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머리말

2017 아스타나엑스포는 국가간 교류를 위한 의사소통

에 적합한 장소이며, ‘미래 에너지’를 주제로 진행될 이번 

엑스포에서 방문객들의 이해를 위해 한국어-카자흐어-러

시아어 사전과 회화집은 무엇보다 절실합니다.

사전은 에너지분야의 기술용어가 중점적으로 제시되

었고 기존 에너지자원의 용어도 정의되어 있기에 엑스포 

참가자와 방문객들에게 의미있는 자료가 될 것입니다. 또

한 회화집에는 대형 국제행사를 진행하기 위한 기반도 제

시되어 있습니다. 나아가 ‘미래 에너지’와 관련된 최소한의 

어휘들과 전시회의 안내서에 소개된 아스타나 관광지 등은 

소통의 기능을 더욱 확대시킬 것입니다.
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ㄱ

가공
Өңдеу Переработка

가공 기술 Өндіріс технологиясы Технология 
производства

가공시설 Өңдеу зауыты Перерабатывающий 
завод

가까운 미래, 앞날 Жақын болашақ Ближайшие будущее
가능성/잠재력 Потенциал Потенциал
가능한 이노배이션 
객체

Әлеуетті инновация-
лық нысандар

Потенциальные инно -
вационные объекты

가루 Ұнтақ Порошок 
가뭄 Қуаңшылық Засуха
가벼운단위화면 Жарық аспабының 

экраны
Экран светового 
прибора

가변속도로전기기계 Айналу жиілігі 
айнымалы электр 
машинасы

Электрическая маши-
на с переменной 
частотой вращения

가변형 구조 Tиімді құрылым Гибкие структуры
가상전람 Виртуалды көрме Виртуальная 

выставка
가설 Гипотеза Гипотеза
가속하다 Жеделдету Ускорять 
가스 Газ Газ 
가스계량기[미터] Газ есептеуіш Газосчётчик
가스 공급 Газбен қамтамасыз ету Газоснабжение
가스 공급 Газды жеткізу/

тасымалдау
Доставка газа

가스 물 Газды су Газовая вода
가스 방전 전구 Газ тәріздес шам Газоразрядная лампа
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ㄱ
가스 분배 시스템을 
설치하다

Газ тарату жүйесін 
қондыру

Установка 
газораспредели-
тельной системы

가스소비 Газды тұтыну Газоперерабатываю-
щий завод

가스 처리 공장 Газ өндіруші зауыт Расход газа; 
потребление газа

가스 터빈 Газды турбина Газовая турбина
가스 터빈 발전소 Газтурбиналық 

электрастансасы
Газотурбинная 
электростанция

가스 터빈 발전소를 
건설하다

Газтрубиналық 
электрстанса салу

Построить газотрубин -
ную элекстростанцию

가스파이프라인건설 Газқұбырын салу Строительство 
газопровода

가스 하이드레이트 Газды гидрат Газовый гидрат
가스 헤드 Бағыттауыш құбырлар Головка обсадной 

колонны 
가열장치 Жылыту аспаптары Отопительные 

приборы
가스관 볼륨 용량 Газ құбырының 

көлемі
Емкость газопровода

가용성 Коэфициент 
дайындығы

Коэффициент 
готовности

가입자회선과역사이의
인터페이스

Абоненттік желілік 
және станциялық 
арасындағы 
интерфейс

Интерфейс между 
абонентской линией 
и станцией

가입자선시작 (실행) Абонентті сызықты 
іске қосу

Запуск абонентской 
линии 

가입자선시작 (실행) Интеллектуалды 
энергетикалық тор

Интеллектуальная 
энергетическая сеть

가전 Тұрмыстық Бытовой
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ㄱ
가전에너지소비의구
조, 구성

Энергия тұтынатын 
тұрмыстық құрал

Бытовое энергопотре-
б ля ющее устройство

가전에너지소비의구
조, 구성

Энергия тұтынатын 
тұрмыстық құрал

Бытовое энергопотре-
бляющее устройство

가전전자공학 Тұрмыстық 
электроника

Бытовая электроника

가전제품 Тұрмыстық техника Бытовая техника
가정및산업폐기물의 
재활용

Тұрмыстық және 
өндіріс қалдықтарын 
қолдану

Утилизация бытовых 
и промышленных 
отходов

가치 현신을 사용 Мән инновацияларды 
пайдалану

Потребительная сто-
имость новшества

가치와 인식의 변화 Құндылықтар мен 
қабылдаудағы 
өзгерістер

Изменения в цен-
ност ных установках 
и в восприятия

각 노동량에 대한 에
너지

Энергиямен 
жарақтандырылу

Энерговооружен-
ность

각 업무의 공급 에너지 Еңбектің энергиямен 
жарақтанды-
рылғандығы

Энерговооружен-
ность труда 

갈다 Қыру Шлифование

감가상각 Тозу Износ
감각의 정보 상자 Сенсорлық ақпарат 

қорабы
Сенсорное информа-
ционное окно

감소하다 Сөну Затухать
갑작스러운거절 Күтпеген сәтсіздік Внезапный отказ 
강요한 소비 «Оң» тұтыну Позитивное» 

потребление
강철 Болат Сталь
개발 Даму Развитие
개발 Өндіру Разработка
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개발인프라 Дамыған 
инфрақұрылым

Развитая 
инфраструктура

개별적작업 Автономды жұмыс Автономная работа
개별적전화교환기. Автономды АТС Автономная АТС 
개별적의전문생산 Автономды 

басқарылатын 
мамандандырылған 
арнайы өндірістер 

Автономно 
управляемые 
специализированные 
производства

개별적인 Автономды 
басқарылатын 

Автономно 
управляемый

개별적인전력공급 Автономды энергия-
мен жабдықтау

Автономное 
энергоснабжение

개선된연색성과에너지
효율적인램프

Жарық шығаруы жақ-
сартылған энергия 
үнемдейтін шамдар

Энергоэкономичные 
лампы с улучшенной 
цветопередачей

개시 Иннциация Инициация
개연적인매장량 Ықтимал қосалқы 

қорлар
Вероятные запасы

개연성 Ықтималдық Вероятность
개인 투자 Жеке инвестициялар Частные инвестиции
개인의, 개인적인 Дербес Индивидуалисти-

ческий
개인적인 주식으로 
융지하다

Жеке акция ретінде 
қаржыландыру

Финансирование в 
виде частных акций 

개인적인 측정기 Есептің жеке 
аспаптары

Индивидуальный 
прибор учёта

개인적인 혁신 조직 Дербес инновациялық 
ұйым

Индивидуалисти-
ческая инновацион-
ная организация

개조하다 Қайта жасау/өңдеу Преобразовывать
거동, 행실, 행동 Мінез-құлық Поведение

ㄱ



9

거리 감쇠 Трассада өшу Затухание на трассе
거리를 두고 지배를 
하다

Қашықтықтан 
басқарылатын 

Управляемый на 
расстоянии

건강위험 Денсаулыққа қауіпті Риск для здоровья
건강의 건물 Денсаулықты мекеме Здоровое здание
건물의추세 Құрылыс үрдісі Строительный тренд
건설및시설운영 Нысандарының 

құрылысы және 
пайдалану

Строительство 
и эксплуатация 
объектов

건설의 고정된 발전 Құрылыс кешенінің 
тұрақты дамуы

Устойчивое развитие 
строительного 
комплекса

건식변압기 Құрғақ трансформатор 
түрі

Сухой трансформатор 

건축 가능 공간 Ғимарат қабығы Оболочка здания 
건축술의대상, 객체 Архитектуралық 

объект
Архитектурные

건축술의모양, 형상, 
외형

Архитектуралық 
формалар

Архитектурный 
объект формы

건축의 발전 Тұрақты құрылыс Устойчивое 
строительство

걸쇠 Ысырма, ілмек Защёлка
검출 Орталықсыз данды-

рылған басқару
Детектирование

검출파 Зонд толқыны Зондирующая волна
검출하다 Зондтағыш Зондирующий
검치다(겸치다) Қағу Прибивать
격자, 눈금, 기준선 Электр желісі Электросеть
격퇴하다 Көрсету Отражать

ㄱ
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견 Жібек Шёлк
견고한 구조 Қатаң құрылыс Жесткая конструкция
견고한 지면 Қатты жерге тұйықтау Жесткое заземление
견본 Үлгі Модель
견본 실험 Таңдау үлгісі Выборочное 

испытание
견본, 샘플 Үлгі Образец
견인 Тартылыс Тяга
견인 시스템 Күш жүйесі Система тяг
견인차 Жүк трактор Трактор-тягач
결합 Қосылу Соединение
겹도르래이극관 Блоктаушы диод 

(бұғаттау диоды, 
тойтыру диоды)

Блокирующий диод

경기후퇴 Рецессия Рецессия
경영 Басқару Управление
경영 현신을 통한 
유연한 구조체

Инновациялық 
менеджмент 
белседілігінің тиімді 
құрылымы

Гибкие структуры 
сквозного менедж -
мента инновацион-
ной деятельностью

경인 변전소 Тартым подстанциясы Тяговая подстанция
경쟁 Бақталас Конкуренция
경쟁적 제품 (서비스)
과 발전된 시설의 
상품생산자

Бәсекеге қабілетті 
өнімдерді (қызметтер 
көрсету) және 
инфрақұрылым тауар 
өндірушілер

Товаропроизводи те -
ли конкуренто спо-
собной продукции 
(услуг) и развитой 
инфраструктуры

경제 Экономика Экономика
경제개발 Экономикалық даму Экономическое 

развитие

ㄱ
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경제범주 Экономикалық класы Экономическая 
категория

경제 분야의 분기점 Экономианың түйіндік 
секторы

Узловой сектор 
экономики

경제성장 Экономикалқ даму Экономический рост
경제체제 Экономикалық жүйе Экономическая 

система
경제효율성혁신 Инновацияның 

экономикалық 
тиімділігі

Экономическая 
эффективность 
инновации 

경제법칙 Экономикалық заң Экономический закон
경제에너지단위 Экономиканың 

сыйымдылығы
Энергоёмкость 
экономики

경제영향 Экономикалық 
тиімділік

Экономический 
эффект

경제위기 Экономикалық 
дағдарыс

Экономический 
кризис

경제의 기술적인 갱신 Экономиканың 
технологиялық 
жаңарту

Технологическое 
обновление 
экономики

경제적사회적욕구 Экономикалық 
және әлеуметтік 
қажеттіліктер

Экономические 
и социальные 
потребности

경제적심리학 Экономикалық 
психология

Экономическая 
психология

경제적측면 Экономикалық аспект Экономический 
аспект

경제적-수학적모델링 Экономикалық-
математикалық 
модельдеу

Экономико-
математическое 
моделирование 

경제적인자원. Экономикалық 
ресурстар

Экономический 
форум

ㄱ
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경제포럼 Экономикалық форум Экономические 
ресурсы

경지 Егістік жер Пашни
경치의 도시화 Табиғат 

урбанизациясы
Урбанизация 
природыя

경계층 용량 Шектес қабаттың 
көлемі

Емкость граничного 
слоя

계면전기에너지 Электр кинетикалық 
қуат 

Электрокинети ческая 
энергия

계산 Есептеу Вычисление 
계산 센터 Есептеу орталығы Вычислительный 

центр
계산장치 Санау құрылғысы Счетное устройство
계산대 Есептеуіш құрал Счётчик
계약서 Келісім Договор 
계약의효율적인면적 Түйісудің тиімді 

ауданы
Эффективная 
пло щадь 
контрактирования

계획 Жоба Проект
계획 Жобалау Проектировать
계획실현가능성의분석 Атқарылатын бағдар-

ламаның анализі
Анализ реализуемос-
ти программы

계획의도입 Бағдарламаларды 
енгізу

Внедрение программ

고온 강도 Ыстыққа беріктік Жаропрочность
고 전압 단말기 Жоғары вольтты шығу Вывод высокого 

напряжения
고갈, 소모, 감소 Cарқылу Истощение
고리 Жүзік Кольцо
고압 Жоғарғы кернеу Высокое напряжение
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고압전류 Жоғары кернеулі ток Ток высокого 
напряжения

고유전류 Күтілетін ток Ожидаемый ток
고장, Сыну Поломка
고장률 Істен шығу 

қарқындылығы
Интенсивность 
отказов

고장전류 Тоқ зақымдануы Ток повреждения

고정된 Тұрақты Устойчивый

고정된건축 Тұрақты архитектура Устойчивая 
архитектура

고정된 기술 시스템 Тұрақты инженерлік 
жүйелер

Устойчивые 
инженерные системы

고정된 동력공학 Тұрақты энергетика Устойчивая 
энергетика

고정된 발전 Тұрақты даму Устойчивое развитие

고정된 재정 Тұрақты 
қаржыландыру 

Устойчивое 
финансирование

고정된 전력 Тұрақты электр 
энергиясы

Устойчивая 
электроэнергия

고정된 전원 Тұрақты энергия 
көздері

Устойчивые 
источники энергии

고정된 파워그리드 Энергожүйенің 
тұрақтылығы

Устойчивость 
энергосистемы

고주파 (높은 주파수) Жоғарғы жиілік Высокая частота

고주파 발전기 Жоғары жиілік 
генераторы

Генератор высокой 
частоты

고체물 Қатты су Твердая вода

고체바이오매스 Қатты биомасса Твердая биомасса

고형쓰레기 Қатты тұрмыстық 
қалдықтар

Твёрдые бытовые 
отходы
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곡괭이(pick); 굴대, 
주축

Жақтау Оправка

골재바람잠재적인 Жел әлеуеті 
жиынтығы

Совокупный 
ветропотенциал

곱하다 Көбейту Умножать
곱하다 Көбейту Пространство/космос
공간 / 환경 Ғарыш Умножение
공공목적의성격에의한
혁신의분류

Қоғамдық мақсаттар-
ға сипаты бойынша 
инновацияларды 
жіктеу

Классификация 
инноваций 
по характеру 
общественных целей 

공공 생태 평가 (조사) Қоғамдық 
экологиялық 
сараптамалар

Общественные 
экологические 
экспертизы

공공재, 공공 시설 Қоғамдық игілік Общественные блага
공급 Жабдықтау Снабжение
공급계통의 부족 Энергия жүйесінің 

тапшылығы
Дефицит 
энергосистемы

공급장치 Бергіштік Питатель 
공기 Ауа Воздух
공기난방시스템 Әуемен жылыту 

жүйелері
Системы воздушно го 
отопления

공기변압기 Әуе трансформаторы Воздушный 
трансформатор

공기쿠션 Әуежастығы Воздушная подушка 
공기필터, 여과기 Әуе фильтрі Воздушный фильтр
공기가 가득한, 공기가 
있는

Пневматикалық Пневматический

공식접수 Ресми қабылдау Официальный прием
공장 Цех Цех
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공포 Қысу, сығымдау, 
баспақтау

Прессовать

공학 기술 Инженерлік Инжиниринг 
공헌 Үлес Вклад  
과열부하전기 Электрлік және жылу 

қуаты
Электрические и 
тепловые нагрузки

과다적재 Шамадан тыс жүктеме Избыточная нагрузка
과도한 압력 Артық қысым Перегревать
과열하다 Қызуды асырып 

жіберу
Перегружать

과적하다 Ауырлату Избыточное давление 
과적하다 Шамадан тыс (артық) Перегрузка
과전압 Тоқ кернеуінің ұлғаюы Перенапряжение
과학 Ғылым Наука
과학 / 연구프로젝트 Ғылыми жоба Научный/научно-

исследовательский 
проект 

과학공원 Ғылым паркі Научный парк
과학기술개발의통합
개념

Ғылыми және ғылы-
ми-технологиялық 
даму кешенді 
тұжырымдамасы

Комплексная 
концепция научно-
технического 
развития

과학 기술 성과 Ғылыми-техникалық 
жетістік

Научно-технические 
достижения

과학 기술 소형 기업의 
혁신을 위한지원 재단

Ғылым мен техника 
саласындағы шағын 
инновациялық 
кәсіпорындарды 
жәрдемдесу қоры

Фонд содействия 
развитию малых 
форм предприятий в 
научно-технической 
сфере
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과학 기술 전략 Ғылыми және 
техно логиялық 
стратегиялары

Научно-технические 
стратегии

과학 기술 진보 Ғылыми-техникалық 
прогресс

Научно-технический 
прогресс

과학 기술 프로그램 Ғылыми-технология-
лық бағдарлама

Научно-технологи-
чес кая программа

과학기술활동 Ғылыми-техникалық 
қызмет

Научно-техническая 
деятельности

과학 기술의 개발 과 
첨단 제품을 홍보 시
스템

Ғылыми-зерттеу 
және дамытуға 
жәрдемдесу жоғары 
технологиялық 
өнімдер жүйесі

Система продвиже -
ния научно-техни -
чес ких разработок 
и наукоемкой 
продукции

과학논문의규모 Ғылыми еңбектердің 
ауқымы

Масштаб научных 
работ

과학및기술적인 생산
의 시장

Ғылыми-техникалық 
өндірістік нарығы

Рынок научно-техни-
ческой продукции

과학및생산의통합의
개념

Ғылым мен өндірістің 
интеграциясының 
тұжырымдамасы

Концепция 
интеграции науки с 
производством

과학지식의이노베이
션종류

Ғылыми білімді 
пайдалану дәрежесіне 
байланысты 
инновация түрлері

Виды инноваций в 
за висимости от сте-
пе ни использования в 
них научных знаний

과학 커뮤니티 Ғылыми қауымдастық Научные сообщества
과학, 기술 및 혁신을
위한 금융 및 경제 지
원

Ғылым, технология-
лар және инновация-
лар үшін қаржылық 
және экономикалық 
қамтамасыз ету

Финансово-экономи -
ческое обеспечение 
научно-технической 
и инновационной 
деятельности
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과학, 기술과혁신 활동
의 정보지원

Ғылым, технология 
және инновацияның 
ақпараттық қызметі

Информационное 
обеспечение научно-
технической и 
инно вационной 
деятельности

과학적배경 Ғылыми негіз Научная база
관 Павильон Павильон
관광 Туризм Туризм 
관광 공업 Туристік индустрия Туристическая 

индустрия
관광 기관 Туристік ұйымдар Туристические 

организации
관광 전위 Туристік әлеует Туристический 

потенциал
관광부 Турзим министрлігі Министерство 

турзима
관람석 외부 전시회 Павильондардан тыс 

көрмелер
Выставки за предела-
ми павильонов

관로 Мұнай құбыры Нефтепровод
관성 Инерция Инерция
관성의 기관 (엔진) Инерциялық 

қозғалтқыш
Инерционный 
двигатель

관세미터 Көп тарифтік 
есептеуіш

Многотарифный 
счетчик 

관세율을 올립니다  Тарифтер өсуі Рост тарифов 

관세의안정성 Тарифтердің 
тұрақтылығы

Наблюдение 

관찰 Бақылау Стабильность 
тарифов 

광물 Минералдар Минералы
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광물자원 Минералды ресурстар Минеральные 
ресурсы

광범위한 프로그램 Кең ауқымды 
бағдарлама

Обширная программа

광범한대규모사업 Жан жақты кең 
ауқымды жоба

Широкомасштабный 
всеобъемлющий 
проект

광석 Кеніш Руда 
광선 Жарық Свет
광속의시뮬레이션 Жарық ағынының 

модуляциясы
Модулирование 
светового потока

광재 Боқат; қож; қоқыс Шлак
광전 변환기 Фотоэлектрлі 

түрлендіргіштер
Фотоэлектрические 
преобразователи 

광전 수집기 Фотоэлектрлі 
коллектор 

Фотоэлектрический 
коллектор

광전 시스템 Фотоэлектрлік жүйе Фотоэлектрическая 
система 

광전장벽 Фотоэлектрлі бөгеу Фотоэлектрический 
барьер

광전 효과 Фотоэлектрлік әсер Фотоэлектрический 
эффект

광전지 Фотоэлементтер Фотоэлементы 
광전지의 우세 Фотовольтаиктер 

артықшылықтары 
Преимущества 
фотовольтаики

광합성 Фотосинтез Фотосинтез
교류 발전기 Айнымалы тоқ 

генераторы
Двигатель 
переменного тока

교류 전동기 Ауыспалы қозғалтқыш 
тогы 

Генератор 
переменного тока

교류전류 Айнымалы тоқ Переменный ток
교외화 Субурбанизация Субурбанизация 
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교육, 훈련 Оқыту Обучение
교정 Топырақ құнарлығын 

қалпына келтіру
Рекультивация 

교정 Тәртіпке салу Санация
교차 결합시키다 Айқас байланыс 

орнату
Образовать 
поперечные связи

교통 Транспорт 
қозғалысы

Движение транспорта

교통 Көлік Транспорт
교통전기 Электрлік көлік Электрический 

транспорт
교합보정기 Бұрмалау өтемдеуіші Компенсатор 

искажений
구동 Жетек Привод
구동 기구 Қозғалтқыш құрылғы Приводное 

устройство 
구동기 Электр жетегі Электропривод
구면 Сфералық Сферический
구불구불한 Орам Обмотка
구성 Құрылым Структура
구성에 관한 Сындарлы Конструктивный 
구조 Құрылым Структура 
구체 Сала Сфера
국가 과학 기술 
프로그램

Мемлекеттік ғылыми-
технологиялық 
бағдарламасы

Государственная 
научно-технологи-
ческая программа 

국가 규제 Мемлекеттік реттелу Государственное 
регулирование

국가 기관 Мемлекеттік орган Государственный 
орган
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국가전기그리드의개발 Ұлттық тор дамыту Развитие националь-
ной электросети

국가 주식으로 융자
하다

Мемлекеттік 
акция ретінде 
қаржыландыру

Финансирование 
в виде государст-
венных акций

국가 혁신 정책 Ұлттық инновациялық 
саясат

Государственная 
инновационная 
политика

국가혁신정책의간접
측정

Мемлекеттік 
инновациялық саясат 
жанама шаралары

Косвенные меры 
государственной 
инновационной 
политики

국가의 서비스의 질을 
높이다 

Мемлекеттік қызмет 
көрсетудің сапасын 
арттыру

Повышение качества 
государственных 
услуг

국가적 지원 Мемлекеттік қолдау Государственная 
поддержка

국경간수자원 Трансшекаралық су 
ресурстары

Трансграничные 
водные ресурсы

국경 간 흐름 Трансшекаралық ағын Трансграничный 
поток

국내총생산액의성장 Ішкі жалпы өнімнің 
өсімі

Рост валового вну-
треннего продукта

국내총생산(GDP)
의에너지밀도감소

Жалпы ішкі өнімнің 
(ЖІӨ) энергия 
қажетсінуін төмендету

Снижение энергоём-
кости внутреннего 
валового продукта 
(ВВП) 

국내의, 자국의관광 
(여행)

Ішкі туризм Внутренний туризм 

국내총생산 Жалпы ішкі өнім Валовый внутренний 
продукт

국립  국가 Мемлекеттік Государственный
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국립파빌리온 Ұлттық павильон Национальный 
павильон

국민 복지를 개량하다 Халықтың әл-ауқатын 
жақсарту 

Улучшить благо-
состо яние населения

국제 Халықаралық Международный

국제기구전문 Мамандандырылған 
халықаралық ұйымдар

Специализированные 
международные 
организации

국제등록전시회 Халықаралық 
тіркелген көрме

Международная 
зарегистрированная 
выставка

국제사회 Халықаралық 
қоғамдастық

Международные 
сообщества

국제에너지기구 Халықаралық 
энергетикалық 
агенттік

Международное 
энергетическое 
агентство

국제우선순위 Халықаралық 
артықшылық

Международная 
выставка

국제전시 Халықаралық көрме Международный 
приоритет

국제 전시회 사무국 Халықаралық көрме 
бюросы

Международное 
бюро выставок

국제 전시회의 역사 Халықаралық көрме 
тарихы

История междуна-
род  ной выставки

국제컨소시엄 Халықаралық 
консорциум

Международный 
консорциум

국제 협력의 대상 Халықаралық ынты-
мақтастық нысаны

Объект международ-
ного сотрудничества

국제적으로 인정 
전시회

Халықаралық маман-
дандырылған көрме

Международная 
признанная выставка

군도 Архипелаг Архипелаг

ㄱ



22

굴착 파이프 Бұрғылау құбыры Обсадная труба, 
бурильная труба

굴착은전기구동렬의 
기계적 성질

Электр жетегінің 
экскаваторлық 
механикалық 
сипаттамасы

Экскаваторная 
механическая 
характеристика 
электропривода

굽히다 Майыстыру Изгибать
권선중립 Бейтарап орамасының Нейтраль обмотки 
규모 Ауқым/көлем/өлшем Масштаб
규모 Ауқымды Масштабный
규정값 Белгіленген мөлшер Номинальное 

значение
규제 Реттеу Регулирование
그라데이션 흐름 Градиенттік ағыс Градиентное течение
그릇된 보석 Жартылай қымбат 

бағалы тастар
Поделочные камни 

그린벨트, 녹지대 Орман алқаптарын 
отырғызу 

Полоса зеленых 
насаждений 

그물 Қабылдаушы желі Питающая сеть
극 초단파 Дециметрлі диапазон Дециметровый 

диапазон
극, Полюс Полюс
극한 값 Шектік мөлшер Предельное значение
근무연한 Қызмет мерзімі Срок службы
글로벌개발 Әлемдік жобалау Мировые разработки
글로벌 위기 Жаhандық дағдарыс Глобальный кризис
글로벌전원 Фотовольтаика: 

ғаламдық энергия көзі
Фотовольтаика: 
глобальный источник 
энергии
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글로벌토론을 위한 
특유 플랫폼

Жаһандық пікірталас 
үшін бірегей алаң

Уникальная площад-
ка для глобальных 
дискуссий

글자-숫자상표시, 지시 Әріптік сандық нұсқау Буквенно-цифровая 
индикация

금도금한 연락처 Алтынды байланыс Золоченый контакт
금속배럴 Болат құбыр Металлический ствол
금속판 Металлдан жасалған 

парақ
Металлический лист

금융부적합의위험 Қаржылық 
дәрменсіздік тәуекел

Риск финансовой 
неадекватности

금융 혁신 Қаржылық 
инновациялар

Финансовые 
инновации

급격한 감가상각 Амортизацияның 
үдеуі

Ускоренная 
амортизация

급격한 견제적과 
사회적 발전

Экономикалық және 
әлеуметтік дамуын 
жеделдету

Ускорения экономи   -
ческого и социаль ного 
развития

급유 Жанармай құю Заправлять топливом
급진적인재설계 Радикалды редизайн Радикальное 

перепроектирование
긍정적인 극 Оңполюсі Положительный 

полюс
기계 Машина Машина
기계에너지 Механикалық қуат Механическая 

энергия
기계진동 Механикалық діріл, 

вибрация 
Механическая 
вибрация

기계혼합물 Механикалық қоспа Механическая смесь
기관 Қалыптасу Становление 
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기구 Инсталяция/
орналастыру

Инсталляция

기능배분 Функционалды бөлу Функциональное 
разделение

기동전류 Жүргізілетін, 
жіберіле тін, іске 
қосылатын ток

Пусковой ток

기동기 Стартер Стартер
기록헤드 Жазу басшысы Записывающая 

головка
기름 Мұнай Нефть
기름기 광택 май жылтыры жирный блеск
기본이노베이션 Негізгі инновациялар Базисные инновации
기본계통 Базалық жүйе Базовая система
기본 계획 Негізгі жоспары Основной план
기본 공급자 Кепілдендірілген 

жеткізуші
Гарантирующий 
поставщик

기본 기술 혁신 Негізгі техноло гиялық 
инновациялар

Основные техноло ги-
ческие инновации

기본방송국 Дерекқор 
радиостанциясы

Базовая 
радиостанция 

기본 식품 분야의 혁신 Негізгі инновация 
өнімі

Основные продукто-
вые инновации

기본 절연체, 대애자 Қолдау диэлектрик Опорный изолятор
기본처소 Дерекқор cтанциясы Базовая станция
기본의수리 Күрделі жөндеу Капитальный ремонт
기사, 엔지니어 Инженер Инженер
기사, 엔지니어 Техникалық қызмет 

көрсету инжинеры
Инженер по 
эксплуатации

기상 요소 Метеорологиялық 
элементтер

Метеорологические 
элементы
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기상변화 Ауа-райының өзгеруі Изменение погоды 
기술 Технология Технология
기술개발 Технологиялардың 

дамуы
Развитие технологии

기술무능력의위험 Технологиялық 
дәрменсіздік тәуекел

Риск технологичес-
кой неадекватности

기술발전의이노베이
션종류

Технологияның цикл-
дік дамуы тұрғысы 
бойынша бөлінген 
инновация түрлері

Виды инноваций 
с точки зрения 
цикличного развития 
техники

기술 상용화 Технологияларды 
коммерцияландыру

Коммерциализация 
технологий 

기술이전 Технологияларды 
табыстау 

Передача технологий

기술이 전의 분류 Технологиялар транс-
фертінің жіктелуі

Классификация транс-
ферта технологий

기술, 경제 및 행정 
정보의 처리

Техникалық, 
экономикалық және 
ұйымдастырушылық 
ақпарат өңдеу

Обработка технико-
экономической и 
организационной 
информации

기술의 개선 Технология жеңісі Триумф технологий

기술의 건물 Технологиялар 
мекемесі

Здание технологий 

기술의 수준 Технология деңгейі Уровень технологии
기술의 이동 Технологиялар 

трансферті
Трансферт 
технологий

기술적 Техникалық Технический
기술적 규정 (한정) Технологиялық 

дәліздер
Технологические 
коридоры

기술적 돌파 Технологиялық серпін Технологический 
прорыв
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기술적 발달 Технологиялық даму Технологическое 
развитие

기술적 빈틈 Технологиялық 
алшақтық

Технологический 
разрыв

기술적 서비스 Техникалық қызмет 
көрсету

Техническое 
обслуживание

기술적 설비 Техникалық 
жабдықтар

Техническое 
оснащение

기술적 에너지의 고려 Техникалық электр 
энергиясын есептеу

Учет технической 
(контрольной) 
электроэнергии

기술적 이노베이션 Tехнологиялық 
инновациялар

Технологические 
инновации

기술적 장치 Технологиялық 
агрегаттар (қондыру)

Технологические 
агрегаты (установки) 

기술적 제조 Өндіріс технологиясы Технологии 
изготовления

기술적 조절 Техникалық реттеу Техническое 
регулирование

기술적 플랫폼 Технологиялық 
платформа

Технологическая 
платформа

기술적과 지성적 돌파 Технологиялық және 
интеллектуалдық 
серпіліс 

Технологический и 
интеллектуальный 
прорыв 

기압 Ауа қысымы Давление воздуха
기압계 Барометр Барометр
기억장치 Жады ұяшығы Ячейка памяти
기업계획 Бизнес жоспар Бизнес-план 
기업훈련 Бизнес тренинг Бизнес тренинг
기업중심부화기, 
부란기

Бизнес-орталық/
инкубатор

Бизнес центр/
инкубатор
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기업지배구조 Корпоративтік басқару Корпоративное 
управление

기업협정 Бизнес серіктестігі Бизнес-партнерство
기업환경 Бизнес ортасы Бизнес-среда 
기업 Бизнес/іскерлік Бизнес 
기업계획, 기획, 설계 Бизнес жоба Бизнес проект
기업의에너지균형 Кәсіпорынның 

энергия теңгерімі
Энергобаланс 
предприятия 

기전력 Электр қозғаушы күш 
(Э.Қ.К.)

Электродвижущая 
сила (Э.Д.С.) 

기준 Өлшемдер Критерии 
기준녹지율/조경률 Көгалдандыру 

мөлшері 
Норма озеленения

기준 전압의 원천 Анықтамалық элемент Источник опорного 
напряжения 

기초 База База
기초과학 연구 Негізгі ғылыми-

зерттеу
Фундаментальные 
научные 
исследования

기초연구 Негізгі ғылыми-
зерттеу

Фундаментальные 
исследования 

기초적개념 친환경 
에코시티 

Экоқаланың негізгі 
тұжырымдамасы 

Основные концепции 
экогорода

기하 형상 에너지 Геометриялық 
энергия, 
Геометриялық күш

Геометрическая 
энергия

기후 Климат Климат
기후 변경에 반대 하여 
투쟁

Ауа-райының 
өзгерісімен күрес

Борьба с изменением 
климата
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기후 변경 및 탄산 
가스 투쟁

Ауа-райы өзгеруімен 
және көмірқышқыл 
газының шығарылу-
ымен күресу

Борьбa с изменением 
климата и сниже-
ние выбросов 
углекислого газа

기후 변화 Климаттың өзгеруі Изменение климата
기후 아키텍처 Климаттық 

архитектура
Климатическая 
архитектура. 

기후안정 Климатты 
тұрақтандыру

Стабилизация 
климата

기후의 Климаттандыру Климатизация
긴물결 Ұзын толқын Длинная волна
깜박임 Жарқырау Мерцать
깨끗한에너지 Экологиялық таза 

энергия
Экологически чистая 
энергия

끄다 잠그다 Өшіру Выключить
끝에 끼워 사용하는) 
단검클러치

Байонеттік муфта Байонетная муфта

끝이 날카로운 Үшкір Остроконечный

나무의 에너지 Ағаш энергиясы Древесная энергия

나무의 연료 Ағаш отыны Древесное топливо

나사 Мата Сукно 

나선 Спираль Спираль 

난류 Турбулентность Турбулентность

난방 Жылыту Отопление

난방방송국 Бу қазандығы Тепловые пункты

난방시스템 Жылыту жүйелері Системы отопления

난방시스템설계 Жылу изоляциялық 
құрылымдары

Теплоизоляционная 
конструкция
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난방관 Жылу өткізгіш сым Теплопровод
난방유 Коммуналдық 

тұрмыстық отын
Печное топливо; то-
пливо коммунально-
бытового назначения

날개길이 Қанаттың өрісі Размах крыла 
날씨 Ауа-райы Погода
남은 줄의 재활용 Қалған ағымдарды 

қолдану
Утилизация 
(рециклирование) 
остаточных потоков

낮은보안 Төменгі деңгейде 
қамтылуы

Низкая 
обеспеченность 

낮은수준의방사선 Радиацияның төмен 
деңгейі

Низкий уровень 
радиации

낮추는 (저하시킨, 
내리는) 어댑터

Төмендетуші құрал Понижающая 
передача 

낮추는 기구 Түсіруші қондырғы Понижающее 
устройство 

낮추다, Төмендету, бәсеңдету Понижать

내구성 시험 Шыдамдылық сынағы Испытание на 
долговечность

내구성이 오래지속됨 Төзімділік Долговечность
내마모성 Тозуға берік Износостойкий 
내면에너지 Ішкі энергия Внутренняя энергия
내열성 Ыстыққа төзімділік Жаростойкость
내면자극 Iштен ынталандыру Внутренний стимул
내산성 Қышқыл әсеріне 

төзімді
Кислотоупорный

내장된 요소 Кіріктірілген элемент Встроенный элемент
내화성의 Отқа төзімді Огнестойкий
냉각장치 Салқындату жүйесі Система охлаждения 
냉각재 Салқындатқыш Охладитель
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 냉각제 Жылу тасығыш Теплоноситель
냉각하다 Салқындату Остывать
냉동물 Мұздатылған су Замороженная вода
너트  고정나사
암나사

Сомын Гайка

넓히다 Кеңейту Расширять
넣다 Үрлеу, толтыру Накачивать
네트워크 Желі Сеть
네트워크계획의방법 Желілік жоспарлау 

әдістері
Методы сетевого 
планирования

노동 감사 Еңбек инспекциясы Трудовая инспекция
노동 도움 Еңбек көмегі Трудовая помощь
노동자 Жұмыс Рабочий
노을의램프화면 Накалдық шамның 

экраны 
Экран лампы 
накаливания

노이즈마진 Кедергіге төзімдік 
қоры

Запас 
помехоустойчивости 

노출계 Экспонометр Экспонометр
노출된스포트라이트 Экспозициялық 

күншам
Экспозиционный 
прожектор 

노하우 Ноу-хау Ноу-хау
녹 Тот Ржавчина
녹색 (그린) "Жасыл" «Зеленый»
녹색 (그린) 교통 Жасыл көлік Зелёный транспорт
녹색 (그린) 국민계정 "Жасыл ұлттық есеп" «Зеленый 

национальный счет» 
녹색 (그린) 기술 Жасыл технология Зеленая технология
녹색 (그린) 기술 "Жасыл" 

технологиялар
«Зеленые» 
технологии

녹색 (그린) 다리 "Жасыл көпір" «Зеленый мост»  
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녹색 도시주의 "Жасыл" қала 
құрылысы

«Зеленое» 
градостроительство

녹색자동차 Жасыл автокөліктер Зеленые автомобили
녹색(그린) 건축 Жасыл құрылыс Зелёное 

строительство
녹색(그린) 경제 Жасыл экономика Зелёная экономика
녹색(그린) 에너지 Жасыл энергия Зеленая энергия
녹색 경제로의 전환 «Жасыл» экономикаға 

ауысу
Переход к «зеленой» 
экономике

낮추다, Төмендету, бәсеңдету Приближение
내구성 시험 Шыдамдылық сынағы Испытание на 

долговечность
내구성이 오래지속됨 Төзімділік Долговечность
내마모성 Тозуға берік Износостойкий 
내면에너지 Ішкі энергия Внутренняя энергия
내열성 Ыстыққа төзімділік Жаростойкость
내면자극 Iштен ынталандыру Внутренний стимул
내산성 Қышқыл әсеріне 

төзімді
Кислотоупорный

내장된 요소 Кіріктірілген элемент Встроенный элемент
내화성의 Отқа төзімді Огнестойкий
냉각장치 Салқындату жүйесі Система охлаждения 
냉각재 Салқындатқыш Охладитель
 냉각제 Жылу тасығыш Теплоноситель
냉각하다 Салқындату Остывать
냉동물 Мұздатылған су Замороженная вода
너트 고정나사
암나사

Сомын Гайка

넓히다 Кеңейту Расширять
넣다 Үрлеу, толтыру Накачивать
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네트워크 Желі Сеть
네트워크계획의방법 Желілік жоспарлау 

әдістері
Методы сетевого 
планирования

노동 감사 Еңбек инспекциясы Трудовая инспекция
놋쇠 Мыс Медь
농업 Ауыл шаруашылық Сельскохозяйствен-

ное
농업의에네르기 Агроэнергия Агроэнергия
농장의기계화 Фермаларды 

механикаландыру
Механизация ферм

높은 과학적 수준 Жоғары ғылыми 
деңгей

Высокий научный 
уровень

높은 에너지 효율 Жоғары энергия 
тиімділігі

Высокая энергоэф-
фек тив ность

높은 에너지 효율의 
시범 구역

Энергия үнемдеуді 
көрсету аймағы

Демонстрационная 
зона высокой энерго-
эффектив ности

높은자격의전문가 Біліктілігі жоғары 
мамандар

Специалисты высо-
кой квалификации 

높은 잠재력 Жоғары мүмкіндік Высокий потенциал
높은 에너지 효율성의 
지역

Жоғары энергия 
тиімділігі аймағы

Зона высокой энер-
гоэффектив ности

높은지대 Көтерілу Возвышение
누전을 일으키다 Теспей Защитное отключение
누적 용량 Аккумулятор бата ре я-

сының сыйымдылығы
Емкость аккумуля-
торной батареи

눈발물 Қардан су Вода от снега
느린방식 Бәсеңдеген сызба Замедляющая схема
느린시스템 Бәсеңдеген жүйе Замедляющая 

система 
능력 Қабілет Способность

ㄴ
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다 

다각화혁신 활동 Инновациялық 
белсенділіктің 
диверсификациясы

Диверсификация 
инновационной 
деятельности

다결정 실리콘 Поликристалды 
кремний 

Поликристалличес-
кий кремний

다공성 Кеуектік Пористость; 
ноздреватость; 
скважинность

다공질 Кеуекті Пористый
다공질 암석 Кеуекті тау 

жыныстары
Пористая порода

다리 Көпір Мост
다림추 Құлдырауы Отвес
다목적 Әмбебап Универсальная
다목적서비스 Бірінғай қызмет 

көрсету
Универсальное 
обслуживание

다목적 카운터 Әмбебап есептеуіш Универсальный 
счетчик

다양한수력구조 Түрлі су құрылымдар Различныхе 
гидросооружения

다양한오염물질 Әртүрлі ластаушылар Различные загрязня-
ющие вещества

다이오드 검파기 Диодты детектор Диодный детектор
다종의부문적응 Мультиплексті 

аймақтың бейімделуі
Адаптация мульти-
плексного участка

다중위상체인 Көпфазалы тізбегі Многофазная цепь
다중퓨즈박스 Қорғауыш жәшігі Ящик с 

предохранителя
다차원혁신적인조직 Көпөлшемді 

инновациялық ұйым
Многомерная 
инновационная 
организация

ㄷ
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ㄷ
단거리교통 Жергілікті хабарлама Местное сообщение 

단계 Фаза/сәт/қалып/сым Фаза
단권 변압기의 
전자기힘

Автотрансфор матор-
дың электро-магниттік 
қуаты

Электромагнитная 
мощность 
автотрансформатора

단권의전력 Автотрансфор-
матордың электрлік 
қуаты

Электрическая 
мощность 
автотрансформатора

단단한 연결 Қатты байланыс Жесткое соединение
단단한 케이블 Қатты кабель Жесткий кабель
단락 Қысқа тұйықталу Короткое замыкание

단락전류 Қысқа тұйықталу 
тогы

Ток короткого 
замыкания

단로기 Изолятор Разъединитель
단위체적 Көлем бірлігі Единица объёма 
단일 혁신 Бірізді жаңашылдық Единичное 

новшествo
닫힌그리드 Жабық тор Замкнутая 

электросеть
담수 공장 Тұщыту қондырғысы Опреснительная 

установка
당김 Созылу Растяжение 
대기 Атмосфера Атмосфера
대기배출기준 Атмосфераға зиянды 

шығын туралы 
стандарттары

Стандарты по 
выбросам в 
атмосферу

대기오염 Ауаны ластау Загрязнение воздуха
대류 Конвекция Конвекция
대리인 Aгент Агент
대외경제의 Сыртқы 

экономикалық
Внешне-
экономический 
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대전입자, 전하운반체 Заряд тасымалдаушы Носитель заряда 

대체에너지 Дәстүрлі емес 
энергетика 

Нетрадиционная 
энергетика

대체에너지소스 Дәстүрлі емес энергия 
көздері

Нетрадиционные 
источники энергии 

대체 에너지 연구소 Баламалы 
энергетиканы зерттеу 
институты

Исследовательский 
институт альтерна-
тивной энергетики

대체에너지원의개발 Баламалы энергия 
көздерін дамыту

Развитие 
альтернативных 
источников энергии

대체 에너지원을 찾기/ 
수색

Баламалы қуат 
көздерін іздеу

Поиск 
альтернативных 
источников энергии

대체 혁신 Орынбасу 
инновациялары

Замещающие 
инновации

대체회로 Айналма тізбегі Обводная цепь
대화 Айналу Превращение 
더나은 도시 - 더 좋은 
삶

Қалаң жақсы - өмір 
жақсы

Лучше город – лучше 
жизнь

양쪽면 Қосжақты Двухсторонний
덮다, 씌우서 Жабу Покрытие
데시미터 파장 Дециметрлі толқындар Дециметровые волны

