 
ладонях и был готов в любое мгновение сжать их 
ради своей истины. Не глядя на руки своего ученика, 
Мастер ответил: «Всё в твоих руках».  

Так что, профессиональный уровень перевода в 
руках самого переводчика. Самое главное – это 
правильно определить установку. 

 
Мәтінге сөздік: 

ескі қалада  – в старинном городе 
қабілетті – способный 

ойланып қалды – задумался 
гүлденген шалғын – цветущий луг 
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оны екі  алақанының арасына тығып ұстады – 
спрятал её между ладонями 
қытығы келді – было щекотно 
жабысып алды  – цеплялась 

күлімсіреп  – улыбаясь 
тірі ме әлде өлі ме – живая или мертвая 

жұмылған алақандарында – в сомкнутых ладонях 
кез келген уақытта – в любое мгновение 

 
Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 

дамыту үшін: 
Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу.  
 
10-тапсырма. «Сoca-Cola» және «Pepsi-Cola» 

сияқты бәсекелес фирмалардың қандай да бір 
өнімінің өтім жобасын дайындап, оған талқылау 
жасаңыздар. Сондай-ақ аталған өнімдердің зиянды 
жақтарын атап өтіңіздер. 

Жағдаят. 
«Кока-кола» — сергітетін алкогольсіз сусын, 

көптеген елдерде кеңінен тараған. «The Coca-Cola 
Company» компаниясының өнімі. 2006-2010 жылдар 
арасындағы әлемдегі ең үздік бренд болып саналады. 
«Кока-кола» сусынын 1886 жылдың 8 мамыр айында 
(Джоржия штаты, АҚШ) Атлантада ойлап тапқан. 

Кока-коланың құрамындағы ортофосфор 
қышқылы адам ағзасындағы кальций тапшылығына 
әкелуі мүмкін. Дейл Сэндлер бірнеше зерттеу 
жүргізудің нәтижесінде фосфор адамның қанының 
құрамындағы кальций тұзын көбейтіп, бүйректе тас 
пайда болуына әкеліп соғатынын дәлелдеген. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80_%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80_%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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11-тапсырма. «Қымыз» және «Шұбат» сияқты 
қазақ халқының таза өнімінің тұтыну жобасын 
дайындап, оған талқылау жасаңыздар. Сондай-ақ 
аталған өнімнің пайдалы жақтарын атап өтіңіздер. 

Жағдаят. 
«Қымыз» — жылқы сүтінен алынатын сүт өнімі. 

Қымызсыз қазақ асханасын елестету мүмкiн емес. 
Бұл ғажайып сусын қазақтардың барлық салтанатты 
думандарында бiрiншi кезекте берiледi. Қазақтар 
жүздеген жылдар көлемiнде қымызды айырықша 
ыдыста дайындаған. 

Бие сүті ең алдымен құрт ауруына бірден-бір ем. 
Қазіргі кезде қымыз бен шұбаттың көптеген 
ауруларды, атап айтқанда, өкпе ауруларын емдеуде. 
Қан айналу жүйесіндегі қан тамырларының 
жұмсақтығы мен беріктігін қамтамасыз ететіні, 
қандағы қызыл қан түйіршіктері мен (эритроцит) 
гемоглобин синтезіне әсер ететіні, ағзада жүретін зат 
алмасу процестерін жақсартып, жалпы иммунитетті 
күшейтетіні анықталған. 

  
Сұхбат жүргізу.  
 
12-тапсырма. «Аудармашының болашақ маман-

дығы және болашағы туралы» тақырыпта 
әңгіселесіңіз. Таңдаған мамандықтарыңның 
өкілдерімен кездесу жасаңыздар.  

 
Жағдаят.  
Кездесуде мынандай сұрақтар талқыға түседі: 
1) Қалай нағыз маман болып шығуға болады?  
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2) Жас маман қандай қиындықтармен жолығуы 
мүмкін немесе сол қиындықтарды қалай жеңуге 
болады? 

3) «Сіз өз мамандығыңызды қалай таңдадыңыз 
немесе таңдауға біреу көмектесті ме?  

4) Аудармашы болмасаңыз қандай мамандықты 
таңдар едіңіз? Осылар жөнінде ой толғаңыз. 

 
Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу. 
 
13-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша 

пікірталас жүргізіңіздер. 
Жағдаят. «Көркем шығарманың тілі мен газет-

журнал (публицистика) тілін салыстыра отырып, 
талдау жасап беріңіз». 

 
14-тапсырма. Сұхбаттасу.  
Жағдаят. Досыңызбен өзіңіз оқыған көркем 

шығарма туралы әңгімелесіңіз. 
 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Мақала жазу.  
15-тапсырма. Жағдаят бойынша мақала 

дайындаңыз. 
Жағдаят. «БАҚ бойынша берілген бір жаңалық 

хабардың тіліне талдау жасап, сол мақалаға ұқсас, 
бірақ тақырыбын өзгертіп өзіңіз мақала жазып 
беріңіз». 
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       11-сабақ 

 
ЕКІЖАҚТЫ АУДАРМА ЖӘНЕ 

ЭКОНОМИКА МЕН БИЗНЕС ЛЕКСИКАСЫ 
 

«Екіжақты аударма» 
Екіжақты аударма – кезегімен бір тілден екінші 

тілге және керісінше жүзеге асырылатын ауызша 
аударма.  

Қоғамның дамуы, саяси, мәдени, экономикалық 
өзгерістер және жаңалықтармен бірге тілде де жаңа 
ұғымдар пайда болды. Соның бірі «бизнес» ұғымы.  

Бизнес терминіне қазіргі сөздіктерде және 
интернет көздерінде мынадай анықтама беріледі: 
Бизнес (англ, business – іс, кәсіпкерлік) –  инициативті 
экономикалық іс-шара, несиеге алынған қаражатқа 
немесе өз қаражатына құрылған, адамның 
тәуекелдікке және өз жауапкершілігіне негізделген, 
негізгі мақсаты пайда табу және өз жеке кәсібін 
дамыту мақсатындағы  іс. 

Нарықтық экономикадағы бизнес саласында 
қалыптасқан тіл қазіргі таңда – бизнес тілі деп 
аталады.  

 
     Бизнестің дамуы нәтижесінде сөздік қор жаңа 
ұғым-атаулармен толыға түсті. Мысалы, «ақша» 
ұғымына қатысты арамдық, қызғаншақтық, 
мансапқорлық, сараңдық секілді сөздер жағымсыз 
реңкке ие болып белсенді қолданылса, 
қайырымдылық, жауап-кершілік, дарқандық, 
ұқыптылық, құнттылық сөздері жағымды бағаға 
ие болып қолданылады.  
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Нарықтық экономикаға байланысты ағылшын тілі 
арқылы кірген шетел терминдері өзгеріссіз алынады. 
Мысалы, актив, аккредитив, акциз, агент, аванс т.б. 

Актив – сізге дереу табыс әкелетін, ал пассив – 
қаржы шығындарын талап ететiн заттар санаты.  

Активке нарық субьектісінің мүлкінің құны, 
қарыздарды төлеуге арналған қаржы мен сақтық 
қорлары кіреді.  

Аккредитив – оның екі мағынасы бар. Бірінші – 
есеп айырысу тәсілдерінің бірі. Екінші – 
кредитордың (несие беруші) келісім шартта 
көрсететін төлемі. 

Акциз – тауарға және көрсетілген қызметке 
салынатын қосалқы салықтың бір түрі. 

Экономика саласындағы терминдер: бейтараптық 
(нейтральность), залал (убытки), зиян (ущерб), кепіл, 
кепілгер (гарант), кепілдік (гарантия), баж (пошлина), 
растық (достоверность), мәртебе (статус), тәркілеу 
(конфискация), ысырап (растрата), тәуекелдік, қатер 
(риск), бәтуаластық (сговор) т.б.  

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
екіжақты аударма – двусторонний перевод 
бір тілден екінші тілге 
– 

перевод с одного языка на 
другой 
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керісінше – наоборот 
кезекпен – поочередно 
қоғамның дамуы  – развитие общества 
саяси,  мәдени, 
экономикалық  
өзгерістер – 

политические, 
культурные, 
экономические изменения 

несиеге алынған полученные в кредит 
адамның тәуекелдікке 
және өз 
жауапкершілігіне 
негізделген  – 

основанные на риск и 
ответственность человека 

реңк  – оттенок 
арамдық  – нечестность 
қызғаншақтық  – завистливость; ревнивость  
мансапқорлық  – карьеризм 
сараңдық  – скупость; скаредность 
қайырымдылық – милосердие 
жауапкершілік – ответственность 
дарқандық – щедрость 
ұқыптылық – аккуратность 
құнттылық – бережливость 
нарықтық экономика – рыночная экономика 
өзгеріссіз – без изменений 
экономикалық кірме 
терминдер  –  

заимствованные 
экономические термины 

төлем – платеж 
қосалқы салық – косвенный налог 
қаржы шығындарын 
талап ететiн – 

требующие финансовых 
затрат 

көрсетілген қызмет – оказываемые услуги 
тілдік қалыптасу – формирование языка 

 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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2-тапсырма. Мәтінге қатысты сұрақтарға 
жауап беріңіз. 

1) Екіжақты аударма дегеніміз не? 
2) Нарықтық экономикаға байланысты ағылшын 

тілі арқылы кірген шетел терминдері қалай алынады? 
3) Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуіне 

байланысты қоғамдағы тілдік қалыптасу қазіргі таңда 
қалай аталады? 

4) Бизнес терминіне қазіргі сөздіктерде және 
интернет көздерінде қандай анықтама беріледі? 

 
«Экономикалық кірме терминдер» 

Өзге тілдерден еніп, ғылым, техника, экономика, 
әдебиет, өнер т.с.с. салаларында қолданылатын 
терминдерді кірме терминдер деп есептейді. Кірме 
терминдер дыбыстық құрамы, тұлғалануы мен 
дыбысталуы жағынан төл терминдерден 
ерекшеленіп, оқшауланып тұрады. Олар үндестік 
заңына бағынбай жұмсалады.  

Дүниежүзіндегі түрлі-түрлі тілдерде сөйлейтін 
халықтар өзара бір-бірімен қарым-қатынаста болады 
да, бір-біріне сөз ауысады. Сондықтан тілдің сөздік 
құрамына басқа тілден сөз енбеген тіл жоқ деуге 
болады.  

Экономикалық терминдерде кірме мағыналы 
сөздер баршылық. Орыс тіліндегі «казна» деген сөз – 
шығу тегі жағынан араб тілінің сөзі. 
Макроэкономикада ол төмендегі тіркестермен жиі 
қолданылады: қазына эмиссиясы, қазына бонасы, 
қазына міндеттемесі, қазына векселі т.б. 

Орта ғасырларда қазақ халқының басқа елдермен 
халықаралық байланысы «Жібек жолы» арқылы 
күшейгендіктен араб, парсы, монғол, қытай 
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тілдерінен қазақ тіліне бірқатар экономикалық 
терминдер енген. Бұл терминдер қазақтың өз 
терминіне айналып, сіңіп кеткендігі сондай, 
этимологиясын ақтарып зерттемесе, қайсысы қандай 
тілден кірді деп айту да мүмкін емес. 

Қазақ тілінде айыптау, пайдалану, 
қаржыландыру, деген етістіктер, араб тілінен енген 
айып, пайда есеп, қаржы деген зат есім сөздерге 
тиісті аффикстер жалғану арқылы жасалған. 
Сонымен бірге қазақ тілінің экономикалық 
терминдері өз бастауын халықтың өмір сүру, күн 
көрісіне байланысты байырғы, қарапайым сөздерден 
де алған: айырбас, төлем, өнім, құн, қор, несие, мұра, 
қарыз т.б. 

Нарықтық экономикаға байланысты «интернацио-
налды» терминдер де тілімізге еніп, күнделікті 
өмірімізден тұрақты орын алып отыр. Олар: акция, 
брокер, стандарт, сертификат, аукцион, вексель, 
валюта, дебитор, депозит, дэмпинг, дивиденд, 
инвестиция, инфляция, капитал, дисконт, 
маркетинг, консорциум, конглоремат, баратрия, 
консумент, картель, нотис, монополия, фиксинг, 
стагфляция, санация, сальдо, рента, т.б.  

Ең көп қолданылатын сөздердің бірі – «бизнес». 
Бизнес сөзінің мағынасы – пайда беретін кез-келген 
қызмет түрі.  

 «Менеджер» деген термин «manager» деген 
ағылшын сөзінен алынған. Мағынасы – кәсіби 
басқарушы, іскер адам, өндірісті басқару жөніндегі 
маман. 

«Реприманд» та солай, ағылшынша «reprіmand» – 
ауызша «cөгіс» деген мағынаны білдіреді.  
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«Рейтинг» – ағылшын тіліндегі «ratіng» деген сөз-
ден алынған. Мағынасы – бағалау, класқа, дәрежеге 
немесе категорияға жатқызу.  

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
 

экономикалық кірме 
терминдер  – 

заимствованные 
экономические термины 

тілдердің туыстығы  –   родство языков 
халықаралық 
лексикалық қор  –  

международный 
лексический фонд 

дыбыстық құрамы  –  звуковой состав 
сөз өзгерту тұлғалары – формы словоизменения 
дыбысталуы  – звучание 
тілдің сөздік құрамы  –   словарный состав языка 
баршылық –   достаточность 
қазына эмиссиясы  –   казначейская эмиссия 
қазына бонасы  –  казначейские боны 
қазына міндеттемесі  –  казначейское 

обязательство 
қазына векселі – казначейский вексель 
айырбас  –  обмен 
төлем – оплата 
өнім  –   продукция 
құн  –   стоимость 
қор  –   фонд 
несие  –  кредит 
мұра  –   наследство 
қарыз  –  заем 
кіріккен сөздер  –   стяженные слова 
айыптау  –   обвинение, обвинять 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/
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пайдалану  –   использование, 
использовать 

қаржыландыру –   финансирование 
айып  –  штраф 
пайда  –  польза, прибыль 
қаржы  –   денежные средства; 

финансы 
кірісінен шығысы көп –  затрат больше, чем 

прибыль 
кіріс, табыс, пайда 
әкелетін – 

приносящая доход, 
прибыль 

кәсіпкерлік 
экономикалық қызмет – 

предпринимательская 
экономическая 
деятельность 

сөгіс  – выговор 
бағалау  –  оценивать 
дәреже –   положение 
категорияға жатқызу  – отнесение к категории 

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Кірме терминдер дегеніміз не? 
2) Дүниежүзіндегі халықтардың сөздік құрамына 

басқа тілден сөз енбеген тіл бар ма? 
3) Қазақ тілінің экономикалық терминдері өз 

бастауын қайдан алған? 
4) Ең көп қолданылатын экономикалық қандай 

сөз? 
5) «Менеджер» деген терминнің мағынасы 

қандай? 
6) «Реприманд» деген терминнің мағынасы 

қандай? 
7) «Рейтинг» деген терминнің мағынасы қандай? 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
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5-тапсырма. Сұхбатты рөлге бөліп оқып, асты 
сызылған сөздерді орыс тіліне аударыңыз. 

Сұрақ: – Ақша мен қаржының айырмашылығы 
қандай? 

Жауап: – Қаржы – жеке тұтынушыларға қызмет 
етпейді, ол экономикалық дамуы мен ұдайы өндіріс 
үдерісін қамтамасыз етуге бағытталған, ал ақша – 
жеке тұтынушыларға қызмет етеді. 

Сұрақ: – Қаржы жүйесі қандай бөлімдерден 
тұрады? 

Жауап: – Кез келген елде қаржы жүйесі: 
мемлекеттік қаржылар, кәсіпорын қаржылары, халық 
қаржылары бөлімінен құралады.    

Сұрақ: –  Ақшаның атқаратын қызметтері қандай? 
Жауап: – Құн өлшемі, айналым құралы, қор 

жинау, төлем құралы, дүниежүзілік ақшалар. 
Сұрақ: –  Мемлекеттік  қаржылар туралы түсінік 

беріңіз? 
Жауап: – Мемлекеттік қаржы құрамына: 

мемлекет-тік бюджет, банктік  және мемлекеттік 
несие, зейнеткер-лік, тұрғындарды жұмыспен қамту 
қоры т.б. жатады. 

 Сұрақ: –  Халық қаржылары дегеніміз не? 
Жауап: – Ел халқының еңбек және басқадай 

қызмет етудің нәтижесінде алатын ақша қорлары. 
Халық бұл қаржыларды өз меншіктерін және игілік 
жағдайларын ұлғайту мақсатында пайдаланады. 

Сұрақ: –  Кәсіпорын қаржылары  дегеніміз не? 
Жауап: – Өндірістік тауарлар мен қызметтер 

үдерісін қамтамасыз ететін  ақшалай қорлар жүйесі. 
 
6-тапсырма. Рөлдерге бөліп алып, қазақ тіліне 

аударыңыз. 
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Господин Болат: – Добрый день, я пришел к Вам в 
банк открыть счет. 

Ахмет: – Здравствуйте, заполните необходимые 
документы и подойдите ко мне. 

Болат: – Я хотел бы уточнить некоторые нюансы. 
Ахмет: – Слушаю Вас! Да, говорите. 
Болат: – Какой у Вас самый минимальный вклад? 
Ахмет: – Самый минимальный вклада 5000 тг. 
Болат: – Сколько процентов я получу за один год? 
Ахмет: – от 10 до 15%. Это зависит от суммы 

вклада и времени хранения депозита. Кроме этого 
ежемесячный взнос зависит от индекса цены. 

