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мультимедийных технологий должны шире применяться во всех трех типах интерактивности, описанных
выше.
Для обеспечения максимальной эффективности каждого типа взаимодействия и соответствия
программы обучения тому типу взаимодействия, который наилучшим образом подходит для
образовательных процессов разных предметов, а также для студентов разных курсов, преподавателям
необходимо применять принцип специализации обучения.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования
подготовки студентов в современном профессиональном учебном заведении. Так как основные
методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.
Список литературы:
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ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕ АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ
СӚЗДІКТЕРДІ ҚҦРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ
Асылбекова С.К., аға оқытушы
Инновациялық Еуразия университеті
Бұл мақалада информатика пәнінен мемлекеттік тілде терминологиялық сӛздіктерді құру қажеттілігі қарастырылған.
Қазақша бірыңғай ғылыми сӛздіктердің жоқтығының мәселелері, оларды құру ерекшеліктері мен қойылатын талаптар мен ұсыныстар
келтірілген.
В данной статье рассматривается проблема создания терминологического словаря по информатике на государственном
языке. А также исследованы проблемы отсутствия единой базы научных терминов на казахском языке, приведены их особенности и
предложения по их решению.
In this article the problem of creation of the terminological dictionary is examined on an informatics in a state language. And also the
problems of absence of single base of scientific terms in Kazakh language, their features over and suggestions are brought on their decision.

Қазіргі заманда мемлекеттік тілді білуге, қастерлеуге деген талап күнде жоғарылап келеді. Тіл
ӛзектілігі біздің елімізде үлкен мәселелердің бірі. Күннен-күнге қай саланы алсақ та, оның ішінде жоғары
білімді мамандарды дайындау жүйесіне қазақ тілі толығымен енгізілген. Осыған орай білім беру жүйесі
кӛптеген қиыншылықтарға тап болып отыр. Әсіресе мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік материалдарды
пайдаланудың маңыздылығы ӛте зор.
Алайда ӛмірдің ӛзгергенімен, техникалық терминдердің пайда болуына ерекше кӛңілмен қарау
қажет. Себебі біздің басты мақсатымыз студенттерге терең білім беру, олардың кәсіби-коммуникативтік
біліктілігін арттыру, ана тілін сӛз мәдениеті талаптарына сай деңгейде дұрыс қолдана білу іскерліктерін
жетілдіру. Сондықтан жаңадан жасалған терминдер тілмен қатар даму керек.
Термин жасау, қалыптастыру, терминологияны жүйелеу, реттеу жұмыстарын дұрыс жолға қою,
жалпы ғылыми-техникалық терминологияның даму бағытын белгілеу – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін
ӛзекті мәселелерінің бірі болып табылады.
Қазіргі таңда компьютерлер тұрмысымыздың барлық саласын түгелдей қамтып жатыр.
Компьютерлерлермен тілдесу кӛпшіліктің күнделікті қажеттілігіне айналып отыр.
Қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие болғаннан бастап-ақ, барлық салалар мүмкіндіктерінше
терминдердің қазақша баламаларын қолдануды дәстүрге айналдырған. Тіл қоғаммен бірге жаңарып, ондағы
болып жатқан ӛзгерістерге дер-кезінде жауап беріп, күрделі ұғымдарға лайықты сӛз тауып беріп, үнемі
дамып, қалыптасу үстінде.
Ғылым мен техниканың даму заманында мыңдаған жаңа ұғымдар пайда болып жатыр. Ал
техниканы тиісті ғылыми ұғымдарсыз, сол, ғылыми ұғымдарды білдіретін арнайы терминдерсіз меңгеру
мүмкін емес екені айдан анық. Мысалы, «Информатика» пәнін қарастыратын болсақ, бірыңғай
терминологиялық сӛздіктердің жоқтығынан студенттер пәнді меңгеруде бірсыпыра қиындықтарға тап
болып жатыр. Бүгінгі күнде компьютерлік технологияларға қатысты терминдер орыс тілінде, не болмаса
ағылшын тілінде қолданылып жатыр. Бұның пайдалы да, зиянды да жағы бар. Екі тілдің қатар жүру
кесірінен информаткиа терминологиясы әлі күнге толық орнатылған жоқ. Кейбір термин сӛздердің толық
болмауы немесе тіпті жоқтығы үлкен қиыншылық туғызады. Кез-келген білім саласындағы
терминологиялық жүйе түсінігі адамдар қолданатын терминмен, оның түсінігімен, білімімен байланысты
болуы керек.
Терминологиялық жүйе түсінігінің әр пәндік аймақта ӛзінің әр түрлі ұғымы болады. Кейбір
терминдерді мамандар ӛздері аударып, кей кездері тіпті ӛздері ойлап та шығарады. Бұдан, әрине, кӛптеген
кемшіліктер туындайды. Олар:
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Терминдердің кӛпмағыналылығы, яғни, бір термин әр түрлі түсінік береді;