데이터 복구 Деректерді қалпына 
келтіру

Восстановление 
данных

도관 Құбыр желісі Трубопровод
도구 Пайдалануға берілген 

нұсқаулық
Инструкция по 
эксплуатации

도로의건축 Жол құрылысы Дорожное 
строительство

도르래, 겹도르래도표 Блок-сызба Блок-схема

ㄷ
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도르래, 겹도르래도표 Құлыптық қатар Блокирующая схема
도르래, 겹도르래줄, 
줄기, 열

Бұғаттау шынжыры Блокирующая цепь

도매전력시장 Электр энергиясының 
көтерме сауда нарығы 

Оптовый рынок 
электроэнергии 

도시건설 Қалақұрылысы Градостроительство
도시건설에 환경 
요소를 고려하다

Қала құрылысында 
экологиялық 
факторларды ескеру

Учет экологических 
факторов в 
градостроительстве 

도시건설의 규제 Қалақұрылыстық 
бақылау, реттеу

Градостроительное 
регулирование 

도시공공공간 Қоғамдық қалалық 
кеңістік 

Общественное го -
родское пространство

도시화 Урбанизация Урбанизация
도입 Енгізу Внедрение
도입조직 Енгізу ұйымдары Внедренческая 

организация
도입과적용, 응용 Жүзеге асыру және 

қолдану
Внедрение и 
применение

도입선, 인입선 Енгізу Ввод
도입선, 인입선구조, 
구성

Кіріс құрылғысы Вводное устройство

도자기 Фарфор Фарфор
도체실드 Экрандалған талсым Экранированная 

жила 
도체화면 Талсым бойлық экран Экран по жиле
독성 물질 Уландырғыш заттар Токсическое 

вещество
독창성의위험 Өзіндік қаупі Риск оригинальности
동그란나사못 Дөңгеленіп жасалған 

бұранда
Винт с резьбой изго-
товленный с накаткой

ㄷ
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동기 보상기 Синхрондық 
компенсатор

Синхронный 
компенсатор

동기 전기모터 Синхронды электр 
қозғалтқыш

Синхронные 
электродвигатели

동력범위의주된참가자 Энергетикалық 
ортаның жетекші 
мамандары

Ведущие игроки 
энергетической 
сферы

동력계통수용량 Энергожүйенің қуат 
балансы

Баланс мощности 
энергосистемы 

동력계통위력의보상
예비

Төтенше резерві 
электр желілік

Аварийный 
резерв мощности 
энергосистемы

동력계통의자동빈도
하선

Электр жүйесінің 
құймалы автоматты 
жүктемесі

Автоматическая 
частотная разгрузка 
энергосистем

동력기술과정 Энерготехнологиялық 
үдерістер

Энерго технологи-
ческие процессы

동력 발전 Электр энергиясын 
өндіру

Выработка 
электроэнергии

동력 석탄을뽑아낸 것 Энергетикалық көмір 
шығару

Добыча 
энергетического угля

동력 연구 경영 Энергетика зерттеу 
мекемесі

Управление 
энергетических 
исследований

동력 유입 시스템 Жүйеге кіру күші Входная мощность 
системы 

동력전달 Электрлік берілістің 
күш-қуаты

 Мощность 
электропередачи

동력전달장치의 
동작라인

Электр қуатын 
өткізуші жұмыс 
жасайтын жолақ

Действующая линия 
электропередачи 

동력층 Энергетикалық аймақ Энергетическая зона
동물 보호 Жануарларды қорғау Защита животных

ㄷ
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동물군 Фауна Фауна
동작과 구성상의 공기 Динамикалық және 

сындарлы атмосфера
Динамичная и 
конструктивная 
атмосфера

동작상의 Динамикалық Динамичный
동작의 영향 Динамикалық әсер ету Динамическое 

воздействие
동적인증폭기 Динамикалық 

күшейткіш
Динамический 
усилитель

동축 케이블존데(탐침) Коаксиалды кабель 
арқылы табу

Зонд с коаксиальным 
кабелем

동축 케이블. Коаксиалды кабель Коаксиальный кабель
두 해전 엔진 Екі-инсульт 

қозғалтқыш
Двухтактный 
двигатель

둑 Бөгет, дамба Дамба
둑, 댐 Бөгет Плотина
등가회로선도 Балама электрлік 

сызба
Эквивалентная 
электрическая схема

등급 Градация Градация 
디스플레이 Дисплей Дисплей
디자인 및 실용 
기술기술, 조직 및 
경제 혁신 개발

Практикалық, 
техникалық, 
технологиялық, 
ұйымдастырушылық 
және экономикалық 
инновациялар жобалау 
және дамыту

Разработка и практи-
ческое освоения 
технических, 
технологических 
и организационно-
экономических 
нововведений

디자인의작품 Конструктолық 
жұмыстар

Конструкторские 
работы

디젤 엔진 Дизельді қозғалтқыш Дизельный двигатель
디지털 학습자원 Сандық оқыту 

ресурстары
Цифровые образова-
тельные ресурсы 

ㄷ
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디지털구내교환기 Ортақ желіге рұқсаты 
бар жеке телефон 
станциясы

Частная телефонная 
станция с выходом в 
общую сеть

땅 속 Жер қойнауы Недра
땅속의 자원 Пайдалы қазбалар Полезные 

ископаемые
땅속의 자원을 
보존하기 땅속의 
자원을 보호하기

Пайдалы қазбаларды 
ары қарай сақтау

Дальнейшие сохра-
нение полезных 
ископаемых

똑바르게 하다 Түзету Выпрямлять
뜨거운 지글 지글 Ыстықеселей Раскаленный
뜨꺼운 공기 Ыстық ауа Горячий воздух
뜨꺼운 지하수 Жерасты ыстық суы Горячая подземная 

вода

라디오 지역 Радиобайланыс 
аймағы

Зона радиосвязи

라디오확산 Радио байланыс Радиосвязь
라이센스 Лицензиялау Лицензирование
라이센스계약 Лицензияланған 

келісімшарт
Лицензионный 
договор

라이트 피팅 Жарық арматурасы Осветительная 
арматура

램프 Шам Лампа
램프홀더 Шамды патрон Ламповый патрон
레드 랜턴 Жарықдиодтық шам Светодиодные 

фонари
레드램프 Жарық шамы Светодиодная лампа
레버 Иінтірек, тетік Рычаг

ㄷ/ㄹ
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레이저빔 Лазер сәулесі Лазерный луч
레이저프린터 Лазер баспасы Лазерный принтер
레이팅 Номиналды режим Номинальный режим
레일 Рельс Рельс
로드라인절연체 Өзекті сызықтық 

изоляторы
Стержневой 
линейный изолятор 

로드레크리에이션 Рекреациялық 
жүктеме 

Нагрузка 
рекреационная

로드반응기 Жүктеме реакторы Нагрузочный реактор 
로드인위적 Антропогендік 

жүктеме 
Нагрузка 
антропогенная

로컬영역네트워크 Локальді желі Локальная сеть
로케이팅, 위치 추측 Орналасқан жерді 

анықтау
Определение 
местонахождения

로터리드릴링 Роторлық/айналмалы 
бұрғылау

Роторное бурение

루브르빛부대 Жарық приборының 
экрандаушы торы

Экранирующая 
рещетка светового 
прибора

룰렛 Өлшеуіш Рулетка
리더 Басшылар Лидеры
리모트 Қашықтық Дистанционный
리모트 회계기 Қашықтық 

электрондық санау 
құрылғысы

Дистанционное 
электронное счетное 
и суммирующее 
устройство

리모트 관리 Қашықтан басқару Дистанционное 
управление 

리모트 교육 Қашықтықтан оқыту Дистанционное обу-
чение или обучение 
на расстоянии

ㄹ
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리모트 영향 Қашықтық әсері Дистанционное 
воздействие

리버스모드 Кері режим Реверсивный режим
리소스실패 Ресурс жеткіліксіздігі Ресурсный отказ
리시버 Ресивер Ресивер
리엔지니어링 Реинжиниринг Реинжиниринг
리플레이션 Экономикалық өсуді 

ынталандыру
Стимулирование эко-
номического роста

마그마 Магмалық Магматический
마른 Кептіру Сушить
마리아나해구 Мариана шұңғымасы Марианская впадина 
마모되다 Тозған Изношенный
마시는 물의일부 Тұщы су үлесі Доля питьевой воды
마운팅플레이트 Монтаждық тақтайша Монтажная панель
마이너스플러스 Кері плюс Негативный плюс
마찰 Үйкеліс Трение 
마케팅조사 Маркетингтік 

саудаларды зерттеулер
Маркетинговые 
исследования рынков

망조직 선도 Желілік диаграмма Сетевая диаграмма
맞추다 Реттеу Регулировать
매력 Электрлік тартылыс Электропритяжение
매립장 Қоқыс үйіндісі Свалка мусоров
매장 Кен орындары Залежи
매트릭스조직구조 Матрицалық ұйымдық 

құрылымы
Матричная органи-
зацион ная структура

맨 아래부분 Түп Дно
머플러 Бәсеңдеткіш Глушитель
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멀티년얼음 Көпжылдық мұз Многолетний лед
멀티플렉스섹션 Мультиплексті аймақ Мультиплексный 

участок
멈추기없는전력공급 Үздіксіз электрмен 

жабдықтау
Бесперебойная 
электроснабжения 

멍에/요크 Жарма Ярмо
메인플러그 Кездейсоқ сұрыптау Случайная выборка
메인즈전압 Тоқ кернеуі, желілік тоқ Сетевое напряжение 

메인즈 플러그 Желілік штепселді 
жалғану

Сетевой штепсель-
ный разъём

메탄 Метан Метан
메탄가스의 재활용 Метанды кәдеге жарату Утилизация метана
메트릭톤 Метрикалық тонна Метрическая тонна
멘토르 Ментор Ментор
면허양도 Лицензияларды 

жіберу
Передача лицензий 

멸종위기종 Жоғалып бара жатқан 
түр

Исчезающий вид

모든사람들을위한언
지관

«Баршаға арналған 
энергетика» 
павильоны

Павильон «энергия 
для всех» 

모바일 Жылжымалы Мобильный
모범경영 Озық тәсіл Передовой опыт
모선 Құрама шинасы Сборная шина
모터 전류 Қозғалтқыш тогы Двигатель тока
목적프로그램 Мақсатты бағдарлама Целевая программа
목적이 변화의 과정 Мақсатқа бағыттал ған 

өзгеру процесі
Процесс целенаправ-
ленного изменения

목초지 Жайылым Луг
무게 Салмақ Масса
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무기물 Бейорганикалық 
заттар

Неорганические 
вещества

무선전자수단 Радиоэлектронды 
құралдар

Радиоэлектронное 
средство 

무선전화 Радиотелефония Радиотелефония
무진장자원 Сарқылмас ресурстар Неисчерпаемые 

ресурсы
무한한, 무궁한, 끝없는 Шексіз Бесконечный
문제해결 Мәселені шешу Решение задач
문화 Мәдениет Культура
문화행사 Мәдени ауқымды 

шара
Культурно-массовые 
мероприятия

문화적배경 Мәдени контекст Культурный контекст 
물 Су Вода
물공급 Сумен қамтамасыз ету Водоснабжение
물냉각 Сумен cалқындату Водяное охлаждение
물대상 Су нысандары Водные объекты 
물안전 Су қауіпсіздігі Водная безопасность
물 액체 Сұйық су Жидкая вода
물자원 Су ресурстары Водные ресурсы
물 전도 Су айналымы Оборот воды
물침식 Су эрозиясы Эрозия воды
물침투할수없는 Су өткізбейтін Водонепроницаемый
물흐름 Су ағыны Водоток
물과지속가능한발전 Су және тұрақты даму Вода и устойчивое 

развитие
물이 옆으로 흘러가다 Ағын су Водоотведение
물리력 Күш салу Усилие
물리적인 Физикалық Физический 
물리적인 피스톤 Физикалық піспек Физический поршень

ㅁ



44

물소택지지역 Су-батпақ алқаптары Водно-болотные 
угодья 

물은보급제도 Сумен жабдықтау 
жүйесі

Система 
водоснабжения

물의 부족 Су тапшылығы Дефицит воды
물의상태 Су күйі Состояние воды
물의 수준 Су деңгейі Уровень воды
물의염분을제거하는
문제

Тұщыландыру 
мәселесі

Вопрос опреснения

물의 증발 Жасанды фотосинтез Искусственный 
фотосинтез

물의효율적운용 Суды тиімді 
пайдалану

Эффективное 
использование воды

물체에너지 Дене энергиясы Энергия тела 
물품 Экспонат Экспонат
미네랄예금 Пайдалы қазбалар кені Месторождение по-

лез ных ископаемых
미네랄의 출처 Пайдалы қазбалар 

көздері 
Источники 
минерального сырья 

미래에너지 Болашақ энергиясы Энергия будущего
미래의에너지 Болашақ энергиясы Будущая энергия»

미래의에너지관 “Менің болашақ 
энергиям” павильоны

Павильон «моя 
энергия будущего

미래의이노베이션기본
금, 자금

Венчурлық капитал 
(инновациялық) 
қаражат

Венчурные (инно-
вационные) фонды

미래의(Venture)기관, 
조직성

Венчурлық ұйымдар Венчурные 
организации

미래의(Venture)자본
금, 원금

Венчурлық капитал Венчурный капитал

미래의(Venture) 회사 Венчурлық 
компаниялар

Венчурные компании
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미리의 증강 Алдын ала бұрғылап 
кеңейту

Предварительно 
рассверлить

밀봉 Тығыздағыш Герметизирующая 
прокладка

밀봉 화합물 Бітегіш компаунд Герметизирующий 
компаунд

바나나 
(전구따위를끼우는) 
소켓

Бананды штеккер
 
Банановый штеккер

바나나(
전구따위를끼우는) 
소켓

Бананды штепсель Банановый штепсель

바늘 Ине Игла
바다자원 Теңіз ресурсы Ресурс морей
바다에기름 Мұхиттардағы мұнай Нефть в океане
바람 Жел Ветер
바람에너지 Жел энергиясы Ветровая энергия 
바람에너지 Жел энергетикасы Ветроэнергетика
바람전기의장치, 설비 Жел қозғалтқыштары Ветряки
바람동력공업 Жел энергетикасы Ветровая энергетика
바람동력공업 Жел энергиясы Ветроэнергетика
바람발전소 Жел электр станциясы Ветровая 

электростанция 
바람작업장, 제조소 Жел паркі Ветропарк
바람잠재적인, 잠세 Жел мүмкіндігі Ветровой потенциал 
바람증기발생기;
바람전기의장치, 설비

Жел генераторы, 
желэлектрлік 
орнатылым

Ветрогенератор, 
ветроэлектрическая 
установка (ВЭУ) 
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바람과 태양 에너지의 
사용

Органикалық 
тыңайтқыштарды 
пайдалану

Использование 
органических 
удобрений

바람발전소 Жел электр станциясы Ветроэлектро станция

바람터빈(turbine) Желдік турбина Ветровые турбины
바쁨 Жұмысбастылық Занятость 
바위 끊기 Бұрғыланған таулы 

түрінің бөлшектері
Частицы разбуренной 
горной породы 

바이오 연료를 수취 Биоотынды өндіру Получение 
биотоплива

바이트 Байт Байт

바퀴자리 Сорап Колея

박람회 Бастама бөлім Экспозиция

박람회빛 Экспозициялық 
шырақ

Экспозиционный 
светильник

범위밖의 영향 Сыртқы өріс әсері Влияние внешних 
полей

반도체 Жартылай өткізгіш Полупроводник
반도체 저항기 Варистор Варистор
반도체 전하 Жартылай өткізгіштің 

заряды
Заряд 
полупроводника

반도체  전하운 반체 Жартылай 
өткізгіштің заряд 
тасымалдаушысы

Носитель заряда 
полупроводника

반도체의 동력층 Жартылай өткізгіштің 
энергетикалық аймағы

Энергетическая зона 
полупроводника

반복의 발동 Қайта қосу Повторное включение
반복의 사용 Қайта қолдану Повторное 

использование
반복의연결자동기계 Қайта қосу автоматы Автомат повторного 

включения
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반려암 Габбро, тереңдіктегі 
интрузивті тау 
жыны сы, құрылыс 
материалы

Габбро 

반응장치의선박 Реактор апаты Авария реактора
반죽평석의 축전지 Қалықталған 

пластиналы 
аккумулятор

Аккумулятор с 
формованными 
пластинами

반지름 Радиус Радиус
받치는 것 Қолдау Поддержка 

(экспозиции) 
발광다이오드 Жарық тарататын 

диод
Свето-излучающий 
иод

발광램프화면 Люминесценттік 
шамның экраны

Экран люмине-
сцентной лампы 

발명품 Өнертабыс Изобретение
발생 Генерация Генерация 

(электроэнергия) 
발신통화금지 Шығыс байланысына 

тыйым салу
Запрет исходящей 
связи

발전 (전기 발생) Энергияны өндіру Выработка энергии
발전 설비 Энергетикалық 

қондырғы
Энергетическая 
установка 

발전 설비 Энергия 
қондырғылары

Энергоустановки

발전기 Генератор Генератор
발전기의작동 Энергоблоктарын 

қолдану
Эксплуатация 
энергоблока 

발전소 Генераторлық станция Генераторная 
станция

발전소 Электр станциясы Электростанция
발전소의 분산화 Станцияны 

орталықтандыру
Децентрализация 
станции
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발진기 Вибратор, дірілдеуіш Вибратор
발화, 폭발, Тұтану Вспышка
밝기조절 Жарықты реттеуші Регулировка яркости
방법 Әдіс Метод
방법 Үдерісі Процесс
방법/방식 Тәсіл Способ/метод
방사 Радиация, сәуле Радиация
방사 소자 Шығаратын құрылғы Излучающее 

устройство
방사, 발산, 방출, 복사 Радиация Излучение
방사능 Радиоактивтілік Радиоактивность 
방사능오염 Радиоактивті ластану Радиоактивное 

загрязнение
방사선 도표 Шуақтандыру 

диаграммасы 
Диаграмма 
излучения

방사선 보호 Радияциядан қорғау Защита от радиации 
방사성물질 Радиоактивті материал Радиоактивные 

материалы
방사성원소 Радиоактивті 

элементтер
Радиоактивные 
элементы

방사성폐기물 Радиоактивті 
қалдықтар

Радиоактивные 
отходы 

방사의 수준 Радиация деңгейі Уровень радиации
방음 장치 Дыбыс изоляциясы Звукоизоляция

방음, 방음 장치가 
되어 있는

Дыбыс өткізбейтін Звуконепрони-
цаемый

방음선실, 방음실 Дыбыс өткізбейтін 
бөлме

Звуконепроницаемая 
кабина

방출 Тоғынан айыру Разряжать
방탄의 Оқ өтпейтін Пуленепробиваемое
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방해의자동적인개념의
상관관계

АКФ кедергісі Автокорреляция 
помех

배경 Ая Фон
배기가스 Пайдаланылған газ Отработавшие газы
배기시스템 Пайдаланылған 

газдың шығу жүйесі
Система выхлопа

배기가스 Пайдаланылған 
газдың шығуы

Дым, выхлоп

배럴 Баррель Баррель
배사(背斜: 지층이횡압
력에 밀려형성된 습곡
에서 산 모양으로 솟은
부분. 중심부에는 오랜
암석이 분포한다.) 

Антиклиналь, 
антиклинальдық 
қатпар

Антиклиналь, 
антиклинальная 
складка

배선 Электр сымдары Электропровод
배선교체 Сымдарды ауыстыру Замена проводки
배수장치 Дренаж Дренаж
배수파이프 Дренажды 

(ағызылатын) құбыр 
Дренажная труба

배관 용적 용량 Құбырдың көлемі Емкость 
трубопровода

배출 Шығарынды Выброс
배출 파이프 Пайдаланылған құбыр Выхлопная труба
배출허용 Эмиссиялық 

жәрдемақылар
Разрешения на 
выброс

배출물 Шығарындылар Выбросы
배출물감소 Зиянды заттардың 

шығарылуын азайту
Сокращение 
выбросов 

배출에대한세금 Шығарындылар үшін 
салық 

Налог на выбросы

배치석탄화력가스 Көмір мен газдың 
белсене араласуы 

Замещение угольной 
энергетики газовой
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배포공공회사 Тарату коммуналдық 
кәсіпорыны

Распределительное 
коммунальное 
предприятие

백금 Платина Платина
백라이트 유닛의 
차폐링

Жарық приборының 
экрандаушы 
сақиналары

Экранирующие 
кольца светового 
прибора

백업사본 Сақтық көшірме Резервная копия 
백열등 Лампа накаливания Лампа накаливания
백열휘막 Қыздыру шамының 

экраны
Экран лампы 
накаливания

백운석(白雲石) Доломит (магнезиясы 
мен кальцит бар 
минерал)

Доломит

 밸브, 지공 Қақпақ Клапан
버저, 부저 Зуммер (электр тоғын 

өзі қосып-ажыратып 
тұратын тетік)

Зуммер

벌창 Шектен асу, құбылу Перелив
법적국제 Халықаралық-құқық Международно-

правовой 
베크렐 Беккерель Беккерель
벡터(vector) Вектор Вектор
변상한레악토르 Реактор өтемдігі Компенсирующий 

реактор 
변속 Беріліс ауысуы Переключение 

передач 
변속 Жылдамдықты 

ауыстыру 
Переключение 
скорости

변수 Айнымалы Переменный
변압기 Трансформатор Трансформатор
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변압기과부하 Шамадан тыс 
трансформатор

Перегрузка 
трансформатора

변압기오일 Май трансформаторы Масляный 
трансформатор

변압기 절연 Трансформаторды 
оқшаулау

Изоляция 
трансформатора

변압기의 고압 Жоғары кернеу 
трансформатор

Высшее напряжение 
трансформатора

변전소 Жабық қосалқы 
станциясы

Закрытая подстанция

변전소 Қосалқы станциясы Подстанция
변전소 Электрлік қосалқы 

станция
Электрическая 
подстанция 

변화시키다 Түрлендіру Трансформировать
변환비율 Трансформация 

қатынасы
Коэффициент 
трансформации 

변환프로세스 Түрлендіру процесі Процесс 
преобразования

변환기, 전환시키는 
사람

Түрлендіргіш Преобразователь

보간법이 발전기 Интерполяция 
генераторы

Интерполяционный 
генератор

보관 및 사용 Сақтау және қолдану Хранение и 
использование

보관실 Сақтау орны Хранилище
보관실의 도관 Құбырдағы қойма Хранилище в 

трубопроводе
보급본부 Жеткізу орталығы Центр питания
보상잠금 Апаттық өшіру Аварийное 

отключение
보상전력공급파괴 Энергия жабдық-

таудың апатты 
бұзылысы

Аварийное 
нарушение 
энергоснабжения
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보상정세 Апаттық жағдай Аварийная ситуация 
보상파괴 Апаттық бұзылу Аварийное 

нарушение
보상근무 Апаттан құтқаратын 

қызмет
Аварийная служба

보상발전기 Төтенше жағдайлар 
генераторы

Аварийный генератор

보상신호장치 Төтенше дабыл Аварийная 
сигнализация

보상예비 Төтенше резерв Аварийный резерв
보상일상의과정 Төтенше режим Аварийный режим
보상제도용핀 Апаттық түйме Аварийная кнопка
보수 Сыйлық Награда
보안 통신 Құпиялы байланыс Засекреченная связь
보장하다 Кепіл болу, 

қамтамасыз ету
Гарантировать, 
обеспечивать

보조 Субсидия Субсидия 
보조날개 Элерон Элерон 
보조 렌즈 Сапталған линза Насадочная линза 
보조서다 Көрме қызметкері 

(келушілерге экспо-
натты көрсетуші)

Стендист

보조주파수 Қосалқы тазалық Запасная частота 
보존 보호 Aры қарай сақтау Дальнейшие 

сохранение
보존 Cақтау Сохранение
보충의 고립 Қосымша оқшаулау Дополнительная 

изоляция
보충의 발전기 Қосымша генератор Дополнительный 

генератор
보편적 접근 Ортақ қолжетімділік Всеобщий доступ
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보호 덮개 Қорғаныс қабығы Защитная оболочка
보호의미한다전기 Электр қорғаныш 

құралдары
Электрозащитные 
средства

보호층 Қорғаныс қабаты Защитный слой
보호하는 가스 Қорғаныш газы Защитный газ
보호하는 도체 Қорғау дирижеры Защитный проводник

복원완료 Қайта жаңарту 
жұмысын аяқтау

Завершение 
реконструкции

복원된 엔진, Қалпына келген 
қозғалтқыш

Восстановленный 
двигатель 

복합발전소 Аралас цикл электр 
станциясы 

Парогазовая 
электростанция 

복합터빈장치 Газ және бу турбина-
лық қондырғы 

Парогазотурбинная 
установка

볼트, 나사(죔)못, 
수나사; 빗장

Бұрандама Болт

볼트전력특성묘사 Вольтамперметр 
сипаты

Вольтамперная 
характеристика

볼트전력계 Вольтамперметр Вольтамперметр
부가의 정류자 Қосымша қосқыш Добавочный 

коммутатор
부가의 증폭기 Қосымша күшейткіш Добавочный 

усилитель
부담 Жүктеме Нагрузка
부드러운 Жұмсақ Мягкий
부딪친/ 치는 전류 Зақымдаушы ток Поражающий ток 
부르 쥐다 Құқықтарды қорғау 

туралы заң
Закон об охране

부분진공 Толмаған вакуум Неполный вакуум 
부산물 Жанама өнім Побочный продукт
부서지기 쉬운 금속 Сынғыш металл Хрупкий металл
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부서지기 쉬운 코어 Сынғыш тасбаған хрупкий керн
부서의 Ұйымдық Дивизиональный
부서의 조직 구조 Ұйымдық бөліну 

құрылымы
Дивизиональная 
организационная 
структура

부싱 Өтпелі изолятор Проходной изолятор 
부싱 Өркендеу Процветание 
부작용 Жанама әсері Побочный эффект
부족부족 Жеткіліксіз, тапшы Недостаточный, 

дефицитный
부족량 Мұқтаждық Нужда/дефицит
부채의, 선풍기의 Желдеткіш Веерный
부탄 Бутан Бутан
부하 스위치 Жүк қосқышы Выключатель 

нагрузки 
부하용량 Жүктемелік қабілет Нагрузочная 

способность
부활, 회복, 재생, 복구
개연성

Қалпына келтіру 
ықтималдығы

Вероятность 
восстановления

북카자흐스탄지역의투
자 프로젝트

ШҚО-ның инвести-
циялық жобалары 

Инвестиционные 
проекты ВКО

분기 Тармақтану Разветление
분류혁신적인기업 Инновациялық 

кәсіпорындар жіктелуі
Классификация 
инновационных 
предприятий

분무기 Бүріккіш; форсунка 
(агрегаттардың от -
ты ғына не қозғалт-
қыштың жану каме-
расына жіберілетін 
сұйық отынды тозаң-
дататын құрылғы)

Форсунка
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분배시스템 Тарату жүйесі Распределительная 
система  

분명 높이 Биіктік бойынша 
габарит

габарит по высоте

분사 펌프 Инжекциялық сорғы Инжекционный 
насос 

분산 Шашырау Дисперсия
분산발전 Үлестірілген 

генерация
Распределенная 
генерация

분석상담반, Аналитикалық немесе 
консультативтік 
топтар

Аналитическая или 
консультационная 
группа

분야 Сала Отрасль
분야의 깊이 Айқындылық 

тереңдігі
Глубина резкости

분야의연구를위해존데 
(탐침)

Кен зерттеу үшін зонд Зонд для 
исследования поля

분자 Mолекула Молекула
분자량, 중량몰 Mолекула массасы Молекулярная масса, 

масса моля
분출/물살 Ағын Струя
분할권선 Сплит орамасы Расщепленная 

обмотка
분해도 Стереоскопиялық 

бейне
Стереоскопическое 
изображение

불침투성바위 Өткізбейтін тау 
жынысы

Непроницаемая 
порода

불경기 Құлдырау, төмендеу Снижение, падение
불이익하다 зиянды, шығыны көп убыточный
불활성 기체 Оқшау газ Инертный газ
붕괴 Жарылу Разрушение, разрыв
브레이크포인트 Брейк-пойнт Брейк-пойнт
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브레이크 호스 Тежегіш жалғаушы 
шланг

Тормозной соедини-
тельный рукав

비 - 탄화수소연료 Көмірсутекті емес 
жанармай

Неуглеводородное 
топливо 

비상품회사 Шикізаттық емес 
компаниялар 

Несырьевые 
компании 

비재생에너지원 Жаңартылмайтын 
энергия көздері

Невозобновляемые 
источники энергии

비재생천연자원 Жаңартылмайтын 
табиғи ресурстар

Невозобновляемые 
природные ресурсы

비등점 Қайнау нүктесі Точка кипения 
비밀의 Жасырын Потайной 
비상사태를 예방하다 Төтенше жағдайлар-

дың алдын алу 
Предотвращение 
чрезвычайных 
ситуаций

비상용송신기 Апаттық таратқыш Аварийный 
передатчик

비영리기술이전 Коммерциялық 
емес технологиялар 
трансферті

Некоммерческий 
трансферт 
технологий

비용 함수 Шығын функциясы Функция затрат
비중 에너지 출력 Нақты энергия тұтыну Удельная 

энергоемкость
비즈니스 인큐베이터 Бизнес инкубаторлары Инкубаторы бизнеса 
비즈니스 프로세스 
및업데이트의 
급진적인재설계

Бизнес-процестерді 
түбегейлі қайта 
жаңарту 

Радикальное 
перепроектирование 
и обновление 
деловых процессов

비철금속 Түрлі-түсті 
металлургия

Цветная металлургия

비철금속 Түсті металдар Цветные металлы
비틀림 Бұрау Кручение
빈도의 변화 Жиілік өзгерісі Изменение частоты
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빈도의 선택도 Жиілігі бойынша 
таңдаулық

Избирательность по 
частоте

빙붕 Қайраң мұздық Шельфовый ледник

빛민감한봉투 Сезімтал жарық 
қабықшасы 

Светочувствитель-
ная пленка

빛나다 Қыспа құрылғы Зажимное устройство

빛의단위의적도면 Жарық приборының 
экваториалық 
жазықтығы

Экваториальная 
плоскость светового 
прибора

빛의단위의적도부근
코너

Жарық приборының 
экваториалық бұрышы

Экваториальный угол 
светового прибора

빛의 방출 Сәуле жарығы Излучение света

빠른행위개폐기, 스위
치, 안전기

Жиілікті бөлуші Быстродействующий 
выключатель

뽑아낸 것 Өнім Добыча

사건 Шара Событие
사람노동의결과 Антропогендік Антропогенный

사람의 소용 Халық қажеттілігі Потребности людей

사암 Құмдақ, құмтас Песчаник

사양 Ерекшелігі Спецификация

사업 Кәсіпкерлік Предпринимательство

사용 설명서 Қондырғылар Инсталляция
사용, 이용 Судың булануы Испарение воды
사용자지정 Күйіне келтіру Настраивать
사이드로브 지역 Шеткі жапырақшалар 

аймағы
Зона боковых 
лепестков
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사전오염예방 Ластанудың алдын 
алуы

Предотвращать 
загрязнении

사회 기반 시설 Инфрақұрылым Инфраструктура

사회 기반 시설 Энергия ресурстарын 
пайдалану 

Использования 
энергоресурсов

사회기반시설의개발 Әлеуметтік 
инфрақұрылымды 
дамыту

Развитие социальной 
инфраструктуры 

사회 생태학 Әлеуметтік экология Социальная 
экология;

사회지역 Әлеуметтік өлкетану Социальное 
краеведение 

사회책임펀드 Әлеуметтік жауапты 
қор

Социально 
ответственный фонд

사회혁신 Әлеуметтік 
инновациялар

Социальные 
инновации

사회·경제적으로개발 Әлеуметтік-
экономикалық дамуы

Социально-экономи-
ческое развитие

사회-경제적 Әлеуметтік-
экономикалық

Социально-
экономическое

사회적요구 Әлеуметтік 
қажеттіліктер

Социальные 
потребности

사회적, 경제적, 
문화의발전

Әлеуметтік, 
экономикалық және 
мәдени тұрғыда даму

Социальное, 
экономическое и 
культурное развитие

사회적, 경제적, 
환경적으로 개발 지속 
가능한 방법

Әлеуметтік, 
экономикалық және 
экологиялық тұрақты 
даму

Социальное, 
экономическое 
и экологически 
устойчивое развитие

사회적으로투자한책임 Әлеуметтік жауапты 
инвестициялау

Социально 
ответст венное 
инвестирование
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산림바이오매스 Орманды биомасса Лесная биомасса 
산미 Қышқыл Кислота 
산성비. Қышқыл жаңбыр  Кислотный дождь
산소 Оттек Кислород
산업 기업 가치에 
초점을 맞춘

Өнеркәсіп тауарлары Промышленные 
товары

산업마당 Индустриялық аула Промышленный двор

산업 및 가정 
용폐수의열

Өнекәсіпте және тұр-
мыста қолданылған 
судың жылуы

Тепло 
промышленных и 
бытовых стоков

산업사업 Өнеркәсіп Промышленность 
산업혁명 Өнеркәсіптік  

революция 
Промышленная 
революция

산업[공업]화 Индустриаландыру Индустриализация
산업과 시장의 구조 
변화

Өнеркәсіппен 
нарықтық құрылым-
дардағы өзгерістер

Изменения в отрас-
левых и рыночных 
структурах

산업에서 혁신 
능률의유형

Өнеркәсіптік сектор да 
инновациялық атқару 
түрлері

Промышленные ком  -
пании ориентирован-
ные на ценности 

산업용석탄매장량 Құндылықтарға 
бағытталған 
өнеркәсіптік 
компаниялар

Типы показателей 
эффективности 
инноваций в произ-
водственной сфере

산업의 발전을 위한 
국가적 지원

Саланы дамыту үшін 
мемлекеттік қолдау

Государственная 
поддержка развития 
отрасли

산업체들의하수처리 Өнеркәсіп мекемеле-
рі нен шығарылатын 
ағын суларды тазарту

Очистка сточных 
вод промышленных 
предприятий

살수장치 Айырғы; үйлестіруші Рапределитель 

ㅅ



60

살아있는 바다와 해안 Жанды мұхит пен 
жағалау

Живой океан и 
побережье 

삼림벌채 Ормандағы ағаштар-
дың кесіліп бітуі

Обезлесение

삽입하다,설치하다, Орнату Вставлять; 
устанавливать

상각 Амортизация, өтеу, 
бәсеңдету

Амортизация

상공업회의소 Сауда-өнеркәсіп 
палатасы

Торгово-промыш лен-
ная палата

상변화 Фаза өзгерістері Изменение фазы
상업용 / 리테일기업 Коммерциялық 

кәсіпорын
Коммерческое/тор-
говое предприятие

상태 Режим Режим
상태 Жағдай Состояние
상품 및 원료의 시장 Шикізат-тауар нарығы Товарно-сырьевой 

рынок
상품 장사 Тұтыну тауарлары 

саудасы
Торговля товарами

상품생산자 Тауар өндірушілер Товаропроизводи тели

상호 작용적 모형 Интерактивті модель Интерактивная 
модель

상호의존 Өзара тәуелділік Взаимозависимость

상호작용 TV Интерактивті телеарна Интерактивное 
телевидение

상호작용 혁신 과전의 
모델

Инновациялық 
процестің 
интерактивті моделі

Интерактивная мо -
дель инновацион ного 
процесса

새 산업품 생산 개발 Жаңа өнеркәсіптіктегі 
өнімдерді қолданудың 
дамуы

 Освоение промыш-
ленного производ-
ства новых изделий
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새로 경쟁력인 
첨단제품을 만든 
산업및기술의 지원 
시스템과 첨단기술

Жаңа бәсекеге қабі -
летті жоғары техно-
логиялық өнімдер құ-
руға өндіру және тех-
нологиялық қолдау 
жүйесі және жоғары 
технологиялар

Система производст -
венно-технологичес-
кой поддержки соз -
дания новой конку-
рентоспособной нау-
коемкой продукции и 
высоких технологий

새로운 유형의 기술 개
발과 전파

Технологиялардың 
жаңа түрлерін дамыту 
және тарату

Освоение и распрос-
транение принципи-
ально новых видов 
технологий

새로운제품을마케팅 Жаңа өнімдердің 
маркетингі

Маркетинг новых 
продуктов

새로운제품의예상가격
을결정하는방법

Жаңа өнімнің 
күтілетін бағасын 
анықтау әдістері

Результаты реализа-
ции новой инноваци-
онной политики

새로운혁신정책의구
현결과

Жаңа инновациялық 
саясатты іске асыру 
нәтижелері

Создание новой тех-
нической или соци-
ально-экономичес-
кой системы

새로운기술 만들기 및 
사회경제시스템

Жаңа техникалық 
және әлеуметтік-
экономикалық 
жүйесін құру

Потенциальные 
возможности 
нововведений

새제도 가능성 Әлеуетті 
инновациялар

Классификация 
нововведений

새제도분류 Инновацияларды 
жіктеу

Родник

샘. 원천, 시초 Бұлақ Отбор проб 

샘플추출 Үлгілерді алу Мыслящая оболочка
생각쉘 Смарт қап Абиотические 

факторы
생명이없는요인 Абиотикалық 

факторлар
Биогаз 
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생물가스 Биогаз Биогазовая установка
생물가스장치, 설비 Биогаз қондырғысы Фенология 
생물 계절학 Фенология Биоклиматическая 

архитектура
생물기후건축양식 Биоклиматтық 

архитектура
Биоклиматический 
дом

생물기후집, 가옥 Биоклиматологиялық 
үй

Биомассивная 
энергетика

생물다량, 다수, 
무리동력공업

Биомасса энергиясы Биомасса

생물다량, 다수, 많음; 
무리

Биомасса Биоэнергетика 

생물동력공업 Биоэнергетика Биоэнергетическая 
активность

생물동력적극성 Биоэнергетикалық 
белсенділік

Методы определения 
ожидаемой цены 
новой продукции 

생물에너지 Биоэнергетика Биоэнергия 
생물에탄올 Биоэтанол Биоэтанол
생물연료 Био жанармай Биотопливо 
생물용량 Биосыйымдылық Биоемкость
생물(자료의) 처리공장 Биоөңдеуші зауыт Биоперерабатываю-

щие заводы
생물권 Биосфера Биосфера
생물디젤 Биодизель Биодизель
생물화학기원, 발단, 
원천, 유래

Биохимиялық шығу 
Ортасы

Биохимическое 
происхождение

생분해할수있는능력 Биологиялық 
ыдыраушылыққа түсу 
қабілеті

Способность к 
биологическому 
распаду 

생산회사의대리인 Түрлендіруші ком-
панияның агенттігі

Агент генерирую щей 
компании 
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생산 / 제조혁신 Өндірістегі олқылық Прорыв в 
производстве

생산과정에서대상으로
혁신의분류

Өндірістік процеске 
бағытталған 
инновациялар 
жіктелуі

Классификация ин -
новаций по направ -
ленности воздейст-
вия на процесс 
производства

생산 과정의 필요성 Өндірістік процестің 
талаптары

Потребности 
производственного 
процесса

생산사이클 Өндіру Производство
생산설계 Өндірістік дизайн Производственное 

проектирование
생산효율성 Өндіріс тиімділігі Эффективность 

производства
생산, 보존의제어및에
너지사용

Энергияны өндіру, 
сақтау және 
пайдалануды басқару

Контроль над про из-
водством, сохранени-
ем и использованием 
энергии 

생산물분배원리 Тұрақты даму 
қағидаттары 

Принципы устойчи-
вого развития

생산성을 올리다/ 신장
시키다

Өнімді арттыру Поднимать 
производительность

생산에감소손실 Өндіріс шығындарын 
азайту 

Сокращение потерь 
при добыче

생산에대한통제 Өндірісті бақылау Контроль над 
производством

생산에너지단위 Өнімнің энергиялық 
сыйымдылығы

Энергоемкость 
продукции

생산을 준비와 조직 Өндірісті дайындау 
және ұйымдастыру

Подготовка и органи-
зация производства 

생산의 분산화 Өндірісті 
орталықсыздандыру

Децентрализация 
производства
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생산품기본이노베이션 Базалық өнім 
инновациясы

Базисная продукто-
вая инновация

생성 에너지원 Түрлендіруші көзі Генерирующий 
источник

생성 기업 Түрлендіруші 
компания

Генерирующая 
компания 

생성된에너지원 Өндірілген энергия 
көзі 

Произведенный 
энергоноситель

생성 블로크 Түрлендіретін блок Генерирующий блок 
생성 용량 Түрлендіретін қуат Генерирующая 

мощность
생성원천의 감가상각 Түрлендіруші 

көздердің тозуы
Износ генерирую щих 
источников

생성과새로운기술개발
의과정 (기술)

Жаңа технология-
ларды құру және даму 
үрдісі (технологиясы)

Процесс создания 
и освоения новой 
техники (технологий) 

생존 능력 Өмір сүруге 
бейімділік 

Жизнеспособность

생태 Экология Экология
생태기금회 Экологиялық қор Экологический фонд
생태기술의사용 Кун ресурсын 

қолданудың жоғары 
мүмкіндігі

Использование 
высокого потенциала 
солнечных ресурсов

생태세금/에너지자원
에녹색세금

Энергия көздеріне 
салынатын 
экологиялық салық

Экологический налог 
на источники энергии 

생태실현가능성보고서 Жобаның экология лық 
негіздемесі

Экологическое 
обоснование проекта

생태주택개발 Экологиялық тұрғын 
үй дамыту

Развитие экологи-
чес кого жилья

생태청결 Экологиялық тазалық Экологическая 
чистота

생태계 Экожүйе Экосистема 
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생태계상태 Экожүйе жағдайы Состояние 
экосистемы 

생태계상태조변수 Экожүйе жағдайының 
параметрлері 

Параметры состоя-
ния экосистемы

생태기술 Экологиялық 
технологиялар

Экологические 
технологии 

생태발자국 Экологиялық із Экологический след
생태학자 Эколог Эколог 
생태학적모델링 Экологиялық 

модельдеу 
Экологическое 
моделирование

생태학적위기 Экологиялық 
дағдарыс

Экологический 
кризис

생태학적재해 Экологиялық зардап Экологическая 
катастрофа

생태학적재해/사건 Экологиялық қауіп-
қатер

Экологическая 
катастрофа/риск

생태학적전문지식 Экологиялық 
сараптама

Экологическая 
экспертиза

생태학적제품 Экологиялық таза 
өнім

Экологически чистый 
продукт

생태학적-경제보장 Экологиялық және 
эко номикалық 
қауіпсіздік

Очистка бытовых 
стоков

생활폐수정화 Тұрмыстық 
суағарларды тазарту

Вывоз коммуналь ных 
отходов

생활폐기물 반출 Коммуналдық 
қалдықтарды шығару

Портфельный 
инвестор

서류 가방이 있는 
투자자

Портфолиоға мән 
беретін инвестор

Обслуживание

서비스 Қызмет Сектор услуг
서비스 산업 Қызмет көрсету 

саласы 
Подвеска

서스펜션, 현수 Аспа Гипс
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석고 Сылақ Чёрное золото, нефть 
석유 Қара алтын, мұнай Нефтегазоконденсат 
석유가스응축수 Мұнайгаз конденсаты Нефтегазовый 