Болат: – Спасибо! Мне это выгодно! 
(«Кәсіби қазақ тілі». З.Күзекова) 

 
7-тапсырма. Мәтіндегі асты сызылған сөздерді 

орыс тіліне аударыңыз және пікір білдіріңіз.  
Өміріміздегі 1 мен 0-дер 

Физмат факультетінің бір профессоры бір күні 
студенттеріне өмірлік бір сабақ үйрету ниетімен 
тақтаға үлкен 1 санын сызады да, студентеріне қарап: 
«Бұл –адамгершілігіңіз. Өмірлеріңізде болуы керек 
ең маңызды қасиет», – деп түсіндіреді.  

Сосын 1-дің қасына 0 санын жазады да: «Ал бұл 
болса – жетістіктеріңіз. Бойыңыздағы 
адамгершілікке табыс қосылса, адам 1-ден 10 бола 
қалады.  

Тағы бір 0 – тәжірибеңіз. Тәжірибесі болса, адам 
10 емес, енді 100 болады» деп кезек-кезек 0-дерді 
қоса береді: зеректік, тәртіптілік, сүйіспеншілік…  

Қосылып тұрған әрбір 0 саны адамды 10 есе 
байытатынын түсіндіреді ұстаз.  
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Бір кезде профессор сандар тізбегінің ең басында 
тұрған 1 санын өшіреді.  

Сонда тақтада тек 0 саны қалады.  
Профессор студенттеріне былай дейді: «Адамгер-

шілігіңіз жоқ болса, қалғанның бәрі түк те 
тұрмайды». 

 
Мәтінге сөздік: 

өмірлік бір сабақ үйрету ниетімен – с намерением 
дать хотя бы один жизненный урок 

өмірлеріңізде болуы керек ең маңызды – в вашей 
жизни должно быть самым важным 

сандар тізбегінің ең басында тұрған сан – цифр, 
находящийся в самом начале цепочки 

 
8-тапсырма. Мәтінді оқып оған ат қойыңыз 

және  мазмұндаңыз. Пікір қосыңыз. 
Екі дос шөл далада жолаушылап келе жатады. Бір 

кезде олар сөз таластырып қалады. Олардың біреуі 
ашуланып екіншісінің бетінен шапалақпен тартып 
жібереді. Таяқ жеген досы бетінің ауырып тұрғанын 
сезсе де, ештеме демей-ақ құмға: «Бүгін мені жан 
досым ұрды!» деп жазып қояды. 

Шомылғылары келген екеуі көкорай шалғын 
жерге келгенше тоқтамай жүріп отырады. Бір кезде 
досынан таяқ жеген баланың аяғы саз батпаққа кіріп 
шыға алмай қиналады. Тіпті тұншығуға айналып, 
демі тарыла бастағанда, досы құтқарып қалады. 

Саз батпақтан шығып, есін жиғаннан кейін, 
тастың үстіне ойып тұрып: «Бүгін мені жан досым 
өлім аузынан құтқарып қалды», – деп жазады.  
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Оның бұл жазуына таңырқаған досы: – Мен сені 
ренжіткен кезімде, сен құмға жаздың, ал енді не үшін 
тасқа жазып жатырсың? – деп сұрайды. 

Сонда досы: – Біреу бізге жамандық жасаса, оны 
құмға жазғанымыз дұрыс, оны самал жел өшіріп 
кетсін. Ал біреу жақсылық жасаса, оны тасқа ойып 
жазайық, оны ешқандай жел өшіре алмасын! 

 
Мәтінге сөздік: 

екі дос шөл далада жолаушылап келе жатады –                 
в пустынней степи держали путь два друга 

сөз таластырып қалады – поспорились 
олардың біреуі – один из них  

шапалақпен тартып жібереді – дал пощёчину 
другому 

ауырып тұрғанын сезсе де – хотя и  было больно 
ештеме демей-ақ – молча 

құмға – на песке 
жүріп отырады – продолжали идти 

көкорай шалғын – луг 
саз батпақ – болото 

есін жиғаннан кейін – когда пришел в себя 
мен сені ренжіткен кезімде – когда я тебя обидел 

сен құмға жаздың – ты написал на песке 
оны тасқа ойып жазайық  – высекь это на камне 

оны самал жел өшіріп кетсін –  чтобы ветром 
стерлось  

тасқа ойып жазу – высечь на камне 
таңырқаған –  изумленный 

 
9-тапсырма. Қиындықты жеңу туралы өсиет 

әңгімені рөлдерге бөліп оқыңыздар және аударма 
жасап, пікір қосыңыздар. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/


Жагипарова Майра Мусаевна 

140 

 

Жас қыз әкесіне келіп: 
– Әке, мен өмір ағысына қарсы жүзуден қатты 

шаршадым. Дәрменім қалмады. Не істесем болады? – 
деп сұрайды. 

Әкесі үнсіз қалып, отқа 3 бірдей кәстрөлді қояды. 
Біріне сәбіз, екіншісіне жұмыртқа, үшіншісіне кофе 
салады. Арада біраз уақыт өткен соң, салған азық-
түліктерді қайта алады. 

Қызынан: 
– Не өзгерді? – деп сұрайды. 
– Картоп пен жұмыртқа пісті, ал кофе еріп кетті. 
– Жоқ, қызым. Сен құбылысқа сырттай ғана баға 

беріп тұрсың. Қатты сәбізді ыстық суда қайнатқан 
едік, ол жұмсарды. Ал жұмыртқа керісінше қатты 
болды. Олар өз күйлерін өзгертті. Сол секілді 
адамдар да тағдырдың сан соқпағына жолығып, 
іштей жігерленеді. Сондай-ақ әлсіздері қажып, 
шағым айтуға құмар келеді. 

– Ал кофе ше? 
– О! Бұл – ең қызығы! Кофе дәндері толығымен 

еріп, хош иісті сусынға айналды. Дәл осы секілді 
өмірді өзгерте алатын жандар да бар. Және ол 
адамдар айналасына тек бақыт сыйлайды. 

http://massaget.kz/ 
 
Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 

дамыту үшін: 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу.  
 
10-тапсырма. «Жаңа құрал-жабдықтарды 

жеткізіп беру мәселесінің орындалмай қалуына 
байланысты қазақстандық және шет елдік кәсіпорын 
басшыларының әңгімелесуін келтіріңіздер». 
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Жағдаят. Атырауда газ-турбина қондырғылары 
мен жабдықтарын жөндеу және сервистік қызмет 
көрсету зауыты ашылған еді. Бұл – Қазақстандағы 
алғашқы жоба. Бұрын елімізде газ турбиналарын 
молынан тұтынатын мұнай-газ өнеркәсібінің 
тоқтаусыз жұмыс жасауы үшін қажетті 
қондырғыларды жөндейтін бірде-бір зауыт болмаған. 
Кеңестік дәуірде мұндай зауыт тек қазіргі Санкт-
Петербургте ғана салынған екен.  

 
Топтық жұмыс. Іскерлік ойын. 
 
11-тапсырма.  
«Экономикалық және қаржы мәселелері бойынша 

іскерлік жиналыс дайындап, оны сахналаңыздар». 
 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Эссе жазу.  
 
12-тапсырма. «Ел экономикасын қалай көтеруге 

болады» шағын эссе жазу. 
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       12-сабақ 

 
САЯСАТ ТІЛІ ЖӘНЕ  

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АУДАРМА 
 

«Саясат тілі» 
«Саясат» (гр. politika – мемлекетті басқару өнері) 

– алғашында мемлекеттік және қоғамдық істер 
немесе мемлекеттік басқару шеберлігі деген 
мағынаны білдірген. Кейін келе оның мағынасы 
кеңейді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қоғамдық-саяси лексиканы жасайтындар – саясат-
керлер, ал оларды қалыптастыруда публицистикалық 
стильдің орны ерекше болса, БАҚ қызметкерлері – 
журналистер оны дамытушы деп білеміз.  

Қоғамдық-саяси мәтіндерді аударуға, 
аудармашыға газеттік және журналдық стильге 
сәйкес түзетулер жасауға тура келеді. 

Қоғамдық-саяси лексика қоғамдағы өзгерістерге 
қарай көнеріп, қолданыстан шығып отырады. 
Мәселен, сұлтан, болыс, би, халық жауы т.б. 

Саясат тілі – саяси шындықты білдіру және 
тіркеу құралы.  Саясат тілі – саяси мәдениеттің 
барлық салалары мен қырларына жол 
ашатын кілт. Бұл саяси көшбасшы мен 
сайлаушылар арасындағы байланыс құралы. 
Саясат тілі – саяси іс-әрекетті тудыру және 
басқаруда саяси ақпарат құралдарын жүйесін 
кодтау.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
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сөздерді қазір сол кездегі газет-журналдар мен 
тарихи көркем шығарма-лардан ғана кездестіруге 
болады. 

Қоғамдық-саяси лексиканы актив лексика тобына 
жатқызуға болады, себебі олар жиі қолданылады. 
Тәуелсіздіктің жемісі ретінде лексикамызға қосылған 
келесі қоғамдық-саяси сөздер мен сөз тіркестері 
соның дәлелі іспеттес. 

«Елбасы» – Мемлекет басшысы. 
«Елорда» – Астана, мемлекеттің бас қаласы. 
«Егемендік» – дербестік. 
«Жариялылық» – ашықтық. 
«Жаһандану» – бүкіл дүниежүзін қамтитын, 

қоғамның санасына қатысты теріс және оң 
құбылыстардың жиынтығынан тұратын әлемдік 
үрдіс. 

«Зайырлы» – дін мен мемлекеттік бір-бірінен 
тәуелсіздігі. 

Аудармалар жанрлық ерекшілігіне байланысты:  
- қоғамдық-саяси аударма; 
- көркем аударма; 
- әскери аударма; 
- заң аудармасы; 
- тұрмыстық аудармасы;  
- ғылыми-техникалық аударма (ғылыми-

техника-лық мәтіндер мен құжаттарды аудару) деп 
бөлінеді. 

Ақпараттық аударма – мәтіндерді аударуды 
көздейді, негізгі функциясы – ақпарат беру және 
оқырманға эстетикалық әсер ету және мәлімет беру. 
Бұл мәтіндерге ғылыми, іскерлік, қоғамдық-саяси, 
тұрмыстық негіздегі мәліметтер жатады. Мұнда 
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негізгі түпнұсқалар мен оқырманға қажетті 
ақпараттар беріледі.  

Ақпараттық аударманың өзі өз ішінде мынадай 
түрлерге жіктеледі:  

Ғылыми-техникалық аударма. 
Ресми-іскери аударма. 
Газеттік-ақпараттық аударма. 
 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
саясат тілі – язык политики 
қоғамдық-саяси – общественно-

политический  
мемлекетті басқару 
өнері – 

искусство управления 
государством 

мемлекеттік басқару 
шеберлігі – 

мастерство управления 
государством 

шындықты білдіру – выражение истины 
жол ашатын кілт – ключ, открывающий 

путь 
дамытушы  – развивающий 
қоғамдағы өзгерістер  – изменения в обществе 
мемлекет басшысы – глава государства 
егемендік – суверенитет 
жариялылық – гласность 
зайырлы – светский 
тәуелсіздіктің жемісі – плоды независимости 
іспеттес – подобный; похожий 
үрдіс – тенденция 
оқырманға эстетикалық 
әсер ету – 

эстетическое 
воздействие  
на читателя 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%82
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9/
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ақпараттық аударма – информационный 
перевод 

ғылыми-техникалық 
аударма – 

научно-технический 
перевод 

техникалық  
сипаттама – 

техническое описание 

мәтіндік құрылым – текстовая структура 
ресми-іскери – официально-деловой 
газеттік-ақпараттық – газетно-

информационный 
 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) «Саясат»  алғашында қандай мағынаны 

білдірген? 
2) Саясат тілі дегеніміз не? 
3) Қоғамдық-саяси лексиканы жасайтындар 

кімдер? 
4) Қоғамдық-саяси лексиканы қалыптастыруда 

қандай стильдің орны ерекше? 
5) Қоғамдық-саяси лексиканы не себепті актив 

лексика тобына жатқызуға болады? 
6)Аудармалар жанрлық ерекшілігіне байланысты 

қалай бөлінеді? 
 

«Қоғамдық-саяси аударма» 
Кез-келген қоғамда саясат тілінің өзіндік ерекше-

ліктері бар. Сөз, тіл қоғамның саяси мәдениетінің 
құрамдас бөлігі болып табылады. Сөз ойды қалып-
тастырып, оны жеткiзу құралы, ал саяси салада – 
саяси мүдделердi бiлдiру құралы болып табылады. 
Ойлау мен тiл тамырлас. Ойды ойдағыдай жеткiзу 
үшiн оралымды да икемдi тiл қажет.  
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Адамның қоғамдық өмiрiнде, бiрiншi кезекте 
саясатта – сөздiң рөлi өте маңызды. Сөз – саясаткер-
лердің бұқара халыққа ықпал ететін маңызды құрал-
дарының бірі. Мысалы, сайлау науқанында 
кандидаттың саяси беделi мен оның болашағы  –  
сөйлей бiлуі, өз ойын дәлелдей алуы және айтқан 
сөзіне сендiруiне тәуелдi. Яғни сөз көмегімен 
саясаткерлер сайлаушы-ларды іс-әрекеттерге 
итермелейді. 

Саяси терминдерді аудару түрлі трансформация 
(ауыстыру) әдістерімен жасалады. Оған жататындар:  

1.   Транскрипциялау: саммит – саммит, 
президент – президент; диктатура – диктатура;  

2.   Транслитерация: чиновник – шенеунік;  
3.   Калькалау:  Soviet Union – Советский Союз – 

Совет Одағы;  Парк культуры и отдыха – Мәдениет 
және демалыс паркі. 

Саяси терминдер әсіресе публицистикалық, 
газеттік стильге тән.  Мысалы, АҚШ-тың саяси 
терминоло-гиясында state термині  «мемлекет», 
сондай-ақ «штат» деген мағынаны береді.   

Қоғамдық-саяси терминдер: (security) қауіпсіздік –
безопасность, (parliament) парламент, тәуелсіздік 
(independency) – независимость, (government) үкімет 
– правительство т.б. 

Қоғамдық-саяси лексика – газет лексикасының 
негізгі құрамдас бөлігі. Ол үнемі жаңарып, өзгеріп 
отыратын лексика. Саяси салада кездесетін 
(президент, парламент, инаугурация, спикер, 
фракция, импичмент, департамент, консенсус т.б.), 
сөздер басылым беттерінде жалпы қолданыстағы 
қалыпты сөздерге айналуда. Мысалы, «инаугурация» 
сөзі еліміздің президентін сайлаумен байланысты 
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келген болса, «хай тек» қоғамның 
компьютерлендірілуімен, «роуминг» байланыстың 
жаңа түрлерінің қажеттілігінен туындаған, өзіміз 
күнде қолданып жүрген ұялы телефондарға 
байланысты ақпарат құралдарында жиі қолданысқа 
енді. 

 
3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
қоғамның саяси 
мәдениетінің құрамдас 
бөлігі болып табылады 
– 

является составной 
частью политической 
культуры общества 

сөз ойды 
қалыптастырып – 

слово формирует 
замысел 

оны жеткiзу құралы – средства его передачи 
ал саяси салада – а в политической сфере 
саяси мүдделердi 
бiлдiру құралы – 

средство выражения 
политических интересов 

ойлау мен тiл тамырлас 
– 

мышление и язык имеют 
один корень 

ойды ойдағыдай 
жеткiзу үшiн – 

для успешного 
оперативного мышления 

икемдi тiл – гибкий язык 
маңызды 
құралдарының бірі – 

одно из важнейших 
средств 

саясаткерлердің – политиков 
ықпал ететін – способствующий 
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сайлау науқаны – избирательная кампания 
кандидаттың саяси 
беделi мен оның 
болашағы – 

авторитет кандидата и 
его перспектива 

сөйлей бiлуі – уметь говорить 
сөз көмегімен – с помощью слова 
сайлаушыларды – избирателей 
іс-әрекеттерге  
итермелейді – 

приводит в действие 

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Сөз ойды қалыптастырып, оны жеткiзу 

құралы, ал саяси салада ол нені бiлдiру құралы болып 
табылады? 

2) Адамның қоғамдық өмiрiнде, бiрiншi кезекте 
саясатта не маңызды? 

3) Саясаткерлердің бұқара халыққа ықпал ететін 
маңызды құралдарының бірі деп нені айтамыз? 

4) Сайлау науқанында кандидаттың саяси беделi 
мен оның болашағы не нәрсеге тәуелді? 

5) Кандидаттың саяси беделi мен оның болашағы 
үшңн  сөйлей бiлуі, өз ойын дәлелдей алуы және 
айтқан сөзіне сендiруi маңызды ма? 

6) Саяси терминдер қандай стильге тән болады?   
7) Үнемі жаңарып, өзгеріп отыратын қандай 

лексика? 
 
5-тапсырма. Мақал-мәтелдер және толғаудың 

мағынасын айтып беріңіз. 
1) «Тау мен тасты су бұзар, адам мен елдi сөз 

бұзар». 
2) «Жақсы лебiз – жарым ырыс».  