Синономия. Мұнда, керісінше, бір түсінікке бірнеше терминдер сәйкес келеді;

Терминдер сӛздерінің нақты анықтамаларының жоқтығы;

Басқа тілдерде кейбір терминдердің баламасының болмауы. [5]
Мысал ретінде бірнеше сӛздерді алайық: «программалық жасақтама», «бағдарламалық жасақтама»,
«программалық қамтамасыздандыру», «бағдарламалық қамтамасыздандыру» сияқты терминдер бір
мағынаны береді: компьютердің жұмыс істеуіне арналған бағдарламалар жиынтығы. Тінтуір термині кейбір
әдебиеттер мен сӛздіктерде «тышқан», енді біреулерде «маус» немесе «тінтуір», «маркированный список» «таңбаланған» немесе «маркерленген» тізім деп аударылып жазылған. Бұндай жағдайлар, яғни әртүрлі
әдебиеттерде бір сӛзді әрқилы пайдалану, әсіресе, студенттерге, болашақ мамандарға меңгеріп, пайдалану
қиынға түседі. Себебі жоғары оқу орындарында аудармашыларды емес, әр түрлі саладағы компьютерді
жетік білген қазіргі заманға сай мамандарды дайындауымыз керек. [2]
М.Балақаевтың мәдениет туралы айтқан анықтамасын тіл мәдениетімен жалғастырсақ ол ӛз ойын
былайша кӛрсетеді: «Тіл мәдениеті дегеніміз - тілдік тәсілдердің ширау, жетілу дәрежесі. Сонымен қатар, ол
тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, тілдік тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық,
орфоэпиялық, морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс қолдану дағдысы». [1]
Сондықтан да терминдік аудармаларда жоғарыдағы кемшіліктерді жою үшін келесі талаптарды қоюға
болады:

компьютерлік терминдердің аударылу ерекшелігіне сипаттама беру;

терминдер аудармасының дәлдігін, мағыналылығын және тілдік нормаға сәйкес келуін
қадағалау.

ұлттық терминологияны реттеу, қалыптастыру және қолданыс аясын кеңейту.[4]
Негізінде орыс тіліндегі информатика терминдер шет тілдерінен енген, сондықтан оның түпнұсқасы
ағылшын тіліне зер салған дұрыс. Ӛйткені сӛздің түп негізіне сүйенбесек, ортадағы тілде кеткен қателіктер
қазақ тіліне шұбатылып келгені байқалады.
Егер ЖОО информатиканы оқытуда қазақ тіліндегі түсініктер жүйесі толығымен қолданылса, онда
оқытудың тиімділігін кӛтеруге, студенттердің оқуға деген қызығушылығын арттыруға болады.
Ол үшін келесі міндеттерді орындау қажет:

жоғары оқу орындарында мамандарды дайындаудың тиімділігін жоғарылату үшін ақпараттық
технологияларды қолданудың басымдылығын кӛрсету, білім беруде информатикадан қазақ тілді
терминдерінің түсініктер жүйесін қалыптастыру;

жаңа телекоммуникациялық және мультимедиа технологияларға сүйеніп, информатиканы
оқытудың қазақ тілді түсініктер жүйесінің мазмұнын қалыптастыру;

информатика бойынша терминологиялық сӛздіктердің сапасына қойылатын талаптар кешенін
жинақтау және соның негізінде жоғары оқу орындарында информатиканы оқытуда қолданылатын
терминологиялық сӛздіктердің пайдалану әдістемесін дайындау. [6]
Жаңа қоғамның ӛмірге қабілеттілігі тікелей ақпараттық қамтамасыз ету жүйесінің дамуымен
байланысты. Бүгінгі күні адам қызметінің қай саласында болмасын, ақпараттың кӛлемін ӛңдеуді
автоматтандыратын компьютерлік және басқа да техникаларды пайдаланбау мүмкін емес. Ал егер де
қазақша техникалық терминдер мәселесі шешілмейтін болса, онда бір саладағы адамдар «әртүрлі тілде»
сӛйлегенмен тең болады. Бұл жағдай қазақ тілінің ӛзінің қиын кездерін шегіп жатқанда, оның мәртебесін
кӛтермейтіні анық.
Ұлттық тілді қорғаудың ең үздіксіз және тиімді жолы толыққұнды ұлттық ғылыми тіл құру болып
табылады. Ұлттық тіл ғылыми тіл ретінде танымдық үрдісте белсенді қатысады және ӛзін-ӛзі жетілдіруді,
жаңа терминологиялық мәліметтермен қанықтыруды жүргізе отырып, ұлттық тілдің дамуын
қалыптастырады.
Әрине қазақ тілінің құрамына шет тілдік терминдерді қосу – ол қоғамдық дамудың нағыз нәтижесі
болып қабылданбайды, алайда ақпараттық технологиялардың, оның ішінде компьютерлік технологиялардың
шет елдерден келгендіктен ағылшын терминдерінсіз толыққұнды терминдер сӛздігін құру үлкен қателік те,
тәжірибеде ол мүмкін емес сияқты.
Ақтӛбе облысы, Әділет департаментінің ұйымдастырушылық-бақылау және кадрлық жұмыс
бӛлімінің бас маманы Ә.Ж. Ермағамбет «Терминдерді біріздендіру тиімділігі» мақаласында ұлттық
терминологияны дамыту, қалыптастыру, термин жасау жұмыстары бойынша келесі ережелерді ұсынған:

байырғы қазақ лексикасы сӛздерінің қорын барынша пайдалану;

басқа да түркі тілдерінің оң тәжірибесін термин шығармашылығында пайдалану;

интернационалдық терминдерді қолдану. Осы қағидат терминдері қазақ орфографиясының
заңдарына бағындыру жолымен жүзеге асырылады.

ғылыми түсініктің ұлттық баламасы түсініктің мәнін толық бере алатын сӛздерден алынуы
керек;

алынған балама түсініктің басқа ұқсас мағыналарымен шатаспау керек;

ғылыми терминнің қабылданған баламасы туған тілдің ғылыми ерекшеліктері мен
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заңдылықтарына сәйкес құралу керек және оның сӛздік құрамына кіруі тиіс.[4]
Айталық, информатика пәнінің терминдерінің аудармасының орнына мәндік қазақша терминдерін
алуға болады. Аударманы келесі ұсыныстар арқылы жүзеге асыруға болады:

жаңа сӛзжасамды құрастыру;

түркі-тілдес халықтардың тілінен, яғни біздің тілімізге туыс ортадан мәндік балама іздеу;

балама іздемей сол түсінікті бастапқы күйінде қалдыру.
Жаңа түсінікті кейбір сӛз тіркестері:
Бағдарламалық жасақтама
- программное обеспечение
Монитор
- монитор
Бума
- папка
Тінтуір
- мышь
Батырма
- кнопка
Перне
- клавиша
Маркированный список
- таңбаланған тізім [3]
Шынында да кӛптеген латын сӛздері оқулықта болсын, тіпті халқаралық құжаттарда да аудармасыз
қолданылатыны белгілі, бірақ одан ол терминдерді ешбір ел ешқашанда ӛз тіліне аудармасын деген түсінік
тумаса керек. Мысалы, «терроризм», «коррупция», «аэропорт», т.с.с. іздей берсең кӛп терминдер халықаралық құжаттарда аудармасыз қолданылады. Алайда, бұл терминдер қазіргі кезде біздің заңдарымызда
«лаңкестік», «жемқорлық» «әуежай» болып тӛл тілімізге аударылып, қолданылып жүр, одан ешқандай
қолайсыздық туындап жатқан жоқ. Алайда мұндай тұжырымды техникалық терминдерге қолдануға болады
деп тура кесіп айтуға болмайды. Сол себепті информатика түсініктернінің ғылыми аудармасын құруда
келесі тұжырымдамаларды ұстану қажет:
1. Компьютерлік терминдердің аударылу ерекшелігіне сипаттама беру;
2. Компьютерлік терминдерді аударғандағы дәлдігін, мағыналылығын және тілдік нормаға сәйкес
келуін қадағалау;
3. Аударма сапасы мазмұндық сәйкестікпен ӛлшену керек немесе мазмұндық мәндердің сәйкестігі
болу керек;
4. Аударма терминнен басталады. Ғылыми аударма ғылыми термин ӛзіндік ұлттық эквивалентке ие
болғанда ғана дамиды;
5. Аударманың тұтастығын сақтау қажет, яғни аударма түсініктердің ұлттық-тіл кеңістігіне тілдің
қалыптасқан жүйесін бұзбай ену мүмкіндігі.[6]
Қазіргі таңда білім беруде жаңаша инновациялық технологиялардың қолданылуы студенттердің
білім сапасын арттыру мақсатында үлкен қажеттіліктерді қамтамасыз етуді талап етеді. Ал оның ең басты
бӛлімі терминология сӛздігі болып табылады.
Білігі бар адам ғана қай ортада да ӛзіне сенімді бола алады және айналасындағылармен ӛзара тіл
табыса білуге қабілетті болады. Ал, тіл табыса білу — еңбек нәтижелігінің ең қажетті шарты.
Сапасы расталған терминологиялық сӛздіктерді қолдану жоғары оқу орындарында информатиканы
оқытудың сапасын күшейтіп, мемлекеттік тілде ӛз ойын жетік әрі білікті деңгейде жеткізе алатын заманға
сай мамандарды дайындауға мүмкіндік береді.
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