комплекс
석유및가스복합 Мұнай-газ кешені Нефтегазовый сектор
석유및가스부문 Мұнайгаз секторы Нефтегазоносные 

осадочные бассейны
석유및가스퇴적분지 Мұнай және газ 

шөгінді бассейндері
ОПЭК, ОСЭН, 
организация стран-
экспортёров нефти

석유 수출국기구 
(OPEC)

Мұнайды сыртқа 
шығарушы елдер 
ұйымы

Нефтяная вышка

석유장비 Мұнай бұрғылау 
қондырғысы

Нефтехимический 
завод

석유화학공장 Мұнай химия зауыты Нефтяной эквивалент
석유환산 Мұнай баламасы Бурение нефти
석유시추 Мұнайды бұрғылау Уголь

석탄 Көмір Эколого-экономи чес-
кая безопасность

석탄 광구 Көмір бассейндері Угольные бассейны
석탄 동력공학 Көмір энергетикасы Угольная энергетика
석탄화력개발 Көмір энергетикасын 

дамыту
Развитие угольной 
энергетики

 석탄을뽑아낸 것 Көмір шығару Добыча угля

석회석 Әктас Известняк
석회질을 제거하다 Ретке келтіру Декальцифировать
섞다 Араласу Смешиваться, 

перемешиваться
선 Сызық Линия
선 Рентген сәулелері Рентгеновские лучи 
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선광기 Концентратор Концентратор 
선대칭 Симметрии сызығы Линия симметрии
선박 Апат Авария
선체구조 Корпус құрылымы Конструкция корпуса

선택하여 얻는 
에네르기

Балама энергия Альтернативная 
энергия

선택하여 얻는 
에네르기종류

Энергия көзінің 
балама түрі

Альтернативные 
виды энергии

선택하여 얻는 연료 Альтернативті отын Альтернативное 
топливо 

선택하여 얻는 
원천종류

Баламалы қуат көздері Альтернативные 
источники энергии

선택하여 얻는 Балама Альтернативная
선택하여 얻는 원천 Балама көздер Альтернативные 

источники
선택하여 얻는 
동력공업

Альтернативті 
энергетика

Альтернативная 
энергетика

선택하여 얻는 연료 Балама отын Альтернативная 
топлива

선택하여 얻는 
연료종류

Жанармайдың балама 
түрлері

Альтернативные 
виды топлива

선형 전기회로 Сызықтық электр 
тізбегі

Линейная 
электрическая цепь 

설명서 Шетелдік тауарлар Иностранные товары
설비, 비품, 기기 Қарулану Вооружение
설비, 장치 Аппаратура Аппаратура
설정값 Кешіктірілген тұтану Задержанное 

зажигание
설정진단 Диагностика міндеті Задание 

диагностирования
설치 Орнату Фибрилляционный 

ток
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섬유성연축 전류 Фибрилярлық ағым Установка
섬유공학 Тізбектік байланыс Цепная передача
섭동 Наразылық Возмущение
성 Қамал Замок
성분 Компонент (құрамдас) Компонент
성취, 달성 Жетістік Достижение
세계경제 Әлемдік экономика Мировая экономика
세계 물의 흐름 Дүниежүзілік су 

айналымы
Всемирный водный 
оборот

세계 에너지 협의회 Әлемдік 
энергетикалық кеңес

Мировой энергети-
чес кий совет 

세계 은행 그룹 Әлемдік банктер тобы Группа всемирного 
банка

세계 풍력 에너지협회 Дүниежүзілік жел-
энергетикалық 
қауымдастығы

Всемирный 
ветроэнергетические 
ассоциации

세계관 Ғаламдық көзқарас Глобальное 
мировоззрение 

세계 에너지관 “Энергия әлемі” 
павильоны

Павильон “мир 
энергии” 

세계의에너지도 Әлемнің энергетика-
лық картасы

Энергетическая карта 
мира

세계적인 전체적인 Жаһандық Глобальный
세계화 Жаһандану Глобализация
세관 Кеден Таможня 
세우다 Тұрғызу, oрнату Воздвигать
섹터 Сектор, алаң Сектор
셀룰로즈 Целлюлоза Целлюлоза 
셰브론 Шеврон Шеврон 
소각 Қалдықтарды өртеу Сжигание отходов
소득세 Салық Налог 
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소비 Тұтыну Потребление
소리 Дыбыс Звук
소리 감쇠 Дыбыстың өшуі Затухание звука
소매가격 Бөлшек сауда бағасы/

дара бағасы
Розничная цена

소목 Ағаш шебері Столяр
소방차 Өрт сөндіру автокөлігі Пожарный 

автомобиль
소비 연료 Шығыс отын Потребляемое 

топливо
소비된 에너지의 고려 Тұтынылатын электр 

энергиясын есептеу
Учет расчетной 
(коммерческой) 
электроэнергии 

소비자 보호 Тұтынушыларды 
қорғау

Защита потребителя 

소비자, 이용자, 사용자 Тұтынушы/
қолданушы

Пользователь

소비잔여물 Тұтыну қалдықтары Отходы потребления
소비전력 Тұтынатын қуат Потребляемая 

мощность
소스바위 Негізгі тау жынысы Нефтематеринская 

порода
소실 Жоғалу Исчезновение
손실, 손해 Зиян, шығын Убыток 
소음기 Дауыс жұтқыш 

құрылғы
Звукопоглощающее 
устройство 

소음 없는 바람 발전기 Үнсіз жел 
трубиналары

Безшумные 
ветрогенераторы

소프트웨어혁신 Алға тарту Продвижение
소형전원 Кіші энергетика Малая энергетика 
손님, 방문객 Қатысушы Посетитель
손실 Зиян Ущерб
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손실, 손해 Шығындар Потери
송곳 Бұрғы Сверло 
송신기 Таратқыш Трансмиттер
송전 Электр энергиясын 

жеткізу
Электропередача 

수동적건물 Пассивті ғимарат Пассивное здание 
수동적에코하우스 Пассивті эко-үй Пассивный экодом 
수동적집 Пассивті үй Пассивный дом
수력 Су энергиясы Энергия воды
수력 발전 Гидроэлектрлік 

энергия
Гидроэлектрическая 
энергия

수력 발전기 Гидрогенератор Гидрогенератор
수력발전소 Гидроэлектрлік 

станция, бекет
Гидроэлектрическая 
станция

수력발전소 Су электр станциясы Гидро электростанция 

수력학의 Су/гидро 
энергетикасы

Гидроэнергетика

수류 Сұйықтық ағыны Струя жидкости
수리 Жөндеу Ремонт
수명 주기 Тіршілік кезеңі Жизненный цикл 
수문학적 시스템 Гидрологиялық 

топтама
Гидрологический 
цикл

수반하는 가스 Ілеспе газ Попутный газ
수분, 습기 방어, 보위 Ылғал сақтағыш Влагозащита
수분, 습기 지구성 Ылғал кедергісі Водород
수소 Сутегі Влагостойкость
수소동력공업 Сутекті энергетика Водородная 

энергетика
수소의원자 Сутегі атомы Экспортный 

трубопровод
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수송관 Экспорт құбыры Атом водорода
수송적 Тасылмалдауға 

жарайтын
Транспортабельный

수신및발신통신없다면 Кіріс және шығыс 
байланысына тыйым 
салу

Запрет входящей и 
исходящей связи

수신전화없다면 Кіріс байланысына 
тыйым салу

Запрет входящей 
связи

수요와공급 Сұраныс пен ұсыныс Спрос и предложение
수요의 경영 Сұранысты бақылау Управление спросом
수입 Импорт Импорт
수자원보호 Су қорларын қорғау Охрана водных 

ресурсов
수정제품 Жаңарту өнімдері Модификации 

продуктов
수지 Шайыр Смола 
수직선, 연직선 Вертикаль Вертикаль 
수직선, 연직선방법, 
방식

Тік әдіс Вертикальный метод

수진기 Сейсмикалық 
қабылдағыш

Сейсмоприёмник

수질 보호 Су ластануын қорғау Защита воды
수질오염 Суды ластау Загрязнение воды
수출 Экспорт Экспорт
수출국 Мұнай экспорттаушы 

елдер
Экспортеры нефти

수출입거래 Экспорттық-
импорттық операция

Экспортно-
импортная операция 

수출팩터링 Экспорттық 
факторинг

Экспортный 
факторинг

수층 Біртұтас су қабығы Целый водяной слой

ㅅ



72

수평장비 Бұрғылау 
қондырғылары

Нивелировочное 
оборудование

수평의
평평한

Көлденең Горизонтальный 

순환 공기 Айналыстағы ауа Циркуляционный 
воздух

순환 성장 Циклдік даму Цикличное развитие
순환펌프 Циркулияциалды 

сорғы
Циркуляционный 
насос

숫돌바퀴 Ажарлауыш шарық Шлифовальный круг 
스마트 건물 Ақылды ғимарат Умное здание
스마트 그리드 Ақылды желілер Умные сети
스마트서비스 Смарт қызметі Смарт-сервис
스마트 시티 Ақылды қала Умный город 
스마트 통합구조 Біріктірілген құрылым Интегрированная 

структура
스마트 에너지 시스템 «Ақылды» 

энергожүйелер
Умные» 
энергосистемы

스마트유리 Смарт әйнек Смарт-стекло
스위치 Ажыратқыш; айыр-

ғыш; сөндіргіш
(электрді жандыра тын, 
сөндіретін тетік)

Выключатель 

스위칭회로 Ауыстырғыш тізгін Переключающая 
цепь

스크랩 Металлдық сүймен Металлический лом
스테인리스강 Тот баспайтын болат Нержавеющая сталь
스트레스 Кернеу Напряжение
스트림라인 Тоқ желісі Линия тока
스프링 Серіппе Пружина
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슬라이딩규칙 Логарифмдік өлшеуіш Логарифмическая 
линейка

슬레이트 Шифер Шифер
습기, 습윤 Ылғалдылық Влажность
습득, 소유 Игеру Освоение
승압기 Күшейткіш Усилитель
시너지도시계획 Синергетикалық 

урбанизм
Синергетическое 
градостроительство

시간생물학 хронобиология хронобиология
시뮬레이션 Модельдеу Моделирование 
시범 구역 Көрсету аймағы Демонстрационная 

зона
시스템 Жүйе Система
시스템소프트웨어 Жүйелік бағдарлама-

лық қамтамассыз ету
Системное програм-
мное обеспечение

시운전 Стартап Стартап
시작가감저항기 Реостаттық бастау Пусковой реостат
시작하다, 실행하다, 
시동시키다

Жүргізу Запускать

시작하다, 실행하다, 
시동시키다

Зияткерлік меншік Интеллектуальная 
собственность

시장 Нарық Рынок
시장전략 Нарық стратегиясы Рыночная стратегия
시장 혁신 거래의 가격 Инновациялық нарық 

мәмілесінің бағасы 
Цена рыночной ин-
новационной сделки

시장혁신경쟁 Инновацияның 
бәсекелестік нарығы

 Рынок конкуренции 
инноваций

시험 실행, 시험적 
생산 

Тәжірибелік өндіріс Опытное 
производство

시험관 Тығын Пробка 
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식감 Текстура, құрылым 
сипаты

Текстура

식량 Ережелер Резервы
식물 Фито Фито
식물담수 Теңіз суын 

нығыздаушы зауыт
Завод по опресне нию 
морской воды

식민자 тұндырғыш бак Емкость для 
отстаивания

식물 및 동물 건강의 
경영

Өсімдіктер және 
жануарлар денсау-
лығын басқару

Управление 
здоровьем растений и 
животных

식물계 Флора Флора 
식물군락 Фитоценоз Фитоценоз
식별자 라우팅 Маршруттау 

идентификаторы
Идентификатор 
маршрутизации

식수, 음료수 Ауыз су Питьевая вода
신유효전력의특성 Жаңа тиімді 

энергетика саласының 
белгілері

Характерные черты 
новой эффективной 
энергетики

신재생연료 Жаңартылмайтын 
отын

Невозобновляемое 
топливо

신경망 Нейтронды желі Нейтронная сеть
신규서비스, 
새로운서비스

Жаңа қызметтер Новые услуги

신기술 개발 Жаңа технология-
ларды дамыту

Освоение новейших 
технологий

신뢰성 Дәйектілік Надежность 
신뢰성환경 Экологиялық қауiпсiз Надежность 

экологическая
신중한 관리 Қорғанысты бақылау Дискретное 

управление
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신중한 방사 Дискретті 
сәулелендіру

Дискретное излучение

신청계수기 Абоненттік есептеуіш Абонентский счетчик
신청번호 Абоненттік нөмір Абонентский номер
신청설치 Абоненттік орнату Абонентская 

установка
신청선 Абоненттік желі Абонентской линия
신청자 Абонент Абонент 

(потребитель) 
신청자, 
가입자의자료기초

Дерекқор абоненті База данных 
абонентов

신호 번역기계 Шифрды жай жазуға 
айналдыратын

Дешифровальный

실린더 헤드 Цилиндр басы Головка цилиндра 
실제비용 Нақты құны Реальная стоимость
실제의 평가 Нақты бағалау Фактическая оценка
실패 Катушка Катушка 
실험 Тәжірибе Эксперимент
실험플랫폼혁신 Иновациялық қыз -

меттің эксперимент тік 
алаңы

Экспериментальные 
площадки инноваци-
онной деятельности 

실험실 Зертхана Лаборатория
실험적인 프로젝트 Пилоттық жоба Пилотный проект
 쌍극자 반사물 Дипольді 

шағылдырғыш
Дипольный 
отражатель

쌍극자흡수 Дипольді жұту Дипольное 
поглощение

쌍무적인 수수료 Екіжақты комиссиялар Двусторонние 
комиссии

쌍무적인 에너지에 
교역량

Екі жақты энергия 
саудасы

Двусторонняя 
торговля энергией
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아르피엠 (rpm), 
분당 회전수

Минутына айналымы Оборотов в минуту

아스팔트(Asphalt) Асфальт Асфальт 

아이디어 Идея Идея

아주 빠른 배달 Дереу жеткізу Доставка без 
промедления

아크 Доға Дуга
아크 난로 Доғалақ пеш Дуговая печь
아크 램프 Доғалақ шам Дуговая лампа
아크전압 Доға кернеуі Напряжение дуги 
아크형광수은등 Доғал сынап майлы 

шам; нұршам 
Дуговая ртутная 
люминесцентная 
лампа (ДРЛ)  

안전 Қауіпсіздік Безопасность
안전거리 Қауіпсіз қашықтық Безопасное 

расстояние
안전분할의변압기 Қауіпсіз оқшау 

трансформаторы
Безопасный 
разделительный 
трансформатор

안전 전력에의 일반적 
접근

Тұрақты электр 
энергиясына жалпыға 
ортақ қолжетімділік

Всеобщий доступ 
к устойчивой 
электроэнергии

안전기준 Қауіпсіздік сақтау 
үлгілері

Правила техники 
безопасности

안전의여백 Төзімділік қоры Запас прочности
안전한 곳 Қауіпсіздік зонасы Зона безопасности
안전한에너지로의전환 Қауіпсіз энергия 

түріне көшу 
Внутреннее сгорание

안쪽, 내면연소 Ішкі жану Переход к безопас-
ному типу энергии
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암석 Тау жынысы Порода
암염돔 Тұзды күмбездер Соляной купол 
암초 Риф Риф
암페어 Aмпер (электр 

тоғының күшін өлшеу 
бірлігі)

Ампер

암호 Құпиясөз Пароль
암호 Рұқсатнама Пропуск
암호 Оталдыруды өткізу Пропуск зажигания
암호 해독기 Декодер Декодер
암호로 쓰다 Кодтау Кодировать
암호화한 통신 Шифрлік байланыс Зашифрованная связь
압력 Қысым Давление
압전 Пьезоэлектрлі Пьезоэлектрический
압전발전기 Пьезогенератор Пьезогенератор 
압축 공기 Сығылған ауа Сжатый воздух
압축기스테이션 Компрессорлық 

станциясы
Компрессорная 
станция

압축기 스테이션의 
분산화

Компрессорлық 
станциясын 
орталықтандыру

Децентрализация 
компрессорной 
станции

압출절연 Экструдияланған 
оқшаулама

Экструдированная 
изоляция

앙금, 석출 Тұнба Осадок 
액정 Сұйық кристалл Жидкий кристалл
액체 및 가스 가공 Газ және сұйық 

көмірсутекті өңдеу
Переработка 
газа и жидких 
углеводородов

액체 생물 연료 Сұйық биоотыны Жидкое биотопливо
액체 탄화 수소 Сұйық көмірсутек Жидкий углеводород 
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앵커 동기기 Синхронды 
машинаның якорі

Якорь синхронной 
машины

앵커 중심 Зәкір өзектері Якорные стержни
앵커코일 Зәкір орауышы Якорная катушка
약속의합동실현 Міндеттемелерді 

бірлесе орындау
Совместное выпол-
нение обязательств 

약한 빛 Әлсіз сәуле Слабый луч
약한 현재 Әлсіз ағымдағы тоқ Слабый ток
양극 Анод (болымды етіліп 

зарядталған электрод)
Анод

양극성 Екі полюсті Двухполюсный
양극성 Полярлық Полярность
양방향 Екі бағытты Двунаправленный
언로드 Жүктеме Разгрузка
언론, 언론인들 Баспасөз Пресса 
얼룩 Грунттау Грунтовать
업셋 Бастықтыру Осаживание
에너지 Энергетикалық Энергетический
에너지 Қуаттылық Энергичность
에너지감독 Энергетикалық 

қадағалау
Энергетический 
надзор 

에너지감사 Энергетикалық аудит Энергоаудит
에너지감시 Энергиялық 

мониторинг
Энергомониторинг

에너지검사 Энергетикалық 
тексеріс

Энергетическое 
обследование

에너지경영 Энергоменеджмент Энергоменеджмент 
에너지경영과감사 Энергетикалық 

басқару және аудит
Энергетический 
менеджмент и 
энергоаудит
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에너지경제 Энергетикалық 
шаруашылық

Энергетическое 
хозяйство

에너지공간 Энергия кеңістігі Энергетическое 
пространство

에너지 공급 Қуат беру Подача энергии
에너지 공급의 
안정성을 보장

Энергиямен 
қамту сенімділігін 
қамтамасыз ету

Обеспечение 
надежности 
энергоснабжения

에너지관리 Энергия  жұмсалуын 
реттеу

Регулирование 
энергопотребления

에너지관리 Энергетикалық 
бақылау

Энергетический 
надзор

에너지관세 Энергия тарифтері Тарифы на 
энергоносители

에너지권 Энергетикалық сала Энергетическая 
сфера

에너지균형 Энергия теңгерімі Энергобаланс
에너지기증자 Энергетикалық 

доноры
Энергетический 
донор

에너지낭비 Энергетикалық 
ысырапшылдық

Энерго-
расточительность 

에너지대화 Энергетикалық 
сұхбат/келіссөз

Энергетический 
диалог

에너지동향 Энергетикалық 
трендтер 

Энергетический учет 
зданий 

에너지등록부 Ғимаратты 
энергетикалық тіркеу

Энергетические 
тренды

에너지 문화 Энергетикалық 
мәдениет

Энергетическая 
культура

에너지 발전 장치 Энергоблок Энергоблок
에너지보안 Энергетикалық 

қауіпсіздік
Энергетическая 
безопасность
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에너지보존적인 고조 Құрылымдық энергия 
үнемдеу

Структурное 
энергосбережение

에너지부족 Энергия тапшылығы Энергодефицит
에너지분야 Энергетикалық кешені Энергетический 

сектор
에너지 분야에 실제적 
해답

Энергетика сала-
сындағы мәселелерді 
іс жүзінде шешу

Практические 
решения в области 
энергетики

에너지 분야에 
서자원효율성

Энергетикадағы 
ресурстық тиімділік

Ресурсоэффектив-
ность в энергетике

에너지붕괴 Энергия төңкерісі Энергетический 
коллапс

에너지사용 Жаңбыр суын қолдану Использование 
дождевой воды

에너지 사용의 효율성 Энергияны тиімді 
қолдану

Эффективность ис-
пользования энергии

에너지상사 Энергетикалық 
компания

Энергетическая 
компания

에너지생산 Өнімділік Производительность
에너지생산 Энергия өндірісі Производство 

энергии 
에너지 생산출력비 Энергия өндіру көлемі Энергоемкость 

продукции
에너지 생산의 단계 Энергия өндіріс 

кезеңдері
Стадии 
энергопроизводства

에너지 생산의 분산화 Энергия өндірісін 
орталықсыздандыру

Децентрализацию 
производства энергии

에너지 생성 Энергия өндірілуі Энергообразование
에너지 서비스 상사 Энергия сервистік 

компаниялары
Энергосервисная 
компания

에너지 성능인 증서 Энергетикалық пас-
порт, энергиялық ти-
імділік сертификаты

Энергетический 
паспорт
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에너지 소비 Электр қуатын тұтыну Энергопотребление
에너지 소비 기구 Энергия тұтынатын 

құрал
Энерго потребляю щее 
устройство

에너지 소비량 Энергия шығыны Энергозатраты 
에너지소비량규정화 Энергия тұтынуды 

мөлшерлеу 
Нормирование 
энергопотребления

에너지소비의생산기술 Энергия тұтыну 
өндірісі технологиясы

Производственные 
технологии потреб-
ления энергоресурсов

에너지소비의생산기술 Өндірістік цикл Производственный 
цикл

에너지 소비자 Энергия тұтынушысы Энергопотребитель
에너지 소비자들이 Энергия 

тұтынушылары
Потребители энергии 

에너지 손실 Энергия жоғалту Потеря энергии
에너지손실 Энергетикалық 

шығын
Энергетические 
потери

에너지손실의분포 Энергетикалық 
шығындарды бөлу

Распределение энер-
гетических потерь

에너지수집기 Энергия жинақтағыш Собиратель энергии 
에너지 수확 Энергетикалық астық Энергетический 

урожай 
에너지시설 Энергия қызметі Энергоуслуги 
에너지 시스템 Энергетикалық жүйе Энергетическая 

система 
에너지시스템 Энергожүйе Энергосистема
에너지 시스템 대상 Электр желілік шаруа 

нысандары
Объекты электросе-
тевого хозяйства

에너지시스템운영 Энергия жүйесінің 
жұмысы

Работа 
энергосистемы

에너지 시장 Энергетикалық 
нарықтар

Энергетические 
рынки
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에너지 시장 Энергетикалық нарық Энергетический 
рынок

에너지 시장의 세계화 Энергетикалық нарық-
тардың жаһандануы

Глобализации энер-
гетических рынков

에너지안보시스템 Энергетикалық 
қауіпсіздік жүйесі

Система энергетичес -
кой безопасности

에너지안전 (유)형, 식 Қауіпсіз энергия 
түрлері

Безопасные типы 
энергии

에너지연구, 조사 Энергетикалық 
зерттеулер

Энергетические 
исследования

에너지외교 Энергетикалық 
дипломатия

Энергетическая 
дипломатия

에너지요금의안정성 Энергия тарифтерінің 
тұрақтылық

Стабильность тари фов 
на энергоносители

 에너지 용량 Энергиялық қуат Энергомощность 
에너지운반체 Энергия 

тасымалдаушы
Энергоносители

에너지운반체 Энергия 
тасымалдаушы 

Энергоноситель

에너지원자재 Энергетикалық 
шикізат

Энергетическое 
сырье

 에너지위기 Энергия дағдарысы Энергетический 
кризис

에너지인증서 Энергетикалық 
паспорттау

Энергетическая 
паспортизация

에너지자원 Энергетикалық ресурс Энергетические 
ресурсы 

에너지자원 Энергия ресурстары Энергоресурсы
에너지 자원/시스템 Энергетикалық кешен Энергетический 

ресурс/система
에너지 자원의 사용 Экологиялық техноло-

гияларды қолдану
Использование 
эко ло гических 
технологий
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에너지자원의세계매
장량

Энергиялық ресурс-
тардың әлемдік қоры

Мировые запасы 
энергетических 
ресурсов 

에너지자원의소비 Энергия ресурстарын 
тұтыну

Расход энергетичес-
ких ресурсов 

에너지자원의소비속도 Энергия ресурстарын 
тұтыну нормасы 

Норма расхода энер-
гетических ресурсов

에너지자원의 원동력 Энергия ресурстары-
ның динамикасы

Динамика 
энергоресурсов 

에너지작황 Энергиялық 
өсімдіктер 

Энергетический 
потенциал

에너지잠재력 Энергетикалық әлеует Энергетический 
урожай

에너지 장비와 정보 
기술의 기능적인 
상호운 용성 표준화

Энергетикалық құ -
рылғы мен ақпарат -
тық технологиялар-
дың қызметтік үйле-
сімділігін бір үлгіге 
салу (стандарттау)

Стандартизация 
функциональной 
совместимости энер-
гетического оборудо-
вания и информаци-
онных технологий 

에너지전략 Энергетикалық 
стратегия

Энергетическая 
стратегия 

에너지 전환/변형 Энергияың түрленуі Преобразование 
энергии 

에너지절감 Энергоүнемділік Энергосбережение
에너지절감 과정 Энергия үнемдеу 

процесі
Энергосберегающий 
процесс

에너지 절감 구조 Энергия үнемдеу 
жүйелері

Энергосберегающие 
системы

에너지 절감 기술 Энергия үнемдейтін 
технология

Энергосберегающая 
технология

에너지절감 기획 Энергия үнемдеу 
жобалары

Энергосберегающие 
проекты

에너지절감 램프 Электрмен жабдықтау 
шамы

Энергосберегающая 
лампа
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에너지절감 서약 Энергия үнемдеу 
кепілі

Энергосберегающий 
залог

에너지 절감 시스템 Энергия үнемдеу 
жүйелері

Энергосберегающие 
системы

에너지 절감 잠재력 Энергия үнемдегіш 
потенциял

Энергосберегаюший 
потенциал

에너지절감 재료 Энергия үнемдеу 
материалдары

Энергосберегающие 
материалы

에너지 절감 토지 Энергия үнемдеу 
кепілі

Энергосберегающий 
залог

에너지절약 Энергоресурстарды 
үнемдеу

Экономия 
энергоресурсов

에너지절약강화 Энергия үнемдеуді 
қарқындату

Интенсификация 
энергосбережения

에너지절약 
계획의도입

Энерготиімділік 
жөніндегі бағдарла-
маларды енгізу

Внедрение программ 
по энергосбережении

에너지 절약 기술의
개발

Энергия үнемдеу 
технологияларын 
өндіру

Разработка 
энергосберегающих 
технологий

에너지절약대책에대한
투자의효과

Энергия үнемдеу 
іс-шараларын 
инвестициялау 
тиімділігі

Эффективности 
инвестиций в 
энергосберегающие 
мероприятия

에너지절약 아이디어 Энергия үнемдеу 
идеялары

Идеи 
энергосбережения

에너지절약의역할 Энергия үнемдеудің 
рөлі

Роль энергосбере-
жения

에너지정책 Энергетикалық саясат Энергетическая 
политика

에너지 정책 Энергия үнемдейтін 
саясат

Энергосберегающая 
политика 

에너지 집합체 Энергетикалық кешен Энергетический 
комплекс
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에너지초과 Энергия ресурстар дың 
артық шығыны

Перерасход 
энергоресурсов

에너지취급점 Энергетика агенттігі Энергетическое 
агенство 

에너지측정시스템 Энергия өлшеу жүйесі Диверсификация 
энергетического 
портфеля

에너지 
포르트풀리오의 
다각화

Энергетикалық 
портфельдің 
әртараптандыруы

Энерго-
измерительная 
система

에너지프로그램 Энергетикалық 
бағдарлама

Энергетическая 
программа

에너지혁신 Энергетикалық 
инновация

Энергетические 
инновации

에너지효율 Энерготиімділік Энерго-
эффективность

에너지효율 Энергия ресурстарын 
пайдалану тиімділігі

Эффективность 
использования 
энергоресурсов

에너지 효율 지수 Энергия тиімділігінің 
көрсеткіші

Показатель энерго-
эффективности 

에너지 효율 프로그램 Энергия үнемдеу 
бағдарламасы 

Программа 
энергосбережения

에너지효율성과책임있
는소비

Энергияны тұтыну 
тиімділігі және 
ұтымды пайдалану

Эффективность 
использования 
и рациональное 
потребление энергии

에너지 효율을 높이다 Энергия тиімділігін 
арттыру 

Повышение энерго-
эффективности

에너지효율이 있는 Энергия жағынан 
тиімді

Энергоэффективный 

에너지 효율적인 조명 Энергия үнемдейтін 
жарықтандыру 

Освещение 
энергоэкономичное
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에너지 힘의 균형 Энергетикалық 
баланс

Энергетический 
баланс

에너지, 정력, 원기 Энергия/қуат Энергия
에너지, 힘 Энергия Энергия
에너지가 절감 Энергия көзін үнемдеу Энергосберегающий

에너지단위 Энергиялық 
сыйымдылық

Энергоемкость

에너지론에 대한 요건 Энергетикаға 
қойылатын талаптар

Требования к 
энергетике

에너지를 사용 Энергияны пайдалану Потребление энергии

에너지를 전달 위해 방
법(길)을 수새하다

Энергияны тасымал-
дау тәсілдерін 
іздестіру

Поиск путей для 
перевода энергии 

에너지를보존과 이용
하다

Энергияны сақтау 
және пайдалану

Сохранение и ис-
пользование энергии 

에너지망 Энергетикалық тор Энергетическая сеть
에너지비 Энергия тасымалда-

уының бағасы
Стоимость 
энергоносителей

에너지사용의 효율 지
수

Энергия қолданудың 
тиімділік көрсеткіші

Показатель 
эффективности 
энергоиспользования

에너지에 대한 공개 
요구

Энергетикаға 
қойылатын қоғамдық 
талаптар

Общественные 
требования к 
энергетике

에너지에대한글로벌
수요

Энергия 
тасымалдаушыларға 
әлемдік сқраныс

Мировой спрос на 
энергоносители 

에너지에대한세금 Энергия үшін салық  Налог на энергию

에너지와 물질의 삶과 
인간의 비분리

Энергия мен материя-
ның, тіршілік пен 
адамның 
бөлін беушілігі

Неотделимость 
энергии и материи, 
жизни и человека
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에너지와 연료를 소비/
사용

Энергетикалық және 
отын-жанармай рес-
урстарын пайдалану

Потребление топ -
ливно-энергетичес-
ких ресурсов

에너지와 자원 절약 기
술 공정 도입

Энергия мен ресурс-
тарды үнемдейтін 
технологияларды 
енгізу

Внедрение 
технологий энерго- и 
ресурсосбережения

에너지 유효한 기술공
정도입

Тиімді 
технологияларды 
енгізу

Внедрение 
энергоэффективных 
технологий 

에너지의회복생수, 천
수

Жаңартылатын 
энергия көздері (ЖЭК) 

Возобновляемые 
источники энергии 
(ВИЭ) 

에너지의 회복생수, 
천수

Қайта қалпына келетін 
энергия көзі

Возобновляемый 
источник энергии 

에너지의공급 Энергиямен 
қамтамасыздау

Снабжения энергии 

에너지의공통소스 Көп таралған энергия 
көзі

Распространенный 
источник энергии

에너지의 낭비 Энергия сейілуі Диссипация энергии
에너지의 부족 Энергия қорларының 

тапшылығы
Дефицит энергии

에너지의 부활 기술 Жаңғыртпалы қуат 
технологиясы

Технология возоб-
новляемой энергии

에너지의분류 Энергия ресурстары-
ның жіктелуі

Классификация 
энергоресурсов

에너지의비효율적인
사용

Энергия ресурстарын 
тиімсіз пайдалану 

Неэффективное 
использования 
энергоресурсов

에너지의 원천 Қуат көзі Источник энергии
에너지의 유입 Энергия ағымы Потоки энергии

ㅇ



88

에너지의유효한수요
자도입

Тиімді энергия 
тұтынушылар енгізу

Внедрение 
эффективных 
энергопотребителей

에너지의 자산 Энергетикалық 
портфель

Энергетический 
портфель

에너지의 자연적인 흐
름

Табиғи энергия ағыны Естественный приток 
энергии

에너지의 자주성 Энергетикалық 
тәуелсіздік

Энергетическая 
независимость

에너지의전환 Энергетикалық 
түрлендіру

Энергетическое 
преобразование

에너지의통신 운송 Энергияны 
транспорттау 
байлынысы

Транспортная 
коммуникация 
энергоносителей

에너지의평정 Тыныштық қуаты Энергия покоя
에너지의흐름 Тест-түтік Пробирка
에너지자원을절약 Қуатты/энергетика лық 

ресурстарды үнемдеу
Экономия 
энергетических 
ресурсов

에네르기 감사하다 Қуатты бақылау Контролировать 
энергию

에니 Эни Эни
에보나이트접시 Эбонт тақтасы Эбонитовая пластина
에커 마을 Эко-қоғамдастық Эко-поселения
에코신호 감쇠 Эхо-белгінің өшуі Затухание 

эхо-сигна ла
에탄 Этан Этан
엔진 Қозғалтқыш; 

қозғаушы күш
Двигатель

엔진오일 Mотор майы Моторное масло
여행활동 Экскурсиялық қызмет; Экскурсионная 

деятельность 
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역 Бекет Станция
역행 Кері жүріс Обратный ход

역사 Тарих История
역외금융센터 Офшор Офшор
역전 Кері Реверс
역학의 Кинетикалық Кинетический 
역효과를 낳다 Кері соққы Обратный удар
연 Қорғасын Свинец
연간 Жылдық Годовой
연간 경제적 효과 Жылдық 

экономикалық эффект
Годовой экономи-
ческий эффект

연간 보고서 Жылдық есеп беру Годовой отчёт
연간 전기 소비량 Электр энергиясының 

жылдық шығыны
Годовой расход 
электроэнергии

연간 전기 소비량 Электр энергиясының 
жылдық шығыны

Годовой расход 
электроэнергии

연간 전기 절약 Электр энергиясының 
жылдық үнемі

Годовая экономия 
электроэнергии

연결망 Желілік байланыс Сетевая связь
연결망상태자료의기초 Желілік қосылымдар 

мәртебесі туралы 
дерекқор

База данных о сос-
тоянии сети связи

연결봉 Біріктіргіш күш Соединительная тяга
연구 Ғылыми зерттеулер Научные 

исследования
연구 개발 (R & D) Тәжірибелі 

конструктолық 
жұмыстар (R & D)

Опытно-
конструкторские 
работы (ОКР) 

연구개발센터 Ғылыми-технология-
лық орталық

Научно-технологи-
ческий центр

연구, 조사 Зерттеу Исследование
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연구소 Зерттеу институты Исследовательский 
институт

연료 Отын Горючее
연료 Отын, жанармай Топливо
연료 에너지 편균 Жанармай-энергия 

балансы
Топливно- 
энергетический 
баланс

연료 문화 Отын мәдениеті Топливная культура

연료및에너지국민경제
의콤플랙스

Ұлттық экономика 
жанармай-
энергетикалық кешені

Топливно-энергети-
ческий комплекс 
народного хозяйства

연료및에너지밸런스 Отын-энергетикалық 
баланс

Топливно-энергети-
чес кий баланс

연료및에너지자원 Отын-жанармай 
ресурстары

Топливно-энергети-
ческие ресурсы

연료및에너지자원 Отын - энергетикалық 
ресурстар

Топливно – энергети -
ческие ресурсы

연료및에너지 콤플
랙스

Жанармай-
энергетикалық кешен

Топливно-
энергетический 
комплекс

연료배터리 Отын батареясы Топливная батарея
연료소비량의저감 Жанармай 

пайдалануын азайту
Снижение 
потребления топлива

연료 쌀알무늬 Отын, жанармай 
таблеткалары

Топливные гранулы 

연료 연탄 Отын брикеттер Топливные брикеты
연료를 다시 급유하다 Бензинмен толтыру Дозаправляться 

топливом 
연료의다른종류로의
전환

Отынның басқа 
түрлеріне ауысу 

Переход на другие 
виды топлива

연선 지휘자 Тізбекті дирижер Скрученная жила
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연소 Жану Сгорание
연소생성물 Өнім Продукция 
연소 엔진 Ішкі жану 

қозғалтқышы
Двигатель внутрен-
него сгорания 

연소 엔진 Жану қозғалтқышы Двигатель сгорания
연소채우기 Энерго өндіру Выбросы продуктов
연소제품의 배출물 Жанғыш өнімдерінің 

шығарындылары
Заполнить энерговы-
работку горения

연속액션파워 Үздіксіз әрекетті 
электр жетегі

Электропривод 
непрерывного 
действия

연쇄 반동 Тізбекті реакция Цепная реакция
연없는벤진, 휘발유 Қорғасын қоспасы 

жоқ бензин 
Бензин без примеси 
свинца

연한 Тендер Тендер
연합된 에너지 시스템 Бірыңғай 

энергетикалық жүйе
Единая 
энергосистема

열 Жылу Тепло 
열계량기 Жылу өлшегіш Теплосчётчик
열공급 Жылумен жабдықтау Теплоснабжение
열 변압기 Жылу 

трансформаторлары
Трансформаторы 
теплоты

열손실 Жылу жоғалту Тепловые потери
열에너지 Жылу энергиясын Тепловая энергия
열저항 Қызу төзімділігі Нагревостойкость
열저항 Жылуға төзімді; 

жылуға шыдамды
Теплостойкий

열전달방법 Жылу әдістері Способы передачи 
тепла 

열화상카메라 Тепловизор 
(инфроқызыл камера)

Тепловизор (инфра-
красная камера) 
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열병합발전 Когенерация Когенерация
열분해 Пиролиз Пиролиз
열의 Термиялық Термическая
열적에너지낭비 Жылу энергия 

қалдығы
Тепловая энергия 
отходов

열전역률 Термоэлектрлік қуат 
коэффициенті

Теплоэлектрический 
коэффициент

열전기 및 전력 통과 Жылулық және 
электрлік энергияны 
тасымалдау

Транспортирование 
тепловой и электри-
ческой энергии

열처리 Термо өңдеу Термическая 
обработка

열펌프 Жылу сорғы Тепловой насос 
열펌프 Жылу түтігі Теплонососы
열핵 발전기 Термокатодты 

генераторлар
Термоэмиссионные 
генераторы

열핵에너지 Термоядролық энергия Термоядерная 
энергии 

염분농도 Тұздылық Соленость/засоление
염분 제거, 담수화 Тұщыту Опреснение
염분을 제거하다 Суды жұмсарту /

деминерализациялау
Умягчение воды

영국의열단위 Британдық жылу 
бірлігі

Долговечная 
конструкция

영속하는 구성 Берік құрылым Британская тепловая 
единица 

영토 Аумақ Территория 
영향평가 Ықпалын бағалау Оценка воздействия
예방기구 Сақтандырғыш Предохранитель
예비 게이지 Қосалқы калибрлі Запасное устройство
예비부품 Қосымша бөлік Запасная часть
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예산 Бюджет Бюджет 
예약 Қорық Заповедник 
예약에위치 Қорда тұрған Находящийся в 

резерве
예언하다 Болжамдау Предсказывать, 

пророчить; 
прогнозировать

예지력 Форсайт - болашаққа 
деген көзқарас

Форсайт «взгляд 
в будущее» 

오랜기간 동력을 
투입함

Ұзақ мерзімді 
системаға кіру күші 

Долгосрочная 
входная мощность 
системы 

오물장 Қоқыс тастайтын жер Свалка
오버코팅 Әрлеу Оштукатуривание
오염 Ластау Загрязнение
오염 Қоршаған ортаның 

ластануы
Загрязнение 
окружающей среды

오염물질 Ластаушы заттек Загрязняющее 
вещество

오염및물보호 Су ластануы және оны 
қорғау

Загрязнение и защита 
воды

오염열적 Жылумен ластану Тепловое загрязнение
오염을 제거하다 Залалсыздандыру Дезактивация
오존 Озон Озон
오존층 Озон қабаты Озоновый слой
오존홀 Озон тесігі Озоновая дыра
오토 기관 Отто қозғалтқышы Двигатель отто
오프사이드의가옥 Офсайттік үй салу Офсайтное 

домостроение
옥외변전소 Ашық қосалқы 

станциясы
Открытая подстанция
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옥외축전지 Ашық батарея Открытый 
аккумулятор

옥탄값 Октанды деңгей Октановое число
온난화 Жылыту Нагревание
온도 Температура Температура
온도 상승 시험 Жылыту сынағы Регулятор 

температуры
온도제어장치 Температура реттеуші 

құрылғы
Авторегулировка 
температуры

온도의자동정리 Температураны 
автореттеу

Испытание на нагрев

온라인 녹음 (녹화) Онлайн жазба Онлайн-запись
온라인녹음자동화 Онлайн жазбалар 

процесстерін 
автоматтандыру

Автоматизация 
процессов онлайн-
записи 

온실가스 Парниктік газдар Парниковые газы» 
온실 가스 배출 Парник газдарының 

шығарындылары
Выброс парниковых 
газов

온실효과 Парникті эффект Парниковый эффект 
온하한기후 Ынтымақтастық 

климат 
Дружественный 
климат

왁쓰 퇴적암 Балауызды тақта тас Воскообразный 
сланец

완벽 Мінсіздік Совершенствование
완전한단위 Абсолюттік бірлік Абсолютная единица
완전한정밀성 Абсолюттік дәлдік Абсолютная точность
완전한부호화 Абсолюттік кодтау Абсолютное 

кодирование
완전한주소 Абсолюттік мекен-жай Абсолютный адрес
완충기 Амортизатор Амортизатор
외교 (대외) 정책의 Сыртқы саясат Внешне-

политический

ㅇ



95

외교관 Мәмілегер Дипломат
외국물품 Инновация Инновация
외부관광 (여행) Сыртқы туризм Внешний туризм
외부 석고 Сыртқы әрлеу Наружное 

оштукатуривание
외부자극 Cырттан ынталандыру Внешний стимул
외부의요인, 요소 Сыртқы факторлар Внешние факторы
외진 소비자 Қашықтан 

пайдаланушылар
Удаленные 
потребители 

요구 Қажеттілік Потребность 
요구/요청,수요 Сұраныс Спрос
요소 Фактор Фактор
용량 Сыйымдылық Ёмкость
용량 Көлемі Объем
용인의대리인 Қолжетімді агент Агент доступа
용접솔기 Дөңгелекті 

дәнекерленген тігіс
Роликовый сварной 
шов 

용접 토치 Дәнекерлеу 
жанарғысы

Сварочная горелка

용접용 변압기 Дәнекерлеу 
трансформаторы

Сварочный 
трансформатор

우라늄 Уран Уран
우라늄 광석 Уран рудасы Урановые руды
우량 Жоғары сапалы Высококачественный
우량 코크스탄탄갱 Жоғары сапалы кокс 

көмір бассейні
Бассейн с высоко ка -
чественны ми коксую-
щи мися углями

우선 Табиғи орта Природная среда
우선지식기반기술 Басымдық білімге 

негізделген 
технологиясы

Приоритетная 
наукоемкая 
технология
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우선으로전자기학적제
어의구조

Электромеханикалық 
бақылау құрылымы

Структура 
энергомеханического 
управления

우주 Ғалам Вселенная
우주공항 Ғарыш айлағы Космопорт 
우주비행 Ғарыштық ұшу Космический полёт
우주선 Ғарышкемесі Космический 

летательный аппарат
운동시작 Қозғалысты бастау Начать движение
운동 에너지. Кинетикалық энергия Кинетическая 

энергия
운송 Тасымалдау Перевозка
운송 Жүк тасу; тасымалдау Транспортировка
운송 블록 Көлік блогы Транспортный блок
운송의전기화 Көлікті электрлендіру Электрификация 

автомобилей
운용시험 Қажетке жарату 

сынағы
Эксплуатационное 
испытание

움직이다
이동시키다

Жылжу Двигаться

움직이다 Қозғалысқа алып келу Приводимый в 
действие

워터젯 기계 Су айналым өнімі Гидроабразивная 
обработка

원가 Өзіндік құн Себестоимость 
원근(화)법 Жоспар/болашақ Перспектива
원상 Бастапқы қалпы Исходное положение
원소 Химиялық элемент Центробежная сила
원심력 Ортадан тепкіш күш Химический элемент
원유 Шикі мұнай Сырая нефть
원자동력공업 Атом энергетикасы Атомная энергетика

ㅇ



97

원자발전소 Атом электр 
станциясы

Атомная 
электростанция

원자가(Valence) Валенттік Валентность
원자력 Ядролық физика Ядерная физика
원자력 Ядролық энергетика Ядерная энергетика
원자력 Ядролық энергия 

(атом ядросының 
бөлінуінен пайда 
болатын қуат)

Ядерная энергия

원자로 Реактор Реактор
원자로시스템의자기
굴레

Реактордың жармалы 
магниттік жүйесі

Ярмовая магнитная 
система реактора

원자로는상당하는인
덕턴스.