Кәсіби қазақ тілі            

149 

 

3) «Жаным десе, жан семiредi». 
4) «Тіл – тас жарады, тас жармаса – бас жарады». 
5) «Қылыш жарасы бітсе де, тіл жарасы 

бітпейді». 
6) «Аңдамай сөйлеген – ауырмай өледі».  
7) «... Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы,  
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған». 
8) «Сөзден тәтті нәрсе жоқ.  
Сөзден ащы нәрсе жоқ.  
Сөзден жеңіл нәрсе жоқ.  
Сөзден ауыр нәрсе де жоқ».  
9) «Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет».  
10) «Не сөйлейтініңді біл.  
Кімге сөйлейтініңді біл.  
Қай жерде сөйлейтініңді біл.  
Қалай сөйлейтініңді біл».  
 
6-тапсырма. Төменде берілген газет пен 

журналда тіл саясатына қатысты жарияланған 
мақаладан үзінді алып, аударма жасаңыз.  

1) «Айқын» республикалық қоғамдық-саяси 
газеті. 

2) «Ақиқат» Ұлттық қоғамдық-саяси журналы. 
 
7-тапсырма. Берілген тақырыпқа эссе жазыңыз. 
 «Тіл тағдыры – ұрпақ тағдыры, ұрпақ тағдыры – 

ел тағдыры». 
«Тіл – ақылдың өлшемі, ұлттың жаны»  
«Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет». 
 
8-тапсырма. Берілген тәмсілді қазақ тіліне 

аударыңыз және мазмұндаңыз. 
Притча: чашки и кофе 
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Как то раз, спустя десять лет, после окончания 
института, собрались бывшие выпускники в гости к 
своему профессору, который вёл у них на курсе 
психологию. Собрались компанией, и прибыли в гости 
к профессору. Профессор, спросил у них о том, как они 
поживают? И тут бывшие выпускники жаловались на 
многочисленные трудности и жизненные проблемы.  

Предложив своим гостям кофе, профессор пошел на 
кухню и вернулся с кофейником и подносом, 
уставленным самыми разными чашками – 
фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, 
хрустальными и простыми, и дорогими, и 
изысканными. 

Когда выпускники разобрали чашки, профессор 
сказал: Если вы заметили, все дорогие чашки 
разобраны. Никто не выбрал чашки простые и 
дешевые. Желание иметь для себя только лучшее и 
есть источник ваших проблем. Поймите, что чашка 
сама по себе не делает кофе лучше. Иногда она 
просто дороже, а иногда даже скрывает то, что мы 
пьем. То, что вы действительно хотели, было – кофе, 
а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие 
чашки. А затем разглядывали, кому какая чашка 
досталась. 

А теперь подумайте: жизнь – это кофе, а работа, 
деньги, положение, общество – это чашки. Это всего 
лишь инструменты для хранения Жизни. То, какую 
чашку мы имеем, не определяет и не меняет качества 
нашей Жизни. 

Иногда, концентрируясь только на чашке, мы 
забываем насладиться вкусом самого кофе. 
Наслаждайтесь своим кофе! 
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Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 
дамыту үшін: 

Командалық жұмыс. (Қатысушылар: жүргізуші, 
қонақ және аудармашы).  

 
9-тапсырма. Пікірталас барысында «Бетпе-бет» 

тақырыбы бойынша жастарға қатысты саяси ток-шоу 
дайындап, өткізіңіздер. 

Жағдаят. 
Бағдарлама барысында тікелей эфирде бірнеше 

сұрақтар қойылады, соның ішінде екі-үш сұраққа 
жауап берілу үшін аудармашы көмекке келеді. 

 
10-тапсырма. Пікірталас барысында «Сөз 

бостандығы» тақырыбы бойынша саяси ток-шоу 
дайындап, өткізіңіздер. 

Жағдаят. 
Ресми түрде БАҚ жүйесін мемлекеттік және 

мемлекеттік емес БАҚ деген екі ірі топқа бөлінеді. 
Бүгінде «Сөз бостандығы бар ма?» деген сұраққа 
жауап беріп көріңіздер. 

 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу.  
 
11-тапсырма. «Әдістемелік ұсынысты негізге ала 

отырып (5-7 мин) өз сөзіңізді дәлелдей отыра сөз 
сөйлеңіз». 

Жағдаят.  
Діни ұйымдар мен ағымдардың адамның 

денсаулығына және жастардың санасын улауға жол 
берілмеуі тиіс. Сондай-ақ дұғалар арқылы көңіл-
күйіне, мінез-құлқына зиян ететін іс-әрекеттер 
жасауына жол берілмеуі тиіс. «Өзіңіз қандай саяси 
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ағымды қолдайсыз? Сол жөнінде қысқаша айтып 
беріңіз». 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Баяндама жазу.  
 
12-тапсырма. «Саясаттың жаңа бағыттары» деген 

тақырыпқа арнайы баяндама жазыңыздар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кәсіби қазақ тілі            

153 

 

       13-сабақ 
 

ЖАЗБАША АУДАРМА ЖӘНЕ КЕДЕН ІСІ 
МЕН ЕЛШІЛІК ҚЫЗМЕТІ, ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ 

СТИЛЬ ЖӘНЕ ТІЛ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

«Жазбаша аударма» 
 
Жазбаша аударма – аударма кезінде мәтін 

көзбен оқылып, аударманы рәсімдеу жазбаша 
жүргізілетін кәсіби аударманың ең көп тараған 
түрі.  «Жазбаша аударма» деп түпнұсқаны 
жазбаша түрде аударуды айтады. Аударманың 
бұл түрі аудар-машыға түпнұсқаның мазмұнын 
қайта қарауға мүмкіндік береді.  

Жазбаша аударманың ауызша аудармадан 
айырмашылығы – мұнда уақыт жеткілікті болады, 
сондықтан түпнұсқа мен аударманың 
баламалығы-ның жоғары деңгейін қамтамасыз 
етеді. 

 
Жазбаша аударма тілдің баюына, өсуіне, 

қалыптасуына септігін тигізеді.  
Жазбаша аудармада әр сөздің қолданылуы қатаң 

тіл заңдылығына сай жазба, әдеби тіл нормасының 
негіздеріне сүйенеді.  

Жазбаша аударманың көркем аударма (әдеби) 
және ақпараттық (арнайы) аударма деген түрлері 
бар. 

Хат-хабар, ресми құжаттар, ғылыми және көркем 
шығармалар жазбаша аударылады. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7%D1%88%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Түпнұсқаның түрі мен мәтініне қарай 
аударманың да қолданылатын әр алуан тәсілдері 
бар. Мысалы,  

- ресми құжаттарды аударғанда, түпнұсқаны 
қаз қалпында бұлжытпай толық жеткізу көзделеді;  

- ғылыми және техникалық шығармаларды 
аударғанда, белгілі пәндердің терминологиялық 
ұғымдарын дұрыс беру көзделеді;  

- заңның дұрыс аударылмауы көптеген 
қиындықтар туғызады;  

- көркем шығармаларды аударғанда бірінші 
кезекте түпнұсқаның көркемдік-эстетикалық әсерін 
беру міндеті тұрады. 

 
 

Қазақстан Республикасының кеден қызметін 
жетілдірудің мақсаты – экономикалық саясат 
пен мемлекеттің қауіпсіздігі стратегиясын іске 
асырудың тиімділігін арттыру, сыртқы сауданы 
дамытуға жан-жақты ықпал ету болып 
табылады.  

 
 

Кеден қызметін реформалаудың негізгі 
міндеттерін шешу:  

- сыртқы экономикалық байланыстарды 
дамытуды; 

- «Сыртқы экономикалық қызмет»-ке 
қатысушы-ларға қызмет етудің сапасын арттыруды 
және уақытын қысқартуды; 

- бюджетке төлемдердің түсуін арттыруды; 
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- есірткілердің, қару-жарақтың, мәдени 
құндылық-тардың контрабандасының жолын кесудің 
тиімділігін көтеруді; 

- материалдық ресурстарды көлеңкелі 
айналымнан шығаруды; 

- ұйымдасқан қылмыскерліктің әлсіреуін; 
- Қазақстан Республикасының екі жақты және 

халықаралық шарттарда көзделген міндеттеме-
лерінің орындалуын; 

- Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіруіне ықпал етуді және әлемдік шаруашылық 
байла-ныстар жүйесіне біртіндеп кіруін қамтамасыз 
етеді. 

 
Елшілік – бір мемлекеттің екінші 

мемлекеттегі елшісі басқаратын дипломатиялық 
өкілдігі. Елшілік құрамына елшіден басқа ресми 
дипломатиялық қызметкерлер және 
қызметшілер енеді.  

Елшілікті төтенше және толық құқылы елші 
басқарады.  

 
 

Елші бір мемлекеттің екінші бір мемлекеттегі 
өкілетті дипломатиялық өкілдігінің басшысы. ҚР-
ның төтенше және Өкілетті Елшісі барған 
елдегі ҚР-ның өкілетті өкілі болып табылады. Елші 
мемлекеттердің өзара келісімімен тағайындалады. 
Ол тағайындалмас бұрын мына сатылардан өтеді: 

- агреман сұрау; 
- қызметке тағайындалуы; 
- тағайындалған елге келуі; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
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- сенім граммотасы тапсырылған соң қызметке 
ресми түрде кірісуі. 

Елшінің негізгі міндеттері: 
Өзін аккредиттеуші мемлекетпен оның азамат-

тарының мүддесін қорғау; 
Өзі орныққан ел өкіметімен келіссөздер жүргізу; 
Аккредиттеуші мемлекет пен өзі орныққан 

мемле-кет арасында өзара достық қарым-қатынасты 
дамыту; 

Елші аккредиттеуші елдің атынан сөйлейді. 
Елшілік қызметкерлерінің пайдалана алатын 

белгілі бір жеңілдіктері бар. Мысалы: жеке басына, 
тұрғын үйіне қол тигізбеу, кедендік жеңілдік, 
мемлекет ішінде еркін жүру құқы. Елшілік ұстау 
шығыны – әр мемлекеттің өз мойынында.  

Бүгінде әлемнің 45-ке жуық елінде 
Қазақстанның елшілігі бар, 55-тан астам елдің 
елшіліктері Қазақстанда жұмыс істейді. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және  

сөз тіркестерімен танысыңыз. 
жазбаша аударма – письменный перевод 
кеден ісі – таможенное дело 
елшілік қызметі – служба посольства 
дипломатиялық стиль – дипломатический 

стиль 
тіл ерекшелігі – особенности языка 
аударма кезінде – при переводе 
көзбен оқу – визуальное чтение 
аударманы рәсімдеу – оформление 

переводов 
түпнұсқадан жазбаша 
түрде аудару – 

письменный перевод с 
оригинала 
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хат-хабар – известия; вести  
ресми құжаттар – официальные 

документы 
қаз қалпы – 
 

без изменений (в том 
виде,  
в каком было раньше) 

ақпараттық аударма – информационный 
перевод 

әдеби тіл нормасы – норма литературного 
языка 

кезеңдер – этапы  
 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1. Жазбаша аударма қалай жүзеге асырылады? 
2. Жазбаша аударма аудармашыға қандай 

мүмкіндіктер береді? 
3. Түпнұсқаның түрі мен мәтініне қарай 

аударманың да қолданылатын тәсілдері қалай жүзеге 
асарылады? 

4. Жазбаша аударманың қандай түрлері бар? 
5. Жазбаша аударманың ауызша аудармадан 

айырмашылығы неде? 
6. Жазбаша аударманың кезеңдерінде қалай 

бірізділіктер талап етіледі? 
7. Егер мәтінді жариялау керек болса, 

аудармашыдан кейін мәтінді кімдер тексереді? 
 

«Дипломатиялық стиль және тіл ерекшелігі» 
Дипломатия сөздігінің өзіндік ерекшелігі – 

халықаралық дипломатиялық және халықаралық 
құқық терминология түрлерін қолдану болып 
саналады. Олар, негізінен, латын, француз сөздерінен 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7%D1%88%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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шыққан. Мысалы: консул, конвенция,  атташе, 
демарш, коммюнике. Орта ғасырларда «дипломатия 
тілі» болып ең алдымен  латын 
тілі, кейіннен француз тілі саналған.  

Орыс тілінен шыққан кейбір терминдер –
 посольство, посол, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, верительная грамота, советник, 
чрезвычайный посланник  және т.б. Осы терминдер 
қазақ тіліне –елшілік, елші, Төтенше және Өкілетті 
Елші,  сенім грамоталары, кеңесші, төтенше уәкіл  – 
деп аударылған.  

Дипломатиялық мәтіндер – әдеби тілдің сөздері 
мен тіркестерінің болуымен ерекшеленеді. Олар 
тиісті мағынада терминдер түрінде қолданылады, 
диплома-тиялық құжат тілімен стилистикалық түрде 
байланысады. Мысалы: протокол – халықаралық 
қатынастарда жалпы танылған ережелер 
жиынтығы.  Жақ (сторона) –  келіссөздерге 
қатысушы белгілі бір мемлекет  және оның үкіметі 
және т.б. 

Дипломатиялық құжаттардың стилі, әсіресе, 
халықаралық құжаттарға  қатысты, публицистикалық 
стильге  жақын келеді. Дипломатиялық стиль 
түрлеріне экспрессивті-эмоциональді сөздер тән. 
Мысалы: Сіздің көшбасшылығыңызбен Қазақстан 
биік белестерге жетті.  

Морфологиялық. Дипломатия тілінде ең айқын 
ерекшеліктерінің бірі зат есімдердің жиі қолданылуы. 
Мысалы: соғыс, бейбітшілік, жаһандану, 
қарусыздану, қауіпсіздік, лаңкестік, мемлекет.  

Дипломатиялық стиль түрінің,  жалпы ресми-
іскери тілдің мәтіндерінің негізі «етістік» болып 
саналады. Етістік  көпше түрдегі «біз» есімдігімен 
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байланысып,  ауыспалы осы (келер) шақта 
қолданылып,  дипломатия стилінің ерекшелігін 
құрады. Мысалы: «Біз АӨСШК-ге өсе түскен 
қызығушылықты қанағаттанушылықпен атап 
өтеміз. Осыған байланысты біз 2004 жылы Таиланд 
Корольдігінің және 2006 жылы Корея 
Республикасының толық құқылы мүшелер ретінде 
АӨСШК-ге кіруін құттықтаймыз.   

Дипломатия тілінің тағы бір ерекшелігі 
дипломатиялық мәтіндерде аббревиатуралардың өте  
көп қолданылуы. Халықаралық стандарт 
сипатындағы аббревиатуралар «қазақшаланбайды». 
Мысалы: ЮНЕСКО, ЮСАИД, НАТО, МАГАТЭ, 
ЮНИСЕФ; оларға қосымша дыбысталуына сәйкес 
жалғанады: ЮНЕСКО-ға, ЮСАИД-ке, НАТО-ға, 
МАГАТЭ-ге, ЮНИСЕФ-ке. 

Синтаксистік. Дипломатиялық құжаттар 
синтаксисі өзінің ұзақ  күрделі құрмалас сөйлемдер 
түрлерімен ерекшеленеді, салалас құрмалас 
сөйлемдер, сабақтас құрмалас сөйлемдер, аралас 
құрмалас сөйлемдер түрлері кездеседі.  

Дипломатиялық құжаттар тілінің мазмұндау тәсілі 
– хабарлы,  кейде сипаттау, пайымдау түрінде 
құрылады. Директивті  мазмұндау тәсілі 
халықаралық құжаттарға тән, төтенше жағдайларда – 
дипломатиялық қатынастарды тоқтатқанда, 
ультиматум жариялағанда ғана қолданылады. 
Наразылық ноталарында, ультиматум жариялағанда, 
бұйрық рай оған сәйкес императивті сөйлемдер тек 
ерекше жағдайларда  қолданылады. 
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3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 
тіркестерімен танысыңыз. 
дипломатия сөздігінің 
өзіндік ерекшелігі – 

отличительной 
особенностью словаря 
дипломатии 

дипломатиялық  
мәтіндер –  

дипломатические 
тексты 

әдеби тілдің сөздері мен 
тіркестерінің болуымен 
ерекшеленеді – 

характеризуется 
наличием литературных 
слов и 
словосочетаний 

әдеби тілдің сөздері слова литературного 
языка 

дипломатиялық 
құжаттар стилі – 

стиль дипломатических 
документов 

әсіресе – особенно  
дипломатия тілінде ең 
айқын ерекшеліктерінің 
бірі – 

одним из наиболее 
ярких особенностей 
языка дипломатии 

зат есімдердің жиі  
қолданылуы – 

частое использование  
существительных 

дипломатиялық 
құжаттар тілі – 

язык дипломатических 
документов  

пайымдау – рассуждение 
 

4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1) Дипломатия сөздігінің өзіндік ерекшелігі 
қандай терминология түрлерін қолдану болып 
саналады? 

2) Орта ғасырларда қандай тілдер  «дипломатия 
тілі» болып саналған? 
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3) Дипломатиялық құжаттардың стилі қандай 
стильге  жақын келеді? 

4) Дипломатиялық стиль түрлеріне қандай сөздер 
тән? 