Реактордың балама 
индуктивтігі

Эквивалентная 
индуктивность 
реактора

원자재 Шикізат Сырье
원자재자원 Шикізат ресурстары Сырьевой ресурс
원자재전략 Стратегиялық шикізат Стратегическое 

сырье
원자재의공급원 Шикізат ресурстары Сырьевой ресурс
원자재의 기지 Шикізат базасы Сырьевая база
원자재의 출처 Шикізат көздері Источники сырья 
원전 Күш беретін 

қондырғы
Силовая установка

원천 Бастау Источник
원칙 Ілім Доктрина
원하는 역 Қалаулы станция Желательная станция
원하는 채널 Қалаулы арна Желательный канал
원하는 패션 Қалаулы сән Желательная мода
원형의건물 Ротонда Ротонда 
위기 Дағдарысты ахуал Кризисная ситуация
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위반 Бұзылу Нарушение
위상마진 Маржа фазасы Запас по фазе
위상 보상기 Фазасы компенсаторы Фазовый 

компенсатор
위생상태 Санитарлық 

жағдайлары
Санитарные условия

위성 Спутник Спутник
위성수신기 Серіктік қабылдау Спутниковый прием
위성텔레비전 Спутниктік телевизия Спутниковое 

телевидение
위치, 서식지 Тұратын орта Место, среда 

обитания
위험 Тәуекел Риск
위험사업 Қауіпті бизнес Рисковое предприни-

ма тельство
위험한 폐기물 Қауіпті қалдықтар Опасные отходы 
위협을줄이다 Қауіп-қатер мөлшерін 

азайту
Снижать угрозу

윈치 Лебедка Лебедка
윙 Қанат Крыло
유가증권 . 은행권의 
발행소

Эмитент Эмитент

유기농의 Органикалық Органический
유기비료 Органикалық 

тыңайтқыштар
Органические 
удобрения

유기비료 Органикалық 
тыңайтқыштар

Органическое 
удобрение 

유기적건축 Органикалық 
архитектура 

Органическая 
архитектура

유기질 Органикалық заттар Органические 
вещества
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유기질 비료의 사용 Энергетика 
ресурстарын қайталап 
пайдалану

Использование вто -
ричных энергети-
ческих ресурсов

유도릴레이, 유도형 
계전기

Индукциялық реле Индукционное реле

유라시아 경제 위원회 Еуразиялық экономи-
калық комиссия

Евразийская эконо-
мическая комиссия

유럽 미래 에너지 포럼 Европалық болашақ 
энергия форумы 

Европейский форум 
энергии будущего

유럽 에너지 포럼에 
참가하다

Еуропалық 
энергетикалық 
форумына қатысу

Участие в европей-
ском энергетическом 
форуме

유리 Әйнек Стекло
유막 Мұнай қабықшасы Нефтяная пленка
유사물 Аналог Аналог
유연한 규제 Ыңғайлы түрде 

реттеу
Гибкое 
регулирование

유입 Ағын Поток
유입 Энергия ағыны Приток энергии
유입 전압 Кіру кернеуі Входное напряжение
유전 Мұнай кен орындары Нефтепромыслы
유전율 Диэлектрлік 

өткізгіштік
Диэлектрическая 
проницаемость

유전체(誘電體) Диэлектр Диэлектрик 
유전체의열저항 Диэлектриканың қызу 

төзімділігі 
Нагревостойкость 
диэлектрика

유지 Консистентті май Консистентная смазка 
유지 Пайдалану Эксплуатация
유지보수가 필요 
없는시설

Техникалық қызмет 
көрсету тегін нысаны

Необслуживаемый 
объект

유착 Адгезиясы Адгезия
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유출 Науа/ор Сток/отвод
유통 Бөлу Дистрибуция
유통라인 Тарату желісілер Распределительные 

линии
유통전기네트워크 Электр бөлу желісі Распределительная 

электрическая сеть
유해한혼합물적은양물
질, 물체

Аз мөлшердегі зиянды 
қоспадан тұратын зат 

Вещество с малым 
содержанием 
вредных примесей 

유효 전력 Тиімді қуат Эффективная 
мощность 

 유효질량 Эффективті масса Эффективная масса
유효성 Тиімділік Эффективность 
유효에너지 Пайдалы энергия Полезная энергия

유효하는 전기 전송 Ағымдағы қуат беру Действующая 
электропередача

육지의물 Құрлық суы Вода материка
윤활하다 Майлау Смазывать
융통전력 Энергия алмасуы Энергообмен
으스름하다 Көлеңкеленген Затемненный
은행 Банк Банк
음관 Тонарм Тонарм
음괴. Кластерлер Кластер
음극 Теріс полюсі Отрицательный 

полюс
음성의 수준 Дыбыс деңгейі Уровень звука
음영지역 Радио көлеңкелі аудан Зона радиотени
음향 효과 담당자 Дыбыс операторы Звукооператор
응답하려면 Жауап беру Реагировать
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응용 연구 Қолданбалы ғылыми 
зерттеулер

Прикладные науч ные 
исследования

의뢰 Сұраныс Запрос
의사의혁신 Жалған инновация Псевдоинновация 
의지 Қор Ресурс
이노배이션 가능성/잠
재력

Потенциал Потенциал

이노배이션 소비 효율
의 지수

Мұндай инновация-
лар қымбат 
ретінде тиімділік 
көрсеткіштері

Показатель 
эффективности 
инноваций 
затратного типа

이노배이션의 정책 Инновациялық саясат Политика в области 
инновационной 
деятельности

이노베이션계획의예산 Инновациялық 
жобаның бюджеті

Бюджет инновацион-
ного проекта

이노베이션범위에 Иновация саласында В сфере инноваций

이노베이션적극성의내
면자극

Инновациялық 
белсенділікті іштен 
ынталандыру

Внутренний стимул 
инновационной 
активности

이노베이션종류 Инновация түрлері Внешний стимул
이노베이션적극성의외
부자극

Инновациялық 
қызметті сырттан 
ынталандыру

Виды инноваций 
инновационной 
активности

이노베이션전략선택
의내면
요인

Инновациялық 
стратегияны 
таңдаудағы ішкі 
факторлар

Внутренние 
факторы выбора 
инновационной 
стратегии

이노베이션 정의에 전
급

Инновациялық 
анықтау тәсілдері

Подходы к определе-
нию инноваций

이노베이션의촉진수
직방법

Инновацияны алға 
тартудың тік әдісі 

Вертикальный 
метод продвижения 
инноваций
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이노베이션전략선택의
외부요인

Инновациялық стра-
тегияны таңдаудағы 
сыртқы факторлар

Внешние факторы 
выбора инноваци-
онной стратегии 

이동발전소 Көшпелі электр 
станциясы 

Передвижная 
электростанция

이동무선 Жылжымалы радио 
байланыс құралы

Передвижные 
средства радиосвязи

이론적지식을활용하
는점프

Теориялық білімнен 
практикалық білімге 
ауытқу

Скачок от 
теоретического 
знания к практике

이미터 Шығарғыш Излучатель
이산화 탄소 Көмір қышқылы Диоксид углерода 
이산화탄소 배출 Көмірқышқыл 

газының шығарылуы
Выброс углекислого 
газа

이산화탄소의 배출물 Көмірқышқыл газы-
ның шығарындылары

Выбросы 
углекислого газа

이용자의대리인 Қолданушы агенті Агент пользователя
이웃 Көршілес Сопредельные
이웃 나라들 간 물질의 
매입 흐름

Көршілес елдер ара-
сындағы физикалық 
жүктеме ағыны

Физический поток 
нагрузки между 
соседними странами

이음매없는, 접합부분
없는

Жапсыз; жіксіз Бесшовный

이전작업 Басым міндеттер Приоритетная задача 
이차 에너지 자원 Қайталама энергети-

калық ресурсы
Вторичный энерге-
тический ресурс

이차 연료와 에너지 
자원

Қайталама энергия 
және жанармай 
ресурстары

Вторичные топливно-
энергетические 
ресурсы

이차적인 Қайталама Вторичный
이행 Жүзеге асыру Реализация
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인간생태학 Адам экологиясы Экология человека
인간생활권, 인간의지
적활동

Ноосфера Ноосфера

인공의, 인위적인 Энергияның жасанды 
белсендірілген 
көздері (ядролық 
және термоядролық 
энергетика)

Искусственно акти -
вированные источ-
ники энергии (атом-
ная и термоядерная 
энергии) 

인공재난(기술적 재난) Техногендік дағдарыс Техногенная 
катастрофа

인구의보호되지않은
부분

Әлеуметтік тұрмысы 
нашар топтар

Незащищенный слой 
населения

인덕턴스계 Индуктивтілік 
өлшеуіші

Измеритель 
индуктивности

인도 Тротуар Тротуар
인류 Адамзат Человечества 
인류의에너지수요 Адамзат баласының 

энергияға сұранысы
Энергетические за-
просы человечества

인버터, 변환 장치 Инвентор Инвертор
인쇄 배선 Баспа сызбасы Печатная схема
인쇄 회로 기팜 Баспатөлем Печатная плата
인위적으로 활성화한 
에너지원을 (원자력과
핵융합에너지)

Көмір пайдалы 
қазбасы

Ископаемый уголь

인자수요 Фактор сұранысы Коэффициент спроса
인장정지 Керілмелі ілмектер Натяжная подвеска 

인큐베이터 (
기업인큐베이터)

Инкубатор (компания 
инкубаторы)

Инкубатор 
(фирма-инкубатор)

인터넷 접근 Ғаламторға 
колжетілімдік

Доступ к интернету
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인터페이스 Интерфейс Интерфейс
인파즈 전류 Инфаздық ағымдар Инфазные токи 
인플레이션, 물가 
상승율

Инфляция Инфляция 

일광경 지역 Гелиостаттар даласы Поле гелиостатов 
일렉트릿 Электрет Электрет
일반 계약자와 투자자 Бас мердігер мен 

инвесторлар
Генеральные под-
рядчики и инвесторы

일반리 배출 Қалыпты ысырма Нормальный сброс
일반목적의전기기계 Жалпы қолданылатын 

электр машинасы
Электрическая 
машина общего 
назначения 

일산화탄소 Көміртек тотығы Окись углерода
일산화탄소의 배출물 СО шығарындылары Выбросы СО

일시적인 과전압 Уақытша асқын Временное 
перенапряжение

일에맞다 Жұмыс қалпында В рабочем состоянии
일의효율성 Еңбек тиімділігі Эффективность труда
일정요소의 복원 Тұрақты құрамдасты 

қалпына келтіру
Восстановление 
постоянной 
составляющей

일정한속도에서전기
차량

Айналу жиілігі 
тұрақты электр 
машинасы

Электрическая ма-
шина с постоянной 
частотой вращения

일차에너지자원 Тиімді энергия үнем-
деу қажеттігі туралы 
хабардарлықты 
арттыру

Первичные 
энергетические 
ресурсы 

일차에너지자원 Бастапқы энергия 
ресурстары 

Первичные 
энергоресурсы 
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일차에너지 Бастапқы энергия Первичная энергия
일행 Компания Компания
임대 Лизинг Лизинг
임대주택의시장 Жалға берілетін 

тұрғын үйін нарығы
Рынок арендного 
жилья

임펄스로 실행 Импульсті іске қосу Запуск импульсом
임펄스로 실행 Зияткерлік қызметі Интеллектуальная 

деятельность

자극 Ынталандыру Стимулирование
자기테이프 Mагниттік таспа Магнитная лента
자동 Автоматтандырылған Автоматизированный
자동대답 Автожауап Автоответ
자동동사화 Автосинхрондау Автосинхронизация
자동변위 Автоматты түрде 

араластыру
Автоматическое 
смещение 

자동정보측량용의계통 Автоматтандырылған 
автоматтық өлшеу 
жүйесі

Автоматизированная 
информационно-
измерительная 
система (АИИС) 

자동측량용의계통 Автоматтандырылған 
өлшеу жүйесі

Автоматизированная 
измерительная 
система

자동개폐기 Автоматты 
ажыратқыш

Автоматический 
выключатель

자동관리 Автоматты түрде 
басқару

Автоматическое 
управление

자동구조 Автоматты құрылғы Автоматическое 
устройство
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자동기계 Автомат Автомат
자동기계의활동소원통 Автоматтты вагон Автоматическая 

каретка
자동발견 Автоматты түрде 

анықтау
Автоматическое 
обнаружение

자동변압기 Автотрансформатор Автотрансформатор
자동부호화 Автоматты түрде 

кодтау
Автоматическое 
кодирование

자동사무 Автоматты іс жүргізу Автоматическая 
стабилизация 

자동안정 Автоматты 
тұрақтандыру

Автоматическое 
делопроизводство

자동양립(병존)
의가능성

Автоматты 
үйлесімділік

Автоматическая 
совместимость

자동억압 Автоматты түрде 
қысым беру 

Автоматическое 
подавление

자동 에너지 회계 
시스템의 발행

Электр энергияны 
есептегіш автоматтық 
құрылғының 
шығарылуы

Выпуск 
автоматических 
систем учета 
энергоносителей

자동역전 Автоматты түрде 
реверстеу

Автоматическое 
реверсирование

자동연계 Автоматты байланыс Автоматическая 
связь 

자동운수 Көлік Авто/транспорт 
자동작업장 Автоматтандырылған 

жұмыс орны (АЖО) 
Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 

자동전신 Автоматты код Автоматический код

자동조절 Автоматты реттеу Автоматическая 
настройка

자동체신망 Автоматты желі Автоматическая сеть
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자동통과 Автоматты транзит Автоматический 
транзит

자동통제 Автоматты басқару Автоматический 
контроль

자동응답기, 자동녹
음기

Автожауап беруші Автоответчик

자동의개폐기 Автоматты 
ауыстырғыш

Автоматический 
переключать

자동적과정 Авто режимі Автоматический 
режим

자동적인개념상관관
계신호

АКФ сигналы Авто корреляцион ный 
сигнал

자동적인개념상관관계
분석기

АКФ талдағышы Авто корреляцион ный 
анализатор

자동적인발전기 Автогенератор Автогенератор
자동적인연결구조 Автоматты қосқыш Автоматический 

соединитель
자동차 Автокөлік Автомобиль
자동차무선전신국 Автомобильдік 

радиостанция
Автомобильная 
радиостанция

자동차타이어, 바퀴 Көлік шинасы Автомобильная шина 
자동화 Автоматтандыру Автоматизация
자료의기초 Дерекқор База данных
자료의 목록 Материал тізімі, 

тізбесі
Перечень материалов

자료의어댑터 Деректердің адаптері Адаптер данных
자르모전기제품(장치) Электр техникалық 

бұйымның (кұрылғы-
ның) жармасы

Ярмо 
электротехнического 
изделия (устройства) 

자문 Консультациялық Консультационный
자문그룹 Консультативтік топ Консультационная 

группа
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자발적 지원자 Донорлық көмек Донорская помощь
자본집중 Капиталдың 

орталықтандырылуы
Централизация 
капитала

자연에너지원 Қоршаған ортаны 
әлеуеті 

Природоемкость 

자연재난 Сұрапыл апат Стихийное бедствие 
자연 환경 Қоршаған табиғи орта Окружающая 

природная среда
자연의법칙 Табиғат заңы Законы природы 
자연의복잡한 Табиғи кешен Природный комплекс
자연의복잡한 Табиғи энергия 

тасымалдаушы
Природный 
энергоноситель

자연의예지 Tабиғат даналығы Мудрость природы
자연의 유흥지 광사 
고갈

Табиғи кеніш 
көздерінің сарқылуы

Истощение природ-
ных ресурсов руды

자연적인 냉각 Табиғи салқындату Естественное 
охлаждение

자연적인 흐름 Табиғи ағын Естественный приток
자연환경 Қоршаған орта Окружающая среда
자원 Ресурс Ресурсы
자원 계획 Ресурстар жоспары Планирование 

ресурсов
자원스케줄링 Ресурстарды 

жоспарлау
Ресурсное календар-
ное планирование

자원자료 Ресурстық база Ресурсная база
자원잠재력 Қор потенциалы Ресурсный потенциал
자원절감 Ресурстарды сақтау Экономия ресурсов
자원절약 Ресурстарды үнемдеу Ресурсосбережение
자원절약기술 Ресурстық үнемдеу 

технологиясы
Ресурсосберегающая 
технология
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자원지원 Ресурспен қамтылған Ресурсо-
обеспеченность

자원 효과성을 
증가하다

Қорлардың тиімділігін 
арттыру

Повысить эффектив-
ность ресурсов

자원효율성 Ресурс тиімділігі Ресурсная 
гистограмма

자원히스토그램 Ресурс гистограмма Ресурсо-
эффективность

자원고갈 Ресурстың жойылуы Истощение ресурсов

자원 과제도적 기구 
(기술 활동과 조직 
구조)

Ресурстар және ұйым-
дастырушылық меха-
низмі (технология 
қызметі және ұйым-
дастыру құрылымы)

Ресурсы и организа-
ционный механизм 
(технология деятель  -
ности и организацион-
ная структура) 

자원의 저하 Ресурстардың 
құлдырауы

Деградация ресурсов

자원의증가가치 Энергия көзінің 
бағасының өсуі

Возрастающая сто и-
мость энергоресурсов

자원의효율성 Қорлардың тиімділігі Эффективность 
ресурсов

자전거 Велосипед Велосипед
자주포 Өздігінен жүретін 

машина
Самоход

자치단체 Коммуналдық 
қалдықтар

Коммунальные 
отходы

자치단체기업 Коммуналды 
кәсіпорын

Коммунальное 
предприятие

자트로파 Ятрофа Ятрофа
작동온도 Жұмыс температурасы Рабочая температура
작동전압 Жұмыс кернеуі Рабочее напряжение
작동을 위한 준비 Қолдануға дайын Готовность к 

эксплуатации
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작은입문매출 Кіші су айналымы Малый водный 
оборот

작은 전동 모터 Шағын қозғалтқыштар Двигатель малой 
мощности

작은 조각 Бұрғы қашауы Долото; головка бура
작은도랑 Арық Канава
잔설 Қар қабаты Снежный покров
잔여물 Қалдық Остаток
잘못 Кемшілік Сбой
잠정 비축 Уақытша резерв Временной резерв
장기간 Ұзақ мерзімді Долгосрочный
 장기의 계획 Ұзақ мерзімді жоспар Долгосрочное 

планирование
장비교체 Жабдықтарды 

ауыстыру
Замена оборудования

장비, 설비 Жабдық Оборудование
장애물을 제거하다 Кедергілерді жою Устранение барьеров
장착 띠 Ширатылған сымдар Жгут проводов
장치 Құрылғы Устройство 
장치의 보상 일상의 
과정

Электр төтенше 
режимі

Аварийный 
режим работы 
электроустановки

장파의음역 Ұзын толқын 
ұзындығы

Длинноволновый 
диапазон

재설계사업 Бизнестің 
реинженирингі

Реинжениринг 
бизнеса

재 조립 부 Ауыстырылатын бөлім Заменяемая часть
재건 Қайта жаңарту Реконструкция
재건 Рекреациялық Рекреационный
재동기화 Қайта үндестіру Восстановить 

синхронизацию
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재료 가닥 Ширату (бұрау) 
элементі

Элемент скрутки

재무 제표 Қаржылық есеп Финансовая 
отчетность

재생 에너지 Жаңартылатын 
энергия

Регенеративная 
энергия

재생 에너지와 다른 대
체 에너지 촉진

Қалпына келтірілетін 
қуат көздерін 
және энергияның 
басқа да баламалы 
түрлерін пайдалануға 
ынталандыру

Стимулирование ис -
пользования возоб-
новляемых источников 
энергии и других 
альтернативных видов 
энергии

재생하다. Қайта қалпына келу Восстанавливать
재이용을위해분해합
니다

Қайта кәдеге жарату 
үшін бөлшектеу

Разобрать для 
повторной 
утилизации

재정 Қаржыландыру Финансирование
재정자금 Қаржы қорлары Финансовые ресурсы
재처리공장 Қайта өңдейтін құрал Переобрабаты-

вающая установка
재활용 Екінші мәрте қолдану Вторичное 

использование/
рекуперация

재활용 Кәдеге жарату Рециклирование
재활용품의 재활용 Қайталама шикізатты 

өңдеу
Утилизация 
вторичного сырья

쟁기, 보습, Соқа Плуг
저자의권리. Авторлық құқықтар Авторское право 
저장 Қоймаға жинау Запасать 
저장매체 Мәлімет 

тасымалдаушы
Носитель данных
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저전압 Төмен кернеу Малое напряжение
저전압 Төменгі кернеу Низкое напряжение
저주파 Төменгі жиіліктік Низкая частота
저하, 낮추다 Төмендеу Понижение
저항 Қарсыласу Сопротивление
저항기 Резистор Резистор 
적극성 Белсенділік Активность
적극성유전체 Белсенді изолятор Активный диэлектрик
적도원칙 Экватор қағидаттары Принципы экватора
적도지평배광곡선 Жарық приборы 

жарық күшінің 
экваториалық қисығы

Экваториальная 
кривая силы света 
светового прибор 

적분디자인 Құрал, жұмыс 
жабдықтары (аспап)

Инструмент

적분디자인 Құралдар Инструментарий
적외선의 Инфрақызыл Инфракрасный
적외선의 Жел мен күн 

энергиясын пайдалану
Использования 
ветровой и солнечной 
энергий

적응 Бейімделу Адаптация
적응성의공중선 Адаптивтық антенна Адаптивная антенна
적응성의연결 Адаптивтық байланыс Адаптивная связь
적응성의델타전조 Адаптерлік дельта-

модульдеу
Адаптивная дельта-
модуляция

전경 Алдыңғы план Передний план
전계강도 Өрістің тығыздығы Напряженность поля
전계강도 Электр өрісінің 

кернеулігі
Напряженность 
электрического поля 

전과정평가 Тіршілік кезеңін 
бағалау

Оценка жизненного 
цикла 
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전권소비자 Уәкілетті 
тұтунышылар

Уполномоченные 
потребители

전극복합체 Электродтық түйін Электродный узел
전기 Электр Электричество
전기강제노동 Еңбектің электрмен 

жарақтандырылуы
Электро вооружён-
ность труда

전기계전기 Электр жылулық реле Электротепловое реле
전기 공학 Электротехника Электротехника
전기교류 전류 Айнымалы электр 

тоғы
Переменный 
электрический ток

전기 교통에 관한 협정 Электр энергиясының 
транзиті туралы 
келісім

Соглашение 
о транзите 
электроэнергии

전기기계 Электрлік машина Электрическая 
машина

전기기구 Электрикалық құрал Электрический 
прибор

전기난방 Электр жылыту Электронагрев
전기 네트워크 표면 Жердегі электр желісі Наземная 

электрическая сеть
전기 동력 시스템 Электроэнерге-

тикалық жүйе
Электро энергетичес-
кая система

전기 리프트 트럭 Электрожүктеуші Электропогрузчик
전기분배소 Электр тарату орны Электрический 

распределительный 
пункт

전기사용량 Электр энергиясының 
шығыны

Расход 
электроэнергии

전기 생산 장치 Электр энергиясын 
өңдеу құрылғысы

Устройство выработ-
ки электроэнергетики

전기샤프트 Электрлік бірлік Электрический вал
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전기선 Электр желісі Электрическая линия

전기 설비의 전기 
역학적효과단락

Электр қондырғы-
сында қысқа тұйық-
талу тогының элек-
тродинамикалық әсері

Электро динамичес-
кое действие тока 
короткого замы кания 
в электро установке

전기스크루드라이버 Электрлік бұрағыш Электрическая 
отвертка 

전기 시동장치 Электірлік 
оталдырғыш

Электростартер

전기에너지회계시스템 Электр энергиясын 
есепке алу жүйелері

Системы учета элек-
трической энергии

전기 에너지의 원천 Электр энергиясының 
көзі

Источник электри-
ческой энергии

전기요금의증가 Электроэнергияға 
тарифтардың өсуі

Рост тарифов на 
электроэнергию

전기용량두도체사이 Екі өткізгіштің 
арасындағы электрлік 
сыйымдылық

Электрическая 
емкость между двумя 
проводниками

전기유도 Электроиндукция Электроиндукция
전기자동차 Электромобильдер Электромобили 
전기전도도 Электр өткізгіштігі Электропроводность
전기전력 Электр қуаты Мощность 

электроустановки
전기전압 Электр кернеуі Электрическое 

напряжение
전기 절연 Гальваникалық 

айырым
Гальваническая 
развязка

전기접점 Электр түйіспесі Электрический 
контакт

전기청소 Электрлі тазалау Электроочистка
전기펌프 Электрлі насос Электронасос
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전기편견 Электрлік ығысу Электрическое 
смещение

전기편극 Электрлік полярлану Электрическая 
поляризация

전기폐쇄 Жабық электр 
құралдары

Закрытое 
электрооборудование

전기항공기 Ұшу аппаратының 
электр жабдығы

Электро оборудова-
ние летатель ного 
аппарата

전기 화학의붕괴 Электр химиялық 
тесілу(бүліну)

Электрохимический 
пробой

전기회로 Электр тізбегі Электрическая цепь
전기 회로/스케치 Алғашқы үлгі (эскиз) Эскиз
전기회로망 Электр торабы Электрическая сеть
전기회로망 Электр торабы Электрическая сеть
전기회로망 Электрлік желі Электрические сети
전기회로에서공진 Электр тізбегінің 

резонансы
Резонанс в 
электрической цепи

전기회로의구성분자 Электр тізбегінің 
элементі

Элемент 
электрической цепи

전기히터 Электроқыздырғыш 
құрылғы 

Электро-
нагревательный 
прибор

전기, 전력 Электр қуаты Электроэнергия
전기격자 Электр желілік шаруа Электросетевое 

хозяйство
전기공학 Ток тізбегі Цепь тока 
전기공학] 암페어시 Ампер-сағат (А-с) Ампер-час (А-ч) 
전기기술 장비 Электротехно-

логиялық жабдық
Электро технологи-
чес кое оборудование

전기동력산업 Электроэнергетика Электроэнергетика 
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전기미터계, 적산 전
력계

Электр санауыш Электросчетчик

전기상수 Электр тұрақтысы Электрическая 
постоянная

전기센서 Электірлік 
түрлендіргіш

Электрический 
датчик

전기시설의 정해진 용
량

Электр құрылғының 
бектілген қуаттылығы

Установленная 
мощность 
электроустановки

전기식바닥광택기 Электрлі полотер Электрополотёр
전기 에너지 저축금 Электр энергиясын 

үнемдеу
Экономия 
электроэнергии

전기 에너지의 시장 Электр энергиясының 
нарығы 

Рынок 
электроэнергии

전기와비탄화수소연료
로수송이전

Көлікті көмірсутекті 
емес жанармай 
мен электр қуатқа 
ауыстыру

Перевод транспорта 
на неуглеводородные 
топлива и 
электричество

전기의 통과 Электр-энергия 
транзиті

Транзит 
электроэнергии

전기장치 Электр құралы Электроприбор 
전기장치 Электр техникалық 

құрылғы
Электротехническое 
устройство

전기제품 Электротехникалық 
өнімдер

Электротехнического 
изделия

전기제품(장치) Электротехникалық 
бұйым

Электротехнического 
изделия (устройства) 

전기회전 기계 Айналмалы электр 
машиналары

Вращающаяся элек-
трическая машина

전달 서비스 Тарату қызметі Услуга передачи
전도성전자 Электрон өткізгіш Электроны 

проводимости
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전동이동성지원 Моторландырылған 
көлік (құрылғы)

Моторизованное 
подвижное средство

전동기 Электр қозғалтқышы Электрический 
двигатель

전동기 발전기 세트 Қозғалтқыш 
генераторы

Двигатель-генератор 

전동장치 Трансмиссия Трансмиссия
전등 Электр шамы Электрическая лампа
전략 Cтратегия Стратегия
전략혁신 Стратегиялық 

инновациялық
Стратегическая 
инновация

전략혁신 Стратегиясы 
инновациялық

Стратегия 
инновационная

전략적관리 Стратегиялық 
менеджмент

Стратегический 
менеджмент

전략적 선택 Cтратегияны таңдау Выбор стратегии
전략적인계획 Стратегиялық 

жоспарлау
Стратегическое 
планирование 

전력 Электр қуаты Электрическая 
энергия

전력 계통점의 전압 
수준

Электр желісіндегі 
кернеудің деңгейі

Уровень напряжения 
в пунктах 
электрической сети

전력공급 Электрлендіру Электрификация
전력공급 Электрмен жабдықтау Энергоснабжение
전력 도면을 그릴 때 
쓰이는 기호

Электр сызбаларын 
жасауға арналған 
шартты белгілер

Условные обозна-
чения, принятые 
для начертания 
электрических схем

전력발생의 특성 Элект энергиясы 
генерациясының 
сипаттамасы

Характеристики 
генерации 
электроэнергии
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전력 산업 대상 Электроэнергетика 
нысандары

Объекты 
электроэнергетики

전력시스템의신뢰성 Энергия жүйесінің 
сенімділігі

Надежность работы 
энергосистемы

전력 장치 Электр құрылғысы Электроустановка
전력공급 Қуат көзі Энерго-

обеспеченность
전력공급, 전원장치 Электрмен жабдықтау Электроснабжение
전력구동 Электр жетегі Электропривод
전력선 Электр желісі Электрическая сеть
전력을공급조직 Энергия жеткізу 

ұйымы
Энергоснабжающая 
организация 

전류 Тоқ Ток
전매권 Монополия Монополия
전문 Мамандандырылған Специализированная
전문 Мамандандырылған Специализиро ванный
전문가의매력, 유혹 Мамандарды тарту Вовлечение 

специалистов
전부한 적재 Толық жүктелім Полная нагрузка 
전부한(전체의) 에너지 
생성 

Жалпы энергия өндіру 
көлемі 

Полная энергоем-
кость продукции

전선 Электр сымы Электрический провод
전선 Электр өткізгіш Электропровод
전선 Электр өткізгіш Электропроводка
전선없는전기 Сымсыз электр Беспроводное 

электричество
전선없는 Сымсыз Безпроводный
전선없는망, 네트 Сымсыз желілер Беспроводная сеть
전세계 Дүниежүзілік Всемирный
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전세계 에너지 안전 Жаһандық энергети-
калық қауіпсіздік 

Глобальная энергети-
ческая безопасность

전송 Жіберу Передача
전송속도 Ауспалыі жылдамдық Переносная скорость 
전시회 Көрме Выставка
전시회의슬로건 Көрме атауы Лозунг выставки
전시회 뷰로 Көрме бюросы бюро выставок
전압 시험 Сынау кернеуі Испытательное 

напряжение 
전압 최고지 Кернеу шыңы Пик напряжения
전압기 Кернеу 

трансформаторы
Трансформатор 
напряжения

전압범위 Кернеу диапазоны Диапазон 
напряжений

전압소실 Кернеу күшінің 
жоғалуы

Исчезновение 
напряжения

전압의 변화 Желідегі кернеу 
өзгерістері

Изменение 
напряжения питания

전압의 복구 Кернеуді қалпына 
келтіру

Восстановление 
напряжения

전열(電熱)설치 Электр термиялық 
қондырғы

Система мощности

전원계통 Күш жүйесі Электротермическая 
установка

전원계통의전기부분 Энергетикалық 
жүйенің электр бөлігі

Электрическая часть 
энергосистемы

전원변압기 Күш трансформаторы Силовой 
трансформатор

전원선 Электр желісі Линия 
электропередачи
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전원시스템 Ұзақ мерзімді жүйе 
күші 

Мощность системы

전원입력 Электрлі қоректену Электропитание
전원장치의구조개선 Энергетикалық 

жабдықтардың 
құрылымын жетілдіру

Совершенствование 
структуры энергети-
ческого оборудования

전원풍력터빈 Жел генераторының 
қуаты

Мощность 
ветрогенератора

전원공급 Нәр беруші Источник питания

전자스모그 Электрондық тұмша Электронный смог

전자정보처ㅈ Деректерді 
электрондық өңдеу

Электронная 
обработка данных

전자관 Электронды трубка Электронная трубка
전자기에너지 Электро-магниттік 

энергия
Электромагнитная 
энергия

전자볼트 Электронвольт Электронвольт
전자의 Электрондық Электронный 
전제하더적 Алдын ала Предварительный
전지렬 Аккумуляторлық 

батарея
Аккумуляторная 
батарея 

전체의/ 총 소비고 Жалпы тұтыну Предварительное 
усиление

전치 증폭기 Алдын-ала күшейткіш Полное потребление

전통적인에너지의개발
및현대화

Дәстүрлі 
энергетиканы дамыту 
және жаңғырту

Развитие и модерни-
зация традиционной 
энергетики

전파 Жолақ Электропередача
전하 Электр заряды Электрический заряд
전해환원. Электрлі калпына 

келтіру
Электро-
восстановление
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전후 관계 Mәнмәтін Контекст
절연변압기 Оқшаулау 

трансформаторы
Разделительный 
трансформатор

절연제거 Тоқ айыратын қабын 
алып тастау

Снять изоляцию

절연 중립 Оқшауланған бейтарап Изолированная 
нейтраль

절연차폐층 (케이블) Оқшаулама бойлық 
экраны (кабельдің)

Экран по изоляции 
(кабеля) 

절연차폐층. 
격리된지휘자화면

Оқшаулама бойлық 
экраны. Оқшаула-
маланған талсым 
бойлық экраны

Экран по изоляции. 
Экран по 
изолированной жиле

절연케이블 Оқшаулау кабельдері Изолированные 
кабели

절연파괴강도 Диэлектриктің 
электрлік беріктігі

Электрическая проч-
ность диэлектрика

절연파괴 Электрлік тесілу Электрический 
пробой

점화 Күйдіру Выжигание 
점화스위치 От қосқыш құлпысы Замок зажигания
점화 피복선 Тұтандыру кабелі Кабель зажигания
점화기 Электробалқытқыш Электро-

воспламенитель
점화시 조정 Тұтандыруды оздыру Опережения 

зажигания
점화시기를설정 Тұтандыруды 

оздыруды баптау
Настройка опереже-
ния зажигания

점화실패 Жағу/тұтану 
шарғышы

Катушка зажигания 

점화전 Тұтандыру білтесі Свеча зажигания
접근 Жетілімдік Доступ

ㅈ



122

접근 
전기의에너지예비품 
보충

Қолжетімді электр 
қуатының қорын 
толықтыру

Дополнение запаса 
доступной электри-
ческой энергии

접속 서비스 Қосылу қызметі Услуги подключения
접수 담당자 Қабылдағыш Приемник
접수처/접수실 Қабылдау Прием
접시/ 평판 Пластиналар Пластины
접지연결 Жапсарлау Заклепывать
접착 테이프; 반창고 Оқшаулағыш таспа Изоляционная лента
접촉 Байланыс Контакт
접촉의 결합 Контакт байланысы Контактное 

соединение
정혼합체 Сазды ерітінді Буровой раствор
정, 시추(발파)구멍 Ұңғыма Буровая скважина
정, 시추하다 Бұрғылау Бур, бурить
정격출력 Нақты қуат күші Номинальная 

мощность
정기검사 Күнделікті сынақтар Контрольные 

испытания
정도의 지수 Дәреже көрсеткіші Показатель степени
정돈. 조정. 조절 Басқарылатын Регулируемый
정량화왜곡 Суландыру Ирригация
정류 Күн коллекторы Коллектор солнца
정류기 Түзеткіш Выпрямитель
정류의 포장 도로 Байланыс панель Коммутационная 

панель
정밀성 Дәлдігі Точность
정보기술 Ақпараттық 

технология 
Информационная 
технология

정보서비스 Ақпараттық хабарлау 
қызметі

Информационная 
служба
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정보 요청 Деректердің сұранысы Запрос данных
정보 지원 Ақпараттық 

қамсыздандыру
Информационное 
обеспечение

정보측정시스템 Ақпараттық өлшем 
жүйесі

Информационная 
измерительная 
система

정보 혁신 Ақпараттық-
инновациялар

Информационные 
инновации

정보적이다 Ақпараттық Информационный

정보적이다 Энергияны пайдалану Использование 
энергии

정상, 정점, 절정, 최
고조

Шың Вершина

정수의, 적분의 Интегралдық сызба Интегральная схема
정전 Энергия жабдықтау 

бұзылысы
Нарушение 
энергоснабжения 

정전 Энергияны тарту 
кезіндегі үзіліс

Перерыв в подаче 
энергии 

정전용량형나선형보호
의 화면

Ораманы сыйымды-
лықты қорғау экраны

Экран емкостной 
защиты обмотки

정전기장 Электр өрісі Электрическое поле
정전기장 Электростатикалық 

өріс
Электростатическое 
поле

정제 Өңдеу Очищать; 
перерабатывать

정책, 정치 Саясат Политика 
정책적인 생태학 Саяси экология Политическая 

экология 
정확한전력균형 Нақты энергобаланс Чёткий энергобаланс
제3의 산업혁명 Үшінші индустрия лық 

революция
Третья промышлен-
ная революция
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제3자전력효율서비스 Үшінші жақтың 
энеротиімділік 
қызметі

Услуги энерго-
эффективнос ти 
третьих сторон 

제광장치 Қосөлшем Диммер
제기한 의미 Тапсырмалы мөлшер Заданное значение
제동폐달 Тежегіш басқышы Педаль тормоза
제안, 제의, 청혼 Ұсыныс Предложение
제어 분산화  Жекелей басқару Децентрализованное 

управление
제조업자 Өндіруші Производитель 

энергии 
제조업자 Энергия өндірушісі Производитель
제조에혁신의목적 Өндірісте инновация-

лық мақсаты
Цель нововведений 
в производстве 

제초제 Шөпжойғы (арам 
шөпке қарсы 
қолданылатын 
химиялық қоспа)

Гербицид

제트기 위한 연료 Реактивті 
қозғалтқыштың 
жанармайы

Топливо для 
реактивных 
двигателей 

조건 Жағдай Условия
조등 Фара Фара 
조력 발전소 Көтерілу 

электростанциясы
Приливная 
электростанция

조립라인 Құрастыру желісі Линия сборки
조명 Жарықтандыру Освещение 
조명 Жарық (тандыру) Свет/освещение
조명시스템 Жарықтандыру жүйесі Система освещени
조명도 Жарықтылық Освещенность
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조절하중의저항 Балластық 
кедергілер

Балластное 
сопротивление

조절기 Реттегіш Регулятор
조정 Нақты ретке келтіру Точная регулировка
조정전기구동장치의
도입

Басқарылатын электр 
жетегін енгізу

Внедрение 
регулируемого 
электропривода

조직 구조 Ұйымдық құрылым Организационная 
структура

조직(단체)의 정치 Ұйымның саясаты Политика 
организации

조직(체), 단체, 기구 Ұйым/қоғам Организация
조직에서 혁신의 계획 Ұйымдарда 

инновациялық 
жоспарлау

Планирование 
инноваций в 
организации

조직의내면기관 Ішкі венчурлық 
ұйымдар

Внутренний венчур 
организации

조직의발달을촉진전략 Ұйымның дамуын 
жеделдету 
стратегиясы

Стратегия 
ускорения развития 
организации

조직의외부기관 Сыртқы  венчурлық  
ұйым

Внешний венчур 
организации

조직의 혁신적인 정책 Ұйымның 
инновациялық 
саясаты 

Инновационная 
политика 
организации

조직적인 일에 도움 Ұйымдастырушылық 
жұмыстарға көмек 
көрсету

Помощь в 
организационных 
работах

조합된 에너지를 적용 Аралас 
энерготехникалық 
үдерістерді қолдану

Приме нение 
комбиниро ванных 
энерго технологи чес-
ких процессов
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검출 빈도 Зондтау жиілігі Зондирующая 
частота

안테나, 검출 안테나 Зондтау антенасы Зондирующая 
антенна

검출 코일ㅗ Зондтау катушкасы Зондирующая 
катушка

존재론적 접근 Онтологиялық тәсіл Онтологический 
подход

좁은 구멍 Ұңғыма Скважина
종속실패 Тәуелді жеткіліксіздік Зависимый отказ
종이의절연 Қағаз оқшауы Бумажная изоляция
종합 Синтез Синтез 
종합적가공 기술 Кешенді қайта өңдеу 

технологиялары
Технология ком-
плексной переработки

좌표변화기 직교 
코일의 기전력

Айналмалы 
трансформатордың 
шаршы лық 
орамасының Э.Қ.К-і

Э.Д.С. квадратурной 
обмотки вращающе-
гося трансформатора 

주거단지 Тұрғын үй Жилой комплекс
주기 Цикл Цикл
주동의피복선 Жетекші кабель Ведущий кабель
주된참가자 Жетекші мамандар Ведущие игроки
주름 잡힌 철 Кеңірдектенген темір Гофрированная сталь
주변 장치 Сырттағы жабдықтар Перифирийное 