 
5-тапсырма. Мәтінді мазмұндаңыз. 
«Елдестірмек елшіден» деген қазақ мәтелі, елші 

болудың екінің бірінің қолынан келе бермейтінін, 
оның оңай шаруа емес екенін аңғартады. Елшіге 
бірнеше тілді жетік меңгерумен қатар, терең білім, 
мол тәжірибе, мұқалмас қажыр-қайрат қажет. 
Елімізде ұлт пен ұлысты ұйыстырған, ел мен елді 
елдестірген, ұлт қайраткері дәрежесіне көтерілген 
елшілер аз болмаған. Соның бірі, әрі бірегейі – 
қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби елші, дипломат, 
мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш 
ардақтыларының бірі – Нәзір Төреқұлов. 

Нәзірдің әкесі ескіше, орысша сауаты бар, 
көбінше заң ісімен айналысқан, заманында көп 
нәрседен хабары бар білімдар кісі болған, сондықтан 
баласының орысша білім алуына айырықша көңіл 
бөлген.  

Нәзір 1905 жылы Қоқандағы сауда-саттық 
училищесіне оқуға түсті. Ол училищені 1913 жылы 
бітіріп, Мәскеу институтына оқуға түседі. Москвада 
оқып жүрген Нәзір орыс мәдениетін терең үйренумен 
бірге неміс, француз, түрік, араб, парсы тілдерін жете 
меңгеріп алады.  

Нәзір Төреқұлов – басшылық істермен қатар ХХ 
ғасыр басындағы қазақ журналистикасының дамуына 
да елеулі үлес қосқан адам. 
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 Н.Төреқұлов өмірінің соңғы жылдарында Сауд 
Арабиясына бүкіл СССР атынан елші ретінде 
жіберіліп, бұл қызметті абыроймен атқарды.  

 
6-тапсырма. Сөздікті пайдалана отырып, қазақ 

тіліне жазбаша аударыңыз. Салалар бойынша 
аудармаларды біліп алыңыз. 

Жалпы сипаттағы құжаттарды жазбаша аудару: 
іскерлік және жеке хат алмасу, дипломдар, 
төлқұжаттар, аттестаттар, анықтамалар, 
сертификаттар және т.б.; 

Экономикалық жазбаша аударма: ғылыми 
мақалалар, экономикалық болжамдар және т.б.; 

Банктік жазбаша аударма: инвестициялық 
меморан-думдар, валюталық реттеу, қаржыландыру 
бойынша есептемелер, қызмет көрсету 
келісімшарттары және т.б.; 

Қаржылық жазбаша аударма: бухгалтерлік есепте-
мелер, баланстар және т.б.; 

Заңгерлік жазбаша аударма: шарттар, келісім-
шарттар, сенімхаттар, тендерлік ұсыныстар, 
құрылтайлық және тіркеу құжаттары, сертификаттар; 

Техникалық жазбаша аударма: жобалық және 
нормативтік құжаттама, пайдалану жөнінде 
нұсқаулар, жабдықты монтаждау, ретке келтіру, 
жөндеу жөніндегі нұсқаулықтар т.б.; 

Медициналық жазбаша аударма: анықтамалар, 
үзінді көшірмелер, мақалалар, медициналық 
жабдыққа нұсқаулықтар, фармацевтика, хирургия 
т.б.; 

Мұнай-газ саласының құжаттамасын аудару: 
тендерлік құжаттама пакеттерін дайындау, мұнай 
және газ кен орындарының қазбалары бойынша 
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құжаттарды аудару, қауіпсіздік техникасы, мұнай-газ 
жабдығына қызмет көрсету және жөндеу бойынша 
құжаттарды аудару, мұнай-газ саласының 
экономикалық әрі заңгерлік құжаттарын аудару және 
т.б. жатады. 

 
Мәтінге сөздік 

жалпы сипаттағы құжаттарды жазбаша аудару  – 
письменный перевод документов общего характера 

іскерлік және жеке хат алмасу – деловые и личные 
переписки 

валюталық реттеу – валютное регулирование 
қаржылық жазбаша аударма – финансовый 

письменный перевод 
құрылтайлық және тіркеу құжаттары – 

учредительные и регистрационные документы 
жобалық және нормативтік құжаттама – 

проектные и нормативные документации 
пайдалану жөнінде нұсқаулар – инструктивные 

указания 
жабдықты монтаждау – монтаж оборудований 

ретке келтіру – привести в порядок 
жөндеу жөніндегі нұсқаулықтар – инструкции по 

устранению неисправностей 
үзінді көшірмелер – выписки 

мұнай-газ саласының құжаттамасын аудару – 
перевод документации нефтегазовой отрасли 

тендерлік құжаттама пакеттерін дайындау  – 
подготовка пакета тендерной документации 

мұнай және газ кен орындарының қазбалар 
бойынша құжаттарды аудару – перевод документов 

на нефтяных и газовых месторождениях 
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7-тапсырма. Орыс тіліне жазбаша аударыңыз. 
 
«Ең кішкене сөздік» 

әлемдегі ең қымбат 
кітаптар қатарына енді. 

 
 

 
 

Англияның кітап 
көрмесінде 

жарияланған әлемдегі 
ең кішкене сөздік 
«ерекше мұрағат» 

ретінде аукцион 
арқылы сатылған. 

 
 
 
Сөздік – 384 бет.  
Ұзындығы – 2.54 см,  
ені 1.9 см. 
Сөздікке 13 мыңнан артық 
ағылшын сөзі енген.  
Ол тек үлкейткіш әйнекпен 
(лупа) ғана оқылады. 
 

Сөздіктің иесінің 
(Англия азаматы) 
айтуынша, сөздік 1890 
жылы баспадан 
шыққан. Біраз жыл 

бұрын ескі кітап дүкенінен көріп, сатып алған.  
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Сөздік мойынға асып алуға 
ыңғайлы қалайыдан жасалған 
қорапқа салынған екен.    
 

(Дайындаған: Алшын Матай) 

 

 
8-тапсырма. Рөлдерге бөліп алып орыс тіліне 

аударыңыз және пікір білдіріңіз. 
Табысқа жету жолы 

Журналист пен бизнесмен арасындағы диалог: 
– Табысқа жету құпияңыз қандай? 
– Екі сөз. 
– Ол қандай сөздер? 
– Дұрыс шешімдер. 
– Дұрыс шешім қабылдау үшін не керек? 
– Бір сөз. 
– ?? 
– Тәжірибе. 
– Тәжірибені қалай жинағансыз? 
– Екі сөз. 
– Ол қандай екі сөз? 
– Бұрыс шешімдер. 
 
9-тапсырма. Қазақ тіліне жазбаша аударыңыз 

және пікір білдіріңіз. 
Әлемдегі ең қызықты тыйымдар 

Ішінен ойыншық шығатын шоколад 
жұмыртқаларды бүкіл әлем таниды. Киндер 
Сюрпризге АҚШ 1938 жылы тыйым салды. 

http://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/15935/
http://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/15935/
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Америкалық ғалымдардың ойынша, кішкене 
ойыншықтар бала өміріне аса қауіпті көрінеді. 

Сингапур еліне сағыз алып кіргізбейді, 
сатқызбайды. Сондықтан ол елдің 
тұрғындары сағыздың не екенінен де бейхабар десек 
болады. Бұл заң 1992 жылдан бері өз күшінде. 

2011 жылы Оңтүстік Корея түннен таңғы сағат 6-
ға дейін балаларға онлайн-ойын ойнауға болмайтыны 
туралы заң шығарды. 

Түркменстан 2005 жылы жанды дауыстыдан 
басқаларға «Жоқ!» деді. Фонограммамен айтуға 
тыйым салып, опера мен балетті жарамсыз етті. 

1990 жылдан бері Үндістанда алкогольді 
ішімдіктерге жарнама жасалмайды. 

http://massaget.kz/ 
 
Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 

дамыту үшін: 
Сұхбат жүргізу. 
 
10-тапсырма. Кеден мәселесіне байланысты 

бірнеше проблемалық сауалдар дайындап, сол 
сауалды жаныңыздағы досыңызға қойып, екеуара 
сұхбат құрастырыңыздар. 

Жағдаят. Биылғы он айда 31 қылмыстық іс 
қозғалды. Ол негізінен шетелден көлік алып келу, 
есірткі заттарын тасу, кедендік іс саласында 
әкімшіліктік құқық бұзушылықтарға байланысты. 

 
Топтық жұмыс. Дөңгелек үстел.  
 
11-тапсырма. Шет елден келген елшімен арадағы 

бірнеше мәселені шешу үшін (төменде берілген 

http://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/3266/
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сұрақтарды қатыстыра отырып) дөңгелек үстел 
жүргізіңіздер. 

Сұрақ: 
1)  Шетелдіктерге бала беруді тоқтату керек пе? 
2)  Ешбір бала жетім өспеуі тиіс, толыққанды 

отбасында, өзін жақсы көретін адамдардың 
ортасында тәрбиеленуі керек деген ұстаным дұрыс 
па? 

3)  Жетім баланың құнын 60 мың долларға бағалау 
дұрыс па?  

4)  Біз өзімізді мейірбан халықпыз дейміз. Сөйте 
тұра қаны бір бауырларымызды қалай жаттың 
асырауына бердік?  

Жағдаят. Талай жетім бала шетелдік асырап 
алушылардан зорлық-зомбылық көруде. АҚШ-та бір 
бала 9 жыл азап тартқан.  

Алайда, шетелде (30 елде) бұдан басқа 8 806 
жетім бала бар екен. 6 мыңнан астамы – АҚШ-та. 
725-і Испанияда, 426-сы Бельгияда. Африка 
елдерінде де бірнеше ҚР баласы жүр. 

Қытайдың өзі қазір бұл мәселеге аса сақтықпен 
қарап, шетке бала беруге шектеулер қоя бастады. 
Өйткені сыртқа тек қыз балаларды асырауға берген-
діктен, ел ішіндегі демографиялық баланс бұзылған. 

ТМД елдері ішіндегі Ресей мен Украинадан басқа 
туыстас Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан, 
Тәжікстан елдері Еуропа, Америка, Канадаға ұрпағын  
үлестірмейді екен. 

Қазақстаннан бала асырап алу үшін шетелдіктер 
қыруар қаражат жұмсайды. Осыдан 5 жыл бұрын бір 
отбасы 25-30 мың долларға шығындалса, қазір 60 
мың долларға жетеді.  
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Қарым-қатынастың жазбаша формасын 
дамыту үшін: 

Эссе жазу.  
 
12-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша эссе 

жазыңыз. 
Жағдаят. 
«Сыртқы қарым-қатынас қалай болу керек?» 
 
Мақала жазу. 
 
13-тапсырма. Тілдің бейнелеу құралдарын 

пайдалана отырып төмендегі тақырыпқа мақала 
жазыңыз. 

Жағдаят. 
 «Аудармашының кәсіби жолы». 
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      14-сабақ 
 
АУДАРМАШЫНЫҢ СТИЛИСТИКАЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ҚОҒАМДЫҚ-ДІНИ 

ЛЕКСИКАСЫ 
 

«Халықтық және діни мәдениеттің қайнар көзі» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республикамыздағы қоғам – мәдени және тарихи 
жағынан негізінен екі дәстүрлі дінге: сунниттік ислам 
(Ханафи мазхабы) мен христиандық православие 
діндеріне бағытталған. Олар еліміздегі барша діндар 
адамдар санының үштен екісін құрайды.  

Орыс тілінде дінге байланысты лексиканы 
шіркеуславян тілінен христиан дінін қабылдаумен 
бірге ауысқан сөздер құраса, қазақ тілінде ол көбінесе 
араб тілінен ислам дінімен бірге келген сөздер.  

Қайта оралған сөздердің тематикалық 
топтарының ішінде ең үлкені – ол дін лексикасы. 
Қазіргі кезеңде дін лексикасы кең қолданысқа ие. 

Қазақстанда бейбітшілік пен келісімде 100-
ден астам этностар мен 18 конфессия өкілдері 
өмір сүруде. Қазіргі уақытта әртүрлі 
көзқарастар, дәстүрлер мен мәдениеттердің 
алуандығына қарамастан, Қазақстан дін 
негізінде шиеленістері жоқ мемлекет болып 
қала беруде.  

Қазақстандағы діндер – діни 
тәжірибелерімен және көзқарастарымен 
ерекшеленетін, әртүрлі діни сенімдерді 
ұстанатын түрлі ұлыстар, тілдер, мәдени және 
әлеуметтік топтағы адамдардан тұрады.  
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Басқа қайта оралған сөздермен салыстырғанда дін 
тақырыбындағы белсенді қолданыстағы сөздер 
семантикалық өзгерістерге ұшыраған жоқ.  

Әр халықтың діни қағидаларына және діни салт-
дәстүріне қатысты ерекшеліктерді нақты танытатын 
қатар – теологиялық мазмұндағы фразалық тіркестер. 
Қазақ халқының діни салттарды ұстану дағдысынан 
тұрақталған бата беру, жеті нан пісіру және оны 
тарату, топырақ салу фразалары басқа тілдерде 
кездеспейді; бұлар ұлттық мәдениетке негізделген 
түсінік, ұғымның күрделі тұрақты атаулары.  

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
аудармашының 
стилистикалық  
мәселелері – 

стилистические 
проблемы переводчика 

қоғамдық-діни лексика 
– 

общественно-
религиозная лексика 

тұрмыстық салт-дәстүр  
– 

бытовые традиции, 
обычаи 

әртүрлі халық өкілдері  
– 

представители разных 
национальностей  

халықтық және діни 
мәдениеттің қайнар 
көзі  – 

источник народной и 
религиозной культуры 

діни мүддесі ортақ – общие религиозные 
интересы 

қазіргі уақытта – в настоящее время 
бейбітшілік пен 
келісімде – 

в мире и согласии 

100-ден астам этностар 
мен 18 конфессия  

представители более 100 
этносов и 18 конфессий 
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өкілдері – 
...қарамастан – несмотря на ... 
дін негізінде 
шиеленістері жоқ 
мемлекет болып қала 
беруде – 

государство где нет 
конфликтов на 
религиозной почве 

діни тәжірибе – религиозный опыт 
әртүрлі діни сенімдерді 
ұстанатын – 

придерживающиеся 
разные религиозные 
верования 

негізінен екі дәстүрлі 
дінге бағытталған – 

в основном направлены 
на две традиционные 
религии 

еліміздегі барша діндар 
адамдар санының 
үштен екісін құрайды – 

составляют две трети 
всех религиозных людей 
в стране 

қайта оралған сөздердің 
тематикалық 
топтарының ішінде – 

репродуктированные 
слова в тематических 
группах 

дін лексикасы кең 
қолданысқа ие – 

широко применяется 
религиозная лексика 

салыстырғанда – по сравнению 
дін тақырыбындағы 
белсенді қолданыстағы 
сөздер – 

активные слова на тему 
религии из религиозный 
тематики 

діни қағидалар – религиозные принципы 
теологиялық  
мазмұндағы – 

теологического 
содержания 

фразалық тіркестер – фразовые выражения 
басқа тілдерде  
кездеспейді – 

не встречаются в других 
языках  

бұлар ұлттық они основаны на 
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мәдениетке негізделген 
– 

национальной культуре 

ұғымның күрделі 
тұрақты атаулары – 

наименования сложных 
устойчивых понятий 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Қазақстанда қанша конфессияның өкілдері 

еңбек етуде? 
2) Қазақстан халқы, негізінен, қандай діндерге 

бағытталған?  
3) Қазақстан Республикасын неге зайырлы 

мемлекет дейді? 
4) Қазақ халқының діни салттарды ұстану 

дағдысынан тұрақталған қандай фразалар басқа 
тілдерде кездеспейді? 

 
«Діни лексика, конфессияаралық келісім 

формуласы» 
Қазақстан – ислам, православие, католицизм, 

протестантизм, буддизм және иудаизм өкілдері  
келісім мен бейбітшілікте өмір сүріп жатқан  

әлемдегі жалғыз жер. 
Н.Ә.Назарбаев. 

 
«Дін» термині «religio» деген латын сөзінен 

шыққан. Бұл терминнің неғұрлым мойындалатын 
нұсқалары Цицерон (б.э.д. 106-43) мен Лактанцийдің 
(шамамен 250-325 жылдан кейін к.б.) нұсқалары 
болып табылады. Цицерон бұл терминді «relegere» – 
артқа жүру, оралу, қайта оқу, ойластыру, жинау, 
аңдау, қорқу деген латын сөзінен жасаған және дінді 
құдайдан қорқу, қорқыныш және құдайларды 
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құрметтеу ретінде сипаттады. Дін туралы ілімдердің 
арасында діни (конфессионалдық) және діни емес 
(конфессионалдық емес) ілімдер бар. 
Конфессионалдық дінді түсінудің негізіне діни сенім 
жатуы тиіс, діннің мәнін түсіну тек сенетін жанға 
ғана тән. 

Конфессия – («confession» лат. тіл. – «дін жолы») 
– немесе діни сенім. Бірақ бүгінгі күні «конфессия» 
сөзі көбінде өзінің діни ілімі, культі, ұйымдық 
құрылымы бар ірі діни бағыттарды белгілеу үшін 
қолданылады. 

 
 

Діни сана–діни лексика, сондай-ақ–культ заттары, 
рәміздік әрекеттер және т.б. арқылы өмір сүреді, 
қызмет етеді жөне қайта жаңғырады.  

Діни лексика – бұл табиғи тілдің сөздік қорының 
діни мағына мен мәндерді білдіретін бір бөлігі.  

Діни лексиканың атауларын екі топқа бөлуге 
болады:  

1) атрибутталған қасиеттері бар нақты заттарды 
білдіретіндер: мысалы, «икон», «крест», «храм», 
«кардинал», «монастырь»;  

2) «Құдай», «періште», «жан», «керемет», «тозақ», 
«жұмақ» секілді гипостаздалған қасиеттер мен байла-
ныстарды білдіретіндер. 

  
 

Тілдің арқасында діни сана практикалық, 
әрекетшіл, топтық және қоғамдық түрге енеді және 
осылайша жеке адам үшін де өмір сүреді. Ерте 
кезеңдерінде тіл ауызша формада болды, діни сана 
ауызекі сөйлеу аркылы беріліп отырды. Жазудың 
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пайда болуы діни мағыналар мен мәндерді жазба 
түрінде де бекітуге мүмкіндік туғызды, сакральді 
мәтіндер пайда болды. Сөздің құдіреті, бәрінен 
бұрын дінде көрініс берді. 

Адамзаттың дінсіз тарихы да, мәдениеті де 
болмаған. Дін қай қоғамда болса да адамшылық 
құндылықтарының қайнар көзі ретінде қабылданады.  
  Қазақстан халқының конфессияаралық келісім 
формуласы – бүкіл прогресшіл адамзат тарапынан 
танылды және де бұл модель әлемнің көптеген 
мемлекеттері үшін үлгі болып отыр.  

Елімізде түрлі діни бағытқа жататын 18 
конфессияға тиесілі 3700-ге жуық діни бірлестіктер 
еркін жұмыстарын еркін жүргізуде.  Мемлекет 
тарапынан оларға ешқандай қысым және шектеулер 
қойылмаған. Тіпті мемлекет олардың (заңға қайшы 
келмесе) ішкі ісіне де араласпайды. Яғни біз – 
зайырлы принціпін ұстанған республикамыз.  

Еліміздің конституциясына сәйкес Қазақстан 
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам 
және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары (ҚР Конституциясы 1бап.1). 

  
  3-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 
тіркестерімен танысыңыз. 
терминнің неғұрлым 
мойындалатын 
нұсқалары 

наиболее признаваемые 
варианты термина 

артқа жүру  – идти назад 
оралу   – возвращение, 
қайта оқу  – повторное обучение 
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ойластыру  – продумать 
жинау  – собирать 
аңдау  – замечать; примечать 
қорқу  – бояться; пугаться 
құдайдан қорқу  – боязнь бога 
қорқыныш  – страх 
құдайды құрметтеу  – уважение богов, 

почитание бога 
сенім – доверие 
адамзат – человечество 
адамшылық құндылық-
тарының қайнар көзі 
ретінде қабылданады   – 

воспринимается как 
источник человеческих 
ценностей 

тең құқылы – равноправный 
діни және мәдени 
көптүрлілік – 

религиозные и 
культурные 
разнообразие 

Қазақстан тәуелсіздік 
жылдарында – 

Казахстан в годы 
независимости 

паш етіп келеді – продемонстрировал 
Қазақстан халқының  
конфессияаралық келісім 
формуласы – 

формула 
межконфессионального 
согласия казахстанског
о народа 

қысым мен шектеулер – давление и ограничения 
зайырлы мемлекет – светское государство 

 
4-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Қандай діни ағымдар өкілдері келісім мен 

бейбітшілікте өмір сүріп жатқан мемлекетпіз? 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


Жагипарова Майра Мусаевна 

176 

 

2) Конфессия  латын тілінде қандай ұғымды 
береді? 

3) Адамзаттың дінсіз тарихы, мәдениеті болады 
ма? 

4) Қазақстан тәуелсіздік жылдарында барша 
әлемге нені паш етіп келеді? 

5) Қазақстан қандай принціпті ұстанған 
республика? 

6) ҚР Конституциясының 1-бап, 1-тармағында не 
туралы айтылған? 

 
5-тапсырма. Қазақ тіліне жазбаша аударыңыз 

және пікір білдіріңіз. 
Қараңғы көше. Соқыр адам таяғын тықылдатып, 

қолына шырақ алып жол шетінде келе жатты. Көше 
қиылысындағы үлкен шам түбінде жайма ашып 
отырған кісі бұл соқыр адамның танысы еді.  

Жаймашы саудагер соқырдан:  
– «Сіз көрмейсіз ғой, шырақтың сізге керегі 

не?» деп сұрады.  
Соқыр адам:  
– «Көретін адамдардың мені соғып кетпеуі үшін 

түнде әдейі айналамды жарықтандырып жүремін» – 
деп жауап берді. 

 
6-тапсырма. Мәтіннен курсивпен жазылған 

сөздерді орыс тіліне аударыңыз және пікір білдіріңіз. 
«Қоғам және дін» 

Әңгіме қоғам туралы болғанда үш мәселеге 
арнайы тоқталған жөн, олар – саяси партиялар, 
зиялы қауым, дін мәселесі.  

«Дін» сөзінің араб тіліндегі мағынасы – сыйлық, 
үкім, есеп, жаза, мойынсұну, бағыну, құлшылық, 
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шариғат, заң, жол, тіпті, кейбір жағдайларда ұлт 
деген ұғымды да қамтиды. 

Дін мәселесі елімізде қанат жайып барады. Күннен 
күнге дінге бой ұсынушылар көбеюде. Діннің 
жаманы, жақсысы жоқ, ол әрбір адамның сезіміне 
қатысты болған соң, оны қадір тұтуымыз керек. 

Қазақстанда жүзден астам этностар мен ондаған 
діни конфессиялар бар. Ислам және православие 
діндеріне сенетін халық саны республикада шамамен 
90 пайызды құрағанымен, қоғам өмірінде өзге діндер 
ықпалы да айтарлықтай. Біздің Отанымыз егеменді 
Қазақ елі болғандықтан, мұндағы басты дәстүрлі дін 
– ислам. 

Дінсіз қоғам болмайды. Дін мен қоғам бір-бірінен 
ажырамайтын феномендер. Өркениетті Батыс 
елдерінде де, бізде де дін мемлекеттен ажыратылған, 
бірақ, ол қоғамнан ажыратылмайды. Дін – қоғамдық 
құбылыс, ал қоғам мемлекеттің субстанциясы. Яғни, 
әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
басқосуы ең алдымен – қоғамның мәселесі.  

  
7-тапсырма. Мақалдың мағынасын ашыңыз. 
1) «Бір тал кессең, он тал ек». 
2) «Жұмақ – ананың аяғының астында». 
3) «Жеті рет өлшеп, бір рет кес». 
4) «Ашу – дұшпан, ақыл – дос».  
5) «Көп сөз – күміс, аз сөз – алтын». 
6) «Жалғыз ағаш орман емес». 
7) «Сабыр түбі – сары алтын». 
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8-тапсырма. Мақал-мәтелдің сәйкесін табыңыз 
және мағынасын айтыңыз. 

Ұйқы – тынықтырады,  
Жұмыс – 
шынықтырады. 

Где вода – там 
достаток,  
Где народ – там 
праздник. 

Құдайдан қорықпа, 
құдайдан 
қорықпағаннан қорық. 

Не бога бойся, а того, 
кому и бог не cтрашен. 

Басы ауырмағанның 
құдаймен ісі жоқ. 

У кого голова не болит, 
тому до бога дела нет. 

Су жүрген жер береке,  
Ел жүрген жер мереке. 

Труд закаляет, сон 
освежает. 

 
Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 

дамыту үшін: 
Пікірсайыс жүргізу. 
 
9-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша 

пікірталас жүргізіңдер. 
Жағдаят. «Егерде табиғаттан тыс, қиял-ғажайып 

бейнелер діни мифтерде ғана емес, көркем 
шығармаларда да кездесетін болса, онда өнер мен 
діннің ықпалдастығы қалай қабылданады? 

 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу. 
 
10-тапсырма. «Діни дегеніміз не екендігін 

анықтап беріңіздер. Сондай-ақ өзіңіздің дінге деген 
көзқарасыңыз қандай?» 
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Жағдаят. Өзіңіздің достарыңыздың ішінде басқа 
ағымдағы дінге мойын ұсынғандары бар ма? Осылар 
турасында тобыңыздағы достарыңызбен ой бөлісіңіз. 

 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Баяндама жазу. 
 
11-тапсырма. Берілген тақырып бойынша 

баяндаманы жазбаша дайындаңыз және қорғаңыз.  
«Діни ағымдар және олардың бағыттары» деген 

тақырыпқа арнайы баяндама жасау. 
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        15-сабақ 

 
КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЛІ ЖӘНЕ 

АУДАРМАНЫҢ БЕЙНЕЛІЛІГІ 
 

«Көркем әдебиеттің тілі» 
Қоғамдық сананың айрықша саласы – өнер. 

Өнердің жалпы адамзат мәдениетінен алатын орны 
өзгеше. 

Өнердің түрі көп: кескін өнері – живопись, мүсін 
(сымбат) өнері – скульптура, сәулет өнері – 
архитектура, сөз өнері  – әдебиет.  

Мүсіншінің құралы – саз, суретшінің құралы – 
бояу, әншінің құралы – үн, бишінің құралы – қимыл 
болса, әдебиетшінің құралы – тіл. Бейнелеу, сәулет, 
мүсін өнерлері нақты, затты болғанымен бірақ 
жансыз, қимылсыз. Ал әдебиет кез келген шындықты 
қимыл, қозғалыс үстінде құбылтып, құлпыртып 
көрсете алады. 

Өнердің ішіндегі ең бір қадірлі де қасиеттісі – 
көркем әдебиет. Әдеби шығарма – адамның бүкіл ой-
қиялын, мінезін түгел баурайды: қуантады, 
сүйіндіреді, таңдантады, күйіндіреді, жылатады, 
күлдіреді… 

Кітап және симфония, сурет немесе мүсін не 
туралы деген сұрақтың жауабы біреу-ақ: адам 
туралы, адамның әсемдігі мен асыл қасиеттері 
туралы, адам рухының керемет күші мен қасиеті 
жайлы… Өнер дүниесінің (туындысының) бәріне 
ортақ мазмұн – адамның ойы, арманы, құштарлығы, 
мұраты. Адамды нақты қимыл-әрекет үстіндегі 
жанды бейнелеу – тек сөз өнерінің ғана еншісі. 
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Бейнелеу құралы – тіл. Тіл арқылы сөзбен сурет 
жасалады, яғни кез келген көркем шығарманың тілсіз 
өрілуі мүмкін емес. Көркем әдебиет тілі керегінде 
диалектілерді, жаргондарды, кәсіби сөздерді 
қамтитын синтетикалық тұрпатқа ие. 

 
1-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
қоғамдық сана – общественное сознание 
өнер – исскуство 
кескін – изображения 
мүсін  – скульптура 
сәулет өнері – архитектура  
сөз өнері  – искусство слова  
саз – глина 
қимыл – движение 
қасиетті – священный 
бейнелеу өнері – изобразительное искусство 
жансыз – безжизненный 
құбылту меняться; принимать иной 

вид; перевоплощаться 
құлпырту быть многокрасочным 
әдеби шығарма – литературное произведение 
ой – мысль 
қиял – фантазия, воображение 
баурайды – притягивать к себе 
қуанту – радовать 
сүйсіндіру – предоставлять 

удовольствие; вызывать 
восхищение 

таңданту – удивляться; восхищаться 
күйіндіру – огорчать 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C/
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жылату – доводить до слез 
адамның әсемдігі – красота человека 
туынды – произведение 
құштарлық – увлеченность 
нақты қимыл-
әрекет – 

конкретнее действия 

жанды бейнелеу – живое отображения 
бейнелеу құралы – изобразительное средство 
көркем әдебиеттің  
тілі – 

язык художественной 
литературы 

аударманың 
бейнелілігі – 

образность, 
выразительность перевода 

 
2-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Өнердің қандай түрлері бар? 
2) Мүсіншінің, суретшінің, әншінің, бишінің, 

әдебиетшінің құралы не? 
3) Өнердің ішіндегі жан-жақты әсер бере 

алатыны қайсысы? 
4) Адамның бүкіл ой-қиялын, сыр-мінезін түгел 

баурайтын қандай өнер? 
5) Кітап және симфония, сурет немесе, мүсін не 

туралы деген сұрақтың жауабы қандай  болмақ? 
6) Өнер дүниесінің (туындысының) бәріне ортақ 

мазмұнға не жатады? 
7) Адамды нақты қимыл-әрекет үстіндегі жанды 

бейнелеу ненің еншісінде? 
8) Тіл арқылы сөзбен не жасалады? 
9) Көркем әдебиет тілі қандай синтетикалық 

тұрпатқа ие? 
 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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3-тапсырма. Орыс тіліне аударыңыз және пікір 
білдіріңіз. 

«Сөз өнері – өнер атаулының ең қиыны және 
күрделілісі» (Бальзак). 

«Сөз өнері – өнердің ең жоғары түрі» 
(Белинский).  

«Өнер алды – қызыл тіл» (Мақал). 
 

«Көркем аударма» 
Көркем аударма деп көркем шығармаларды 

аударуды  атайды. Көркем аудармада әдеби 
жанрлары-на байланысты аударма бірнеше түрге 
жіктеледі: поэзия аудармасы, пьесса аудармасы, 
сатиралық шығарма аудармасы, көркем проза 
аудармасы, көркем өлеңдер аудармасы т.б. 

Көркем  шығарманы аудару – күрделі де, көп 
уақыт талап ететін шығармашылық жұмыс. 

Қазақ әдебиетінде қазіргі заманғы көркем аударма 
жасау дәстүрі ХІХ ғасырдан басталады.  

Абай неміс ақыны Гетенің, орыс ақындары 
Ю.Лермонтовтың, А.Пушкиннің жекелеген шығарма-
ларын қазақ тіліне ерекше көркемдікпен аударды.  

Ы.Алтынсарин орыс педагогы К.Д.Ушинскийдің, 
Ш.Құдайбердіұлы Л.Толстойдың («Асархадон 
патша», «Үш сауал»), А.С.Пушкиннің 
(«Дубровский», «Боран»), Тұрағұл Абайұлы 
М.Горькийдің («Челкаш»), АС.Неверовтың («Марья-
большевичка», «Мен өмірге жерікпін»), Б.Прустың 
(«Антек») шығармаларын аударып, көркем 
аударманың дамуына ықпал етті.  

ХХ ғасырда аударма ерекше серпінмен дамып, 
А.Байтұрсынұлы (И.Крылов мысалдары), 
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М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Әуезовтер көркем 
аударманың арнасын кеңейтті.  

Г.Бельгер, С.Ақтаев, Х.Өзденбаев, Ғ.Жарылғапов, 
Т.Нұртазин, Ә.Жұмабаев, Н.Шәкеев, Ж.Ысмағұлов 
т.б. қаламгерлер көркем аударма саласын жаңа сапаға 
көтерді. Филология ғылымдарының докторы 
Н.Сағындықованың «Көркем аударманың негіздері» 
(1995) аталатын монографиясы жарық көрді. 2002 
жылдан бастап «Аударма» баспасы әлем 
әдебиетіндегі көркем шығармалардың озық үлгілерін 
қазақ тілінде шығарып келеді.  

Әдебиет теориясы көркем аударманың негізгі үш 
түрі бар деп біледі. Олар: еркін аударма, сөзбе-сөз 
және балама аударма.      

(А.Қ.Жұмабекова, Г.З.Жабағиева.  
«Аударматануға кіріспе»). 

 
4-тапсырма. Мәтінге қажетті сөздер және сөз 

тіркестерімен танысыңыз. 
көркем аударма – художественный перевод 
сатиралық – сатирический 
сатиралық шығарма 
аудармасы – 

перевод сатирических 
сочинений 

жекелеген 
шығармаларын қазақ 
тіліне  аударды – 

перевел отдельные 
произведения на 
казахский язык 

ерекше серпінмен  
дамуда – 

развивается особыми 
темпами  

көркем аударманың 
арнасын кеңейтті – 

расширили каналы 
художественного 
перевода 

қаламгер – писатель 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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еркін аударма – вольный перевод 
сөзбе-сөз аударма – дословный перевод, 

калька 
балама аударма  – альтернативный перевод 

 
5-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
1) Көркем аудармада әдеби жанрларына 

байланысты қандай түрлерге жіктеледі? 
2) Орыс ақындары Ю.Лермонтовтың, 

А.Пушкиннің жекелеген шығармаларын кімдер қазақ 
тіліне ерекше көркемдікпен аударды? 

3) Қай баспа көркем әдебиет аудармаларын басып 
шығаруға арналған? 

4) ХХ ғасырда көркем аудармамен кімдер 
айналысты? 

5) Филология ғылымдарының докторы Н.Сағын-
дықованың 1995 жылы жарық көрген монографиясы 
қалай аталады? 

6) Әдебиет теориясы көркем аударманың негізгі 
қанша түрі бар деп санайды? 

 
6-тапсырма. Бірінші бөлікті орыс тіліне 

аударыңыз және пікір білдіріңіз. 
1. Суреткерге тән ерекшеліктер мыналар: 
«Сезім» – нәзік сезімталдық. 
«Бақылау» – жіті бақылағыштық. 
«Қиял» – творчестволық фантазия. 
«Интуиция» – сезімталдық. 
«Өмірбаян» – тәжірибе молдығы. 
«Парасат» – сананың саралығы. 
«Шеберлік» – өнердегі шын шеберлікке апарар 

жол – еңбек. Шеберлік шексіз. 
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«Шабыт» – шалқыған шабыт болмаса, 
шеберліктен де ештеңе шықпайды.  