оборудование
주소목록 Мекен-жай регистрі Адресный регистр
주소약호 Мекен-жай коды Адресный код
주식의특성 Шанақтың биіктігі Запас по 

характеристикам
주요작업 Ауқымды тапсырма Масштабная задача
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주요 환경 동향 Негізгі экологиялық 
трендтер

Основные экологи-
ческие тренды

주입 Бүріктіру Впрыск 
주제 Тақырып Тема
주제의 전문화 Тақырыптық 

мамандандыру
Предметная 
специализация

주제적인 정자 Тақырып павильоны Тематический 
павильон

주차 Лампадағы жарықтты 
реттеуші реостат

Организатор

주최 측 Ұйымдастырушы Реостат для регули-
рования света лампы

주택 Тұрғын үй Корпус
주택 Жеке сектор Частный сектор 
주택및공동서비스 Тұрғын үй-комму-

налдық шаруашылық
Жилищно-комму-
нальное хозяйство

주택및운영비용 Тұрғын үй қызметінің 
шығындары

Жилищно-эксплуа-
тационные расходы

주파대 Толқын диапазоны Диапазон волн
주파수편이 Жиілік ауытқуы Отклонение частоты
죽음의위험 Жоғалу қаупінде болу Быть под угрозой 

вымирания 
준비 Дайындылық Приготовление
준비금 Резервтік қор Резервный фонд
줄 Жіңішке арқан Бечевка
줄어댑터 Желі адаптері Адаптер линии
중금속 Ауыр металл Тяжелый металл
중력 Ауырлық күші Сила тяжести
중립화 Бейтараптау Нейтрализация
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중소기업 Шағын және орта 
бизнес

Малый и средний 
бизнес 

중심 Ауырлық орталығы/
көзі

Центр тяжести

중심 혁신 전략 Орталық иннова-
циялық стратегиясы

Центральная инно-
вационная стратегия

중앙난방및전력식물 Жылу электр 
орталығы

Тепло электро-
централь

중파 Орташа толқын Средняя волна
쥐구멍 Құбырды ұзартуға 

немесе қосалқы құбыр 
орнатуға арналған 
қазба

Шурф для 
двухтрубки

쥐구멍 Көлемі жағынан кіші 
қазба

Шурф под квадрат 

증가 Арттыру Увеличение
증가의가치 Баға өсуі Возрастающая 

стоимость
증기 Бу Паровый
증기터빈 Бу турбинасы Паровая турбина 
증기터빈 Бумен жылыту Паровое отопление
증명 Сертификаттау Сертификация
증발 Жасанды Искусственный
증발시키다, 증발하다 Булану Испарение 
증설 Қосу Прибавление
지각바다 Тектоникалық көлдер Тектонические моря
지구 에너지 Жер энергиясы Энергия земли 
지구 온난화 Жаһандық жылыну Глобальное 

потепление
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지구 온난화와 기후 
변화

Жаһандық жылыну 
және ауа-райының 
өзгеруі

Глобальное 
потепление и 
изменение климата 

지구 온난화의 
가능성이

Жаһандық жылыну 
әлеуетті 

Потенциал глобаль-
ного потепления

지구 환경 시설 Жаһандық 
экологиялық қор

Глобальная радиация

지구(글로벌) 방사선 Жаһандық радиация Глобальный 
экологический фонд

지구를먹이. 
삶에대한에너지

Ғаламшарды тамақ-
тандыру. Өмірге 
арналған энергия

Накормить планету. 
Энергия для жизни

지구의물지층 Жердің су қабаты Водяной слой земли
지구의열 Жер жылуы Тепло земли
지구의지각 Жер қыртысы Земная кора 
지구적 (글로벌) 문제 Ғаламдық мәселе Глобальная проблема 
지능하고 스마트 건물 Интеллектуалды не-

месе ақылды ғимарат
Интеллектуальное 
или умное здание

지락 Жерге тұйықтау Замыкание на землю
지리적 경제적 요인 Гео-экономикалық 

фактор
Геоэкономический 
фактор 

지리적 위치 Географиялық 
орналасу жағдайы

Географическое 
положение

지리적인 문맥 Географикалық 
контекст

Географический 
контекст

지리적인것과 문화적 
문맥

Географиялық және 
мәдени контекст

Географически и 
культурный контекст 

지리학   지형 География География

지배 Бақылау Контроль
지붕 Шатыр Крыша
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지속가능한에너지에대
한보편적접근을보장

Тұрақты қуат 
көздеріне жалпы 
қол жетімділікті 
қамтамасыз ету

Обеспечение 
всеобщего доступа 
к устойчивым 
источникам энергии

지속 전원 경영 Тұрақты қуат көздерін 
басқару

Управление устойчи-
выми источниками 
энергии 

지시등 Жарықтық ескерту 
құрылғысы

Светосигнальное 
устройство

지식 Білім Знание
지식기반기술 Басымдылық Приоритеты
지역사회 Ұйым/қоғам Сообщество 
지역, 공간 Зона Зона
지연 Кешігу Запаздывание
지연점화 Артқы дөңгелек Заднее колесо
지열 발전소 Геотермальды 

электростанция, бекет
Геотермальная 
электростанция

지열 발전소 Геотермалды электр 
станциясы

Геотермальных 
электростанция

지열 발전소의 기본 
유형

Геотермалды электр 
станцияларының 
негізгі түрлері

Основные типы 
геотермальных 
электростанций

지열 에너지 Геотермалдық энергия Геотермальная 
энергия 

지열 에너지 생산 Геотермальды 
энергетика

Геотермальная 
энергетика

지열 열 Геотермалды жылу Геотермальное тепло
지열 열 흐름 Геотермалдық жылу 

ағыны
Геотермальный 
тепловой поток

지원자활동 Еріктілер қызметі Волонтерская 
деятельность
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지적재산권 Қарқынды басқару Интегрированное 
управление

지적 재산권의보호에
관한법률

Зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау 
туралы заң

Закон об охране 
интеллектуальной 
собственности

지적활동 Біріктірілген 
ресурстар жоспары

Интегрированное 
планирование 
ресурсов

지적적인 발달 Интеллектуалды даму Интеллектуальное 
развитие

지전류 Кезбе тоқтар Блуждающие токи 
지정하다 Өзгешеліктерін 

анықтау
Специфицировать

지정학 Геосаясат Геополитика 
지주 Тірек Подпорка
지지(하다) Демеушілік Поддержка 
지지대 Қолдау Опора
지진에너지 Жер сiлкiнiстерiнiң 

қуаты
Энергия 
землетрясений

지진에 의한 Сейсмикалық Сейсмический
지질 데이터 Геологиялық деректер Геологические 

данные
지질 매장량 Геологиялық қор Геологические 

запасы
지질 퇴적물 Геологиялық ошақ Геологические 

месторождения
지표빛 Сигналдық шам Сигнальная лампа
지표수 Жер үсті сулары Поверхностная вода
지하수 Жер асты суы Грунтовая вода
지하수 Жерасты сулары Подпочвенная вода
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지하수예금 Жерасты суларының 
табылған ошағы

Месторождение 
подземных вод 

지하에 있는 물 예비품
в의 고갈

Жерасты су қорла-
рының таусылуы

Истощение запасов 
подземных вод

지하의 Жерасты Подземный
지하의 건축 Жер асты құрылысы Подземное 

строительство
지휘자 Өткізіш Проводник
지휘자 Сымдык тор Проволочная сетка
지휘자의그정전용량 Өткізгіштің электрлік 

сыйымдылығы
Электрическая 
емкость проводника

직관적인사고의과정 Интуитивті ойлау 
процесі

Процесс 
интуитивного 
мышления

직류 Тұрақты тоқ Постоянный ток
직류 전동기 Тұрақты қозғалтқыш 

тогы
Двигатель 
постоянного тока

직류전압 Тұрақты тоқ кернеуі Напряжение 
постоянного тока

직접적인에너지소비 Энергияны тікелей 
қолдану

Непосредственное 
потребление энергии

직통 Тікелей 
инвестициялар

Прямые инвестиции

진공수집시스템 Вакуумдық жинау 
жүйесі

Система вакуумного 
сбора

진공도 Босқуыс Вакуум
진보 Жанғыш өнімдер Продукты горения
진폭의 선택도 Таңдаушылық 

амплитудасы
Избирательность по 
амплитуде

질을 높이다 Сапаны жоғарылату Повышение качества 
집수의 수준 Сужинағыш деңгейі Уровень водосбора
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집적 회고위해 질판 Интегралдық сызбаға 
арналған тақта

Плата для 
интегральных схем

집중열공급시스템 Орталықтандырылған 
жылумен жабдықтау 
жүйесі

Система 
централизованного 
теплоснабжения

집중태양광발전 Жинақтауыш күн 
электростанциялары

Концентрированные 
солнечные 
электростанции

집중적인 발달 Қарқынды дамуы Интенсивное 
развитие

짧은파 Қысқа толқын Короткая волна
찍어내다, 새기다 Қалыптау, таңбалап 

шығару, таңба басу
Штамповать

차관단 Консорциум Консорциум
차단기 Ағымдағы шектеу 

автоматты ажыратқыш
Токоограничиваю-
щий выключатель

차단기 셀스위치 Ажыратқыш ұяшығы Ячейка выключателя
차량 Көлікқұралы Средство 

передвижения
차별[구별]의 체계 Дифференциялды 

жүйе
Дифференциальная 
система

차폐그룹(쌍, 네, 빔) Экрандалған топ (жұп, 
төрттік, шоқ)

Экранированная 
группа (пара, 
четверка, пучок) 

차폐케이블(전선) Экрандалған кабель 
(сым)

Экранированный 
кабель(провод) 

착색하다, 물들이다 Бояу Окрашивать

착수를 (새로운 사업) 
지지하다

Стартаптарды қолдау Поддержка стартапов
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착취 Эксплуатация; 
пайдалану 

Эксплуатация

찰기 Жабыстырғыштық Клейкость 
참가 Қатысу Участие 
참가자 Қатысушы Участник 
참신의정도에의해혁신
의분류

Жаңалық дәрежесі 
бойынша иннова-
цияларды жіктеу

Классификация 
инноваций по 
степени новизны

창립, 개설, 설립 Негіздеме Основание
창조적광역발전 Шығармашылық даму Творческое развитие
채택, 구현및최고의에
너지관행의사용

Ең озық тәсілдерді 
қабылдау, енгізу және 
қолдану

Принятие, внедрение 
и применение наибо-
лее прогрессивных 
методов использо-
вания энергии

처리 능력 Электр тапшылығы Дефицит мощности 
энергосистемы

처리되지않은오일, 원
유

Тазартылмаған мұнай Непереработанная 
нефть, сырая нефть

처분 Орналыстыру Размещение
천연가스 Табиғи қайнар көз Природный источник
천연가스 액상화 Сұйылтылған табиғи 

газ
Сжиженный 
природный газ

천연석재 Табиғи тас Природный камень 
천연석재 Табиғи капитал Природный капитал
천연소재 Табиғиматериалдар Природные 

материалы
천연 오일의 매장량 Табиғи мұнай қорлары Запасы природной 

нефти 
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천연자원 Табиғат ресурстары Природные ресурсы
천연자원 Табиғи газ Природный газ
천연자원보존 Табиғи қорларды 

қорғау
Охрана природных 
ресурсов 

천연자원의상각 Табиғи ресурстардың 
амортизациясы

Амортизация 
природных ресурсов

천연 자원의 저하 Табиғи ресурстардың 
құлдырауы

Деградация 
природных ресурсов

천연자원의효율적으
로이용

Табиғи қорларды 
тиімді пайдалану

Эффективное 
использование 
природных ресурсов

천연의무기물질 Табиғи шығу тегі 
органикалық заттар

Неорганические 
ве щества природного 
происхождения 

철 금속 Қара/ауыр металл Черные металлы 
Железобетон

철근콘크리트 Темір бетон Железобетон
철니켈의 Темір никель Железо-никелевый
철니켈의축전지 (
배터리)

Темір никель батарея Железо-никелевый 
аккумулятор

철도차량 Теміржол көлігі Рельсовый транспорт
철바가지 Дұлыға Каска
철심 Темір негізі Железный сердечник
청소 Тазарту Очистка
체계적인혁신 Жүйелі инновация Систематическая 

инновация
초기위치 Бастапқы орын Начальное положение
초단파 Ультрақысқа 

толқындар
Письмо-приглашение

초대편지 Шақыру-хаты Ультракороткая волна 
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초음속학 Асқындыбыстық 
аэродинамика

Сверхзвуковая 
аэродинамика

초인종 Қоңыраудың 
шақырылуы

Звонковый вызов

초전도성 Жоғары өткізгіштік Сверхпроводимость
초전도성 Желілік кернеу Сетевое напряжение
최고근 지역 Супер-аймақтар Суперрегионы
최첨단의과학기술 Жаңа технологиялар Новейшие 

технологии
추가라인 Қосымша сызық Дополнительная 

линия
추가적인 기술혁신 Қосымша технология-

лық инновациялар
Дополнительные 
инновации

추가적인 혁신 Қосымша 
инновациялар

Дополнительные 
технологические 
инновации

추력 Соққы Удар
추종자, 신봉자, 모방자 Ізбасарлар Последователи

축 Білік, белдік Ось 
축을 중심으로 
이동시키다

Ось айналымы 
бойынша қозғалу

Двигаться вокруг оси 

축의, 축을 이루는 Белдіктік, біліктік Осьевой
축전기 Конденсатор Конденсатор
축전지 Аккумулятор Аккумулятор
축전지 Аккумулятор Аккумулятор
축전지 Батарея Батарея
축전지의탱크, 수조 Бак батареясы Бак аккумулятора 
출력량 Энергетикалық қуат Истощение 

месторождения
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출생지 고갈 Кен қорының 
таусылуы

Экспонат

출품 Экспонат Энергетическая 
мощность

충격 Импульс Импульс
충고 Нұсқау Стрелка
충동의측면 Импульс жағы Фронт импульса
충전 능력 Үдемелі төлем Форсированный 

заряд
충전 전류 Қуатты тоқ Зарядный ток
충전 정류기 Қуатты түзеткіш Зарядный 

выпрямитель
충전기 Қуаттау құрылғысы Зарядное устройство
충전하는통신사의추출 Заряд тасымалдаушы -

лардың экстракциясы
Экстракция 
носителей заряда

충전하다 Оқтау, қуаттау Заряжать
취약하다 Тез зақымдалатын Уязвимый
취약한 소비자 Осал тұтынушылар Уязвимые 

потребители
측정값 Өлшеулі мөлшер Измеряемая величина
측정 범위 Өлшеу диапазоны Диапазон измерений
측정변압기 Трансформаторлар 

өлшеуі
Измерительный 
трансформатор

측정 시스템 Өлшеу жүйесі Измерительная 
система

측정장치 Өлшеу аппараттары Измерительная 
аппаратура 

측정기 Өлшеу құралы Измерительный 
инструмент

측정하다 Өлшеу Измерять
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층 Қабат Слой
치솟는추세 Өсу үрдісі Тенденция к росту
치수 Мөлшері Размер
친환경 에너지 접근성 Көпшіліктің эколо-

гиялық таза энергияға 
қолжетімділігі

Общедоступность 
экологически чистой 
энергии

침입자 Рейдер Рейдер

카라석유운영 Қарашығанақ 
петролиум оперейтинг

Карачаганак петро-
лиум оперейтинг

카스피해파이프라인컨
소시엄시스템

Каспий құбыр 
консорциум жүйесі

Система Каспийско-
го трубопроводного 
консорциума

카자흐스탄관 «Қазақстан» 
павильоны

Павильон 
«Казахстан» 

카자흐스탄의 기반 시
설을 개선시키다

Қазақстандық 
инфрақұрылымды 
жетілдіру

Усовершенствовать 
казахстанскую 
инфраструктуру

캐내다 Өндіру Добывать
커패시터설치 Конденсатор орнату Конденсаторная 

установка
컨설팅 Консалтинг Консалтинг
케이블존데(탐침) Кабель арқылы табу Зонд с кабелем

켜다 Қосу Включать
코디네이션서비스혁신 Инновациялық 

үйлестіру қызметі
Службы координа ции 
инноваций

코일 권선차폐 Ораманың 
экрандаушы орамы

Экранирующий 
виток обмотки 
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콘센트 Ашалы розетка Штепсельная розетка
크기, 넓이 Кеңдік Величина
크랙의형성을크래킹 Крекингтеу Крекинг, образование 

трещин
크로노바이올러지 Хронобиология Хронобиология
큰물의회전, 선회 Үлкен су айналымы Большой водный 

оборот
클램프장치 Жерге қосатын 

құрылғы
Заземляющее 
устройство

클로르 Хлор Хлор
클린 석탄 기술 Таза көмір 

технологиялары
Чистые угольные 
технологии

클린 수소 Таза сутегі Чистый водород
클린 에너지 Таза энергия Чистая энергия
클린 에너지 Таза энергия Чистая энергия

클린 에너지에의 
일반적 접근

Таза энергияға 
жалпыға ортақ 
қолжетімділік 

Всеобщий доступ к 
чистой энергии 

키 Меңгерік Руль
키르히호프의전류법칙 Кирхгофтың заңы 

бойынша 
Закон токов 
Кирхгофа

타이어 Шина Шина
탄갱 Бассейн Бассейн
탄갱 Көмір кеніші Угольная шахта
탄갱 Шахта Шахты
탄산 가스 Көміртегі диоксиді Углекислый газ
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탄산 가스포집및보관 Көмірқышқыл газын 
жинақтау және сақтау

Улавливание и хра-
нение углекислого 
газа (УХУ) 

탄성파탐사 Сейсмикалық барлау, 
зерттеу

Сейсморазведочные 
работы; сейсмоме-
трические 
исследования

탄성파탐사 Сейсмотұрақтылы-
ғын тексеру

Сейсмосъемка 

탄소 Көміртек Углерод
탄소 단위 Көмірсу бірлігі Углеродные единицы
탄소단위의레지스터 Көміртегі 

бірліктерінің тіркелуі
Реестр углеродных 
единиц

탄소 외상 Көмірсу кредиті Углеродный кредит  
탄소 의존 Көмірсуға тәуелділік Углеродная 

зависимость
탄소 주기 Көмірсу циклі Углеродный цикл  
탄소, 검댕, 흑다이아 Карбонат Углерод; сажа; 

карбонадо 
탄소세 Көміртек үшін салық Налог на углерод 
탄수화물 Көмірсутек Углевод
탄화수소전기 Көмірсутекті емес 

электр қуаты
Неуглеводородное 
электричество

탄화수소를 뽑아낸 것 Көмірсутегін өнімі Добыча 
углеводородов

탐구 Зерттеу Разведка запасов
탐사 (찾기) 예상 Іздеу болжамы Поисковый прогноз
탐사 근반적인 연구 Іргелі ғылыми 

зерттеулер іздеу
Поисковые 
фундаментальные 
исследования
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탐사및탄화수소의생산 Көмірсутек 
шикізаттарын барлау 
және өндіру 

Разведка и добыча 
углеводородного 
сырья

탐사 연구 Зерттеулер Поисковые иссле до-
вания Поисковораз-
ведочные работы; 
разведка 
месторождения

탐사, 답사(하다), Барлау (геологияда: 
кенді жан жақты си -
паттап беретін, оны 
өндірістік тұрғыдан 
барлауға, тау кен кә-
сіпорынын жобалауға 
және тұрғызуға ке-
ректі геологиялық 
өнді рістік деректерді 
анықтау мақсатында 
әдейі жүргізілетін 
геологиялық жұмыс-
тар жиынтығы.)

Поисково-
разведочные 
работы; разведка 
месторождения

탐사, 시굴하다 Барлау Вести разведку
탑 Мұнара Башня
태도복원하다 Бастапқы қалпына 

келтіру
Возвращать в 
исходное положение

태만 Селқостық Халатность
태양 Күн Солнечный
태양광 태양 
에너지의생산을 위한 
공장

Күн энергиясын 
фотоэлектрлік өндіру 
заводы

Завод по производ ст-
ву фотоэлектричес-
ких преобразова-
телей солнечной 
энергии

태양모듈 Күн жылуы Солнечное тепло
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태양에너지 Күн энергиясы Энергия солнца 
태양 에너지 수집기를 
적용

Күн коллекторларын 
пайдалану 

Применение солнеч-
ных коллекторов

태양에너지조명 Лампа, работающая на 
солнечной энергии

Лампа, работающая 
на солнечной энергии

태양에너지를집중 Күн энергиясын 
байыту 

Концентрация 
солнечной энергии 

태양 에너지의 변형 Күн энергиясының 
түрленуі 

Преобразования 
солнечной энергии 

태양 에너지의 수신기 Күн энергиясын 
қабылдағыш 

Приемник солнечной 
энергии

태양 온실 Гелиолық жылыжай Гелиотеплица 
태양요소 Күн элементі Солнечный элемент
태양자원 Күн ресурстары Солнечные ресурсы
태양자원의 높은 
잠재력을 사용

Пайдалану Использование 

태양전지 Күн батареясы Солнечная батарея
태양전지 Күн батареялары Солнечные батареи 
태양전지모듈 Күн модулі Солнечный модуль
태양 전지 패널 
발행하다 

Күн панельдерін 
шығару

Выпускать 
солнечные панели

태양전지판 Күн панельдері Солнечные панели 
태양 전지판의 최고지 
힘

Күн батареясының ең 
жоғары қуаты 

Пиковая мощность 
солнечной батареи

태양계 Күн жүйесі Солнечная система 
태양광 전지의 최고지 
힘

Күн элементінің ең 
жоғары қуаты 

Пиковая мощность 
солнечного элемента 

태양광모둘의 최고지 
힘

Күн модулінің ең 
жоғары қуаты 

Пиковая мощность 
солнечного модуля 

태양력 공학 Гелиоэнергетика Гелиоэнергетика
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태양에너지 Күн энергиясы Солнечная энергия
태양열 난방 Күн жылуы Солнечное отопление
태양열발전 Күн жылу энергиясы Солнечная тепловая 

энергия 
태양열 발전 Күн қуаты Солнечные 

электростанции
태양열발전소 Күн станциясы Солнечная станция 
태양열 발전소 의 
최고지 힘

Күн станциясының ең 
жоғары қуаты 

Пиковая мощность 
солнечной станции

태양열이사회 Күн тақшалар Солнечные платы
태양열집열기 Күн коллекторлары, 

күннің жылу энергия-
сын жинайтын 
құрылғы

Солнечный 
коллектор 

태양열집열기 Күн коллекторы Солнечные 
коллекторы

태양열의 광전 변환기 Күн энергиясын 
фотоэлектрлік өндіру

Фотоэлектрические 
преобразователи 
солнечной энергии

태우다 Өртеу Жечь 
태클, 장신구 Жабдықтар Принадлежности
탱커 Танкер Танкер
탱크 Сұйққойма Резервуар 
터빈 Турбина Турбина 
터빈 과급기 Турбо-айдағыш Турбокомпрессор 

надува
터빈발전전기 Турбогенератор Турбогенератор 
테이프 구동 Таспа желі, жетек, 

тартпа
Привод ленты

테크노파크 Технопарк Технопарк
테크노폴리스 Технополис Технополис
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토목및지하공학 Жерасты құрылысы Строительство 
подземное

토양의하층 Топырақтың төменгі 
қабаты

Нижний слой грунта 

통계 Статистика Статистика
통계적 Статистикалық Статистический
통과전력의 측정기 Қуаттың өту мөлшері Измеритель прохо-

дящей мощности
통신 서비스 Телекомму ника-

циялық қызметтер
Услуги 
телекоммуникации

통신을 암호화하다 Хабарламаны 
шифрлау

Зашифровать 
сообщение

통제 지대 Қорғаныстық қызмет 
үйі

Дом в зоне 
обслуживания

통풍, 공기의유통, 환기 Вентиляция Вентиляция

통풍기, 송풍기; 
환기팬

Вентиль Вентиль 

통합관리 Интеграция Интеграция
통합구조 Интегралдық жобалау Интегральное 

проектирование
통합 에너지 시스템 Бірыңғай 

энергетикалық жүйесі
Объединенная энер-
гетическая система

통합 에너지 시스템 
(전력망)

Біріккен 
энергетикалық жүйесі 

Объединенная энер-
гетическая система

통화중 Бос емес желі Занятая линия
통합자원계획 Интегралдық Интегральный
퇴적 분지 Шөгінді бассейні Осадочные бассейн
퇴화 퇴보 Құлдырау Деградация
투자 Инвестициялар Инвестиции
투자시장 Инвестициялық 

нарығы
Рынок инвестиций
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투자 프로젝트 Инвестициялық 
жобалар

Инвестиционные 
проекты

투표
선거

Дауыс беру Голосование

트라이제너레이션 Тригенерация Тригенерация 
트랜지스터 Транзисторлық Транзистор
트럭 Жүк машинасы Грузовой автомобиль
트렉터 Трактор Трактор
특명전권대사 Төтенше және сенімді 

посол
Чрезвычайный и 
полномочный посол

특별 전시/무역전시 Технология көрмесі Выставка технологий

특수임무의 전기설비 
(전기 제품, 전기 장비)

Арнайы 
қолданылатын электр 
жабдығы (электр 
техникалық бұйым, 
электр техникалық 
кұрылғы)

Электрообору дова ние 
(электро техничес кое 
изделие, электротех-
ническое устройство) 
специализиро ванного 
назначения

특수적인단위 Мамандандырылған 
бірлік

Специализированные 
подразделения

특수한목적을위해서전
기기계

Арнаулы 
қолданылатын электр 
машинасы

Электрическая ма-
шина специального 
назначения

특정에너지소비량의
감소

Нақты энергия 
тұтынуды қысқарту

Снижение удельных 
энергозатрат

특허권 Патент Патент
특허법 Патенттік құқық Патентное право
특허실시권 Патенттік лицензиялар Патентные лицензии

틀 Рама Рама 
틈 Сызат Трещина
틈기본의수리 Ұңғымаларды күрделі 

жөндеу
Капитальный ремонт 
скважин

ㅌ



146

파도 에너지 Толқын энергиясы Энергия волн
파동 Флуктуация Флуктуация
파동동력공업 Толқын энергетикасы Волновая энергетика
파동에너지수집기 Толқын энергиясын 

жинағыш
Собиратель энергии 
волны

파동요소 Толқын элементтері Элементы волны
파랑 감쇠 Толқынның өшуі Затухание волны
파워그리드 Энергожүйенің қуаты Мощность 

энергосистемы
파워리저브 Резервтік қуаты Резерв мощности
파이프의 유연한 철근 Құбырлаға арналған 

иілгіш арқау
Гибкая арматура для 
труб

파일 Файл Файл
판매 Өткізу Сбыт
판자 Басқарма, тақта Доска
팔레트, 받침접시 Тұғырық; түпқойма Поддон

퍼블릭 에어리어, 공유 
지역, 공공 장소

Қоғамдық аймақтар Общественные зоны

펄스발생기 Импульстік генератор Импульсный 
генератор

펄스방전 Импульстік серпінді Импульсный разряд
펄스변조빔 Арқалық модуляция-

ланған импульс
Импульсно-
модулированный луч

펄스스위치 Импульстік қосқыш Импульсный 
переключатель

펄플루오로 탄소 Перфторсутектер Перфторуглероды
펌프 Насос Насос
페르티애의효과 Пельтье эффектісі Эффект Пельтье
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페품 Коммуникативтік 
қызмет

Коммуникативная 
деятельность

페품, 찌꺼기 Коммуналдық 
қалдықтар

Бытовые отходы

페품, 
찌꺼기이없는가공공정

Қалдықсыз 
технология

Безотходная 
технология

펜탄 Пентан Пентан
펠릿 Түйіршіктер Пеллеты
편팡식 태양열 집열기/
편팡한 태양 에너지 
수집기

Оқшаулау фольгасы Пленочная изоляция 

편팡한 광전 수집기(
콜렉터)

Жалпақ фотоэлектрлі 
коллектор 

Плоский фотоэлек-
трический коллектор

평균 Баланс Баланс 
평균매일샘플 Тәулік бойындағы ор-

таша сынақ мөлшері
Среднесуточная 
проба

평균혁신 Орташа инновациялар Средние инновации
평균율 Орташа бағамы Средне статисти-

ческий показатель
평면 Тегістік Плоскость
폐기물 Шығару Вывоз 
폐기물 Өндіріс қалдықтары Отходы производства
폐기물가공업 Қалдықтарды қайта 

өңдеу
Переработки отходов

폐기물의재활용 Қалдықтарды кәдеге 
жарату

Утилизация отходов

폐물 경영 Қалдықтарды басқару Управления отходами
폐색 장치 Шектеу құрылғысы Устройство 

блокировки
포럼 Форум Форум
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포르트풀리오의 
다각화

Портфельдің 
әртараптандыруы

Диверсификация 
портфеля 

포물면선광기 Параболоид 
концентраторы 

Параболоидный 
концентратор

포수 Тұзақ Ловушка
포화 Толу, қамтылу Насыщение
포화 Қаныққан, толы Насыщенный
폭발방지장치 Атқылауға қарсы 

қондырғылар
Противовыбросовый 
превентор; 
противовы бросовая 
задвижка 

폭발방지장치 Ағынды күн 
коллекторы 

Проточный солнеч-
ный коллектор

폭발(파열)안전 Жарылыстан қорғау Взрывобезопасность
폭발, 파열 Жарылыс Взрыв
폭발에 대한 장치 Жарылысқа қарсы 

құрылғы
Устройство против 
взрыва

폭파하다; 폭발(파열)
하다

Жару Взрывать

폭포, 낙수 Сарқырама Водопад
폴리실리콘 Поликремний Поликремний 
표면 Үсті Поверхность
표면전위및대전량재료 Электреттік материал Электретный 

материал
표면적전하 Қарапайым электр 

қуаты
Элементарный 
электрический заряд

표본화 Дискретизация Стандарт 
표준 Қалып, стандарт, үлгі 

(өлшеуіш)
Дискретизация

표준교환카드 Ұяшық Ячейка
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표지 Қақпақ Крышка 
품질보증 / 품질관리 Сапа бақылауын 

қамтамасыз ету 
Обеспечение 
качес тва/контроль 
качества

풍력 Желдің күші Сила ветра
풍력 Жел энергиясы Энергия ветра
풍력에너지의개발 Жел энергиясын 

дамыту
Развитие 
ветроэнергетики

풍력자원 Жел ресурсы Ресурс ветра
풍력발전기를 
설치하다

Жел генераторын 
орнату

Устанавливать 
ветрогенераторы

풍부하게 함; 농축; 
강화; 비옥화 

Байыту Обогащение

풍부한에너지 
잠재력을 갖다

Бай энегетикалық 
потенциалдың болуы

Иметь богатый 
энергетический 
потенциал

풍성 Толтыру Насыщать
풍양한 땅의 경영 Жердің құнарлылы-

ғын басқару
Управление 
плодородием почв

풍차 Диірмен Мельница 
프레스 Басу Нажимать
프로그래밍작업 Программа лан-

дырылған жұмыс
Запрограммирован-
ная работа 

프로그램 Бағдарлама Программа
프로느털리즈 Фронтолиз Фронтолиз
프로젝트 Тұрақты даму 

жобалары
Проекты устойчивого 
развития

프로젝트실현 Жобаны іске асыру Реализация проекта
프로젝트의 위험 Жоба басқарылмау 

қаупі
Риск неуправля-
емости проектом
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프로판 Пропан Пропан

프로판 Барабарлық Пропорциональность 

프린터 Биоклиматологиялық 
үйдің қағидаттары

Принципы биокли ма-
тического дома

프린터/ 인쇄업자 Принтер Принтер
플라스마 Плазма Плазма
플라스틱, Пластмасса Пластмасса
플랫폼 Тұғырнама Платформа
플러그 Кернеу сәтсіздігі Провал напряжения 
플러그 Штепсель айыры Штепсельная вилка
플러그인 장치 Қосылатын бірлік Вставной блок
플루토늄 Плутоний Плутоний 
피동식태양열난방시
스템

Пассивті күн жылыту 
жүйесі 

Пассивная система 
солнечного отопления 

피뢰침 Найзағай тартқыш Громоотвод 
피복선 Кабель Кабель
피복선 겉질 Кабель қабығы Кабельная оболочка
피복선감는 것 Кабельдік орама Кабельная обмотка
피복선의 스크린 Кабельдік скринингтік Кабельный экран 

ввод
피복선의 인입 Кабельдік енгізу Кабельный
피복선의 제품 Кабельдік өнім Кабельное изделие
피토멜리오라즈 Фитомелиорация Фитомелиорация
필드 Кен орны Месторождение
필드개발 Кен орнын игеру Разработка 

месторождения 
필요 Қажеттілік Потребность
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하드 디스크 Қатты диск Жесткий диск
하수 Ағын сулар Сточные воды
하수시스템 Ағынды суларды 

тазарту
Система очистки 
сточных вод

하수관 시설 Кәріз жүйесі Канализация
하수를정화식물 Ағын суларды 

тазартатын зауыты
Завод по отчистке 
сточных вод

하이 테크 Жоғары 
технологиялар

Высокие технологий

하이테크 Озық технология Наукоемкая 
технология

하이브리드 승용차 Қоспалы көлік Гибридный 
автомобиль

하이테크빌딩 Жоғары технология-
лар мекемесі

Здание высоких 
технологий

하이테크제품 Жоғары технология-
лық өнімдер

Наукоемкость 
продукции

하중 도표 Салмақ диаграммасы Диаграмма нагрузки
하중의등가지름
(지휘자유도)

Балама жүктеу 
диаметрі (индукция-
лайтын сымның)

Эквивалентный 
диаметр загруски 
(индуктирующего 
провода) 

하중의 변화 Күштің өзгеруі, 
қуаттың өзгеруі, жүк 
салмақтың өзгеруі

Изменение нагрузки

하청업체 Қосалқы мердігерлер Субподрядные 
организации

하한 값, 임계값 Шекті мөлшер Пороговое значение
학문의 지식 Ғылыми білім Научные знания
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학술 기술적인 아는 
것의 확산작용

Ғылыми және ғылы-
ми-техникалық білім-
дердің диффузиясы

Диффузия научно-
технических знаний

한외여과 Ультрафильтрация Ультрафильтрация
할로겐 전구 Галогендік шам Галогенная лампа
합금 Қорытпа Сплав
합동사업 Бірлескен кәсіпорын Совместное 

предприятие
합류 Біріктіру Слияние
합리적인에너지소모 Энергия көзін ұтымды 

тұтыну
Рациональное 
потребление энергии

합병하다 Қосылу Сливать
합성비료제품 Синтетикалық 

тыңайту өнімдері
Синтетические 
продукты удобрения

합판 Шере Фанера
항해 Навигация Навигация 
해축전지 Күн аккумуляторы Аккумулятор солнца 
해가없는 Қауіпсіздік/

зиянсыздық
Безвредность

해가없는 Зиянсыз Безвредный
해독장치 Шифрды жай жазуға 

айналдырушы
Дешифратор

해독하다 Шифрды жай жазуға 
айналдыру

Дешифровать

해양자원 Мұхит ресурсы Ресурс океан
해열제 Салқындатқыш Хладагент
해적 행위, 해적질 Қарақшылық Пиратство
핵발전소 Ядролық энергетика-

лық қондырғы
Ядерная энергети-
ческая установка
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핵에너지의개발 Атом энергетикасын 
дамыту

Развитие ядерной 
энергетики

핵폐기물 Ядролық қалдықтар Ядерные остатки
핵무기력 Ядролық күштер Ядерные силы
핵반응 Ядролық реакция Ядерная реакция
핵융합 Ядролық синтездеу Ядерное 

синтезирование
핵융합 Ядролық синтез Ядерный синтез
핸들 Тұтқа Рукоятка
핸들 Рөлдік дөңгелек Рулевое колесо 
행성, 혹성 Ғаламшар Планета
허용할 수 있는 과적재 Рұқсат етілген шама Допустимая 

перегрузка
허용할 수 있는 수준 Рұқсат етілген деңгей Допустимый уровень

허용할 수 있는 
현재규모

Рұқсат етілген қуат Допустимый ток

헛돌다 Жүкі арту, түсіру 
аралығында көліктің 
бос жүруі

Холостой пробег

헥세인 Гексан Гексан
헥타르 Гектар Гектар
헬륨 Гелий Гелий
혁신 Инновация Инновации
혁신 Жаңғарту Новаторство
혁신 (이노배이션) 
활동 지역

Инновациялық қызмет 
саласы

Поле инновационной 
активности

혁신결과의평가 Инновациялық 
әзірлемелер 
нәтижелерін бағалау

Оценка результатов 
нововведения
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혁신 공정의 유형 Инновациялық 
процестің түрлері

Типы инновацион-
ного процесса

혁신공정의특성 Инновациялық 
процестің сипаты

Характер инноваци-
онного процесса

혁신공정의특성 Инновациялық 
процестің 
сипаттамасы

Характеристики 
инновационного 
процесса

혁신 공종의 유형 Инновациялық 
процестің түрлері

Типы инновацион-
ного процесса

혁신과정 Инновациялық 
процесс

Инновационный 
процесс

혁신과정의모델 Инновациялық үдеріс 
моделі

Модель инновацион-
ного процесса

혁신과정의순환성격 Инновациялық 
процестің циклдық 
сипаты

Циклический харак-
тер инновационного 
процесса

혁신 국가의 규제 Инновациялық іс-
әрекеттің мемлекеттік 
реттелуі

Типы 
инновационных 
организаций

혁신 기관의 유형 Инновациялық 
ұйымдардың түрлері

Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности

혁신리더 Басшы-инноваторлар Инноваторы-лидеры
혁신 만들기 Инновациялар құру Создание новшества
혁신 비즈니스 
인큐베이터

Инновациялық биз-
нес-инкубаторлары

Инкубаторы иннова-
ционного бизнеса

혁신 시장의 대상 Инновациялық 
нарықтық объектілері

Объекты инноваци-
онного рынка

혁신시장집 Инновациялық на-
рықтың субъектілері

Субъекты иннова-
ционного рынка

혁신 주기 Инновацияның циклі Цикл инновации
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혁신 추종자 Ізбасар-инноваторлар Инноваторы-
последователи

혁신펀드 지원자 Инновациялық қор 
үндеушілері

Заявители инноваци-
онного фонда

혁신평가 Инновациялық 
бағалау

Оценка инновация

혁신프로세스의관리 Инновациялық үрдісін 
басқару

Менеджмент инно -
ва  ционным процессом

혁신프로세스의라인일
관된모델

Инновациялық 
үдерістің 
тізбекті-кезекті үлгісі

Линейно-последова-
тельная модель ин но-
 вационного процесса

혁신프로세스의선형
모델

Инновациялық 
үдерістің тізбекті 
үлгісі

Линейная модель 
инновационного 
процесса

혁신 활동 관리 기관 Инновациялық 
белсенділікті басқару 
ұйымы

Органы управления 
инновационной 
деятельностью

혁신공정의 전략적인
모델

Инновациялық 
үдерістің 
стратегиялық үлгісі

Стратегическая 
мо дель инновацион-
ного процесса

혁신관리부 Инновациялық 
басқару бөлімі

Отдел менеджмента 
инновациями

혁신을 실용적인 접근 
방식으로 정하는 것

Инновацияны анық-
таудағы тиімділікті-
нысанды тәсіл

Объектно-утилитар-
ный подход к опреде-
лению инноваций

혁신을 실용적인 접근 
방식으로 정하는 것

Инновацияны 
анықтаудағы нысанды 
тәсіл

Объектный подход 
к определению 
инноваций

혁신을 위한정부지원
의형태

Инновациялық 
мемлекеттік қолдау 
нысандары

Формы государст-
венная поддержка 
инновационной 
деятельности
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혁신을 창조 비용 Инновациялар құру 
құны

Инициация 
инноваций

혁신의개시 Инновациялар 
инициациясы

Экономическая 
ценность инновации

혁신의경제가치 Инновацияның 
экономикалық мәні

Затраты на создание 
новшества

혁신의 비용 Инновациялар құны Затраты на 
новшества

혁신의 수명 주기 Инновацияның 
өмірлік циклі

Жизненный цикл 
инновации

혁신의 실현 Іске асқан инновация Осуществленная 
инновация

혁신의위험을줄이는
방법

Инновациялық 
тәуекелдерді азайту 
жолдары

Способы снижения 
инновационных 
рисков

혁신의 유형학 Инновация 
типологиясы

Типология 
инноваций

혁신의 유형학 Инновация 
типологиясы

Типология 
инноваций

혁신의 전파. Инновация 
диффузиясы

Диффузия инноваций

혁신의정의프로세스실
용적인접근방식

Инновацияны 
анықтаудағы үдерісті-
қаржылық тәсіл

Процессно-
финансовый подход 
к определению 
инноваций

혁신의정의프로세스실
용적인접근방식

Серіппе Пружина

혁신의중요성에대한
분류

Инновацияны 
маңыздылығы 
бойынша жіктеу

Реализация 
инновационной 
стратегии

혁신의공학 Инновациялық 
инжиниринг

Инжиниринг 
инноваций
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혁신자; 도입자 Жаңашыл Инноватор
혁신자; 도입자 Новатор Новатор
혁신적제품 Инновациялық 

өнімдер
Новаторский продукт

혁신적인 Инновациялық Инновационный 
혁신적인개발 Инновациялық даму Инновационное 

развитие
혁신적인 과정의 등급 Инновациялық про-

цестердің градациясы
Градация инноваци-
онных процессов

혁신적인 관리 Инновациялық 
басқару

Инновационное 
управление

혁신적인 교리 Инновациялық ілім Инновационная 
доктрина

혁신적인 기금 Инновациялық қаржы 
ресурстары

Инновационные 
финансовые ресурсы

혁신적인기술 Инновациялық 
технологиялар

Инновационные 
технологии

혁신적인 기업의 특징 Инновациялық 
кәсіпкерліктің 
субъектілік 
ерекшеліктері

Особен ности субъ-
ектов инновацион-
ного предпринима-
тельства

혁신적인분야 Инновациялық сала Инновационная 
сфера

혁신적인 비즈니스 Инновациялық бизнес Инновационный 
бизнес

혁신적인사업 Инновациалық 
кәсіпкерлік

Инновацион ное пред-
приниматель ство

혁신적인서비스 Инновациялық қызмет Инновационное 
обслуживание

혁신적인솔루션 Инновациялық шешім Новаторское решение
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혁신적인 시스템 Инновациялық жүйе Инновационная 
система 

혁신적인 아이디어 Инновациялық идея Инновационная идея

혁신적인위험 Инновациялық 
тәуекел

Инновационный риск

혁신적인 은행 Инновациялық банк Инновационный банк

혁신적인 인프라 Инновациялық 
инфрақұрылым

Инновационная 
инфраструктура

혁신적인잠재력 Инновациялық әлеует Инновационный 
потенциал

혁신적인 전략 Инновациялық 
стратегия

Инновационная 
стратегия

혁신적인전략의구현 Инновациялық 
стратегиясын жүзеге 
асыру

Инновационное 
предложение

혁신적인제안 Инновациялық 
ұсыныс

Инновационная 
продукция

혁신적인제품 Инновациялық 
өнімдер

Инновационная 
организация

혁신적인 조직 Инновациялық ұйым Инновационно-
инвестиционная 
деятельность

혁신적인 투자 활동 Инновациялық және 
инвестициялық 
қызмет

Классификация 
инноваций по 
значимости

혁신적인프로그램 Инновациялық 
бағдарлама

Инновационная 
программа

혁신적인 프로젝트 Инновациялық жоба Инновационный 
проект

혁신적인프로젝트의
현지화

Инновациялық 
жобаның оқшаулануы 

Локализация иннова-
ци онного проекта
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혁신적인 행동 Инновациялық мінез-
құлық

Инновационное 
поведение

혁신적인환경 Инновациялық 
қоршаған орта

Инновационная среда

혁신적인활동 Инновациялық қызмет Инновационная 
активность

혁신적인활동 Инновациялық 
белсенділік

Инновационной 
деятельность

혁신적인경제 Инновациялық 
экономика

Инновационная 
экономика

혁신주기 Инновациялық цикл Инновационный 
цикл

혁신활동 요소 Инновациялық 
белсенділік 
факторлары

Факторы 
инновационной 
активности

현대기술 Заманауи 
технологиялар

Современные 
технологии

현대 전력 시스템 Заманауи 
энергожүйелер

Современные 
энергосистемы 

현대화 Жаңарту Модернизировать
현상학적 모델 Феноменологиялық 

модель
Подвесной изолятор

현수 애자 Аспалы изолятор Феноменологическая 
модель 

현재 라인 Ағымдағы желі Действующая линия
현재를해제하지마십시
오 전류

Босатылмайтын ток Неотпускающий ток

혐기성의분해 Анаэробты ыдырау Анаэробное 
разложение

협정 Картель Картель
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협정을 서명하기 Келісімге қол қою Подписание 
соглашения

형광등 Люминесцентті шам Люминесцентная 
лампа

형광판 Люминесценттік 
шамның экраны

Экран люминесцент-
ной ампы

형성된판 Құрастырылған 
пластиналар

Сформированные 
пластины

호광 가열기 Доғалақ жылыту Озерная система
호수 시스템 Көл жүйесі Дуговой нагрев 
호수와강 Су қоймасы Водоем
호주머니의계산계 Тасымалды 

калькуляторлар
Карманные 
калькуляторы 

호텔 사업 Қонақүй бизнесі Гостиничный бизнес

홍보혁신의방법 Инновациялардың 
дамуын қолдау 
әдістері

Методы продвижения 
инноваций

홍수 Өзеннің тасуы Тепло электростанция
화력 Жылу қуаты Разлив реки 
화면 Экран Экран
화면 잠재적인 분포 Потенциалдарды 

тарату экраны
Экран распределения 
потенциалов

화물 운반 케이블 Кабельді өткізу Грузонесущий кабель

화물차 Тауар вагоны Товарный вагон

화석 Қазба отын Ископаемое топливо

화석 석탄 Қазба мұзы Ископаемый лед

화석 얼음 Қазбалы қуат көздері Ископаемые 
источники энергии

화석 에너지원 Қазбалар Ископаемые
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화석 연료 Кванттау бұрмалануы Искажение 
квантования

화석연료의 소비 감소 
및 이산화탄소배 출량

Қазбалы жанармайды 
пайдалану және 
көмірқышқыл 
газының шығарылуын 
азайту

Снижение 
потребления 
ископаемого 
топлива и выбросов 
углекислого газа

화석연료의소비가축
소한다

Қазба отынының 
тұтынуының 
төмендеуі

Снижение 
потребления 
ископаемого топлива 

화학 Химиялық Химический

화학 산업 Химиялық өнеркәсіп Химическая 
промышленность

화학전류원의전기화학
시스템

Химиялық ток көзінің 
электр химиялық 
жүйесі

Электрохимическая 
система химического 
источника тока

화학 합성 Хемосинтез Хемосинтез

확고한 Экологиялық тұрақты Экологически 
устойчивый

확보, 보장되어진 것 Қамтылуы Обеспеченность

확산(擴散) Диффузия Диффузия

확산에혁신의분류 Инновация таралуы 
туралы жіктелуі

Классификация 
инноваций по 
масштабам 
распространения 

환경 / 기관 Орта Среда

환경개발 Экологиялық тұрақты 
даму

Экологически 
устойчивое развитие
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환경 고정성에 
부정적인 영향을 
미치는 요인들

Экологиялық 
тұрақтылыққа кері 
әсер ететін факторлар

Факторы, негативно 
влияющие на 
экологическую 
устойчивость

지류 Ағым Приток

자연 이성론의 사용 Экологиялық 
менеджмент

Рациональное 
природопользование

환경 관리 Экологиялық басқару Экологический 
менеджмент

환경방어 Экологиялық қорғау Экологическая 
защита

환경 보호 분야의 경영 Қоршаған орта 
саласындағы басқарма

Управление в области 
охраны окружающей 
среды

환경 보호 활동의 효과 Табиғат пайдалану 
қызметінің тиімділігі

Эффективность 
природоохранной 
деятельности

환경오염과건강위험 Қоршаған ортаның 
ластануы және 
денсаулыққа 
қауіп-қатері

Загрязнение 
окружающей среды и 
риск для здоровья

환경 요소 Қоршаған орта 
факторы

Фактор среды

환경 요소 Орта факторлары Факторы среды
환경조건 Экологиялық ахуал Экологическая 

обстановка
환경친화적인 Экологиялық тұрақты Экологически 

устойчивое
환경협약 Табиғатты қорғау 

конвенциялар 
Природоохранные 
конвенции

환경협약 Табиғат қолданысы Природопользование
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환경효과 Экологиялық 
тиімділік/нәтиже

Экологический 
эффект

환경과에너지절약대책. Экологиялық және 
энергия үнемдеу 
өлшемдері

Экологические и 
энергосберегающие 
мероприятия

환경부 Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігі

Министерство 
окружающей среды

환경에 안전한 Экологиялық таза Экологическии 
чистый

환경의구조 Қоршаған ортаны 
қорғау құрылымы

Структура 
окружающей среды

환경의생명이없는요인 Абиотикалық орта 
факторлары

Абиотические 
факторы среды

환경적 비상사태 Төтенше экологиялық 
жағдай

Деятельность

활동 Қызмет Активный элемент

활동적인요소 Белсенді элемент Чрезвычайная 
экологическая 
ситуация

활동적인전도성 Белсенді өткізіштік Активная 
проводимость

활동적인전류 Белсенді тоқ Активный ток
활성의에네르기 Белсендірілген 

энергия
Активированная 
энергия 

활성화하다 Іске қосу Активировать
황 Күкірт Сера
회계 자극 Фискалды 

ынталандыру
Фискальный стимул

회복; 재생 Жаңартылатын Возобновляемые 
회복; 재생에너지 Қайта қалпына келетін 

энергия 
Возобновляемые 
ресурсы
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회복의 Қайта қалпына келе тін 
немесе регенеративті 
қуат көздері

Возобновляемая 
энергия

회복의생수, 천수 + 
물집중처소

ЖЭК + 
гидроаккумулирдік 
станциясы

ВИЭ + гидро-
аккумулирую щая 
станция

회복의생수, 천수종류 ЖЭК түрлері Виды ВИЭ

회사의 리스크 부문 Компаниялардың 
тәуекел бөлімшелері

Рисковые 
подразделения 
компаний

회의 Ассамблея Ассамблея 
회전 Айналу Вращение
회전속도계 Тахометр Тахометр
회전전기기기 Айналмалы электр 

машинасы
Электрическая вра-
щающаяся машина

회전하는 Айналмалы Вращающийся
효과적인계획 Тиімді жоспарлау Эффективное 

планирование
효과적인 에너지 
절략에 대한 필요성의 
인식

Тиімді энергия 
үнемдеу 
қажеттігі туралы 
хабардарлықты 
арттыру

Осознание 
необходимости 
эффективной 
экономии 
энергоресурсов

효과적인 에너지 절약 Тиімді энергия 
үнемдеу 

Эффективная 
экономия 
энергоресурсов 

효율적인 에너지 생산 Энергия үнемдейтін 
өндіріс

Энергосберегающее 
производство

후면휠 Жағу, қосу Зажигать
후원 Қайрымдылық көмек 

көрсету
Спонсорствo
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휘발성물질 Фитонцидтер Фитонциды
휘발유  가솔린 Газолин Газолин

흑색금속 Қара метал кен 
орындары

Руды чёрных 
металлов 

흑액 Қара сұйықтық Чёрный щёлок
흙층 Топырақ қабаты Слой грунта
흡수재료 Сіңіргіш материалдар Сорбционные 

материалы 
흡수판 Күн коллекторының 

сіңдіретін тақтасы
Поглощающая 
панель солнечного 
коллектора 

흡수판 지대/지역 Сіңдіретін тақталар 
ауданы 

Площадь 
поглощающей 
панели

희토류금속 Сирек-жер металдар Редкоземельные 
металлы

히오토프 (소생활권 Биотоп Биотоп
힘 Күш Сила
힘이 셈 Күш; қуат Мощность
휘발유  가솔린 Газолин Газолин
흑색금속 Қара метал кен 

орындары
Руды чёрных 
металлов 

흑액 Қара сұйықтық Чёрный щёлок
흙층 Топырақ қабаты Слой грунта
흡수재료 Сіңіргіш материалдар Сорбционные 

материалы 
흡수판 Күн коллекторының 

сіңдіретін тақтасы
Поглощающая 
панель солнечного 
коллектора 
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흡수판 지대/지역 Сіңдіретін тақталар 
ауданы 

Площадь 
поглощающей 
панели

희토류금속 Сирек-жер металдар Редкоземельные 
металлы

히오토프 (소생활권 Биотоп Биотоп
힘 Күш Сила
힘이 셈 Күш; қуат Мощность

ㅎ



РУССКО-КАЗАХСКО-КОРЕЙСКИЙ,
КОРЕЙСКО-КАЗАХСКО-РУССКИЙ

СЛОВАРЬ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2017»

Алматы, 2016 



168

Абиотический Абиотикалық 비생물적

Абиотические факторы Абиотикалық 
факторлар 비생물적 인자

Абиотические факторы 
среды

Абиотикалық орта 
факторлары

비생물적인 환경인자

Абонент (потребитель) Абонент 가입자

Абонентская установка Абоненттік орнату 가입설치

Абонентский номер Абоненттік нөмір 가입번호

Абонентский счетчик Абоненттік 
есептеуіш

신청계수기

Абонентская линия Абоненттік желі 가입자선

Абсолютная единица Абсолюттік бірлік 절대 단위

Абсолютная точность Абсолюттік дәлдік 절대 정확성

Абсолютное 
кодирование

Абсолюттік кодтау 절대 부호화

Абсолютный адрес Абсолюттік 
мекен-жай

절대주소

Аварийная кнопка Апаттық түйме 비상벨

Аварийная 
сигнализация

Апаттық дабыл 비상장치

Аварийная ситуация Апаттық жағдай 비상 사태

Аварийное нарушение Апаттық бұзылу 비상 

Аварийное нарушение 
энергоснабжения

Апаттық –энергия 
жабдықтау бұзылысы

비상 전력공급중단

Аварийное отключение Апаттық өшіру 비상 중단

Аварийный генератор Апаттық жағдайлар 
генераторы

비상용 발전기

Аварийный передатчик Апаттық таратқыш 비상용 송신기

Аварийный режим Апаттық жағдай 비상일상의 과정

А
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Аварийный 
режим работы 
электроустановки 

Электр қондырғы-
сын орнату кезіндегі 
апаттық  жағдай

장치의 보상 일상의 
과정

Аварийный резерв Аппатық резерв 보상예비

Аварийный 
резерв мощности 
энергосистемы 

Энергожүйе күшінің 
апаттық резерві

동력 계통 위력의 
보상예비

Авария Апат 선박

Авария реактора Реактор апаты 반응장치의 선박

Авто/транспорт Көлік 자동 운수

Автогенератор Автогенератор 자동 발전기

Автокорреляционный 
анализатор

Автокорре ляциялық 
талдағыш

자동 개념 상관 
관계분석기

Автокорреляционный 
сигнал

автокорреля циялық 
сигнал

자동 개념 상관 
관계신호

Автокорреляция помех Автокорреля циялық 
кедергі

방해의 자동 개념의 
상관 관계

Автомат Автомат 자동기계

Автомат повторного 
включения

Қайта қосу автоматы 반복의 연결 자동기계

Автоматизация Автоматтандыру 자동화

Автоматизация процес-
сов онлайн-записи

Онлайн жазбаларын 
автоматтандыру

온라인 녹음 자동화

Автоматизированная 
измерительная система

Автоматтандырылған 
өлшеу жүйесі

자동 측량용 계통

Автоматизированная 
информационно-
измерительная система 
(АИИС) 

Автоматтанды рылған 
автоматтық өлшеу 
жүйесі

자동 정보 측량용 
계통

Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 

Автоматтандырылған 
жұмыс орны (АЖО) 

자동 작업장 

А
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Автоматизированный Автоматтандырылған 자동

Автоматическая 
каретка

Автоматтты вагон 자동 기계의 
활동소원통

Автоматическая 
настройка

Автоматты реттеу 자동 조절

Автоматическая связь Автоматты байланыс 자동 연계

Автоматическая сеть Автоматты желі 자동 체신망

Автоматическая 
совместимость

Автоматты 
үйлесімділік

자동양 립(병존)
의가능성

Автоматическая 
стабилизация 

Автоматты 
тұрақтандыру

자동 안정

Автоматическая 
частотная разгрузка 
энергосистем

Электр жүйесінің 
құймалы автоматты 
жүктемесі

동력 계통의 자동 
빈도 하선

Автоматический 
выключатель

Автоматты 
ажыратқыш

자동 개폐기

Автоматический код Автоматты код 자동 전신

Автоматический 
контроль

Автоматты бақылау 자동통제

Автоматический 
переключатель

Автоматты 
ауыстырғыш

자동의 개폐기

Автоматический режим Авто режимі 자동 과정

Автоматический 
соединитель

Автоматты қосқыш 자동적인 연결구조

Автоматический 
транзит

Автоматты транзит 자동 통과

Автоматическое 
делопроизводство

Автоматты іс жүргізу 자동 사무

Автоматическое 
кодирование

Автоматты түрде 
кодтау

자동 부호화

Автоматическое 
обнаружение

Автоматты түрде 
анықтау

자동 발견

А
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Автоматическое 
подавление

Автоматты түрде 
қысым беру 

자동 억압

Автоматическое 
реверсирование

Автоматты түрде 
реверстеу

자동 역전

Автоматическое 
смещение

Автоматты түрде 
араластыру

자동 변위

Автоматическое 
управление

Автоматты түрде 
басқару

자동 관리

Автоматическое 
устройство

Автоматты құрылғы 자동 구조

Автомобиль Автокөлік 자동차

Автомобильная 
радиостанция

Автомобильдік 
радиостанция

자동차 무선 전신국

Автомобильная шина Автомобиль құрсымы, 
автомобиль шинасы

자동차 타이어, 바퀴

Автономная АТС Автономды АТС 개별적 전화교환기

Автономная работа Дербес жұмыс 개별적 작업

Автономно 
управляемые 
специализированные 
производства 

Дербес түрде 
басқарылатын 
мамандандырылған 
арнайы өндірістер 

개별적의 전문생산

Автономно 
управляемый

Дербес басқарылатын 개별적인

Автономное 
энергоснабжение

Энергиямен дербес 
қанымдау

개별적인 전력공급

Автоответ Автожауап 자동 대답

Автоответчик Автожауап беруші 자동 응답기, 
자동녹음기

Авторегулировка 
температуры

Температураны 
автоматты реттеу

온도의 자동정리

Авторское право Авторлық құқық 저자의 권리.

А
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Автосинхронизация Автосинхрондау 자동 동사화

Автотрансформатор Автотрансформатор 자동 변압기

Агент Aгент 대리인

Агент генерирующей 
компании 

Түрлендіруші 
компания агенттігі

생산 회사의 대리인

Агент доступа Қолжетімді агент 용인의 대리인

Агент пользователя Қолданушы агенті 이용자의 대리인

Агроэнергия Агроэнергия 농업의 에네르기

Адаптация Бейімделу 적응

Адаптация мульти-
плекс ного участка

Мультиплексті 
аймақтың бейімделуі

다종의 부문적응

Адаптер данных Деректер адаптері 자료의 어댑터

Адаптер линии Линия адаптері 줄어댑터

Адаптивная антенна Бейімделме антенна 적응성의 공중선

Адаптивная дельта-
модуляция

Бейімделме дельта-
модуляция

적응성의 델타전조

Адаптивная связь Бейімделме байланыс 적응성의 연결

Адгезия Жабысқақтық 유착

Адресный код Мекен-жай коды 주소약호

Адресный регистр Мекен-жай регистрі 주소목록

Аккумулятор Аккумулятор 축전지

Аккумулятор с формо-
ванными пластинами

Қалықталған пласти-
налы аккумулятор

반죽평석의 축전지

Аккумулятор солнца Күн аккумуляторы 해축전지

Аккумуляторная 
батарея

Аккумуляторлық 
батарея

전지렬

Активированная 
энергия

Белсендірілген 
энергия

활성의에네르기

Активировать Іске қосу 활성화하다

А
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Активная 
проводимость

Белсенді өткізгіштік 활동적인전도성

Активность Белсенділік 적극성

Активный диэлектрик Белсенді диэлектрик 적극성유전체

Активный ток Белсенді ток 활동적인전류

Активный элемент Белсенді элемент 활동적인요소

Альтернативная Балама 선택하여얻는

Альтернативная 
топлива

Балама отын 선택 하여얻는 연료

Альтернативная 
энергетика

Баламалы энергетика 선택하여얻는 
동력공업

Альтернативная 
энергия

Балама энергия 선택하여얻는 
에네르기

Альтернативное 
топливо

Альтернативті 
жанармай

선택하여 얻는 연료 

Альтернативные виды 
топлива

Жанармайдың балама 
түрлері

선택하여 얻는 
연료종류

Альтернативные виды 
энергии

Энергия көзінің 
балама түрі

선택하여 
얻는에네르기 종류

Альтернативные 
источники

Балама көздер 선택하여 얻는원천

Альтернативные 
источники энергии 

Энергия көздерінің 
баламалы түрлері

선택하여 얻는 
원천종류

Амортизатор Амортизатор 완충기

Амортизация Амортизация 상각

Амортизация 
природных ресурсов 

Табиғи ресурстарды 
амортизациялау

천연자원의상각

Ампер Aмпер (электр 
тоғының күшін 
өлшеу бірлігі)

암페어

Ампер-час (А-ч) Ампер-сағат (А-ч) 전기공학] 암페어시

А
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Анализ реализуемости 
программы

Бағдарламаның 
орындалу 
мүмкіндігін талдау

계획실현 
가능성의분석

Аналитическая или 
консультационная 
группа

Аналитикалық 
немесе 
консультативтік топ

분석상담반,

Аналог Аналог/ үйлестік 유사물

Анаэробное 
разложение

Анаэробты ыдырау 혐기성의분해

Анод Анод (болымды 
еті ліп зарядталған 
электрод)

양극

Антиклиналь, 
антиклинальная 
складка

Антиклиналь, 
антиклинальдық 
қатпар

배사(背斜: 지층이 
횡압력에 밀려 
형성된 습곡에서 
산모양으로솟은 부분. 
중심부에는 오랜 
암석이 분포한다.) 

Антропогенный Антропогендік 사람노동의결과

Аппаратура Аппаратура 설비, 장치

Архипелаг Архипелаг 군도

Архитектурные формы Архитектуралық 
формалар

건축술의모양, 형상, 
외형

Архитектурный объект Архитектуралық 
нысан

건축술의대상, 객체

Ассамблея Ассамблея 회의

Ассоциация петролеум 
казахстан

Қазақстан петролеум 
ассоциациясы

Рetroleum 
Kazakhstan협회

Асфальт Асфальт 아스팔트(Asphalt)

Атмосфера Атмосфера 대기

Атом водорода Сутегі атомы 수소의원자

А
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Атомная 
электростанция

Атом электр 
станциясы

원자발전소

Атомная энергетика Атом энергетикасы 원자동력공업

Аффилированное элек -
трическое коммуналь-
ное предприятие

Электрлік 
коммуналдық үлестес 
кәсіпорын

…과관련된전기의 
공영사업

Аффилированный Үлестік …과관련된

База Қор 기초

База данных Дерекқор 자료의기초

База данных абонентов Абоненттердің 
дерекқоры

신청자, 
가입자의자료기초

База данных о 
состоянии сети связи

Желілік байланыс-
тар ахуалы туралы 
д ерекқор

연결망상태자료의기초

Базисная продуктовая 
инновация

Базистік өнім 
инновациясы

생산품기본이노베
이션

Базисные инновации Базистік 
инновация лар 

기본이노베이션

Базовая радиостанция Базалық 
радиостанциясы

기본방송국

Базовая система Базалық жүйе 기본계통

Базовая станция Базалық cтанция 기본처소
Байонетная муфта Байонеттік муфта 끝에끼워사용하는) 

단검클러치tsocket

Байт Байт 바이트
Бак аккумулятора Аккумулятор багы 축전지의탱크, 수조
Баланс Тепе-теңдік 평균
Баланс мощности 
энергосистемы

Энергожүйе қуатты-
лы ғының тепе-теңдігі

동력계통수용량

А / Б
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Балластное 
сопротивление

Балласттық кедергі 조절하중의저항

Банановый штеккер Банан штеккері 바나나(전구따위를 
끼우는) 소켓

Банановый штепсель Бананды штепселі 바나나(전구따위를 
끼우는) 소켓

Банк Банк 은행

Барометр Барометр 기압계

Баррель Баррель 배럴

Бассейн Бассейн 탄갱

Бассейн с высококачес-
твенными коксующи-
мися углями

Жоғары сапалы кокс 
көмір бассейні

우량 코크스탄탄갱

Батарея Батарея 축전지

Башня Мұнара 탑

Безвредность Қауіпсіздік/
зиянсыздық

해가 없는 

Безвредный Зиянсыз/қауіпсіз 해가 없는

Безопасное расстояние Қауіпсіз қашықтық 안전거리

Безопасность Қауіпсіздік 안전

Безопасные типы 
энергии

Энергияның қауіпсіз 
түрлері

에너지 안전 (유)형, 
식

Безопасный раздели -
тельный трансформатор

Қауіпсіз оқшау 
трансформатор 

안전 분할의 변압기

Безотходная технология Қалдықсыз 
технология

페품, 찌꺼기이 
없는가 공공정

Безпроводный Сымсыз 전선 없는

Безшумные 
ветрогенераторы 

Үнсіз жел 
трубиналары

소음 없는 바람 
발전기

Беккерель Беккерель 베크렐
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Бензин без примеси 
свинца

Қорғасын қоспасы 
жоқ бензин 

연 없는 벤진, 휘발유

Бесконечный Шексіз 무한한, 무궁한, 
끝없는

Бесперебойное 
электроснабжение

Үздіксіз электрмен 
жабдықтау

멈추기 없는 전력 
공급

Беспроводная сеть Сымсыз желілер 전선 없는망,네트

Беспроводное 
электричество

Сымсыз электр 전선없는전기

Бесшовный Жапсыз; жіксіз 이음매없는, 
접합부분없는

Бечевка Жіңішке арқан; жіп 
арқан

줄

Би-джи групп Би-джи групп BG그룹(group)

Бизнес Бизнес/іскерлік 기업 

Бизнес проект Бизнес жоба 기업계획, 기획, 설계

Бизнес тренинг Бизнес тренинг 기업훈련

Бизнес центр/
инкубатор

Бизнес-орталық/
инкубатор

기업중심부화기, 
부란기

Бизнес-партнерство Бизнес серіктестік 기업협정

Бизнес-план Бизнес жоспар 기업계획

Бизнес-среда Бизнес ортасы 기업환경

Биогаз Биогаз 생물가스

Биогазовая установка Биогаз қондырғысы 생물가스장치, 설비

Биодизель Биодизель 생물디젤

Биоемкость Биосыйымдылық 생물용량

Биоклиматическая 
архитектура

Биоклиматтық 
архитектура

생물기후건축양식

Биоклиматический дом Биоклиматтық үй 생물기후집, 가옥

Б
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Биомасса Биомасса 생물다량, 다수, 많음; 
무리

Биомассивная 
энергетика

Биомассалық энергия 생물다량, 다수, 
무리동력공업

Биоперерабатывающие 
заводы

Биоөңдеуші зауыт 생물(자료의) 
처리공장

Биосфера Биосфера 생물권

Биотоп Биотоп 히오토프 (소생활권

Биотопливо Био жанармай 생물연료

Биохимическое 
происхождение

Биохимиялық пайда 
болу

생물화학기원, 발단, 
원천, 유래

Биоэнергетика Биоэнергетика 생물동력공업

Биоэнергетическая 
активность

Биоэнергетикалық 
белсенділік

생물동력적극성

Биоэнергия Биоэнергетика 생물에너지

Биоэтанол Биоэтанол 생물에탄올

Бистабильный Битұрақты 2(양. 쌍. 복. 중)
의뜻고착

Ближайшее будущее Жақын болашақ 가까운 미래, 앞날

Блокирующая схема Бұғаттаушы сызба 도르래, 겹도르래도표

Блокирующая цепь Бұғаттаушы  
тізбектер

도르래, 겹도르래줄, 
줄기, 열

Блокирующий диод Бұғаттаушы диоды 겹도르래이극관

Блок-схема Блок-сызба 도르래, 겹도르래도표

Блуждающие токи Кезбе ток 지전류

Болт Бұрандама 볼트, 나사(죔)못, 
수나사; 빗장

Большой водный оборот Үлкен су айналымы 큰물의회전, 선회

Борьбa Күресу ∼을위한투쟁

Б



179

Борьбa с изменением 
климата и снижение 
выбросов углекислого 
газа

Ауа-райы өзгеруімен 
және көмірқышқыл 
газының шығары-
луы мен күресу

기후 변경 및 탄산 
가스 투쟁

Борьба с изменением 
климата

Ауа-райының 
өзгерісімен күрес

기후 변경에 반대하여 
투쟁

Брейк-пойнт Брейк-пойнт 브레이크포인트

Британская тепловая 
единица

Британдық жылу 
бірлігі

영국의열단위

Будущая энергия Болашақ энергиясы 미래의에너지

Буквенно-цифровая 
индикация

Әріптік сандық 
индикация

글자-숫자상표시, 
지시

Бумажная изоляция Қағаз оқшаулама, 
қағаз орама

종이의절연

Бур, бурить Бұрғылау 정, 시추하다

Бурение нефти Мұнайды бұрғылау 석유시추

Буровая скважина Бұрғылау ұңғымасы 정, 시추(발파)구멍

Буровой раствор Сазды ерітінді 정혼합체

Бутан Бутан 부탄

Быстродействующий 
выключатель

Тез іске қосылатын 
ажыратқыш

빠른 행위 개폐기, 스
위치, 안전기

Бытовая техника Тұрмыстық техника 가전 제품

Бытовая электроника Тұрмыстық 
электроника

가전전자공학

Бытовое энергопотре-
бля ющее устройство

Энергия тұтынатын 
тұрмыстық құрал

가전에너지소비의구
조, 구성

Бытовой Тұрмыстық 가전

Бытовые отходы Коммуналдық 
қалдықтар

페품, 찌꺼기

Быть под угрозой 
вымирания

Жоғалу қаупінде 
болу

죽음의위험

Б
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Бюджет Бюджет 예산

Бюджет инновацион-
ного проекта

Инновациялық 
жобаның бюджеті

이노베이션계획의
예산

Бюро выставок Көрме бюросы 전시회 뷰로

В рабочем состоянии Жұмысқа жарамды 일에맞다

В сфере инноваций Иновация саласында 이노베이션범위에

Вакуум Босқуыс 진공도

Валентность Валенттік 원자가(Valence)

Валовый внутренний 
продукт 

Ішкі жалпы өнім 국내총생산

Варистор Варистор 반도체저항기

Ввод Енгізу 도입선, 인입선

Вводное устройство Кіріс құрылғысы 도입선, 인입선구조, 
구성

Ведущие игроки Жетекші мамандар 주된참가자

Ведущие игроки 
энергетической сферы

Энергетика 
саласының жетекші 
мамандары

동력범위의주된참
가자

Ведущий кабель Жетекші кабель 주동의피복선

Веерный Желдеткіш 부채의, 선풍기의

Вектор Вектор/бағыт 벡터(vector)

Величина Кеңдік 크기, 넓이

Велосипед Велосипед 자전거

Вентиль Вентиль 통풍기, 송풍기; 
환기팬

Вентиль с двумя 
входами

Қос каналды түтік 2의입구, 출입구, 
현관통풍기

Б / В
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Вентиляция Вентиляция 통풍, 공기의유통, 
환기

Венчурные (инноваци-
онные) фонды

Венчурлық  
(инновациялық) қор

미래의이노베이션 
기본금, 자금

Венчурные компании Венчурлық 
компаниялар

미래의 회사

Венчурные 
организации

Венчурлық ұйымдар 미래의 기관, 조직성

Венчурный капитал Венчурлық капитал 미래의 자본금, 원금

Вероятность Ықтималдық 개연성

Вероятность 
восстановления

Қалпына келтіру 
ықтималдығы

부활, 회복, 재생, 
복구개연성

Вероятные запасы Ықтимал қосалқы 
қорлар

개연적인매장량

Вертикаль Вертикаль 수직선, 연직선

Вертикальный метод Тік әдіс 수직선, 연직선방법,
방식

Вертикальный 
метод продвижения 
инноваций

Инновацияны алға 
тартудың тік әдісі 

이노베이션의 
촉진수직 방법

Вершина Шың 정상, 정점, 절정, 
최고조

Вести разведку Барлау 탐사, 시굴하다

Ветер Жел 바람

Ветровая 
электростанция

Жел электр 
станциясы

바람발전소

Ветровая энергетика Жел энергетикасы 바람동력공업

Ветровая энергия Жел энергиясы 바람에너지 (energy)

Ветровой потенциал Жел потенциалы, жел 
әлеуеті

바람잠재력

Ветровые турбины Жел турбинасы 바람터빈 (turbine)

В
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Ветрогенератор, 
ветроэлектрическая 
установка (ВЭУ) 

Жел генераторы, 
желэлектрлік 
орнатылым

바람증기발생기;
바람전기의 장치

Ветропарк Жел паркі 바람작업장, 제조소

Ветроэлектростанция Жел электр станциясы 바람발전소

Ветроэнергетика Жел энергиясы 바람동력공업

Ветряки Жел қозғалтқыштары 바람전기의 설비

Вещество с малым 
содержанием вредных 
примесей

Аз мөлшердегі 
зиянды қоспадан 
тұратын зат 

유해한혼합물적은양
물질,물체

Взаимозависимость Өзара тәуелділік 상호의존

Взрыв Жарылыс 폭발, 파열

Взрывать Жару 폭파하다; 폭발(파열)
하다

Взрывобезопасность Жарылыс қаупінің 
болмауы

폭발(파열)안전

Вибратор Вибратор, дірілдеуіш 발진기

Виды ВИЭ ЖЭК түрлері 회복의생수, 천수종류

Виды инноваций Инновация түрлері 혁신 종류

Виды инноваций в 
зависимости от степени 
использования в них 
научных знаний

Ғылымда қолданылу 
деңгейіне 
байланысты 
инновация түрлер

과학지식의 혁신 종류

Виды инноваций с точ-
ки зрения цикличного 
развития техники

Техниканың циклдік 
дамуына қатысты 
инновация түрлері

기술발전의 혁신 종류

Винт с резьбой, изго-
товленный с накаткой

Дөңгеленіп жасалған 
бұранда

동그란나사못

Виртуальная выставка Виртуалды көрме 가상전람

ВИЭ + гидроаккумули-
рующая станция

ЖЭК + гидроаккуму-
лирлеу станциясы

회복의생수, 천수 + 
물집중처소

В
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Вклад Үлес 공헌

Включать Қосу 켜다

Влагозащита Ылғал сақтағыш 수분, 습기방어, 보위

Влагостойкость Ылғалға төзімділік 수분, 습기 지구성

Влажность Ылғалдылық 습기, 습윤

Влияние внешних 
полей

Сыртқы өріс әсері 범위밖의 영향

Внедрение Енгізу 도입

Внедрение и 
применение

Жүзеге асыру және 
қолдану

도입과적용, 응용

Внедрение программ Бағдарламаларды 
енгізу

계획의도입

Внедрение программ 
по энергосбережению

Энергияны үнемдеу 
жөніндегі бағдарлама-
ларды енгізу

에너지절약계획의
도입

Внедрение регулиру-
емого электропривода

Реттелінетін электр 
жетегін енгізу

조정전기구동장치의
도입

Внедрение 
технологий энерго- и 
ресурсосбережения

Энергия мен ресурс-
тарды үнемдейтін тех -
нологияларды енгізу

에너지와자원절약기
술공정도입

Внедрение 
энерго эффек  тивных 
технологий

Тиімді 
технологияларды 
енгізу

에너지 유효한 기술공
정도입

Внедрение 
эффектив ных 
энергопотребителей

Тиімді энергия 
тұтынушыларды 
енгізу

에너지의 유효한수요
자도입

Внедренческая 
организация

Таныстырушы, 
алға жылжытушы 
ұйымдар

도입 단체

Внезапный отказ Күтпеген сәтсіздік 갑작스러운 거절

Внешнеполитический Сыртқы саяси 외교(대외) 정책의

В
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Внешнеэкономический Сыртқы 
экономикалық

대외 경제의

Внешние факторы Сыртқы факторлар 외부의 요인, 요소

Внешние факторы 
выбора инновационной 
стратегии

Инновациялық стра-
тегияны таңдаудағы 
сыртқы факторлар

혁신 전략 선택의 외
부 요인

Внешний венчур 
организации

Ұйымдардың сыртқы 
венчуры

단체의 외부 기관

Внешний стимул Cырттан 
ынталандыру

외부자극

Внешний стимул 
инновационной 
активности

Инновациялық 
қызметті сырттан 
ынталандыру

이노베이션적극성의
외부자극

Внешний туризм Сыртқы туризм 외부관광 (여행)

Внутреннее сгорание Ішкі жану 안쪽, 내면연소

Внутренние факторы 
выбора инновационной 
стратегии

Инновациялық стра-
тегияны таңдаудағы 
ішкі факторлар

혁신 전략선택의내면
요인

Внутренний венчур 
организации

Ұйымдардың ішкі 
венчуры

단체의내면기관

Внутренний стимул Iштен ынталандыру 내면자극

Внутренний стимул 
инновационной 
активности

Инновациялық 
белсенділікті іштен 
ынталандыру

혁신 적극성의내면
자극

Внутренний туризм Ішкі туризм 국내의, 자국의관광 (
여행)

Внутренняя энергия Ішкі энергия 내면에너지

Вовлечение 
специалистов

Мамандарды тарту 전문가의 매력, 유혹

Вода Су 물

Вода и устойчивое 
развитие

Су және тұрақты 
даму

물과지속 가능한 발전

В
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Вода материка Құрлық суы 육지의 물

Вода от снега Еріген қар суы 눈발 물

Водная безопасность Су қауіпсіздігі 물안전

Водно-болотные угодья Су-батпақ алқаптары 물소택지지역

Водные объекты Су нысандары 물대상

Водные ресурсы Су ресурстары 물자원

Водоем Су қоймасы 호수와강

Водонепроницаемый Су өткізбейтін 물침투할수없는

Водоотведение Ағын су 물이 옆으로 흘러가다

Водопад Сарқырама 폭포, 낙수

Водород Сутегі 수소
Водородная энергетика Сутекті энергетика 수소동력공업

Водоснабжение Сумен қамтамасыз 
ету

물공급

Водоток Су ағыны 물흐름
Водяное охлаждение Сумен cалқындату 물냉각

Водяной слой земли Жердің су қабаты 지구의물지층

Возвращать в исходное 
положение

Бастапқы қалпына 
келтіру

태도복원하다

Возвышение Көтерілу 높은지대
Воздвигать Тұрғызу, oрнату 세우다

Воздух Ауа 공기

Воздушная подушка Әуежастығы 공기쿠션

Воздушный 
трансформатор

Ауа трансформаторы 공기변압기

Воздушный фильтр Ауа фильтрі 공기필터, 여과기

Возмущение Наразылық 섭동
Возобновляeмые Жаңартылатын 회복; 재생

Возобновляемая 
энергия 

Жаңартылатын 
энергия 

회복; 재생에너지

В
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Возобновляемые 
источники энергии 
(ВИЭ) 

Жаңартылатын 
энергия көздері 
(ЖЭК) 

에너지의회복생수, 
천수

Возобновляемые 
ресурсы

Жаңартылатын 
ресурстар

회복; 재생 자원

Возобновляемый 
источник энергии

Қайта қалпына 
келетін энергия көзі

에너지의 회복생수, 
천수

Возрастающая 
стоимость

Баға өсуі 증가의가치

Возрастающая 
стоимость 
энергоресурсов

Энергия қорлары 
бағасының өсуі

자원의증가가치

Волновая энергетика Толқын энергетикасы 파동동력공업

Волонтерская 
деятельность

Еріктілер қызметі 지원자활동

Вольтамперметр Вольтамперметр 볼트전력계

Вольтамперная 
характеристика

Вольтамперметр 
сипаты

볼트전력특성묘사

Вооружение Қарулану 설비, 비품, 기기

Вопрос опреснения Тұщыландыру 
мәселесі

물의염분을제거하는
문제

Воскообразный сланец Балауызды тақта тас 왁쓰 퇴적암 

Восстанавливать Қайта қалпына келу 재생하다.
Восстановить 
синхронизацию

Қайта үндестіру 재동기화

Восстановление 
данных

Деректерді қалпына 
келтіру

데이터 복구

Восстановление 
напряжения

Кернеуді қалпына 
келтіру

전압의 복구

Восстановление 
постоянной 
составляющей

Тұрақты құрамдасты 
қалпына келтіру

일정요소의 복원

В
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Восстановленный 
двигатель

Қалпына келген 
қозғалтқыш

복원된 엔진, 

Впрыск Бүріктіру 주입

Вращающаяся 
электрическая машина

Айналмалы электр 
машиналары

전기회전 기계

Вращающийся Айналмалы 회전하는 

Вращение Айналу 회전

Временное 
перенапряжение

Уақытша асқын 일시적인 과전압

Временной резерв Уақытша резерв 잠정 비축

Вселенная Ғалам 우주

Всемирный Дүниежүзілік 전세계 

Всемирные 
ветроэнергетические 
ассоциации

Дүниежүзілік жел-
энергетикалық 
қауымдастығы

세계 풍력 에너지 
협회

Всемирный водный 
оборот

Дүниежүзілік су 
айналымы

세계 물의 흐름

Всеобщий доступ Ортақ қолжетімділік 보편적 접근

Всеобщий доступ 
к устойчивой 
электроэнергии

Тұрақты электр 
энергиясына жалпыға 
ортақ қолжетімділік

안전 전력에의 일반적 
접근

Всеобщий доступ к 
чистой энергии

Таза энергияға 
жал пыға ортақ 
қолжетімділік 

클린 에너지에의 
일반적 접근

Вспышка Тұтану 발화, 폭발, 

Вставлять; 
устанавливать

Орнату 삽입하다,설치하다, 

Вставной блок Ауыспалы бірлік 플러그인 장치

Встроенный элемент Орнатылған элемент 내장된 요소

Вторичное использо-
вание/рекуперация

Екінші мәрте қолдану 재활용

В
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Вторичные топливно-
энергетические 
ресурсы

Қайталама энергия 
және жанармай 
ресурстары

이차 연료와 에너지 
자원

Вторичный Қайталама 이차적인

Вторичный 
энергетический ресурс 

Қайталама энергети-
калық ресурсы

이차 에너지 자원

Входная мощность 
системы

Жүйенің кіру күші 동력 유입 시스템

Входное напряжение Кіру кернеуі 유입 전압

Выбор стратегии Cтратегияны таңдау 전략적 선택

Выборочное испытание Таңдау үлгісі 견본 실험

Выброс Шығарылу, бөліну 배출

Выброс парниковых 
газов

Парник газдарының 
бөлінуі

온실 가스 배출

Выброс углекислого 
газа 

Көмірқышқыл 
газының бөлінуі

이산화탄소 배출

Выбросы Шығарындылар 배출물

Выбросы продуктов 
горения

Жанғыш өнімдерінің 
бөлінуі

연소제품의 배출물

Выбросы СО СО шығарындылары 일산화탄소의 배출물

Выбросы углекислого 
газа

Көмірқышқыл 
газының бөлінуі

이산화탄소의 배출물

Вывод высокого 
напряжения

Жоғары вольтты 
өткізгіш

고 전압 단말기

Вывоз Шығару 반출

Вывоз коммунальных 
отходов

Коммуналдық 
қалдықтарды шығару

생활폐기물 반출

Выжигание Күйдіру 점화

В
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Выключатель Ажыратқыш; айыр-
ғыш; сөндіргіш (элек-
трді жандыратын, 
сөндіретін тетік)

스위치

Выключатель нагрузки Жүк қосқышы 부하 스위치 

Выключить Өшіру 끄다  잠그다

Выпрямитель Түзеткіш 정류기

Выпрямлять Түзету 똑바르게 하다

Выпуск автоматических 
систем учета 
энергоносителей

Электр энергияны 
есептегіш автоматтық 
құрылғының 
шығарылуы

자동 에너지 회계 
시스템의 발행

Выпускать солнечные 
панели

Күн панельдерін 
шығару

태양 전지 패널 
발행하다 

Выработка 
электроэнергии

Электр энергиясын 
өндіру

동력 발전

Выработка энергии Энергияны өндіру 발전 (전기 발생)

Высокая частота Жоғарғы жиілік 고주파 (높은 주파수)

Высокая 
энергоэффективность

Жоғары энергия 
тиімділігі

높은 에너지 효율

Высокие технологии Жоғары 
технологиялар

하이 테크

Высокий научный 
уровень

Жоғары ғылыми 
деңгей

높은 과학적 수준

Высокий потенциал Жоғары мүмкіндік 높은 잠재력

Высокое напряжение Жоғарғы кернеу 고압

Высококачественный Жоғары сапалы 우량

Выставка Көрме 전시회

Выставка технологий Технология көрмесі 특별 전시/무역전시 

Выставки за пределами 
павильонов

Павильондардан тыс 
көрмелер

관람석 외부 전시회

В
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Высшее напряжение 
трансформатора