2. Суреткерлік сипаты оның азаматтық рухынан, 
қоғамдық бітімінен басталады. Демек, оның жеке өз 
басының дара қасиеті, оның рухани жан дүниесі, 
әлеуметтік кейпі мен моральдық кескіні, 
дүниетанымы мен қоғамдық қызметі, білімі мен 
мәдениеті бір-бірімен ұштасып, бірін-бірі 
толықтырып, нағыз суреткердің өзіндік болмысын 
танытады. 

7-тапсырма. Курсивпен жазылған сөздерге мысал 
келтіріңіздер. 

 «Тілдің бейнелеу құралдары» 
Бейнелеу құралдары – әдебиетте көбінесе сөз қол-

дану тәсілдері, бейнелі сөздер ұғымын береді. 
Мысалы, метафора, метонимия, әсірелеу, 
тұспалдау, астарлау, теңеу, эпитет және стильдік 
айшықтар, дыбыстық қайталамалар. Кейіпкерлерді 
мінездеу, сөйлету, портрет жасау, табиғат 
көріністерін суреттеу, оқиғаны әртүрлі өрістету – 
осының бәрінде бейнелеу тәсілдері қолданылады.   

Ғажайып теңеу, метафораларды қолдануда қалам-
герге үлкен білгірлік, шеберлік, тапқырлық керек.  

 
8-тапсырма. Сөздікті пайдалана отырып, орыс 

тіліне аударыңыз. 
«Қазақша-орысша, орысша-қазақша 

терминология-лық сөздікте» мимика – мимика, жест 
− ым, жестикулировать – ымдау, поза – кескін, 
қалып, кейіп деп берілсе, осы сөздіктің «Педагогика 
және психология» саласы бойынша жест – ым, 
ишара, жест вербальный – вербалдық ым, мимика  – 
мимика, поза – кейіп деп берілген. Мимикаға, әдетте, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
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адамның бет-әлпеті қатысады. «Бет-әлпет» 
ұғымының ауқымына маңдай, көз, қас, қабақ, кірпік, 
мұрын, ауыз, ерін, құлақ, тіл, тіс, таңдай тәрізді 
мүшелері енеді.  

Адамның эмоционалды қалпынан хабар беретін 
ым-ишара, дене қалыбы, визуалды байланыс, дауыс 
ырғағы, дауыс екпіні, жанасу сияқты амалдарды 
бейвербалды яғни тілдік емес амалдар деп атайды. 

Жер бетінде ым тілін қолданбайтын бірде бір 
адам жоқ. Колумбияда 2000 ым-ишараның 
мағынасын ашып түсіндіретін арнайы сөздік те 
құрастырылған. Көптеген ым-ишаралар бізге ежелгі 
дәуірден жеткен және оның өзіндік тарихы да бар. 

Қарым-қатынаста ым-ишаралардың халықаралық 
және баршаға түсінікті түрлері де баршылық. 
Мысалы, адам өзгенің өзіне назар аударуын немесе 
оның қойған сұрағына жауап беруін өтінуді 
білдіретін ым-ишара – «қолын көтеру» болып 
табылады. Бір халықтың қарым-қатынасында 
қолданылатын бейвербалды амалдар, басқа бір 
халықта түсініксіз болып келуі де мүмкін. Амандасу 
кезінде адамдар бір-бірімен қол алысып амандасады. 
Бұл – баршаға бірдей түсінікті ым-ишара. 

 
Мәтінге сөздік: 

әлпет – вид; лицо; облик  
бет-әлпет – все лицо 
бет әлпеті биязы – нежные черты лица  
маңдай – лоб 
қабақ – веко; надбровье; надбровная дуга 
таңдай – нёбо 
артқы таңдай – гортань 
вербалды амалдар – вербальные действия 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B8%D0%B4/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
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бейвербалды амалдар – невербальные действия 
ым тілі – язык жестов 
дауыс ырғағы – интонация 
дене қалыбы – позы тела 
визуалды байланысы – визуальный контакт 
дауыс екпіні – порывы голоса 
жанасу – прикосновение 
назар аудару – обратить внимание 
 
9-тапсырма. Орыс тіліне аударыңыз, пікір 

білдіріңіз.  
Амандасу рәсімі кезінде: қытай  халқы – өз қолын 

өзі қысып, сәл еңкейіп, жымиятын болса, 
жапондықтар – көзін көтеріп, сәл еңкею арқылы 
амандасады, ал үнділіктер – екі алақанын біріктіріп, 
маңдайға тигізіп, бас ию арқылы амандасады екен. 

Қоштасар кезде шығарып салушы немесе жолға 
шығушы қолын бұлғайды, кейбір кезде ер адамдар 
арасында саусақтарын айқастырып қолдарын 
көтеретін («біз біргеміз!» дегенді білдіретін) 
жағдайлар кездеседі.  

Жұдырық түю – сес көрсетуді, қорқытуды 
білдірсе; бас бармақты көрсету – мақұлдауды, яғни 
жарайсың деп қолдауды, мақтауды (ал Нигерия, 
Ауғанстан, Иран, Италия секілді елдерде бұл қимыл 
адамға сес көрсетуді білдіреді); екі қолды екі жаққа 
жаю – көңілінің кеңдігі, ашықтықты; екі қолдың 
алақанын жайып, иықты көтеру – білмеуді, 
түсінбеуді аңғартса; сұқ саусақты кісіге қарай 
шошайту – намысқа тиюді, тұқыртуды, сондай-ақ 
сұқ саусақты жоғары көтеру «байқа» немесе 
«ойлан» дегенді байқатады. 
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Француздар сәнді қалпақтарын көтере бас изесіп 
амандасады. 

Немістер оң қолын көңілдене көтеріп, сәлемдесу 
ілтипатын білдіреді.  

 
10-тапсырма. Сөздікті пайдалана отырып, орыс 

тіліне аударыңыз. 
Телевизиядағы ақпараттық бағдарламаларда 

сөзден тысқары (невербаль) құралдардың атқаратын 
рөлі зор. Ондай құралдар түріне негізінен сөйлеу 
ырғақтылығы (мелодика речи) деген ұғымға 
жатқызылатын ритм, қуаттылық, пауза, логикалық 
және сөздік екпін, дауыс келбеті, ым мен ишара, қол 
сермеу қимылдары секілділер кіреді.  

Ым-ишара – бір жағынан ақпараттың жету 
мүмкіндігін оңайлатып, нанымдылығын арттырады. 

Радиохабарда ақпарат таратушы мен қабылдаушы 
бір бірін көре алмайтындықтан онда ым-ишара 
қолдануға еш мүмкіндік жоқ. Телевизияда оны 
қолдану қолайлы.  

 
11-тапсырма. Мәтінді оқып шығып автордың не 

айтпақ болғанын баяндаңыз және мәтінге ат 
қойыңыз. 

Демалуға келген үш жігіт номерді отельдің жетпіс 
бесінші қабатынан алған. Кешке таза ауаға шығуды 
шешкен үш жолдас шыға берісте әкімшіліктегілерден 
түнгі сағат 10-нан кейін лифттің істемейтінін біледі. 
Алайда, жігіттер отельге түнгі сағат оннан кешігіп 
келген еді. Жетпіс бесінші қабатқа жаяу шығу ақылға 
сыймайтынын айтып әкімшіліктегілерге қанша 
жалынғанмен, нәтиже болмады. Ескерту де жасалған, 
тек кешігушілер өздері кінәлі.  
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Сонымен, алда жетпіс бесінші қабаттағы номерге 
жаяу көтерілу мәселесі тұр. Үш жігіт әр жиырма бес 
қабаттан бөліп алып, сол жиырма бес қабатқа 
көтеріліп біткенше әңгіме дүкен құруды өз 
мойындарына алады. 

Араларындағы бірінші жігіт жиырма бесінші 
қабатқа дейін көңіл көтеріп, небір күлкілі оқиғаларды 
еске алып, көңілді біраз көтеріп тастады.  

Келесі кезекті алған жігіт ой қосарлық мәні бар 
салмақты әңгімелер айтып, кезекті үшінші жолдас-
тарына берген еді.  

Үшінші жігіттің әңгімелері мұңды екен. Жетпіс 
бесінші қабатқа да жетіп қалған жігіттер кілт 
тоқтады.  

Араларындағы біреуі өкінішті және ғибратты 
хабары барын айтты:  

— Жаяулатып жетпіс бесінші қабатқа да келіп 
қалыппыз, қатты өкініп тұрмын. Бірінші қабаттағы 
әкімшіліктегілерден бөлмеміздің кілтін алуды 
ұмытып кетіппіз.  

Қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын 
дамыту үшін: 

Топтық жұмыс. Пікірталас жүргізу.  
12-тапсырма.  Төменде берілген жағдаят 

бойынша «Көркем шығарманың тілі және газет-
журнал баспа бетінің (публицистика) тілін салыстыра 
отырып, талдау жасап беріңіз». 

Жағдаят. 
Б.Соқпақбаевтың «Шал мен бала» әңгімесінен 

үзінді. 
Трамвай қоңырауын шылдыр-шылдыр еткізіп 

қала шетіндегі соңғы аялдамаға тақап қалды. Жұрт 
орындарынан түрегеп есікке қарай бейімделді. 
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Орта тұста отырған бүкірлеу қаба сақал кіщкентай 
шал да трамвайдың әбден тоқтауын күтпей, имек бас 
таяғына сүйеніп, ілгері қарай жүрді. Бір қолында 
тағамдар салған сумкасы. Кенет трамвайдың жүрісі 
күрт баяулағанда, шал ілгері лықсып, құлай жаздап 
қалды. Оның арт жағына таман тақыр бас кішкене 
бала тұр еді. Шалдың қолтығынан шап беріп, сол 
ұстап үлгерді. Әйтпегенде, қауқарсыз қарттың не 
құлап, не алдағы біреулерге сүзе барып соғылатыны 
айқын еді. 

Рақмет, балам! 
Тақыр бас бала шалды трамвайдың басқышынан 

да демеп, сүйеп түсірді... 
 

Газеттен үзінді 
2016 жылдың қаңтарынан Алматы қаласында 

адам тасымалымен айналысатын қоғамдық көліктің 
барлық түрі (автобус, троллейбус, метро) электронды 
билеттеуге көшеді. Қоғамдық көлікте балама жолақы 
төлемі болмайды. Жолақы төлемі «электронды 
карта» арқылы жасалады. 

 
Топтық жұмыс. Сұхбат жүргізу.  
13-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша сұхбат 

жүргізуді ұйымдастырыңыздар. 
Жағдаят.  
Досыңызбен қандайда бір өзіңіз оқыған көркем 

шығарма туралы әңгімелесіңіз. 
 
Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамыту үшін: 
Мақала жазу. 
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14-тапсырма. Тілдің бейнелеу құралдарын 
(метафора, метонимия, әсірелеу, тұспалдау, 
астарлау, теңеу, эпитет) пайдалана отырып мақала 
жазып беріңіз. 

 
Баяндама жасау. 
15-тапсырма.  «Аудармашының кәсіби жолы» 

деген тақырыпқа арнайы баяндама жасаңыз. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Глоссарийлер 
 
Лингвистикалық контекст – мәтіндегі тіл 

бірлігі қолданылатын тілдік орта. 
 
Аударма – тілдік делдалдықтың түрі, онда 

түпнұсқаның өзге тілдік мәтінінің мазмұны басқа 
тілде тең бағалы мәтін жасау жолымен жеткізіледі. 

 
Аударма тілі (ПЯ) – аударма жасалатын тіл. 
 
Аударманың арнайы теориясы – аударманың 

лингвистикалық теориясының түрлі типті мәтіндерді 
аудару үрдісінің ерекшеліктері мен осы үрдіске сөз 
формалары мен оны жүзеге асыру шарттарының 
ықпалын зерттейтін саласы. 

 
Аудармашылық (тіларалық) трансформация – 

түрлену, оның көмегімен тупнұсқа бірліктерінен 
аударма бірліктеріне көшіруді жүзегі асыру болады. 

 
Аударма моделі – бүкіл тупнұсқаны немесе 

кейбір бөліктерін аудару үрдісін орындайтын 
бірқатар ойлау операцияларын шартты сипаттау. 

 
Аударма эквиваленттілігінің нормасы – 

аударманың түпнұсқаға бар мүмкіндігінше 
мағыналық жақындасуына талап. 

 
Аударма кезінде сөйлемдерді біріктіру – 

аударма амалы, онда екі жай сөйлемді бір күрделі 
сөйлемге айналдыру жолымен түпнұсқадағы 
синтаксистік құрылым түрленеді. 
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Дәл аударма – аударма, онда ПЯ-ның жанрлық-
стилистикалық нормасы мен қолданылуының 
қолданыс ережелерінен ықтималды ауышқуы кезінде 
тупнұсқа мазмұнының заттық-қисындық бөлігі ғана 
эквивалентті жаңғырады. 

 
Дикция – сөзді, тілдегі буындарды түсінікті, нық 

айту деңгейі. 
 
Портрет –  нақты бір тұлға туралы сұхбат 

түріндегі әңгімеде ол адамның сыртқы ғана емес, ішкі 
жан-дүниесіндегі ерекшеліктерге, оның өмірбаянына 
назар аударылады. 

 
Еркін аударма – эквиваленттілігі аударманың 

сол жағдайында қол жеткізуге болатын деңгейінден 
төмен орындалған аударма. 

 
Комментарий – кітап немесе мәтін туралы 

қысқаша түсіндірме беру. 
 
Қолжазба (рукопись) – кез келген шығарманың, 

мәтіннің т.б. қолжазбасы. 
 
Қысқарған аударма – аударма, онда 

тупнұсқаның кейбір бөліктері моралдық, саяси 
немесе пракиткалық сипаттағы өзге тұжырымдармен 
тастап кетіледі. 

 
Ресми хабар – бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы одан әрi тарату мақсатымен мемлекеттiк 
органдар беретiн ақпарат. 
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Рецензия – пікір – (көркем шығарма, ғылыми 
еңбек, спектакль т.б. туралы сын, пікір). 

 
Тақырып – автор тарапынан ең маңызды деп 

табылған мәселенің атауы. Белгілі бір мәселені көтеру. 
 
Түпнұсқа (оригинал) – көшірмеден бөлек, 

шығарманың негізгі түпнұсқасы, типографялық 
терімге берілетін материал. 

 
Сенсация –  қоғамды, жұртты дүрліктірген,   шу 

көтерген әлдебір оқиға, хабар. 
 
Сөздік аударма тәсілі – аударманың ұтымды 

вариантын іздеу үрдісінде аралық кезең ретінде 
араларындағы синтаксистік байланыстарды сақтай 
отырып, түпнұсқаның лексикалық бірліктерінің 
орнына ең жақын сәйкестіктерді қою. 

 
Көркем аударма – көркем әдебиет 

шығармаларының, негізгі функциясы оқырманға 
көркем-эстетикалық ықпал ететін мәтіндердің 
аудармасы. 

 
Идея – шығармадағы негізгі ой, автор сол арқылы 

өзінің азаматтық ұстанымын білдіреді. Идея 
материалды меңгеруге негіз болады.  