Трансформатордың 
жоғары кернеуі

변압기의 고압

Выхлопная труба Пайдаланылған 
құбыр

배출 파이프

Вычисление Есептеу 계산

Вычислительный центр Есептеу орталығы 계산 센터

Вышечный блок Мұнара блогы 데릭 장치

Вязкий битум Жабысқақ таушайыр 말사

Габарит Габарит 작업바지

Габарит по высоте Биіктік бойынша 
габарит

분명 높이

Габбро Габбро, тереңдіктегі 
интрузивті тау 
жынысы, құрылыс 
материалы

반려암

Газ Газ 가스

Газовая вода Газды су 가스 물

Газовая турбина Газды турбина 가스 터빈

Газовый гидрат Газды гидрат 가스 하이드레이트 

Газолин Газолин 휘발유 가솔린

Газоперерабаты ваю-
щий завод

Газ өндіруші зауыт 가스 처리 공장

Газоразрядная лампа Газ тәріздес шам 가스 방전 전구

Газоснабжение Газбен қамтамасыз 
ету

가스 공급

Газосчётчик Газ есептеуіш 가스 계량기[미터]

Газотурбинная 
электростанция

Газтурбиналық 
электрастансасы

가스 터빈 발전소

В / Г
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Гайка Гайка/сомын 너트 고정나사 암나사

Галогенная лампа Галогендік шам 할로겐 전구

Гальваническая 
развязка

Гальваникалық 
айырым

전기 절연

Гарантировать, 
обеспечивать

Кепіл болу, 
қамтамасыз ету

보장하다 

Гарантирующий 
поставщик

Кепілдік беретін 
жүргізуші

기본 공급자

Гексан Гексан 헥세인

Гектар Гектар 헥타르

Гелий Гелий 헬륨

Гелиотеплица Гелиолық жылыжай 태양 온실

Гелиоэнергетика Гелиоэнергетика 태양력 공학

Генеральные подряд-
чики и инвесторы

Бас мердігер мен 
инвесторлар

일반 계약자와 투자자

Генератор Генератор 발전기

Генератор высокой  
частоты

Жоғары жиілік 
генераторы

고주파 발전기

Генератор переменного 
тока

Айнымалы тоқ 
генераторы

교류 발전기

Генераторная станция Генераторлық 
станция

발전소

Генерация 
(электроэнергия)

Генерация (전기의) 발생

Генерирующая 
компания

Өндіруші компания 생성 기업

Генерирующая 
мощность 

Өндіруші электр 
қуаты

생성 용량

Генерирующий блок Түрлендіретін блок 생성 블로크

Генерирующий 
источник

Түрлендіруші көзі 생성 에너지원

Г
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Географический и 
культурный контекст

Географиялық және 
мәдени мәнмәтін

지리적인 것과 문화적 
문맥

Географический 
контекст

Географиялық 
мәнмәтін

지리적인 문맥

Географическое 
положение 

Географиялық 
орналасу жағдайы

지리적 위치

География География 지리학   지형

Геологические данные Геологиялық 
деректер

지질 데이터

Геологические запасы Геологиялық қор 지질 매장량

Геологические 
месторождения

Геологиялық 
депозиттер

지질 퇴적물

Геометрическая 
энергия

Геометриялық 
энергия, 
Геометриялық күш

기하 형상 에너지

Геополитика Геосаясат 지정학

Геотермальная 
электростанция

Геотермальды элек-
тро станция, бекет

지열 발전소

Геотермальная 
энергетика 

Геотермальды 
энергетика

지열 에너지 생산 

Геотермальная энергия Геотермалдық 
энергия

지열 에너지

Геотермальное тепло Геотермалды жылу 지열 열

Геотермальный 
тепловой поток

Геотермалдық жылу 
ағыны

지열 열 흐름 

Геотермальных 
электростанция

Геотермалды электр 
станциясы

지열 발전소

Геоэкономический 
фактор

Гео-экономикалық 
фактор

지리적 경제적 요인

Г
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Гербицид Шөпжойғы (арам 
шөпке қарсы қолданы-
латын химиялық 
қоспа)

제초제

Герметизирующая 
прокладка

Нығыздаушы төсем 밀봉 

Герметизирующий 
компаунд

Бітегіш құрылғы 밀봉 화합물

Гибкая арматура для 
труб

Құбырларға арналған 
майысқақ темір 
арқау/арматура

파이프의 유연한 철근

Гибкие структуры Икемді құрылым 가변형 구조

Гибкие структуры 
сквозного менеджмента 
инновационной 
деятельности

Инновациялық 
менеджмент 
белсенділігінің 
тиімді құрылымы

경영 현신을 통한 
유연한 구조체

Гибкое регулирование Ыңғайлы түрде 
реттеу

유연한 규제

Гибридный автомобиль Гибридті көлік 하이브리드 승용차

Гидроабразивная 
обработка

Гидроабразивтік 
өңдеу

워터젯 기계

Гидрогенератор Гидрогенератор 수력 발전기

Гидрологический цикл Гидрологиялық 
топтама

수문학적 시스템

Гидроэлектрическая 
станция

Гидроэлектрлік 
станция, бекет

수력발전소

Гидроэлектрическая 
энергия

Гидроэлектрлік 
энергия

수력 발전

Гидроэлектростанция Су электр станциясы 수력발전소

Гидроэнергетика Су/гидро 
энергетикасы

수력학의

Гипотеза Болжам 가설

Г
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Гипс Сылақ 석고

Глобализации 
энергетических рынков

Энергетикалық 
на рықтардың 
жаһандануы

에너지 시장의 세계화

Глобализация Жаһандану 세계화

Глобальная проблема Ғаламдық мәселе 지구적 (글로벌) 문제

Глобальная радиация Жаһандық радиация 지구(글로벌) 방사선

Глобальная энергети-
ческая безопасность

Жаһандық энергети-
калық қауіпсіздік 

전세계 에너지 안전

Глобальное 
мировоззрение

Ғаламдық көзқарас 세계관

Глобальное потепление Жаһандық жылыну 지구 온난화

Глобальное потепление 
и изменение климата

Жаһандық жылыну 
және ауа-райының 
өзгеруі

지구 온난화와 기후 
변화

Глобальный Жаһандық 세계적인  전체적인

Глобальный кризис Жаhандық дағдарыс 글로벌 위기

Глобальный 
экологический фонд

Жаһандық 
экологиялық қор

지구 환경 시설

Глубина резкости Нықтылық түкпері 분야의 깊이

Глушитель Бәсеңдеткіш 머플러

Годовая экономия 
электроэнергии

Электр энергиясы-
ның жылдық үнемі

연간 전기 절약

Годовой Жылдық 연간

Годовой отчёт Жылдық есеп беру 연간 보고서

Годовой расход 
электроэнергии

Электр 
энергиясының 
жылдық шығыны

연간 전기 소비량

Годовой расход 
электроэнергии

Электр энергиясының 
жылдық шығыны

연간 전기 소비량

Г
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Годовой экономический 
эффект

Жылдық 
экономикалық әсер

연간 경제적 효과

Головка обсадной 
колонны

Бағыттауыш 
құбырлар

가스 헤드

Головка цилиндра Цилиндр басы 실린더 헤드

Голосование Дауыс беру 투표 선거

Горизонтальный Көлденең 수평의 평평한

Горючее Жанғыш отын 연료

Горячая подземная вода Жерасты ыстық суы 뜨꺼운 지하수

Горячий воздух Ыстық ауа 뜨꺼운 공기

Гостиничный бизнес Қонақүй бизнесі 호텔 사업

Государственная инно-
вационная политика

Ұлттық 
инновациялық саясат

국가 혁신 정책

Государственная 
научно-технологи-
ческая программа

Мемлекеттік 
ғылыми-технология-
лық бағдарламасы

국가 과학 기술 
프로그램

Государственная 
поддержка

Мемлекеттік қолдау 국가적 지원

Государственная 
поддержка развития 
отрасли

Саланы дамыту үшін 
мемлекеттік қолдау

산업의 발전을 위한 
국가적 지원

Государственное 
регулирование 

Мемлекеттік реттеу 국가 규제

Государственное регу -
лирование инноваци-
онной деятельности

Инновациялық 
қызмет саласын 
мемлекеттік реттеу

혁신 국가의 규제

Государственный Ұлттық 국립 국가

Государственный орган Мемлекеттік орган 국가 기관

Готовность к 
эксплуатации

Қолдануға дайын 작동을 위한 준비

Гофрированная сталь Кеңірдектенген темір 주름 잡힌 철

Г
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Градация Градация 등급

Градация инновацион-
ных процессов

Инновациялық 
үрдістердің градациясы

혁신적인 과정의 등급

Градиентное течение Градиенттік ағыс 그라데이션 흐름

Градостроительное 
регулирование 

Қалақұрылыстық 
бақылау, реттеу

도시건설의 규제

Градостроительство Қалақұрылысы 도시건설

Громоотвод Найзағай тартқыш 피뢰침

Грузовой автомобиль Жүк машинасы 트럭

Грузонесущий кабель Өткізу кабелi 화물 운반 케이블

Грунтовать Грунттау 얼룩

Грунтовая вода Жер асты суы 지하수

Группа всемирного 
банка 

Әлемдік банктер 
тобы

세계 은행 그룹

Давление Қысым 압력

Давление воздуха Ауа қысымы 기압

Дальнейшие 
сохранение 

Aры қарай сақтау 보존
보호

Дальнейшие 
сохранение полезных 
ископаемых

Пайдалы қазбаларды 
ары қарай сақтау

땅속의 자원을 
보존하기
땅속의 자원을 
보호하기

Дамба Бөгет, дамба 둑

Двигатель Қозғалтқыш; 
қозғаушы күш

엔진
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Двигатель внутреннего 
сгорания 

Ішкі жану 
қозғалтқышы

연소 엔진

Двигатель малой 
мощности

Шағын 
қозғалтқыштар

작은 전동 모터

Двигатель отто Отто қозғалтқышы 오토 기관

Двигатель переменного 
тока

Ауыспалы 
қозғалтқыш тогы 

교류 전동기

Двигатель постоянного 
тока

Тұрақты қозғалтқыш 
тогы

직류 전동기

Двигатель сгорания Жану қозғалтқышы 연소 엔진

Двигатель тока Тоқ қозғалтқышы 모터 전류

Двигатель-генератор Қозғалтқыш 
генераторы

전동기 발전기 세트

Двигаться Жылжу 움직이다 이동시키다

Двигаться вокруг оси Ось айналымы 
бойынша қозғалу

축을 중심으로 
이동시키다

Движение транспорта Көлік қозғалысы 교통

Двунаправленный Екі бағытты 양방향

Двусторонние 
комиссии

Екіжақты 
комиссиялар

쌍무적인 수수료

Двусторонняя торговля 
энергией

Екі жақты энергия 
саудасы

쌍무적인 에너지에 
교역량

Двухполюсный Екі полюсті 양극성

Двухсторонний Екі жақты 양쪽면

Двухтактный двигатель Қос тактілі 
қозғалтқыш

두 해전 엔진

Деградация Құлдырау, азаю, 
төмендеу

퇴화 퇴보

Деградация природных 
ресурсов

Табиғи ресурстардың 
азаюы

천연 자원의 저하

Деградация ресурсов Ресурстардың азаюы 자원의 저하

Д
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Дезактивация Залалсыздандыру 오염을 제거하다

Действующая 
электропередача

Ағымдағы 
электроөткізуші 
құрылғылар

유효하는 전기 전송

Действующая линия Ағымдағы желі 현재 라인

Действующая линия 
электропередачи

Электр қуатын 
өткізуші жұмыс 
жасайтын жолақ

동력전달장치의 
동작라인

Декальцифировать Татты кетіру 석회질을 제거하다

Декодер Декодер 암호 해독기

Демонстрационная 
зона 

Көрсету аймағы 시범 구역

Демонстрационная 
зона высокой 
энергоэффективности

Жоғары энергия 
тиімділігін көрсету 
аймағы

높은 에너지 효율의 
시범 구역

Детектирование Детектрлеу 검출 

Дефицит воды Су тапшылығы 물의 부족

Дефицит мощности 
энергосистемы

Электр қуаты 
жүйесіндегі электр 
тапшылығы

에너지 시스템 처리 
능력의 부족

Дефицит энергии Энергия қорларының 
тапшылығы

에너지의 부족

Дефицит 
энергосистемы

Энергия жүйесінің 
тапшылығы

에너지 시스템 의 
부족

Децентрализация 
производства энергии

Энергия өндірісін 
орталықсыздандыру

에너지 생산의 분산화

Децентрализация 
станции

Станцияны 
орталықтандыру

발전소의 분산화

Децентрализация 
компрессорной 
станции

Компрессорлық 
станциясын 
орталықтандыру

압축기 스테이션의 
분산화

Д
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Децентрализация 
производства 

Өндірісті 
орталықсыздандыру

생산의 분산화

Децентрализованное 
управление

Басқарудың бір орта-
лықтан жүргізілмеуі

제어 분산화

Дециметровые волны Дециметрлі толқындар 데시미터 파장

Дециметровый 
диапазон

Дециметрлі диапазон 극 초단파 

Дешифратор Дешифратор 해독장치

Дешифровальный Шифрды жай жазуға 
айналдыратын

신호 번역기계

Дешифровать Шифрды жай жазуға 
айналдыру

해독하다

Деятельность Қызмет 활동

Диаграмма излучения Сәулелену 
диаграммасы 

방사선 도표

Диаграмма нагрузки Салмақ диаграммасы 하중 도표

Диапазон волн Толқын диапазоны 주파대

Диапазон измерений Өлшеу диапазоны 측정 범위

Диапазон напряжений Кернеу диапазоны 전압범위

Диверсификация 
портфеля

Портфельдің 
әртараптандыруы

포르트풀리오의 
다각화

Диверсификация 
инновационной 
деятельности

Инновациялық 
белсенділіктің 
әртараптануы

혁신 활동 다각화

Диверсификация 
энергетического 
портфеля

Энергетикалық 
портфельдің 
әртараптандыруы

에너지 
포르트풀리오의 
다각화

Дивизиональная 
организационная 
структура

Ұйымдық бөліну 
құрылымы

부서의 조직 구조

Дивизиональный Ұйымдық 부서의
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Дизельный двигатель Дизельді қозғалтқыш 디젤 엔진

Диммер Қосөлшем 제광장치

Динамика 
энергоресурсов

Энергия ресурстары-
ның динамикасы

에너지자원의 원동력

Динамический 
усилитель

Динамикалық 
күшейткіш

동적인증폭기

Динамическое 
воздействие

Динамикалық әсер 
ету

동작의 영향 

Динамичная и 
конструк тивная 
атмосфера

Динамикалық және 
сындарлы атмосфера

동작과 구성상의 공기

Динамичный Динамикалық 동작상의 

Диодный детектор Диодты детектор 다이오드 검파기

Диоксид углерода Көміртегі диоксиді 이산화 탄소

Дипломат Дипломат 외교관

Дипольное поглощение Дипольді сіңіру 쌍극자흡수

Дипольный отражатель Дипольді 
шағылдырғыш

 쌍극자반사물

Дискретизация Дискретизация/ 
сынамаларды алу

표본화

Дискретное излучение Дискретті 
сәулелендіру

신중한방사

Дискретное управление Дискретті басқару 신중한관리

Дисперсия Шашырау 분산

Дисплей Дисплей 디스플레이

Диссипация энергии Энергия сейілуі 에너지의 낭비

Дистанционное 
воздействие

Қашықтық әсері 리모트 영향

Дистанционное 
обучение или обучение 
на расстоянии 

Қашықтықтан оқыту 리모트 교육

Д



201

Дистанционное 
управление

Қашықтықтан 
басқару

리모트관리

Дистанционное 
электронное счетное 
и суммирующее 
устройство

Қашықтықтан элек-
трондық есептеуші 
және жиынтықтаушы 
құрылғы

리모트회계기

Дистанционный Қашықтықтан 리모트

Дистрибуция Дистрибуция/тарату 유통

Дифференциальная 
система

Дифференциялды 
жүйе

차별[구별]의 체계

Диффузия Диффузия 확산(擴散)

Диффузия инноваций Инновация 
диффузиясы

혁신의전파.

Диффузия научно-
технических знаний

Ғылыми және 
ғылыми-техникалық 
білімдердің 
диффузиясы

학술 기술적인 아는 
것의 확산작용

Диэлектрик Диэлектр 유전체(誘電體)

Диэлектрическая 
проницаемость

Диэлектрлік 
өткізгіштік

유전율

Длинная волна Ұзын толқын 긴물결

Длинноволновый 
диапазон

Ұзын толқынды 
диапозон

장파의음역

Дно Түп 맨 아래부분

Добавочный 
коммутатор

Үстеме коммутатор 부가의 정류자

Добавочный усилитель Үстеме күшейткіш 부가의 증폭기

Добывать Өндіру 캐내다

Добыча Өнім 뽑아낸 것

Добыча углеводородов Көмірсутегін өндіру 탄화수소를 뽑아낸 것

Добыча угля Көмір шығару  석탄을 뽑아낸 것
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Добыча 
энергетического угля

Энергетикалық көмір 
шығару

동력석탄을 뽑아낸 것

Договор Келісім 계약서

Дозаправляться 
топливом

Жанармаймен 
толтыру

연료를 다시 급유하다

Доктрина Доктрина 원칙

Долговечная 
конструкция

Берік құрылым 영속하는 구성

Долговечность Төзімділік 내구성이 오래지속됨

Долгосрочная входная 
мощность системы

Жүйенің ұзақ 
мерзімді ену қуаты

오랜기간 동력을 
투입함

Долгосрочное 
планирование

Ұзақ мерзімді 
жоспарлау 

 장기의 계획

Долгосрочный Ұзақ мерзімді 장기간

Доломит Доломит (магнезиясы 
мен кальцит бар 
минерал)

백운석(白雲石)

Долото; головка бура Бұрғы қашауы 작은 조각

Доля питьевой воды Ауыз су үлесі 마시는 물의일부

Дом в зоне 
обслуживания

Қызмет көрсету 
аймағындағы үй

통제 지대

Донорская помощь Донорлық көмек 자발적 지원 

Дополнение 
запаса доступной 
электрической энергии

Қолжетімді электр 
қуатының қорын 
толықтыру

접근 
전기의에너지예비품 
보충

Дополнительная 
изоляция

Қосымша оқшаулау 보충의 고립

Дополнительная линия Қосымша сызық 추가라인

Дополнительные 
инновации

Қосымша 
инновациялар

추가적인 혁신
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Дополнительные 
технологические 
инновации

Қосымша 
технологиялық 
инновациялар

추가적인 기술혁신

Дополнительный 
генератор

Қосымша генератор 보충의 발전기

Допустимая перегрузка Шекті (рұқсат 
етілген) артық салмақ

허용할 수 있는 
과적재

Допустимый ток Рұқсат етілген тоқ 허용할 수 있는 
현재규모

Допустимый уровень Рұқсат етілген деңгей 허용할 수 있는 수준

Дорожное 
строительство

Жол құрылысы 도로의건축

Доска Басқарма,тақта 판자

Доставка без 
промедления

Дереу жеткізу 아주 빠른 배달

Доставка газа Газды жеткізу/
тасымалдау

가스 공급

Достижение Жетістік 성취, 달성

Доступ Қолжетілімдік 접근

Доступ к интернету Ғаламторға косылу 인터넷 접근

Древесная энергия Ағаш энергиясы 나무의 에너지

Древесное топливо Ағаш отыны 나무의연료

Дренаж Дренаж, кәріз 배수장치

Дренажная труба Дренажды 
(ағызылатын) құбыр 

배수파이프

Дружественный климат Ынтымағы жарасқан 
орта 

온하한기후

Дуга Доға 아크 

Дуговая лампа Доғалақ шам 아크 램프

Дуговая печь Доғалақ пеш 아크 난로
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Дуговая ртутная люми-
несцентная лампа 
(ДРЛ) 

Доғал сынап майлы 
шам; нұршам 

아크형광수은등

Дуговой нагрев Доғалақ жылыту 호광가열기

Дым Түтін 배기가스

Евразийская экономи-
ческая комиссия

Еуразиялық экономи-
калық комиссия

유라시아 경제 위원회

Европейский форум 
энергии будущего

Болашақ энергиясы 
тақырыбындағы 
Еуропалық форум 

유럽 미래 에너지 
포럼

Единая энергосистема Бірыңғай 
энергетикалық жүйе

연합된 에너지 시스템

Единица объёма Көлем бірлігі 단위체적

Единичное новшество Бірізді жаңашылдық 단일 혁신

Естественное 
охлаждение

Табиғи салқындату 자연적인 냉각

Естественный приток Табиғи ағын 자연적인 흐름

Естественный приток 
энергии

Табиғи энергия 
ағыны

에너지의 자연적인 
흐름

Ёмкость Сыйымдылық 용량

Ёмкость газопровода Газ құбырының 
көлемі 

가스관 볼륨 용량

Ёмкость 
аккумуляторной 
батареи

Аккумулятор 
батареясының 
сыйымдылығы

누적 용량

Д / Е / Ё
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Ёмкость анода Анод сыйымдылығы 플레이트 용량

Ёмкость граничного 
слоя 

Шектес қабаттың 
көлемі 

경계층 용량

Ёмкость для 
отстаивания 

Тұндырғыш бак 식민자

Ёмкость для отходов Қалдықтарға 
арналған бак

폐기물 탱크

Ёмкость резервуара Резервуар 
сыйымдылығы

저장 용량

Ёмкость трубопровода Құбырдың көлемі 배관 용적 용량

Жаропрочность Ыстыққа беріктік 고온 강도

Жаростойкость Ыстыққа төзімділік 내열성

Жароупорный Ыстыққа төзгіш 열 증거

Жгут проводов Ширатылған сымдар 장착 띠

Желательная мода Қалаулы сән 원하는 패션

Желательная станция Қалаулы станция 원하는 역

Желательный канал Қалаулы арна 원하는 채널

Железный сердечник Өзек темір 철심

Железобетон Темір бетон 철근콘크리트

Железо-никелевый Темір никель 철니켈의

Железо-никелевый 
аккумулятор

Темір никельді 
аккумулятор

철니켈의 축전지 (
배터리)

Жесткая конструкция Қатты құрылма 견고한 구조

Жесткий диск Қатты диск 하드 디스크

Жесткий кабель Қатты кабель 단단한 케이블

Жесткое заземление Қатты жерге тұйық тау 견고한 지면

Ё / Ж
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Жесткое соединение Қатты байланыс 단단한 연결

Жечь Өртеу 태우다

Живой океан и 
побережье 

Жанды мұхит пен 
жағалау

살아있는 바다와 해안

Жидкая вода Сұйық су 물 액체

Жидкий кристалл Сұйық кристалл 액정 

Жидкий углеводород Сұйық көмірсутек 액체 탄화 수소

Жидкое биотопливо Сұйық биоотыны 액체 생물 연료

Жизненный цикл Тіршілік кезеңі 수명 주기

Жизненный цикл 
инновации

Инновацияның 
өмірлік циклі

혁신의 수명 주기

Жизнеспособность Өмір сүруге бейімділік 생존능력

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 

Тұрғын үй-комму нал-
дық шаруа шы лы ғы

주택및공동서비스

Жилищно-эксплуата-
ционные расходы

Тұрғын үй қызметі-
нің шығындары

주택및운영비용

Жилой комплекс Тұрғын үй 주거단지

Жимки Қысқыш 와이어 로프 클램프

Жир Май 지방 

Жирность Майлылық 지방율

Жирный блеск Май жылтыры 기름기 광택

Жировик Сабын тас (жұмсақ 
майлы минерал)

지방종

Жировик Сабын тас (жұмсақ 
майлы минерал)

지방종

Ж
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Завершение 
реконструкции

Қайта жаңарту 
жұмысын аяқтау

복원완료

Зависимый отказ Тәуелді түрде бас 
тарту

종속실패

Завод по опреснению 
морской воды

Теңіз суын тұщы-
ландыру зауыты

식물담수

Завод по отчистке 
сточных вод

Ағын суларды 
тазартатын зауыт

하수를 정화 식물

Завод по производству 
фотоэлектрических 
преобразователей 
солнечной энергии

Күн сәулесі 
энергиясын 
фотоэлектрлік 
түрлендіргішін 
өндіру зауыты

태양광태양 
에너지의생산을 위한 
공장

Загрязнение Ластану, кірлеу 오염

Загрязнение воды Судың ластануы 수질오염

Загрязнение воздуха Ауаның ластануы 대기오염

Загрязнение и защита 
воды

Судың ластануы 
және оны қорғау

오염및물보호

Загрязнение 
окружающей среды

Қоршаған ортаның 
ластануы

오염

Загрязнение 
окружающей среды и 
риск для здоровья

Қоршаған ортаның 
ластануы және ден-
саулыққа қауіп-қатері

환경 오염과 건강 
위험

Загрязняющее 
вещество

Ластаушы заттек 오염물질

Задание 
диагностирования

Диагностика жасау 
жұмысы

설정 진단

Заданное значение Берілген мөлшер 제기한 의미

Задержанное зажигание Кешіктірілген тұтану 설정값 

З
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Заднее колесо Артқы дөңгелек 지연점화

Зажигать Жағу, қосу 후면휠

Зажимное устройство Қыспа құрылғы 빛나다

Заземляющее 
устройство

Жерге қосатын 
құрылғы

클램프장치

Заклепывать Жапсарлау 접지연결

Закон об охране Құқықтарды қорғау 
туралы заң

부르쥐다

Закон об охране 
интеллектуальной 
собственности

Зияткерлік меншікті  
қорғау туралы заң

지적 재산권의 보호에
관한법률

Закон токов Кирхгофа Кирхгофтың заңы 
бойынша 

키르히호프의전류
법칙

Законы природы Табиғат заңы 자연의법칙

Закрытая подстанция Жабық аралық станса 변전소

Закрытое 
электрооборудование

Жабық электр 
құралдары

전기폐쇄

Залежи Кен орындары 매장

Замедляющая система Баяулатқыш жүйе 느린시스템

Замедляющая схема Баяулатқыш сызба 느린방식

Замена оборудования Жабдықтарды 
ауыстыру

장비교체

Замена проводки Сымды ауыстыру 배선교체

Заменяемая часть Ауыстырылатын 
бөлім

재조립부

Замещающие 
инновации

Ауыстырылатын 
инновациялар

대체혁신

Замещение угольной 
энергетики газовой

Көмір мен газды 
алмастыру 

배치석탄 화력 가스

Замкнутая электросеть Жабық тор 닫힌그리드

З
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Замок Құлып 성

Замок зажигания От алдыру құлпы 점화스위치

Замороженная вода Мұздатылған су 냉동물

Замыкание на землю Жерге тұйықтау 지락

Занятая линия Бос емес желі 바쁜라인

Занятость Жұмысбастылық 바쁨

Запаздывание Кешігу 지연

Запас по фазе Фаза қоры 위상마진

Запас по 
характеристикам

Сипаттамалар қоры 주식의특성

Запас 
помехоустойчивости

Кедергіге төзімділік 
қоры 

노이즈마진

Запас прочности Қауіпсіздік қоры 안전의여백

Запасать Қоймаға жинау 저장

Запасная частота Қосалқы жиілілік 보조주파수

Запасная часть Қосымша бөлік 예비부품

Запасное устройство Қосалқы бөлшектер 
құрылғысы

예비게이지

Запасы природной 
нефти

Табиғи мұнай 
қорлары 

천연오일의매장량

Записывающая головка Жазушы бастиек 기록헤드

Заповедник Қорық 예약

Заполнить 
энерговыработку

Энерго өндіруді 
толтыру

연소채우기

Заправлять топливом Жанармай құю 급유

Запрет входящей и 
исходящей связи

Кіріс және шығыс 
байланысына тыйым 
салу

수신 및 발신 통신 
없다면

Запрет входящей связи Кіріс байланысына 
тыйым салу

수신 전화 없다면

З
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Запрет исходящей 
связи

Шығыс байланысына 
тыйым салу

발신통화 금지

Запрограммированная 
работа

Бағдарланған жұмыс 프로그래밍작업

Запрос Сұраныс 의뢰

Запрос данных Деректерге сұраныс 정보요청

Запуск абонентской 
линии

Абонентті желіні іске 
қосу

가입자선시작 (실행)

Запуск импульсом Импульсті іске қосу 임펄스로 실행

Запускать Жүргізу 시작하다, 실행하다, 
시동시키다

Заряд полупроводника Жартылай 
өткізгіштің заряды

반도체 전하

Зарядное устройство Қуаттау құрылғысы 충전기

Зарядный выпрямитель Қуатты түзеткіш 충전 정류기

Зарядный ток Қуатты тоқ 충전 전류

Заряжать Оқтау, қуаттау 충전하다

Засекреченная связь Құпиялы байланыс 보안 통신 
Засуха Қуаңшылық 가뭄

Затемненный Көлеңке, күңгірт 으스름하다

Затраты на новшества Инновацияларға 
жұмсалған шығын, 
инновациялар құны

혁신의 비용

Затраты на создание 
новшества

Инновациялар құруға 
жұмсалған қаражат

혁신을 창조 비용

Затухание волны Толқынның өшуі 파랑감쇠

Затухание звука Дыбыстың өшуі 소리 감쇠

Затухание на трассе Трассадағы 
тыныштық

거리 감쇠

Затухание эхо-сигнала Эхо-белгінің өшуі 에코신호감쇠

З
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Затухать Сөну 감소하다

Зашифрованная связь Шифрлі байланыс 암호화한 통신

Зашифровать 
сообщение

Хабарламаны 
шифрлеу

통신을 암호화하다

Защёлка Ысырма, ілмек 걸쇠

Защита воды Суды ластанудан 
қорғау

수질 보호 

Защита животных Жануарларды қорғау 동물보호

Защита от радиации Радияциядан қорғау 방사선보호

Защита потребителя Тұтынушыны қорғау 소비자보호

Защитная оболочка Қорғаныс қабығы 보호 덮개

Защитное отключение Қорғаныс өшірмесі 누전을 일으키다

Защитный газ Қорғаныш газы 보호하는 가스

Защитный проводник Қорғанысты өткізгіш 보호하는 도체

Защитный слой Қорғаныс қабаты 보호층

Заявители 
инновационного фонда

Инновациялық қор 
үміткерлері

혁신펀드 지원자

Звонковый вызов Оңыраудың шақыруы 초인종

Звук Дыбыс 소리

Звукоизоляция Дыбыс өткізбеу 방음 장치

Звуконепроницаемая 
кабина

Дыбыс өткізбейтін 
бөлме

방음선실, 방음실

Звуконепроницаемый Дыбыс өткізбейтін 방음, 방음 장치가 
되어 있는

Звукооператор Дыбыс операторы 음향 효과 담당자

Звукопоглощающее 
устройство 

Дауыс басқыш 
құрылғы

소음기

Здание высоких 
технологий

Жоғары технология-
лар мекемесі

하이테크빌딩

З
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Здание технологий Технологиялар 
мекемесі

기술의 건물

Здоровое здание Денсаулықты мекеме 건강의 건물

Зеленая технология Жасыл технология 녹색 (그린) 기술

Зелёная экономика Жасыл экономика 녹색(그린) 경제

Зеленая энергия Жасыл энергия 녹색(그린) 에너지

Зелёное строительство Жасыл құрылыс 녹색(그린) 건축

Зеленое" 
градостроительство 

"Жасыл" қала 
құрылысы

녹색 도시주의

Зеленые автомобили Жасыл автокөліктер 녹색 (그린) 자동차

Зеленые» технологии "Жасыл" 
технологиялар

녹색 (그린) 기술

Зеленый мост» "Жасыл көпір" 녹색 (그린) 다리

Зеленый национальный 
счет»

"Жасыл ұлттық есеп" 녹색 (그린) 국민계정

Зелёный транспорт Жасыл көлік 녹색 (그린) 교통

Зеленый» "Жасыл" 녹색 (그린)

Земная кора Жер қыртысы 지구의지각

Знание Білім 지식

Золоченый контакт Алтынды байланыс 금도금한 연락처

Зона Зона, аймақ 지역, 공간

Зона безопасности Қауіпсіздік аймағы 안전한 곳

Зона боковых 
лепестков

Шеткі жапырақшалар 
аймағы

사이드로브 지역

Зона высокой 
энергоэффективности

Жоғары энергия 
тиімділігі аймағы

높은 에너지 효율성
의 지역

Зона радиосвязи Радиобайланыс 
аймағы

라디오 지역

Зона радиотени Радио көлеңкелі 
аудан

음영지역

З
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Зонд для исследования 
поля

Кен зерттеуге 
арналған зонд

분야의연구를위해존
데 (탐침)

Зонд с кабелем Кабель арқылы табу 케이블존데(탐침)

Зонд с коаксиальным 
кабелем

Коаксиалды кабель 
арқылы табу

동축 케이블존데(탐
침)

Зондирующая антенна Зондтау антенасы 안테나, 검출 안테나

Зондирующая волна Зонд толқыны 검출파

Зондирующая катушка Зондтау катушкасы 검출 코일

Зондирующая частота Зондтау жиілілігі 검출 빈도

Зондирующий Зондтағыш 검출하다

Зуммер Зуммер (электр тоғын 
өзі қосып-ажыратып 
тұратын тетік)

버저, 부저

Игла Ине 바늘

Идеи энергосбережения Энергия үнемдеу  
жайлы пікірлер

에너지절약 아이디어

Идентификатор 
маршрутизации

Маршруттау 
идентификаторы

식별자 라우팅

Идея Ой, пікір 아이디어

Избирательность по 
амплитуде

Амплитуда бойынша 
іріктеу

진폭의 선택도

Избирательность по 
частоте

Жиілігі бойынша 
іріктеу

빈도의 선택도

Избыточная нагрузка Шамадан тыс 
жүктеме

과다적재

Избыточное давление Артық қысым 과도한 압력

Известняк Әктас 석회석

З / И
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Изгибать Майыстыру 굽히다

Излучатель Сәуле таратқыш, 
шығарғыш

이미터

Излучающее 
устройство

Сәуле тарататын 
құрылғы

방사 소자

Излучение Сәулелену, сәуле 
шығару

방사, 발산, 방출, 
복사

Излучение света Жарықтың 
сәулеленуі

빛의 방출

Изменение климата Климаттың өзгеруі 기후변화

Изменение нагрузки Күштің өзгеруі, 
қуаттың өзгеруі, жүк 
салмақтың өзгеруі

하중의 변화

Изменение напряжения 
питания

Желідегі кернеу 
өзгерістері

전압의 변화

Изменение погоды Ауа-райының өзгеруі 기상변화

Изменение фазы Фаза өзгерістері 상변화

Изменение частоты Жиілілік өзгерісі 빈도의 변화

Изменения в 
отраслевых и 
рыночных структурах

Өнеркәсіп және 
нарық құрылымда-
рын дағы өзгерістер

산업과 시장의 구조 
변화

Изменения в 
ценностных установках 
и в восприятиях

Құндылықтар 
нұсқау   лықтары 
мен қабылдаудағы 
өзгерістер

가치와인식의변화

Измеритель 
индуктивности

Индуктивтілік 
өлшеуіші

인덕턴스계

Измеритель 
проходящей мощности

Қуаттың өту мөлшері 통과전력의 측정기

Измерительная 
аппаратура

Өлшеу аппараттары 측정장치

Измерительная система Өлшеу жүйесі 측정시스템

И
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Измерительный 
инструмент 

Өлшеу құралы 측정기

Измерительный 
трансформатор

Трансформаторлар 
өлшеуі

측정변압기

Измеряемая величина Өлшеулі мөлшер 측정값

Измерять Өлшеу 측정하다

Износ Тозу 감가상각

Износ генерирующих 
источников

Түрлендіруші 
көздердің тозуы

생성원천의 감가상각

Износостойкий Тозуға берік 내마모성

Изношенный Тозған 마모되다

Изобретение Өнертабыс 발명품

Изолированная 
нейтраль

Оқшауланған 
бейтарап

절연중립

Изолированные кабели Оқшаулау кабельдер/
сымдар

절연케이블

Изоляционная лента Оқшаулағыш таспа 접착 테이프; 반창고

Изоляция 
трансформатора

Трансформаторды 
оқшаулау

변압기절연

Иметь богатый энер-
гетический потенциал

Бай энегетикалық 
әлеуеттің болуы

풍부한 에너지 
잠재력을 갖다

Импорт Импорт 수입

Импульс Импульс 충격

Импульсно-
модулированный луч

Импульстік-модуля-
цияланған сәуле

펄스변조빔

Импульсный генератор Импульстік генератор 펄스발생기

Импульсный 
переключатель

Импульстік қосқыш 펄스스위치

Импульсный разряд Импульстік серпінді 펄스방전

Инвертор Инвентор 인버터, 변환 장치

И
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Инвестиции Инвестициялар 투자

Инвестиционные 
проекты

Инвестициялық 
жобалар

투자 프로젝트

Инвестиционные 
проекты СКО

СҚО-ның инвести-
ция лық жобалары 

북카자흐스탄지역의
투자 프로젝트

Инвестиция Инвестиция 투자

Индивидуалистическая 
инновационная 
организация

Дербес 
инновациялық ұйым

개인적인 혁신 조직

Индивидуалисти ческий Дербес 개인의, 개인적인

Индивидуальный 
прибор учёта 

Есептің жеке 
аспабтары

개인적인 측정기

Индукционное реле Индукциялық реле 유도릴레이, 유도형 
계전기

Индустриализация Индустриали-
зациялау

산업[공업]화

Инертный газ Оқшау газ 불활성 기체

Инерционный 
двигатель

Инерциялық 
қозғалтқыш

관성의기관 (엔진)

Инерция Серпін 관성

Инжекционный насос Инжекциялық сорғы 분사 펌프

Инженер Инженер 기사, 엔지니어

Инженер по 
эксплуатации

Техникалық қызмет 
көрсету инженері

기사, 엔지니어

Инжиниринг Инжиниринг 공학 기술

Инжиниринг 
инноваций

Инновациялық 
инжинирингі

혁신의공학

Инициация Бастама 개시

Инициация инноваций Инновациялар 
бастамасы

혁신의개시

И
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Инкубатор (фирма-
инкубатор) 

Инкубаторы 
(компания инкубатор)

인큐베이터 (
기업인큐베이터)

Инкубаторы бизнеса Бизнес, іскерлік 
инкубаторлары

비즈니스 인큐베이터

Инкубаторы инноваци-
онного бизнеса

Инновациялық биз-
нес-инкубаторлары

혁신 비즈니스 
인큐베이터

Инноватор Жаңашыл 혁신자; 도입자

Инноваторы-лидеры Инноватор 
басшылары

혁신리더

Инноваторы-
последователи

Инноватор ізбасарлар 혁신추종자

Инновации Инновация/жаңартпа 혁신

Инновационная 
активность

Инновациялық 
қызмет

혁신적인활동

Инновационная 
деятельность

Инновациялық іс-
әрекет

혁신적인활동

Инновационная 
доктрина

Инновациялық ілім 혁신적인 교리

Инновационная идея Инновациялық идея 혁신적인 아이디어

Инновационная 
инфраструктура

Инновациялық 
инфрақұрылым

혁신적인 인프라

Инновационная 
организация

Инновациялық ұйым 혁신적인 조직

Инновационная 
политика организации

Ұйымның иннова-
циялық саясаты 

조직의 혁신적인 정책

Инновационная 
программа

Инновациялық 
бағдарлама

혁신적인프로그램

Инновационная 
продукция

Инновациялық 
өнімдер

혁신적인제품

Инновационная 
система

Инновациялық жүйе 혁신적인 시스템

И
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Инновационная среда Инновациялық 
қоршаған орта

혁신적인환경

Инновационная 
стратегия

Инновациялық 
стратегия

혁신적인 전략

Инновационная сфера Инновациялық сала 혁신적인분야

Инновационная 
экономика

Инновациялық 
экономика

혁신적인경제

Инновационное 
обслуживание

Инновациялық 
қызмет көрсету 

혁신적인서비스

Инновационное 
поведение

Инновациялық мінез-
құлық

혁신적인 행동

Инновационное 
предложение

Инновациялық 
ұсыныс

혁신적인제안

Инновационное 
предпринимательство

Инновациалық 
кәсіпкерлік

혁신적인사업

Инновационное 
развитие 

Инновациялық даму 혁신적인개발

Инновационное 
управление

Инновациялық 
басқару

혁신적인관리

Инновационно-
инвестиционная 
деятельность

Инновациялық және 
инвестициялық 
қызмет

혁신적인 투자 활동

Инновационная 
деятельность

Инновациялық 
қызмет

혁신적인활동

Инновационные 
технологии

Инновациялық 
технологиялар

혁신적인기술

Инновационные 
финансовые ресурсы

Инновациялық 
қаржы қорлары

혁신적인 기금

Инновационный Инновациялық 혁신적인

Инновационный банк Инновациялық банк 혁신적인 은행

Инновационный бизнес Инновациялық 
іскерлік

혁신적인 비즈니스

И
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Инновационный 
потенциал

Инновациялық 
әлеует

혁신적인잠재력

Инновационный проект Инновациялық жоба 혁신적인 프로젝트

Инновационный 
процесс

Инновациялық үрдіс 혁신과정

Инновационный риск Инновациялық 
тәуекел

혁신적인위험

Инновационный цикл Инновациялық цикл 혁신주기

Инновация Инновация 혁신

Иностранные товары Шетелдік тауарлар 외국물품 

Инсталляция  Инсталляция/орна-
лас тыру/қондыру

설치

Инструкция по 
эксплуатации

Пайдалану жайлы 
нұсқаулық

사용 설명서

Инструмент Құрал, жұмыс 
жабдықтары (аспап)

도구

Инструментарий Құралдар 도구

Интегральная схема Интегралдық сызба 적분디자인

Интегральное 
проектирование

Интегралдық 
жобалау

통합자원계획 

Интегральный Интегралдық 정수의, 적분의 

Интеграция Интеграция 통합관리

Интегрированная 
структура 

Біріктірілген 
құрылым

통합구조 

Интегрированное 
планирование ресурсов

Біріктірілген 
ресурстар жоспары

통합 자원 계획

Интегрированное 
управление

Қарқынды басқару 통합 저정

Интеллектуальная 
энергетическая сеть 

Интеллектуалды 
энергетикалық желі

지식 에너지네트워크 

И
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Интеллектуальная 
деятельность

Зияткерлік қызмет 지식 활동 

Интеллектуальная 
собственность

Зияткерлік меншік 지식 소유물

Интеллектуальное или 
умное здание 

Интеллектуалды не-
ме се ақылды ғимарат

스마트 건물

Интеллектуальное 
развитие

Интеллектуалды 
даму 

지적적인 발달

Интенсивное развитие Қарқынды дамуы 집중적인 발달

Интенсивность отказов Орындамау қарқыны 고장률

Интенсификация 
энергосбережения

Энергия үнемдеуді 
қарқындату

에너지 절약 강화

Интерактивная модель Интерактивті үлгі 상호 작용적 모델

Интерактивная модель 
инновационного 
процесса

Инновациялық 
үрдістің интерактивті 
үлгісі

상호작용 혁신 과전의 
모델

Интерактивное 
телевидение

Интерактивті 
телеарна

상호작용 TV

Интерполяционный 
генератор

Интерполяция 
генераторы

보간법이 발전기

Интерфейс Интерфейс 인터페이스

Интерфейс между 
абонентской линией и 
станцией

Абоненттік желілік 
және станциялық ара -
сындағы интерфейс

가입 자회선과 
역사이의 인터페이스

Инфазные токи Инфаздық ағымдар 인파즈 전류

Инфляция Инфляция 인플레이션, 물가 
상승율

Информационная 
измерительная система

Ақпараттық өлшем 
жүйесі

정보측정시스템

Информационная 
служба

Ақпараттық хабарлау 
қызметі

정보서비스

И
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Информационная 
технология