 
Эссе – публицистикалық сарындағы очеркке ұқсас 

шығарма. Мысалы,  ғылыми  эссе, тарихи  эссе, 
публицистикалық эссе т.б. 
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Аударма ісі саласында қолданылатын негізгі 
ұғымдардың қазақша-орысша түсіндірме сөздігі 

 
 

А 
ақпарат көздері – источники информаций  
ақпарат тасқыны – поток информации 
ақылды – умный 
ақыл-ой – интеллект, ум 
ақыл-өсиет – назидания 
ақысыз – бесплатный 
аудармашы – переводчик 
аудармашылық – переводчество 
ауызекі тіл – устная речь 
ауыздан-ауызға – из уст в уста 
аңдаусызда – нечаянно, невзначай 
аңыз – легенда 
абайсыз айтылған сөз – неосторожно сказанное 
абзал адам – благородный человек слово 
абыржымау – не растеряться; не суетиться 
абыржымастан – спокойно 
абыржып сөйлеу – говорить взволнованно; говорить 
растерянно 
абыройға ие болу – приобретать авторитет; 
завоевать хорошую репутацию 
автоқалам – авторучка 
авторлар ұжымы – коллектив авторов 
авторлық куәлік – авторское свидетельство 
авторлық қаламақы – авторский гонорар 
авторлық құқық – авторское право 
ағат сөз – необдуманно сказанное слово 
ағылшын тілінен қазақшалап бер – переведи с 
английского на казахский язык 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0/
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ағылшынша сөйлеу – говорить по-английски 
ағымдағы мәселелер – текущие вопросы 
айтып жеткізуге болмайды – нельзя передать 
словами 
ақпарат ағыны – поток информации 
ақпарат алмасу – обмен информацией 
ақпарат көздері – источники информации 
ақпарат кеңістігі – информационное пространство 
ақпаратты бұрмалау – искажение информации 
ақпаратты өңдеу – обработка информации 
астарлы сөз – двусмысленное слово 
атқарылған жұмыстың нәтижесі – результаты 
выполненной работы 
аударма жұмысы – переводческая работа 
аударманың дәлдігі – точность перевода 
аударылған – переведенный 
ауызекі қатысым – устная коммуникация 
ауызекі айтып беру – устно изложить; устно 
передавать 
ауызекі әңгіме – устный рассказ 
ауызекі сөз – разговорная речь 
ауызекі сөйлеу тілі – устная разговорная речь 
ауызша суреттеме – словесное описание; словесный 
портрет 

 
 

Ә 
әдеби өңдеу – литературная обработка 
әлемдік өркениет – мировая цивилизация 
әлемдік тәжірибе – мировой опыт 
әлемдік қауымдастық – мировое сообщество 
әлеуметтік – социальный  
әңгіме – беседа, разговор 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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әңгімелесуші – собеседник 
әңгімені мазмұндап айту – изложить содержание  
әңгіменің төркінін түсіну – понять суть разговора 
әңгіме арқауы – суть разговора 
әріптес – коллега 
әріптестік – партнерство 
әсерлі – впечатляющий 
әсірелеу – преувеличение 
әсер қалдырады – оставляет впечатление 
әзіл – шутка 
 

 
Б 

бағалы қасиет  –  ценное качество 
балама сөз – эквивалентное слово 
баламалық – эквивалентность 
балағат сөз – нецензурные слова 
бас кейіпкер – главный герой 
баспа табақ – печатный лист 
баспасөз – пресса 
баспахана – типография 
басу – печатать  
бастан-аяқ баяндау – излагать с начала до конца; 
излагать целиком 
басты мақсат – основная цель 
басты қасиет  –  главное достоинство 
басты талабы – главное требование 
басылым – издание 
баянат – рапорт 
бедел – авторитет; репутация 
бейнетаспа – видеокассета 
бейнебаян – изображение 
бейнелеу өнері – изобразительное искусство 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
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бейресми – неофициальный 
бейтаныс – незнакомый 
бейтаныс сөз – незнакомое слово 
бейімділік – склонность 
белгілі уақытта – в определенное время 
белсенді – активный 
белсенділік – активность 
бекер – напрасно, зря 
босқын – беженец 
бостандық үшін – за свободу 
боямасыз – правидивый, искренний 
бұқаралық ақпарат құралдары – средства массовой 
информации 
бұрмалау – искажение, фальсифицирование 
бұл кітаптың тілі ұғымды – язык этой книги понятен 
бұл шығарманың теңеулері күшті – в этом 
произведении сильные эпитеты 
білікті – квалифицированный 
білім – знание 
білімді – образованный 
біраз – немного 
бірауыздан – единогласно 
бірге – вместе 
бірден – сразу 
біртұтас – единый 
біртіндеп – постепенно 
біркелкі – одинаковый 
бірқалыпты – нормальный 
бірлік – единство 
біржақты – односторонний 
біртіндеп – постепенно 
бірізділік – последовательность 
біріншіден – во-первых 
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бір түбірлі сөздер – однокорневые слова 
 

В 
вавилондық – вавилонский 
вавилон мұнарасы – вавилонская башня 
виза алу – получить визу 
виза қою – визирование; поставить визу 
веложарыс – велогонка 
велосипедші – велосипедист 
велошабандоз – велогонщик 
вербалды – вербальный 

  
 

Г 
газдалған су – газировка 
газдалған – газированный 
геосаясат – геополитика 
гүлзар – газон, цветник 
гүлдену – процветат 
гүлзар – газон, цветник 

 
 

Ғ 
ғажап – удивительный, чудесный 
ғажайып оқиға – удивительное происшествие 
ғалым – ученый 
ғимарат – здание 
ғұлама – эрудит, ученый 
ғылым – наука 
ғылыми – научный 
ғылыми зерттеулер – научные исследования 
ғылымның жетістігі – достижение науки 
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Д 

дағды – привычка 
дағдарыс – кризис 
дамушы елдер – развивающиеся страны 
дамыту – развивать 
данышпан – гений 
дарынды аудармашы – талантливый переводчик 
дауыс – голос 
дауыс ырғағымен – с интонациями 
дауыс үндестігі – гармония голоса 
дауысқа салу – голосование  
даулы мәселе – спорный вопрос 
даярлықсыз – без подготовки 
дәйексөз – цитата 
дәйексіз – непоследовательный; непостоянный 
дәйектеме – обоснование 
дәлелдеме – аргументация 
дәл – точно 
дәлел – доказательство 
дәлелдеу – доказывать 
дәреже – степень 
дәріс – лекция 
дәрісхана – аудитория 
дәрумен – витамин 
дәстүрлі – традиционный 
дегенмен – однако, тем не менее, все-таки 
делдал – посредник 
дем алу – вздохнуть, дышать 
демалу – отдыхать 
деңгей – уровень 
дөңгелек үстел – круглый стол 
дұрысында – в действительности, по правде говоря 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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Е 

егемендік – суверенитет 
егжей-тегжей – подробно, детально, скурпулезно 
елші – посол, посланник 
елшілік – посольство 
еліктеуші – подражатель 
еліктеушілік – подражательство 
еңбекқор – трудолюбивый 
еңбекақы – заработная плата 
ереже – правило 
ескерткіш – памятник 
естелік – воспоминание 
ескірген сөздер – устаревшие слова 
ешқашан – никогда 

 
 

Ж 
жағдаят – ситуация 
жағымды – приятный 
жад – память  
жадында сақтау – сохранить в памяти 
жазбаша – письменно 
жазушы – писатель 
жақтаушы – сторонник 
жақсылық – благо; добро; благодеяние 
жақсылық хабар – добрая весть 
жан-жақты – всесторонний 
жаңашылдық – новаторство 
жарияланды – опубликовано 
жарыс – соревнование 
жарысу – соревноваться 
жауапкершілік – ответственность 
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жаһандану – глобализация 
жинақ – сборник 
жетік меңгеру – овладеть в совершенстве 
жоба – проект 
жолдама – путевка 
жоспарлы – планированный 
жүзеге асыру – осуществлять 
жүйе – система  

 
 

З 
замандас  – современник 
зерттеуші – исследователь 
зерттеу нәтижелері – результаты исследования 
зейін – внимание, помысел 
зейінді – внимательный, усердный 

  
 

И 
игеру – осваивать 
игерген – овладевший 
игі – благородный 
игілік – благо 
илану – верить 
ишара – намек 

 
К 

калькалау – калькирование 
кәдімгідей – как обычно 
келіссөз – переговор 
келісімшарт – контракт 
кеден – таможня 
кедергі – препятствие, преграда, помеха 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/
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кезекті – очередной 
кезектеп – поочередно 
кейбір – некоторый 
кедергісіз – беспрепятственно 
кеңес – совет 
кеңпейіл – добродушный 
кептеліс – пробка 
көсемсөз – публицистика 
ксөемсөзші – публицист 
көзқарас – взгляд  
көзге елестету – представить 
көздеген мақсатына жету – достигать цели 
көрме – выставка 
көркем әдебиет – художественная литература 
күтпеген оқиға – неожиданное событие 
күтпеген жерден  – неожиданно 

 
 

Қ 
қабілет – способность, одаренность 
қадам – шаг  
қаз-қалпы – без изменений 
қазіргі – теперешний, современный, нынешний 
қанатты сөздер – крылатые слова 
қанағат  –  умеренность в еде; неприхотливость 
қателеспеу – не ошибаться 
қателік – ошибка 
қате пікір – ошибочное мнение  
қоғамдық пікір – общественное мнение 
қозғалыс – движение 
қолжазба – рукопись 
қоғамдық – общественный 
қолайлы – подходящий; удобный; благоприятный 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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қонақжайлылық – гостеприимство 
құбылыс – явление 
құпия – тайна, секрет 
қисынды әңгіме – правдоподобный рассказ 
қызықты – интересный; забавный 
қызықтыратын – интересующий 
қырағы көз –  зоркий глаз 
қыстырма сөз – вводное слово; реплика 
қиыншылық – трудность 

 
 

Л 
лайықты – достойный  
лажсыздық – безвыходность, безысходность 
лайықты – достойный, заслуженнный 
лайым – всегда, постоянно 
лақап – слух, молва 
лауазымды адам – должностное лицо 
лезде – очень быстро, моментально 

 
 

М 
мағлұмат – сведение 
мадақ – хвала, восхваление 
мазасыздық – беспокойство, тревога 
мақсаттас – единомышленник 
мақсаттылық – целеустремленность 
мақтаныш – гордость 
машақат – хлопоты, суета 
мәдени мұра – культурное наследие 
мәжбүр – вынужденный, принужденный 
мәжбүрлік – принужденность, принудительность 
мәртебе – статус 
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мәтін – текст  
мекеме – учреждение 
мемлекеттік – государственный 
мейірімді – милосердный 
мүдде – интерес 
мүдделі – заинтересованный 
мүмкіндік – возможность 
мұра – наследие 
мұрагер – наследник 
мұражай – музей 
мұрағат – архив 

 
 

Н 
нақты мақсаттар – конкретные цели 
нақты деректер мен мәліметтер – конкретные факты 
и сведения 
нақты оқиғалар мен құбылыстар – реальные 
события и явления 
намыс – гордость 
нәзік дауыс – нежный голос 
негізгі ақпарат – основная информация 
нұсқа – версия, вариант 
нұқсан келтіру – нанести вред 

 
 

О 
образды – образный 
озық ойлы – прогрессивно мыслящий 
ойлау – думать, мыслить 
ойлану – думать; размышлять; обдумывать 
ой-өріс – кругозор 
оқиға – событие 
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оқырман – читатель 
оқырман талабы – требование читателя 

 
 

Ө 
өзекті – актуальный 
өзекті мәселе – актуальная проблема 
өз атынан от своего имени 
өз бетінше – самостоятельно 
өз еркімен бас тарту – добровольный отказ 
өз қатесін мойындау – осознавать свою ошибку 
өз мүмкіндіктерін есептеу – учитывать свои 
возможности 
өз тәжірибесі бойынша – по своему опыту 
өзін-өзі – сам себя 
өз-өзінен – сам по себе 
өзімен-өзі – сам собой 
өзінше – по-своему 
өзге тілден ауысқан сөздер – иноязычная лексика  
өкіл – представитель  
өкілеттік – полномочие 
өкілетті – полномочный 
өлеңмен жазылған шығарма – стихотворное 
произведение 
өлі тілдер – мертвые языки 
өмірбаяндық очерк – биографический очерк 
өмірлік тәжірибе – жизненный опыт 
өміршеңдік – жизнеспособность 
өнер туындылары – произведения искусства 
өндірістік тәжірибе – производственная практика 
өнертапқыш – изобретатель 
өңдеу – обработка 
өрескел қателер – грубые ошибки 
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өркениет – цивилизация 
өркениетті – цивилизованный 
өсиет – завещание 

 
 

П 
пайымды – разумный, сообразительный 
пайымсыз сөз – неразумное слово 
парақ – лист бумаги 
парақша – листок 
прозалық шығармалар – прозаические произведения 
пікір – мнение  
пікірсайыс – дискуссия 
пікірталас – диспут 

 
 

Р 
расында – в самом деле 
редакциялау – редактирование 
ресми – официальный 
ресми емес – неофициальный 
ресмилік – официальность 
ресми кездесу – официальная встреча 
ресми сапар – официальный визит 
ресми хабар – официальное сообщение 
ретсіз сөйлеу – сказать не к месту 
ретіне қарай – по возможности 
ресми өкіл – официальный представитель 
ресми хат – официальное письмо 
рухани – духовный  

 
С 

сабақтастық – взаимосвязанность  
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сабырлы – терпеливый; сдержанный; спокойный 
салааралық – межотреслевое 
салғырттық – халатность, равнодушие 
салыстырмалы – сравнительный, сопоставительный 
сасқалақтық – растерянность, суетливость 
сауалнама – вопрос-анкета 
сауатсыздық – неграмотность, безграмотность 
саз батпақ – болота 
саябақ – парк 
саяжай –дача 
саясат – политика 
саясаткер – политик 
саясаттану – политология 
саяси – политический 
сәтсіз – неудачно 
сенім – доверие 
сирек кездесетін сөз – редко встречающееся слово 
сөздік қор – словарный запас 
сөйлеуші – выступающий 
сөйлеу қарқыны – темп речи 
сөйлеу ырғағы – ритм речи 
сөйлеу тілі – разговорный язык, разговорная речь 
суреттеу әдісі – способ описания 
сұхбат – интервью 
сұхбаттасу – собеседование 
сыйақы – премия 
сыйлау – дарить 
сыртқы бейнесі – внешний вид 
сыртқы саясат – внешняя политика 
сыпайылық – вежливость 
сын – критика 
сынау – критиковать 
сілтеме – сноска  
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Т 
табиғи – природный  
табиғи дауыс – природный голос 
талап – требование 
талапты – целеустремленный, инициативный 
таласу – спорить 
талғаммен – со вкусом 
талдамалы – аналитический 
танымдық – познавательный 
танымастай – неузнаваемый 
танымал – известный 
танысу – знакомиться 
таң қалдыру – удивлять 
тапқырлық – находчивость 
тапсырыс – заказ 
тарату – распространение  
тармақ – пункт 
тәжірибелі – опытный 
тәркілеу – конфискация 
тәртіп бұзушылық – нарушение дисциплины 
туынды – произведение 
тосыннан – внезапно, неожиданно 
төзімділік – терпеливость, стойкость, выносливость 
төзімтал – терпеливый 
түсініксіз – неясный, непонятный 
тұрғындар  – жители  
тыйым – запрет 
тыйым салу – запретить 
тыйым салынады – запрещается 
тыңдау – слушать  
тыңдарман – слушатель 
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тыңғылықты – аккуратный; тщательный 
тырнақша  – кавычка 
тікелей – непосредственно 
тіпті – даже 
тіл білімі – языкознание; языковедение 
тілдік мәдениет – языковая культура  

 
 

У 
у – яд 
удай қымбат – очень дорого 
уайым – тоска, грусть 
уақыт – время  
уақытында – во время 
уәде – обещание 
уәделі – обещанный, условленный 
уәделесу – договориться 

 
 

Ұ 
ұғыну – понимать; осознавать 
ұғым – понятие 
ұғымды – понятный 
ұқыпсыз – неаккуратный, небрежный 
ұжым – коллектив  
ұзақ мерзімді – долгосрочный 
ұйымдастырушылық қабілет – организаторская 
способность  
ұқсастық – сходство 
ұланғайыр – необъятный 
ұлттық өнер – национальное искусство  
ұлттық дәстүр – национальная традиция 
ұмытшақ – забывчивый, рассеянный 
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ұмтылады – стремятся 
ұрпақ – поколение 
ұстамды – сдержанный 
ұстаным – позиция 
ұстану – придерживаться 
ұсыну – предлагать  
ұсыныс – предложение  
ұтымды – выигрышный  
ұтқырлық – содержательность 
ұтқыр сөз содержательная речь 

 
 

Ү 
үйретуші  – обучающий, репетитор 
үздік – лучший 
үзінді – отрывок 
үкім – приговор 
үкімет – правительство 
үлес – доля 
үміткер – претендент 
үнемі – всегда, постоянно 
үрдіс – тенденция 
үдеріс – процесс 

 
 

Ф 
фантастикалық – фантастичный 
федералдық – федеральный 
формалдылық – формальность 
функционалды – функциональный 
фразалық – фразовый 
фразеологиялық – фразеологический 

 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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Х 

хабар – известие 
хабарлама  – сообщение 
хабаршы – вестник 
хабарлау – оповестить, уведомить 
хабарландыру – объявление 
халық – народ 
халықтық – народность 
хаттама – протокол 
хатшы – секретарь 

 
 

Ш 
шабыт – вдохновение 
шағын – небольшой 
шапшаң – быстро  
шаршаған – усталый 
шашу – рассыпать 
шеберлік – мастерство 
шетелдік – зарубежный 
шеткі – крайний 
шешім – решение  
шолу – обозревание; обзор 
шолушы – обозреватель 
шикізат көздері – сырьевые ресурсы 
шығармашылық – творческий 
шығыстанушы –  востоковед 
шынайылық – искренность 
шындық – правда; реальность 
шыншыл – справедливый 
шу – шум 
шұғыл – срочно, быстро 
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Ы 
ықпал –  влияние; воздействие 
ықпалды – влиятельный  
ықпалдастық – интеграция  
ықпал ету – оказать влияние 
ықтимал – возможный, возможно 
ықылас – внимание 
ымдап білдіру – дать знать жестом 
ымдап көрсету – указывать жестом; указывать 
взглядом 
ымдап шақыру – подзывать жестами 
ымдасып сөйлеседі – объясняются жестами 
ынталы – инициативный 
ынтымақ – согласие; солидарность 
ынтымақтастық – сотрудничество 
ыңғайлы – комфортный 
ырым – примета 
ысырап – трата 

 
 
І 

із – след 
ізгі тілек – наилучшее пожелание 
іздеу – искать 
іс – дело 
іскерлік кездесу – деловая встреч 
іскерлік – деловой 
ісқағаздары – делопроизводство 
іссапар – командировка 
іле-шала – сразу, незамедлительно 
ілтипат – любезность  
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ірі – крупный 
іспеттес – подобный, наподобие 
ішкі саясат – внутренняя политика 
ішіндегі – среди, внутри  
ішінара – частично 

 
Я 

я – либо, или 
яғни – то есть 
ядролық – ядерный 
ядролық қару-жарақ –  ядерное оружие 

 
 

Э  
экономика жағдайына – состояние экономики 
эвакуациялық мерзім – эвакуационный период 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/


Жагипарова Майра Мусаевна 

216 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
1) А.Қ.Жұмабекова, Г.З.Жабағиева. 

«Аударматануға кіріспе»: Оқу құралы. -Алматы, 
2008. 

2) Ә.С.Тарақов. «Аударма психологиясы және 
мәдениеті». -Алматы: Қазақ университеті, 2005. 

3) Ш.Бектұров. «Қазақ тілінің қолданбалы 
граммати-касы». -Астана, «Флориант» баспасы, 
2003.  

4) А.Жұмаділдаев. «Жас алаш», 22.01.2002. 
5) Н.Қ.Мухамадиева. «Кәсіби қазақ тілі». 
6) З.Күзекова «Кәсіби қазақ тілі».  
7) Ж.А.Жақыпов. «Аудармашы анықтамалығы». 

-Алматы, 2009.  
8) «Жұлдыздар әлемі» журналы. 27.11.2015 
9) «Мөлдір бұлақ» журналы. 14.05.2009 
10) Қ.Иманбекқызы. «Алматы ақшамы». 12.05.2014 
11) Қазақстан Республикасы Президентінің 

Қазақстан халқына жолдауы, 2012. 
12) Қазақстан Республикасынды білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға мемлекеттік 
бағдарламасы. 

13) Қазақ ұлттық энциклопедиясы. 
14) М.Байгісиев. Халықаралық экономикалық 

қатынастар. А., 1998. 
15) Словарь. «Борисов А.Б. Большой 

экономический словарь. – М.: Книжный мир, 
2003. – 895 с. 

16) Baq.kz 
17) kazinform,  Д.Байманов. 29.01.2016. 
18) http://www.inform.kz/rus/article/2865125 
19) http://massaget.kz/ 
20) http://www.inform.kz/kaz/article/2750948 

http://juldyz-alem.kz/?author=1
http://almaty-akshamy.kz/?p=19591
http://www.inform.kz/rus/searchauthor/260
http://massaget.kz/
http://www.inform.kz/kaz/article/2750948


Кәсіби қазақ тілі            

217 

 

21) Источник: http://e-history.kz/ru/contents/view/370 
© e-history.kz 

 

http://e-history.kz/ru/contents/view/370


Жагипарова Майра Мусаевна 

218 

 

Мазмұны 
1 «Әлемдік білім беру аясы» 

Болон үдерісі. ....................................................... 
 
5 

2 «Қазіргі қоғамдағы ғылым» 
БАҚ сипаты........................................................... 

 
16 

3 «Жаһандану жағдайындағы халықаралық 
коммуникация» 
Жаһандану. ...........................................................  
Коммуникацияның ерекше құрылымы – 
ғаламтор және жарнама ...................................... 

 
 

28 
 

29 
4 «Әлемдік қоғамдық-саяси ая»  

Әлемдік халықаралық ұйымдар (БҰҰ, ЕҚЫҰ, 
ШЫҰ...)................................................................. 

 
 

40 
5 «Халықаралық экономикалық ая» 

Еуроаймақ.... ......................................................... 
Халықаралық экономикалық ұйымдар»............ 

 
50 
53 

6 «Аударма әлемі және аудармашы» 
Аудармашы.......................................................... 
Аударманың грамматикалық мәселелері және 
ғылыми-техникалық лексика. Ғылыми  
техникалық тіл.................................................... 

 
63 
 
 

66 
7 «Ауызша аударма және іскерлік өзара 

қарым-қатынас саласындағы тіл»  
Ауызша аударма................................................... 
Мемлекеттік құжаттар, басқармалар мен 
ұйымдардың лингвистикалық ерекшеліктері.... 

 
 

76 
 

79 
8 «Заң лексикасы, құқық тілі және 

аударманың лексика-семантикалық 
мәселелері» 
Заң тілінің өзіндік ерекшелігі............................. 
Заң терминдерінің қолданысы............................ 

 
 
 

89 
92 

9 «Инновациялық технология лексикасы 
және аударма түрі» 

 
 



Кәсіби қазақ тілі            

219 

 

Аударманың түрлері. Аударманың  
топтастырылуы туралы........................................ 
Facebook-тегі «интернет» тілі............................. 

 
102 
106 

10 «БАҚ» лексикасы және аударма 
прагматикасы 
БАҚ лексикасы..................................................... 
 Жарнамалық мәтіндер......................................... 

 
 

115 
118 

11 «Екіжақты аударма және экономика мен 
бизнес лексикасы» 
Екіжақты аударма.............................................. 
Экономикалық кірме терминдер..................... 

 
 

129 
132 

12 «Саясат тілі және қоғамдық-саяси 
аударма» 
«Саясат тілі»......................................................... 
«Қоғамдық-саяси аударма»................................. 

 
 

142 
145 

13 «Жазбаша аударма және кеден ісі мен 
елшілік қызметі, дипломатиялық стиль 
және тіл» ерекшелігі 
Жазбаша аударма................................................. 
Дипломатиялық стиль және тіл ерекшелігі....... 

 
 
 

153 
157 

14 «Аудармашының стилистикалық 
мәселелері мен қоғамдық-діни лексикасы» 
Халықтық және діни мәдениеттің қайнар көзі. 
Діни лексика, конфессияаралық келісім 
формуласы............................................................ 

 
 

169 
 

172 
15 «Көркем әдебиеттің тілі және аударманың 

бейнелілігі» 
Көркем әдебиеттің тілі......................................... 
Көркем аударма.................................................... 

 
 

180 
183 

 Глоссарийлер........................................................ 193 
 Қазақша-орысша түсіндірме сөздік.................... 196 
 Пайдаланған әдебиеттер тізімі............................ 216 

 











Жагипарова Майра Мусаевна 

Жагипарова Майра Мусақызы  
«Тұран» университетінің аға оқытушысы, п.ғ.м., 
Әлем халықтары жазушылары одағының мүшесі 

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

ЖОО орыс бөлімінде оқитын 
 «Аударма ісі» мамандығы студенттеріне арналған 

оқу құралы 

Басылуға 24.04.2017 жылы қол қойылды. 
Пішімі. 60х84  1/16. Тапсырыс №---- 

Офсеттік қағаз. Көлемі 13,02 б.т.  
Таралымы 1000 дана. 

Алматы қаласы. 
«ТОО «ColorCity».» баспасында басылды. 

Наурызбай батыр көшесі, 9. 
Тел. +7 727 329 24 40 


	Кулумбетова Л.Б., Сокира Т.С. PR-МЕНЕДЖМЕНТ готовый 01 1
	Уч.пос_Аударма ісі_ А-5_22.12.16_Жагипарова М.М._Университет Туран (29.03.17 и 27.06.17)
	Алматы, 2017
	УДК 811.512.122 (085-8)
	ББК 81.2 Қаз-923
	Ж 14
	Тұран университетінің ғылыми кеңесі ұсынған
	Пікір жазғандар:
	Халықаралық бизнес академиясы, ф.ғ.к., доцент О.М.Әбутәліп
	«Тұран» университеті аға оқытушысы, доцент ф.ғ.к. Т.Қ.Төлегенов
	«Тұран» университеті аға оқытушысы, ф.ғ.к. А.А.Қаршығаева
	Ж14  Жагипарова М.М.
	Кәсіби қазақ тілі. Оқу құралы. – Алматы: «Тұран» университеті, 2017. -224 бет.
	ISBN 978-601-214-245-7
	Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары оқу орындары «Аударма ісі» мамандығының орыс бөлімінде оқитын студенттерге арналған. Оқу құралы 15 сабақтан тұрады. Әр сабақта лексикалық, грамматикалық тапсырмалар және жағдаяттар қамтылған.
	УДК 811.512.122 (085-8)
	ББК 81.2 Қаз-923
	ISBN 978-601-214-245-7    © Жагипарова М.М., 2017
	© «Тұран» университеті, 2017
	АЛҒЫ СӨЗ
	Автор
	Әлем тілдерінің саны

	Әлемдегі ең қиын және ең оңай тілдер
	ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ҒЫЛЫМ

	86400 секунд
	бейнеленген – изображенный
	11-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша пікірталас жүргізіңіздер.
	Жағдаят. «Ілеспе аудармашы болу үшін адамда қандай дағды және қандай қасиеттер болуы керек?».

	ғылыми және техникалық мәтін –
	заңдылық –
	ғылыми мәтіннің когнитивтігі –
	ақпаратты жеткізуге арналған –
	мағынасы жақын сөздер –
	мұнда қолданылады –
	жалпығылымдық сипаттау лексикасы –
	бейтарап нұсқа –
	стилистикалық тепе-теңдіктегі синонимдерге бай екендігі –
	маңызды рөл атқарады –
	маңызды мәнге ие –
	маңызды сипат алады –
	синонимдік орамдар –
	когнитивтік ақпараттың деңгейін арттыратын құралдар ретінде –
	қысқартулар 
	қолданылады –
	олардың логикалық құрылымы жағынан –
	тұтастығын бұзбау –
	қисынды –
	тұжырымды –
	дәлелді –
	тез меңгеріледі –
	құжаттау –
	лингвистердің алдына қойылып отырған –
	маңызды міндеттер –
	жүйелеу ісі –
	тілдік бірліктер –
	ұқсас формалар –
	ұйымдық-өкілеттік –
	ұйымдық –
	өкілеттік –
	басқару аппаратының құрылымы –
	қызметтік нұсқау –
	құрылтайшылар келісімі –
	алғыс жариялансын –
	шара қолданылсын–
	бекітілсін –
	жүзеге асырылсын –
	сөгіс жариялансын –
	көмек көрсетілсін –
	виновный; грешник
	заимствованные слова
	вина
	виновник; виновный, 
	обвиняемый 
	преступление
	преступный 
	Facebook-тегі «интернет» тілі
	қолданушы –
	адамның әлеуметтік желісіндегі парақшасына қарап –
	8-тапсырма. Қазақ тіліне аударыңыз және мазмұндаңыз.
	Байтерек и Самрук
	Автоматты түрде аударма жасайтын көзілдірік
	«Экономикалық кірме терминдер»
	8-тапсырма. Мәтінді оқып оған ат қойыңыз және  мазмұндаңыз. Пікір қосыңыз.
	Екі дос шөл далада жолаушылап келе жатады. Бір кезде олар сөз таластырып қалады. Олардың біреуі ашуланып екіншісінің бетінен шапалақпен тартып жібереді. Таяқ жеген досы бетінің ауырып тұрғанын сезсе де, ештеме демей-ақ құмға: «Бүгін мені жан досым ұрд...

	көкорай шалғын – луг
	тасқа ойып жазу – высечь на камне
	таңырқаған –  изумленный
	«Елбасы» – Мемлекет басшысы.
	ретке келтіру – привести в порядок

	керісінше –
	кезекпен –
	қоғамның дамуы  –
	саяси,  мәдени, экономикалық 
	өзгерістер –
	несиеге алынған
	өзгеріссіз –
	экономикалық кірме терминдер  – 
	требующие финансовых затрат
	экономикалық кірме терминдер  –
	тілдердің туыстығы  –  
	халықаралық лексикалық қор  – 
	дыбыстық құрамы  – 
	тілдің сөздік құрамы  –  
	баршылық –  
	выговор
	сайлау науқаны –
	кандидаттың саяси беделi мен оның болашағы –
	сөйлей бiлуі –
	сөз көмегімен –
	сайлаушыларды –
	хат-хабар –
	ресми құжаттар –
	қаз қалпы –
	«Ең кішкене сөздік» әлемдегі ең қымбат кітаптар қатарына енді.
	Әлемдегі ең қызықты тыйымдар
	1) Қазақстанда қанша конфессияның өкілдері еңбек етуде?
	2) Қазақстан халқы, негізінен, қандай діндерге бағытталған?
	3) Қазақстан Республикасын неге зайырлы мемлекет дейді?
	4) Қазақ халқының діни салттарды ұстану дағдысынан тұрақталған0T 0T33Tқандай0T33T 0Tфразалар басқа тілдерде кездеспейді?
	«Діни лексика, конфессияаралық келісім формуласы»
	Қазақстан – ислам, православие, католицизм, протестантизм, буддизм және иудаизм өкілдері
	келісім мен бейбітшілікте өмір сүріп жатқан
	әлемдегі жалғыз жер.
	1) Қандай діни ағымдар өкілдері келісім мен бейбітшілікте өмір сүріп жатқан мемлекетпіз?
	2) Конфессия  латын тілінде қандай ұғымды береді?
	3) Адамзаттың дінсіз тарихы, мәдениеті болады ма?
	4) Қазақстан тәуелсіздік жылдарында барша әлемге нені паш етіп келеді?
	дауыс ырғағы – интонация
	назар аудару – обратить внимание

	адамзат –
	адамшылық құндылық-тарының қайнар көзі ретінде қабылданады   –
	тең құқылы –
	діни және мәдени көптүрлілік –
	Қазақстан тәуелсіздік жылдарында –
	паш етіп келеді –
	Қазақстан халқының 
	конфессияаралық келісім формуласы –
	қысым мен шектеулер –
	зайырлы мемлекет –
	көркем аударма –
	сатиралық –
	еркін аударма –
	сөзбе-сөз аударма –
	абайсыз айтылған сөз – неосторожно сказанное
	абзал адам – благородный человек слово
	абыржымау – не растеряться; не суетиться
	абыржымастан – спокойно
	абыржып сөйлеу – говорить взволнованно; говорить растерянно
	абыройға ие болу – приобретать авторитет; завоевать хорошую репутацию
	автоқалам – авторучка
	авторлар ұжымы – коллектив авторов
	авторлық куәлік – авторское свидетельство
	авторлық қаламақы – авторский гонорар
	авторлық құқық – авторское право
	ағат сөз – необдуманно сказанное слово
	ағылшын тілінен қазақшалап бер – переведи с английского на казахский язык
	ағылшынша сөйлеу – говорить по-английски
	ағымдағы мәселелер – текущие вопросы
	айтып жеткізуге болмайды – нельзя передать словами
	ақпарат ағыны – поток информации
	ақпарат алмасу – обмен информацией
	ақпарат көздері – источники информации
	ақпарат кеңістігі – информационное пространство
	ақпаратты бұрмалау – искажение информации
	ақпаратты өңдеу – обработка информации
	астарлы сөз – двусмысленное слово
	атқарылған жұмыстың нәтижесі – результаты выполненной работы
	аударма жұмысы – переводческая работа
	аударманың дәлдігі – точность перевода
	аударылған – переведенный
	ауызекі қатысым – устная коммуникация
	ауызекі айтып беру – устно изложить; устно передавать
	ауызекі әңгіме – устный рассказ
	ауызекі сөз – разговорная речь
	ауызекі сөйлеу тілі – устная разговорная речь
	ауызша суреттеме – словесное описание; словесный портрет
	әңгімені мазмұндап айту – изложить содержание 
	әңгіменің төркінін түсіну – понять суть разговора
	әңгіме арқауы – суть разговора
	бастан-аяқ баяндау – излагать с начала до конца; излагать целиком
	баянат – рапорт
	бейтаныс сөз – незнакомое слово
	белгілі уақытта – в определенное время
	бұл кітаптың тілі ұғымды – язык этой книги понятен
	бұл шығарманың теңеулері күшті – в этом произведении сильные эпитеты
	бір түбірлі сөздер – однокорневые слова
	виза қою – визирование; поставить визу
	ғылымның жетістігі – достижение науки
	қанағат  –  умеренность в еде; неприхотливость
	қолайлы – подходящий; удобный; благоприятный
	лауазымды адам – должностное лицо
	нұқсан келтіру – нанести вред
	озық ойлы – прогрессивно мыслящий
	өз атынан от своего имени
	өз еркімен бас тарту – добровольный отказ
	өз қатесін мойындау – осознавать свою ошибку
	өз мүмкіндіктерін есептеу – учитывать свои возможности
	өз тәжірибесі бойынша – по своему опыту
	өзге тілден ауысқан сөздер – иноязычная лексика 
	өлеңмен жазылған шығарма – стихотворное произведение
	өлі тілдер – мертвые языки
	өмірбаяндық очерк – биографический очерк
	өнер туындылары – произведения искусства
	өрескел қателер – грубые ошибки
	пайымсыз сөз – неразумное слово
	прозалық шығармалар – прозаические произведения
	ресми сапар – официальный визит
	ресми хабар – официальное сообщение
	ретсіз сөйлеу – сказать не к месту
	ретіне қарай – по возможности
	тәртіп бұзушылық – нарушение дисциплины
	ұтқырлық – содержательность
	ұтқыр сөз содержательная речь
	ымдап білдіру – дать знать жестом
	ымдап көрсету – указывать жестом; указывать взглядом
	ымдап шақыру – подзывать жестами
	ядролық – ядерный
	ядролық қару-жарақ –  ядерное оружие
	эвакуациялық мерзім – эвакуационный период
	Экономикалық кірме терминдер.....................
	Жагипарова Майра Мусақызы
	«Тұран» университетінің аға оқытушысы, п.ғ.м.,
	Әлем халықтары жазушылары одағының мүшесі

	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