Ақпараттық 
технология 

정보기술

Информационное 
обеспечение

Ақпараттық 
қамсыздандыру

정보 지원

Информационное 
обес печение научно-
технической и 
инновационной 
деятельности

Ғылыми-техникалық 
және инновацияның 
ақпаратпен 
қамтамасыз етілуі

과학, 기술과혁신 
활동의 정보지원

Информационные 
инновации

Ақпараттық-
инновациялар

정보 혁신

Информационный Ақпараттық 정보적이다

Инфракрасный Инфрақызыл 적외선의

Инфраструктура Инфрақұрылым 사회 기반 시설

Ирригация Тазалау (суландыру) 정량화왜곡

Искажение квантования Кванттау бұрмалануы 화석 연료

Ископаемое топливо Қазба отын 화석

Ископаемые Қазбалар 화석 에너지원

Ископаемые источники 
энергии

Қазбалы қуат көздері 화석 얼음

Ископаемый лед Қазба мұз 화석 석탄

Ископаемый уголь Қазба көмір 인위적으로 활성화한 
에너지원을 (원자력과
핵융합에너지)

Искусственно активи-
рованные источники 
энергии (атомная и 
термоядерная энергии)

Энергияның жасанды 
белсендірілген көзде -
рі (ядролық және тер-
моядролық энергетика)

인공의, 인위적인

Искусственный Жасанды 증발

Искусственный 
фотосинтез

Жасанды фотосинтез 물의 증발

И
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Испарение Булану 증발시키다, 증발하다

Испарение воды Судың булануы 사용, 이용

Испарять Буландыру 2차에너지자원의사용

Использование Пайдалану 태양자원의 높은 
잠재력을 사용

Использование вторич-
ных энергетических 
ресурсов

Қайталама 
энергетика қорларын 
пайдалану

유기질 비료의 사용

Использование 
высокого потенциала 
солнечных ресурсов

Күн қорларының 
жоғары әлеуетін 
қолдану

생태기술의사용

Использование 
дождевой воды

Жаңбыр суын 
пайдалану

비물을 사용

Использование 
органических 
удобрений

Органикалық 
тыңайтқыштарды 
пайдалану

바람과 태양 에너지의 
사용

Использование 
экологических 
технологий

Экологиялық 
технологияларды 
қолдану

에너지 자원의 사용

Использование энергии Энергияны пайдалану 정보적이다

Использования 
ветровой и солнечной 
энергий

Жел мен күн 
энергиясын 
пайдалану

적외선의

Использования 
энергоресурсов

Энергия ресурстарын 
пайдалану 

사회 기반 시설

Испытание на 
долговечность

Шыдамдылық 
сынағы

내구성 시험

Испытание на нагрев Жылыту сынағы 온도 상승 시험

Испытательное 
напряжение

Сынау кернеуі 전압 시험

Исследование Зерттеу 연구, 조사

И
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Исследовательский 
институт

Зерттеу институты 연구소

Исследовательский 
институт альтерна-
тивной энергетики 

Баламалы 
энергетиканы зерттеу 
инститзуты

대체 에너지 연구소

История Тарих 역사

История международ-
ной выставки

Халықаралық көрме 
тарихы

국제 전시회의 역사

Источник Бастау 원천

Источник опорного 
напряжения

Тірнек кернеуінің 
көзі

기준 전압의 원천

Источник питания Қуат көзі 전원공급

Источник 
электрической энергии

Электр 
энергиясының көзі

전기 에너지의 원천

Источник энергии Қуат көзі 에너지의 원천

Источники 
минерального сырья

Пайдалы қазбалар 
көздері 

미네랄의 출처

Источники сырья Шикізат көздері 원자재의 출처

Истощение Cарқылу 고갈, 소모, 감소

Истощение запасов 
подземных вод 

Жерасты су қорлары-
ның таусылуы

지하에 있는 물 
예비품в의 고갈

Истощение 
месторождения

Кен қорының 
таусылуы

출생지 고갈

Истощение природных 
ресурсов руды

Табиғи кеніш 
көздерінің сарқылуы

자연의 유흥지 광사 
고갈

Истощение ресурсов Ресурстың жойылуы 자원고갈

Исходное положение Бастапқы қалпы 원상

Исчезающий вид Жоғалып бара жатқан 
түр

멸종위기종

Исчезновение Жоғалу 소실

Исчезновение 
напряжения

Кернеу күшінің 
жоғалуы

전압소실

И
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Кабель Кабель 피복선

Кабель зажигания Тұтандыру кабелі 점화 피복선

Кабельная обмотка Кабельдік орама 피복선감는 것

Кабельная оболочка Кабель қабығы 피복선 겉질

Кабельное изделие Кабельдік өнім 피복선의 제품

Кабельный ввод Кабельдік енгізу 피복선의 인입

Кабельный экран Кабельдік 
скринингтік

피복선의 스크린

Канава Арық 작은도랑

Канализация Кәріз жүйесі 하수관 시설

Капитальный ремонт Күрделі жөндеу 기본의수리

Капитальный ремонт 
скважин

Ұңғымаларды 
күрделі жөндеу

틈기본의수리

Карачаганак петролиум 
оперейтинг

Қарашығанақ петро-
лиум оперейтинг

카라석유운영

Карманные 
калькуляторы

Тасымалды 
калькуляторлар

호주머니의 계산계

Картель Картель 협정

Каска Дұлыға 철바가지

Катушка Шарғы 실패

Катушка зажигания Жағу/тұтану 
шарғышы

점화실패

Кинетическая энергия Кинетикалық энергия 운동 에너지.
Кинетический Кинетикалық 역학의

Кислород Оттек 산소

Кислота Қышқыл 산미

Кислотный дождь Қышқыл жаңбыр 산성비.
Кислотоупорный Қышқыл әсеріне 

төзімді
내산성

К
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Клапан Қақпақ  밸브, 지공

Классификация инно-
ваций по характеру 
общестенных целей

Қоғамдық мақсаттар-
ға сипаты бойынша 
инновацияларды 
жіктеу

공공목적의 
성격에의한 혁신의 
분류

Классификация 
инноваций по 
значимости

Маңыздылығы бой-
ынша инновациялар 
жіктемесі

혁신의 중요성에 대한 
분류

Классификация инно-
ваций по масштабам 
распространения

Таралу деңгейі бой-
ынша инновациялар 
жіктемесі

확산에  따라 혁신의 
분류

Классификация ин но-
 ваций по направленнос-
ти воздействия на 
процесс производства

Өндіріс үрдісіндегі 
рөліне қарай 
инновацияларды 
жіктеу

생산 과정에서 
대상으로 혁신의 분류

Классификация 
инноваций по степени 
новизны 

Жаңалық дәрежесі 
бойынша инновация-
ларды жіктеу

참신의 정도에 
의해혁신의 분류

Классификация 
инновационных 
предприятий

Инновациялық 
кәсіпорындар 
жіктемесі

분류 혁신적인 기업

Классификация 
нововведений

Жаңалықтар 
жіктемесі

새제도 분류

Классификация 
трансферта технологий

Технологиялар транс-
фертінің жіктелуі

기술이 전의 분류

Классификация 
энергоресурсов

Энергия ресурстары-
ның жіктелуі

에너지의 분류

Кластер Кластерлер 음괴.
Клейкость Жабыстырғыштық 찰기

Климат Климат 기후

Климатизация Климатизация 기후 적응

К
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Климатическая 
архитектура.

Климаттық 
архитектура

기후 아키텍처

Коаксиальный кабель Коаксиалды кабель 동축케이블.
Когенерация Когенерация 열병합발전

Кодировать Кодтау 암호로 쓰다

Колея Сорап 바퀴자리

Коллектор солнца Күн коллекторы 정류

Кольцо Шығыршық дөңгелек 고리

Коммерциализация 
технологий

Технологияларды 
коммерцияландыру

기술상용화

Коммерческое/торговое 
предприятие

Коммерциялық 
кәсіпорын

상업용 / 리테일기업

Коммунальное 
предприятие

Коммуналды 
кәсіпорын

자치단체기업

Коммунальные отходы Коммуналдық 
қалдықтар

자치단체 쓰레기

Коммуникативная 
деятельность

Коммуникативтік 
қызмет

통신 활동

Коммутационная 
панель

Байланыс панель 통신 판

Компания Компания 기업

Компенсатор 
искажений

Бұрмалауды 
қамтамастандыру

교합보정기

Компенсирующий 
реактор

Реактор өтемдігі 변상한레악토르

Комплексная 
концепция научно-
технического развития

Ғылыми және 
ғылыми-технология-
лық даму кешенді 
тұжырымдамасы

과학기술개발의통합
개념

Компонент Компонент (құрамдас) 성분

К
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Компрессорная станция Компрессорлық 
станциясы

압축기스테이션

Конвекция Конвекция 대류

Конденсатор Конденсатор 축전기

Конденсаторная 
установка

Конденсатор орнату 커패시터설치

Конкуренция Бәсеке, бәсекелестік 경쟁

Консалтинг Консалтинг 컨설팅

Консистентная смазка Консистентті май 유지

Консорциум Консорциум 차관단

Конструктивный Сындарлы 구성에 관한

Конструкторские 
работы

Конструктолық 
жұмыстар

디자인의작품

Конструкция корпуса Корпус құрылымы 선체구조

Консультационная 
группа

Консультативтік топ 자문그룹

Консультационный Консультациялық 자문

Контакт Байланыс 접촉

Контактное соединение Контакт байланысы 접촉의 결합

Контекст Mәнмәтін 맥락 

Контролировать 
энергию

Қуатты бақылау 에네르기 감사하다

Контроль Бақылау 지배

Контроль над 
производством

Өндірісті бақылау 생산에대한통제

Контроль над произ-
водством, сохранением 
и использованием 
энергии

Энергияны өндіру, 
сақтау және 
пайдалануды басқару

에너지 생산, 보존 및 
사용 제어

Контрольные 
испытания

Бақылау сынақтары 정기검사
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Концентратор Концентратор 선광기

Концентрация 
солнечной энергии

Күн энергиясының 
шоғырлануы

태양에 너지를 집중

Концентрированные 
солнечные 
электростанции

Жинақтауыш күн 
электростанциялары

집중 태양광 발전소

Концепция интеграции 
науки с производством

Ғылым мен өндіріс-
тің интеграциясы 
тұжырымдамасы

과학 및 생산의 
통합의 개념

Короткая волна Қысқа толқын 짧은파

Короткое замыкание Қысқа тұйықталу 단락

Корпоративное 
управление

Корпоративтік 
басқару

기업지배구조

Корпус Корпус 주택

Косвенные меры 
государственной 
инновационной 
политики

Мемлекеттік 
инновациялық саясат 
жанама шаралары

국가 혁신정책의 
간접측정

Космический 
летательный аппарат

Ғарышкемесі 우주선

Космический полёт Ғарыштық ұшу 우주비행

Космопорт Ғарыш айлағы 우주공항

Коэффициент 
готовности

Дайындық 
коэффиценті

가용성

Коэффициент спроса Сұраныс 
коэффициенті

인자수요

Коэффициент 
трансформации

Трансформация 
коэффициенті

변환비율

Крекинг, образование 
трещин

Жарылудың пайда 
болуы

크랙의 형성을 크래킹

Кризисная ситуация Дағдарысты жағдай 위기

К
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Критерии Өлшемдер 기준

Кручение Бұрау 비틀림

Крыло Қанат 윙

Крыша Шатыр 지붕

Крышка Қақпақ 표지

Культура Мәдениет 문화

Культурно-массовые 
мероприятия

Мәдени ауқымды 
шара

문화행사

Культурный контекст Мәдени контекст 문화적배경

Лаборатория Зертхана/ 
лаборатория

실험실

Лазерный луч Лазер сәулесі 레이저빔

Лазерный принтер Лазер принтері 레이저프린터

Лампа Шам/Лампа 램프

Лампа накаливания Шоқтану шамы 백열등

Лампа, работающая на 
солнечной энергии

Күн энергиясы 
арқылы жұмыс 
істейтін шам

태양 에너지 조명

Ламповый патрон Шам патроны 램프홀더

Лебедка Жүкшығыр 윈치

Лесная биомасса Орман биомассасы 산림바이오매스

Лидеры Басшылар 리더

Лизинг Лизинг 임대

Линейная модель 
инновационного 
процесса

Инновациялық 
үрдістің сызбалы 
үлгісі

혁신프로세스의선형
모델

К / Л
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Линейная 
электрическая цепь

Сызықтық электр 
тiзбегі

선형전기회로

Линейно-последова-
тельная модель иннова-
ционного процесса

Инновациялық 
үрдістің сызықтық-
дәйектi үлгiсі

혁신 프로세스의 라인
일관된 모델

Линия Сызық 선

Линия сборки Құрастыру желiсi 조립라인

Линия симметрии Симметрия тізбесі 선대칭

Линия тока Тоқ жүйесі 스트림라인
Линия электропередачи Электр желісі 전원선
Лицензионный договор Лицензиялық келісім 라이센스계약

Лицензирование Лицензиялау 라이센스
Ловушка Қақпан 포수

Логарифмическая 
линейка

Логарифмикалық 
жүйе

슬라이딩규칙

Лозунг выставки Көрме ұраны 전시회의슬로건

Локализация 
инновационного 
проекта

Инновациялық 
жобаны 
локализациялау

혁신적인 
프로젝트의현지화

Локальная сеть Жергілікті торап 로컬영역 네트워크

Луг Жайылым 목초지

Лучше город – лучше 
жизнь 

Қалаң жақсы-өмір 
жақсы 

더나은도시 - 
더나은삶

Люминесцентная лампа Люминесцентті шам 형광등

Магматический Магмалық 마그마

Магнитная лента Mагниттік лента 자기테이프

Малая энергетика Шағын энергетика 소형전원

Л / М
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Малое напряжение Төмен кернеу 저전압

Малый водный оборот Кіші су айналымы 작은입문매출

Малый и средний 
бизнес

Шағын және орта 
бизнес

중소기업

Марианская впадина Мариана шұңғымасы 마리아나해구

Маркетинг новых 
продуктов

Жаңа өнімдердің 
маркетингі

새로운제품을마케팅

Маркетинговые 
исследования рынков 

Нарықты 
маркетингтік зерттеу

마케팅조사

Масляный 
трансформатор

Май трансформаторы 변압기오일

Масса Салмақ 무게

Масштаб Ауқым/көлем/өлшем 규모

Масштаб научных 
работ

Ғылыми еңбектердің 
ауқымы

과학논문의규모

Масштабная задача Ауқымды мақсат 주요작업

Масштабный Ауқымды 규모

Матричная 
организационная 
структура

Ұйымдық 
матрицалық 
құрылым

매트릭스 조직 구조

Машина Машина 기계

Медь Мыс 놋쇠

Международная выс-
тавка

Халықаралық көрме 국제전시

Международная 
зарегистри рованная 
выс тавка

Халықаралық 
тіркелген көрме

국제등록전시회

Международная 
признанная выставка

Халықаралық дең-
гейде әйгілі көрме

국제적으로 인정 
전시회

Международное бюро 
выставок

Халықаралық көрме 
бюросы

국제 전시회 사무국

М
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Международное энер-
гетическое агентство

Халықаралық энерге-
тикалық агенттік

국제 에너지 기구

Международно-
правовой

Халықаралық-құқық 법적국제

Международные 
сообщества

Халықаралық 
қоғамдастық

국제사회

Международный Халықаралық 국제

Международный 
консорциум

Халықаралық 
консорциум

국제컨소시엄

Международный 
приоритет

Халықаралық 
артықшылық

국제우선순위

Мельница Диірмен 풍차

Менеджмент иннова-
ционным процессом

Инновациялық 
үрдісін басқару

혁신 프로세스의 관리

Ментор Ментор 멘토르

Мерцать Жарқырау 깜박임

Местное сообщение Жергілікті хабарлама 단거리교통

Место, среда обитания Тұратын орта 위치, 서식지

Месторождение Кен орны 필드

Месторождение 
подземных вод

Жерасты суларының 
көзі

지하수예금

Месторождение 
полезных ископаемых

Минералды 
депозиттер кені

미네랄예금

Металлический лист Металлдан жасалған 
парақ

금속판

Металлический лом Металлдан жасалған 
сүймен 

스크랩

Металлический ствол Темір оқпан 금속배럴

Метан Метан 메탄

Метеорологические 
элементы

Метеорологиялық 
элементтер

기상요소

М
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Метод Әдіс 방법

Методы определения 
ожидаемой цены новой 
продукции

Жаңа өнімнің 
бағасын анықтау 
әдістері

새로운 제품의 
예상가격을 결정하는 
방법

Методы продвижения 
инноваций

Инновациялардың да-
муын қолдау әдістері

홍보혁신의방법

Методы сетевого 
планирования

Желілік жоспарлау 
әдістері

네트워크 계획의 방법

Метрическая тонна Метрикалық тонна 메트릭톤

Механизация ферм Фермаларды 
механикаландыру

농장의 기계화

Механическая 
вибрация

Механикалық діріл, 
вибрация 

기계진동

Механическая обработка Механикалық өңдеу 가공

Механическая смесь Механикалық 
қосынды

기계혼합물

Механическая энергия Механикалық қуат 기계 에너지
Минералы Минералдар 광물
Минеральные ресурсы Минералды 

ресурстар
광물자원

Министерство 
окружающей среды

Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігі

환경부

Министерство турзима Турзим министрлігі 관광부
Мировая экономика Әлемдік экономика 세계 경제

Мировой спрос на 
энергоносители

Энергия тасымалдау-
шыларға әлемдік 
сұраныс

에너지에 대한 글로벌 
수요

Мировой 
энергетический совет

Әлемдік 
энергетикалық кеңес

세계 에너지 협의회

Мировые запасы 
энергетических 
ресурсов

Энергиялық 
ресурстардың 
әлемдік қоры

에너지 자원의 
세계매장량

М
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Мировые разработки Әлемдік жобалар 글로벌개발

Многолетний лед Көпжылдық мұз 멀티년얼음

Многомерная 
инновационная 
организация

Көпөлшемді 
инновациялық ұйым

다차원 혁신적인 조직

Многотарифный 
счетчик

Көп тарифті 
есептеуіш

관세미터

Многофазная цепь Көпфазалы тізбек 다중위상체인

Мобильный Жылжымалы 모바일

Моделирование Үлгілеу 시뮬레이션

Модель Үлгі 견본

Модель инновацион-
ного процесса

Инновациялық үрдіс 
үлгісі

혁신과정의모델

Модернизировать Жаңарту 현대화

Модификации 
продуктов

Жаңарту өнімдері 수정제품

Модулирование 
светового потока

Жарық ағынының 
модуляциясы

광속의 시뮬 레이션

Молекула Mолекула 분자

Молекулярная масса, 
масса моля

Mолекула массасы 분자량, 중량몰

Монополия Монополия 전매권

Монтажная панель Монтаждық 
тақтайша

마운팅 플레이트

Мост Көпір 다리

Моторизованное 
подвижное средство

Моторландырылған 
көлік (құрылғы)

전동이 동성 지원

Моторное масло Mотор майы 엔진오일

Мощность Қуат күші 힘이셈,
Мощность 
ветрогенератора

Жел генераторының 
қуаты

전원풍력터빈

М
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Мощность системы Жүйе қуаты 전원시스템

Мощность 
электропередачи 

Электр тасымалдау 
қуаты

동력전달

Мощность 
электроустановки

Электр қондырғы 
қуаты

전기전력

Мощность 
энергосистемы

Энергожүйенің қуаты 파워그리드

Мудрость природы Tабиғат даналығы 자연의 예지

Мультиплексный 
участок

Мультиплексті аймақ 멀티플렉스섹션

Мыслящая оболочка Смарт қап 스마트 쉘

Наблюдение Бақылау 관찰

Навигация Навигация 항해

Награда Сыйлық 보수

Нагревание Жылыту 온난화

Нагревостойкость Қызу төзімділігі 열저항

Нагревостойкость 
диэлектрика 

Диэлектриканың 
қызу төзімділігі 

유전체의열저항

Нагрузка Жүктеме 부담

Нагрузка 
антропогенная 

Антропогендік 
жүктеме 

로드인위적

Нагрузка 
рекреационная 

Рекреациялық 
жүктеме 

로드레크리에 이션

Нагрузочная 
способность 

Жүктемелік қабілет 부하용량

Нагрузочный реактор Жүктеме реакторы 로드반응기

Надежность Сенімділік 신뢰성

М / Н
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Надежность работы 
энергосистемы

Энергия жүйесінің 
сенімділігі

전력 시스템의 신뢰성

Надежность 
экологическая 

Экологиялық қауiпсiз 신뢰성환경

Нажимать Басу 프레스

Наземная 
электрическая сеть

Жердегі электр желісі 전기 네트워크 표면

Накачивать Үрлеу, толтыру 넣다

Накормить планету. 
Энергия для жизни

Ғаламшарды 
тамақтандыру. 

지구를먹이. 
삶에대한에너지

Налог Салық 소득세

Налог на выбросы Зиянды заттардың 
бөлінуіне салынар 
салық 

배출에 대한 세금

Налог на углерод Көміртек салығы 탄소세

Налог на энергию Энергия салығы 에너지에 대한 세금

Напряжение Кернеу 스트레스

Напряжение дуги Доға кернеуі 아크전압

Напряжение 
переменного тока

Айнымалы тоқ 
кернеуі

AC 전압

Напряжение 
постоянного тока

Тұрақты тоқ кернеуі 직류전압

Напряженность поля Өрістің тығыздығы 전계강도

Напряженность 
электрического поля

Электр өрісінің 
кернеулігі

전계강도

Наружное 
оштукатуривание

Сыртқы әрлеу 외부석고

Нарушение Бұзылу 위반

Нарушение 
энергоснабжения

Энергия жабдықтау 
бұзылысы

정전

Насадочная линза Сапталған линза 보조렌즈

Н
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Насос Сорғы 펌프

Настраивать Орнату 사용자지정

Настройка опережения 
зажигания

Тұтандыруды 
оздыруды баптау

점화시기를설정

Насыщать Толтыру 풍성

Насыщение Толу, қамтылу 포화

Насыщенный Қаныққан, толы 포화

Натяжная подвеска Керілмелі ілмектер 인장정지

Наука Ғылым 과학

Наукоемкая технология Озық технология 하이테크

Наукоемкость 
продукции

Жоғары технология-
лық өнімдер

하이테크제품

Науные знания Ғылыми білім 과학의 지식

Научная база Ғылыми негіз 과학적배경

Научно-техническая 
деятельности

Ғылыми-техникалық 
қызмет

과학기술활동

Научно-технические 
достижения

Ғылыми-техникалық 
табыс 

과학기술성과

Научно-технические 
стратегии

Ғылыми және 
техно логиялық 
стратегиясы

과학기술전략

Научно-технический 
прогресс

Ғылыми-техникалық 
прогресс

과학기술진보

Научно-технологи-
ческая программа

Ғылыми-технология-
лық бағдарлама

과학기술프로그램

Научно-
технологический центр

Ғылыми-технология-
лық орталық

연구개발센터

Научные исследования Ғылыми зерттеулер 연구

Научные сообщества Ғылыми 
қоғамдастықтар

과학커뮤니티

Н
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Научный парк Ғылыми парк 과학공원

Научный/научно-
исследовательский 
проект

Ғылыми жоба/ 
ғылыми-зерттеу 
жобасы

과학 / 연구프로젝트

Находящийся в резерве Қорда тұрған 예약에위치

Национальный 
павильон

Ұлттық павильоны 국립파빌리온

Начальное положение Бастапқы жағдай 초기위치

Начать движение Қозғалысты бастау 운동시작

Невозобновляемое 
топливо

Жаңартылмайтын 
отын

비재생연료

Невозобновляемые 
источники энергии 

Жаңартылмайтын 
энергия көздері

비재생 에너지원

Невозобновляемые 
природные ресурсы

Жаңартылмайтын 
табиғи ресурстар

비재생 천연자원

Негативный плюс Кері плюс 플러스 마이너스

Недостаточный, 
дефицитный

Жеткіліксіз, тапшы 부족부족

Недра Жер астындағы кен 땅 속

Незащищенный слой 
населения

Әлеуметтік тұрмысы 
нашар топтар

인구의 보호되지 않
은 부분

Неисчерпаемые 
ресурсы

Сарқылмас ресурстар 무진장자원

Нейтрализация Бейтараптандыру 중립화

Нейтраль обмотки Бейтарап орамасы 권선중립

Нейтронная сеть Нейтронды желі 신경망

Некоммерческий 
трансферт технологий

Коммерциялық 
емес технологиялар 
трансферті

비영리기술이전

Необслуживаемый 
объект

Техникалық қызмет 
көрсетілмейтін нысан

유지보수가필요없는
시설

Н
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Неорганические 
вещества природного 
происхождения

Табиғи 
бейорганикалық 
заттар

천연의무기물질

Неорганические 
вещества

Бейорганикалық 
заттар

무기물

Неотделимость энергии 
и материи, жизни и 
человека

Энергия мен 
материя  ның, тіршілік 
пен адамның 
біртұтастығы

에너지와 물질의 삶과
인간의 비분리

Неотпускающий ток Босатылмайтын ток 전류

Непереработанная 
нефть, сырая нефть

Тазартылмаған мұнай 처리되지 않은 오일, 
원유

Неполный вакуум Толмаған вакуум 부분진공

Непосредственное 
потребление энергии

Энергияны тікелей 
қолдану

직접적인 에너지 소비

Непроницаемая порода Өткізбейтін тау 
жынысы

불침투성바위

Нержавеющая сталь Тот баспайтын болат 스테인리스강

Несырьевые компании Шикізаттық емес 
компаниялар 

비상품회사

Нетрадиционная 
энергетика 

Бейдәстүрлі 
энергетика 

대체에너지

Нетрадиционные 
источники энергии

Бейдәстүрлі  энергия 
көздері

대체에너지소스

Неуглеводородное 
топливо

Көмірсутекті емес 
жанармай

비 - 탄화수소연료

Неуглеводородное 
электричество

Көмірсутекті емес 
электр қуаты

탄화수소전기

Нефтегазовый 
комплекс

Мұнай-газ кешені 석유및가스복합

Нефтегазовый сектор Мұнайгаз секторы 석유및가스부문

Н
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Нефтегазоносные 
осадочные бассейны

Мұнай және газ 
шөгінді бассейндері

석유및가스퇴적분지

Нефтематеринская 
порода

Негізгі тау жынысы 소스바위

Нефтепровод Мұнай құбыры 관로

Нефтепромыслы Мұнай кен орындары 유전

Нефтехимический 
завод

Мұнай химиясы 
зауыты

석유화학공장

Нефть Мұнай 기름

Нефть в океане Мұхиттардағы мұнай 바다에기름

Нефтяная вышка Мұнай бұрғылау 
қондырғысы

석유장비

Нефтяная пленка Мұнай қабықшасы 유막

Нефтяной эквивалент Мұнай баламасы 석유환산

Неэффективное 
использования 
энергоресурсов

Энергия ресурстарын 
тиімсіз пайдалану 

에너지의 
비효율적인사용

Нивелировочное 
оборудование

Бұрғылау 
қондырғылары

수평장비

Нижний слой грунта Топырақтың төменгі 
қабаты

토양의하층

Низкая обеспеченность Төменгі деңгейде 
қамтылуы

낮은보안

Низкая частота Төменгі жиіліктік 저주파

Низкий уровень 
радиации 

Радиацияның төмен 
деңгейі

낮은 수준의 방사선

Низкое напряжение Төменгі кернеу 저전압

Новатор Новатор 혁신자; 도입자

Новаторский продукт Инновациялық 
өнімдер

혁신적제품

Н
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Новаторское решение Инновациялық 
шешім

혁신적인솔루션

Новаторство Жаңашылдық 혁신

Новейшие технологии Жаңа технологиялар 최첨단의 과학 기술

Новые услуги Жаңа қызметтер 신규서비스, 
새로운서비스

Номинальная 
мощность

Нақты қуат күші 정격출력

Номинальное значение Белгіленген мөлшер 규정 값

Номинальный режим Номиналды режимі 레이팅

Ноосфера Ноосфера 인간생활권, 
인간의지적활동

Норма озеленения Көгалдандыру 
мөлшері 

기준녹지율/조경률

Норма расхода энерге-
тических ресурсов 

Энергия ресурстарын 
тұтыну нормасы 

에너지자원의소비
속도

Нормальный сброс Қалыпты ығысу 일반리 배출

Нормирование 
энергопотребления 

Энергия тұтынуды 
мөлшерлеу 

에너지 소비량 규정화

Носитель данных Мәлімет 
тасымалдаушы

저장매체

Носитель заряда Заряд тасымалдаушы 대전입자, 전하운반체

Носитель заряда 
полупроводника

Жартылай 
өткізгіштің заряд 
тасымалдаушысы

반도체전하운 반체

Ноу-хау Ноу-хау 노하우

Нужда/дефицит Мұқтаждық 부족량

Н
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Обводная цепь Айналма тізбегі 대체회로

Обезлесение Ормансыздану 삼림벌채

Обеспечение всеобщего 
доступа к устойчивым 
источникам энергии

Тұрақты қуат 
көздеріне жалпы 
қол жетімділікті 
қамтамасыз ету

지속 가능한 에너지에 
대한 보편적 접근을 
보장

Обеспечение качества/
контроль качества 

Сапа бақылау 품질보증 / 품질관리

Обеспечение 
надежности 
энергоснабжения

Энергиямен 
қамтамасыз ету

에너지 공급의 
안정성을 보장

Обеспеченность Қамтамасыз ету 확보, 보장되어진것

Обмотка Орама 구불구불한

Обогащение Байыту 풍부 하게함; 농축; 
강화; 비옥화

Оболочка здания Ғимарат қабығы 건축가능공간

Оборот воды Су айналымы 물전도

Оборотов в минуту Минутына айналымы 아르피엠, 분당회전수

Оборудование Жабдық 장비, 설비

Обработка Өңдеу 가공

Обработка технико-
экономической и 
организационной 
информации

Техникалық, 
экономикалық және 
ұйымдастырушылық 
ақпарат өңдеу

기술, 경제 및 
행정정보의 처리

Образец Үлгі 견본, 샘플

Образовать 
поперечные связи

Кері байланыс орнату 교차 결합 시키다

Обратный удар Кері соққы 역효 과를 낳다

Обратный ход Кері жүріс 역행

О
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Обсадная труба, 
бурильная труба

Бұрғылау құбыры 굴착파이프

Обслуживание Қызмет 서비스

Обучение Оқыту 교육, 훈련

Обширная программа Кең ауқымды 
бағдарлам

광범위한프로그램

Общедоступность 
экологически чистой 
энергии

Экологиялық 
таза энергияға 
қолжетімділік

친환경 에너지 접근성

Общественное город-
ское пространство 

Қоғамдық қалалық 
кеңістік 

도시공공공간

Общественные блага Қоғамдық игілік 공공재, 공공시설

Общественные зоны Қоғамдық аймақтар 퍼블릭 에어리어, 
공유지역, 공공장소

Общественные требо-
вания к энергетике

Энергетикаға қойы-
латын қоғамдық 
талаптар

에너지에 대한 
공개요구

Общественные эколо-
гические экспертизы 

Қоғамдық эколо-
гиялық сараптамалар

공공생태평가 (조사)

Объединенная 
энергетическая система

Біріккен 
энергетикалық жүйе 

통합에너지시스템    
(전력망)

Объединенная 
энергосистема

Бірыңғай 
энергетикалық жүйе

통합에너지시스템

Объект международ-
ного сотрудничества

Халықаралық ынты-
мақтастық нысаны

국제 협력의 대상

Объектно-утилитарный 
подход к определению 
инноваций

Инновацияны 
анықтаудың 
нысандық және 
тәжірибелік тәсілі

혁신을 실용적인 
접근방식으로 정하는 
것

Объектный подход 
к определению 
инноваций

Инновацияны 
анықтаудағы 
нысандық тәсіл

혁신을 실용적인 
접근방식으로 정하는 
것

О
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Объекты 
инновационного рынка

Инновациялық нарық 
нысандары

혁신 시장의 대상

Объекты электросете-
вого хозяйства

Электр желілік шаруа 
нысандары

에너지 시스템 대상

Объекты 
электроэнергетики

Электроэнергетика 
нысандары

전력 산업 대상

Объем Көлем 용량

Огнестойкий Отқа төзімді 내화성의

Ожидаемый ток Күтілетін ток 고유전류

Озерная система Көл жүйесі 호수시스템

Озон Озон 오존

Озоновая дыра Озон тесігі 오존홀

Озоновый слой Озон қабаты 오존층

Окись углерода Көміртек тотығы 일산화탄소

Окрашивать Бояу 착색하다, 물들이다

Окружающая 
природная среда 

Қоршаған табиғи 
орта

자연환경

Окружающая среда Қоршаған орта 자연환경

Октановое число Октанды деңгей 옥탄값

Онлайн-запись Онлайн жазба 온라인녹음 (녹화)

Онтологический 
подход

Онтологиялық тәсіл 존재론적 접근

Опасные отходы Қауіпті қалдықтар 위험한 폐기물

Опережения зажигания Тұтандыруды 
оздыруды

점화시조정

Опора Қолдау 지지대

Опорный изолятор Қолдау изоляторы 기본절연체, 대애자

Оправка Жақтау 곡괭이(pick); 굴대, 
주축

О
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Определение 
местонахождения

Орналасқан жерді 
анықтау

로케이팅, 위치추측

Опреснение Тұщыту 염분제거, 담수화

Опреснительная 
установка

Тұщыту қондырғысы 담수공장

Оптовый рынок 
электроэнергии

Электр энергиясы-
ның көтерме сауда 
нарығы 

도매전력시장

Опытное производство Тәжірибелік өндіріс 시험실행, 시험적생산

Опытно-конструктор-
ские работы (ОКР)

Тәжірибелі конструк-
толық жұмыстар 

연구개발 (R & D)

ОПЭК, ОСЭН, 
организация стран-
экспортёров нефти

ОПЭК - мұнайды 
экспорттау шы елдер 
ұйымы

석유수출국기구 
(OPEC)

Организатор Ұйымдастырушы 주최측

Организационная 
структура

Ұйымдық құрылым 조직구조

Организация Ұйым/қоғам 조직(체), 단체, 기구

Органическая 
архитектура 

Органикалық 
архитектура 

유기적건축

Органические вещества Органикалық заттар 유기질

Органические 
удобрения

Органикалық 
тыңайтқыштар

유기비료

Органический Органикалық 유기농의

Органическое 
удобрение

Органикалық 
тыңайтқыштар

유기비료

Органы управления 
инновационной 
деятельностью

Инновациялық 
белсенділікті басқару 
ұйымы

혁신 활동 관리 기관

Осадок Тұнба 앙금, 석출

Осадочные бассейн Шөгінді бассейні 퇴적분지

О
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Осаживание Бастықтыру 업셋

Осветительная 
арматура

Жарық арматурасы 라이트피팅

Освещение Жарықтандыру 조명

Освещение 
энергоэкономичное 

Энергия үнемдейтін 
жарық 

에너지 효율적인 조명

Освещенность Жарықтылық 조명도

Освоение Игеру 습득, 소유

Освоение и 
распространение 
принципиально новых 
видов технологий

Технологиялардың 
жаңа түрлерін 
дамыту және тарату

새로운 유형의 기술 
개발 과전파

Освоение новейших 
технологий

Жаңа технологиялар-
ды игеру

신기술개발

Освоение промышлен-
ного производства 
новых изделий

Жаңа өнімдерді 
қолдану 

새산업 품생산 개발

Основание Негіздеме 창립, 개설, 설립

Основной план Негізгі жоспар 기본계획

Основные концепции 
экогорода 

Экоқаланың негізгі 
тұжырымдамасы 

기초적개념친환경에
코시티

Основные продуктовые 
инновации 

Негізгі инновация 
өнімі

기본 식품 분야의 혁
신

Основные технологи-
ческие инновации

Негізгі технология-
лық инновациялар

기본 기술 혁신

Основные типы 
геотермальных 
электростанций

Геотермалды электр 
станцияларының 
негізгі түрлері

지열 발전소의 
기본유형

Основные 
экологические тренды

Негізгі экологиялық 
трендтер

주요환경동향

О



247

Особенности субъектов 
инновационного 
предпринимательства

Инновациялық кәсіп-
керлік субъектілердің 
ерекшеліктері

혁신적인 기업의 특징

Осознание необхо-
димости эффективной 
экономии энерго-
ресурсов

Энергия көздерін 
тиімді пайдалану 
қажеттілігін түсіну

효과적인 에너지 
절략에대한 필요성의 
인식

Остаток Қалдық 잔여물

Остроконечный Үшкір 끝이날카로운

Остывать Салқындату 냉각하다

Осуществленная 
инновация

Іске асқан 
инновациялар

혁신의실현

Ось Білік, белдік 축

Осьевой Белдіктік, біліктік 축의, 축을이루는

Отбор проб Сынамаларды іріктеу 샘플추출

Отвес Тіктеуіш 다림추

Отдел менеджмента 
инновациями

Инновациялық 
басқару департаменті

혁신관리부

Отклонение частоты Жиіліктің ауытқуы 주파수편이

Открытая подстанция Ашық қосалқы 
станциясы

옥외변전소

Открытый аккумулятор Ашық аккумулятор 옥외축전지

Отопительные приборы Жылыту аспаптары 가열장치

Отопление Жылыту 난방

Отработавшие газы Пайдаланылған газ 배기가스

Отражать Көрсету 격퇴하다

Отрасль Сала 분야

Отрицательный полюс Теріс полюсі 음극

Отходы потребления Тұтыну қалдықтары 소비잔여물

О
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Отходы производства Өндіріс қалдықтары 폐기물

Официальный прием Ресми қабылдау 공식접수

Офсайтное 
домостроение

Офсайттік үй салу 오프사이드의 가옥

Офшор Офшор 역외금융 센터

Охладитель Салқындатқыш 냉각재

Охрана водных 
ресурсов

Су қорларын қорғау 수자원보호

Охрана природных 
ресурсов

Табиғи қорларды 
қорғау

천연 자원 보존

Оценка воздействия Ықпалын бағалау 영향평가

Оценка жизненного 
цикла 

Тіршілік кезеңін 
бағалау

전과정 평가

Оценка инновация Инновациялық 
бағалау

혁신평가

Оценка результатов 
нововведения

Инновациялық 
әзірлемелер 
нәтижелерін бағалау

혁신결과의 평가

Очистка Тазарту 청소

Очистка сточных 
вод промышленных 
предприятий

Өнеркәсіптік  ағын 
суларды тазарту

산업 체들의 하수처리

Очистка бытовых 
стоков

Тұрмыстық 
суағарларды тазарту

생활 폐수 정화

Очищать; 
перерабатывать

Өңдеу 정제

Оштукатуривание Әрлеу 오버코팅

О
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Павильон Павильон 관

Павильон “мир 
энергии” 

“Энергия әлемі” 
павильоны

세계에너지관

Павильон «моя энергия 
будущего»

“Менің болашақ 
энергиям” павильоны

미래의에너지관

Павильон «энергия для 
всех»

«Баршаға арналған 
энергетика» 
павильоны

모든사람들을위한언
지관

Павильон «Казахстан» «Қазақстан» 
павильоны

카자흐스탄관

Параболоидный 
концентратор 

Параболоид 
концентраторы 

포물면선 광기

Параболоцилиндри-
ческий концентратор

Параболоцилиндрлік 
концентратор 

PTC형선광기

Параметры состояния 
экосистемы 

Экожүйе жағдайы-
ның параметрлері 

생태계상태조변수

Парниковый газ Парниктік газ 온실가스

Парниковый эффект Парниктік әсер 온실효과

Паровая турбина Бу турбинасы 증기터빈

Паровое отопление Бумен жылыту 증기터빈

Паровый Бу 증기

Парогазовая 
электростанция 

Аралас цикл электр 
станциясы 

복합발전소

Парогазотурбинная 
установка 

Газ және бу турбина-
лық қондырғы 

복합터빈장치

Пароль Құпиясөз 암호

Пассивная система 
солнечного отопления 

Күнмен пассивті  
жылыту жүйесі 

피동식태양열난방시
스템

Пассивное здание Пассивті ғимарат 수동적 건물

Пассивный дом Пассивті үй 수동적 집

П
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Пассивный экодом Пассивті эко-үй 수동적 에코 하우스
Патент Патент 특허권
Патентное право Патенттік құқық 특허법

Патентные лицензии Патенттік 
лицензиялар

특허실시권

Пашни Егістік жер 경지

Педаль тормоза Тежегіш басқышы 제동폐달
Пеллеты Түйіршіктер 펠릿
Пентан Пентан 펜탄
Первичная энергия Бастапқы энергия 일차 에너지
Первичные 
энергоресурсы 

Бастапқы энергия 
ресурстары 

일차 에너지 자원

Перевод транспорта 
на неуглеводородные 
топлива и 
электричество

Көлікті көмірсутекті 
емес жанармай мен 
электр қуатқа 
ауыс тыру

전기와 
비탄화수소연료로 
수송이전

Перевозка Тасымалдау 운송
Перегревать Қатты қызып кету 과열하다
Перегружать Артық тиеу 과적하다
Перегрузка 
трансформатора

Шамадан тыс 
трансформатор

변압기과부하

Перегрузка Шамадан тыс 
жүктеме

과적하다

Передача Жіберу 전송
Передача лицензий Лицензияларды 

табыстау
면허양도

Передача технологий Технологияларды 
табыстау 

기술이전

Передвижная 
электростанция 

Көшпелі электр 
станциясы 

이동발전소

Передвижные средства 
радиосвязи

Жылжымалы радио 
байланыс құралы

이동무선

П
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Передний план Алдыңғы план 전경

Передовой опыт Озық тәсіл 모범경영

Переключающая цепь Ауыстырғыш тізгін 스위칭회로

Переключение передач Беріліс ауысуы 변속

Переключение 
скорости 

Жылдамдықты 
ауыстыру 

변속

Перелив Шектен асу, құбылу 벌창 
Переменный Айнымалы 변수

Переменный ток Айнымалы тоқ 교류전류

Переменный 
электрический ток

Айнымалы электр 
тоғы

전기교류전류

Перенапряжение Тоқ кернеуінің 
ұлғаюы

과전압

Переносная скорость Ауыспалы 
жылдамдық

전송속도

Переобрабатывающая 
установка

Қайта өңдейтін 
құрылғы

재처리공장

Перерабатывающий 
завод

Өңдеу зауыты 가공시설

Переработка Өңдеу 가공

Переработка газа и 
жидких углеводородов

Газ және сұйық 
көмірсутекті өңдеу

액체및가스가공

Переработки отходов Қалдықтарды қайта 
өңдеу

폐기물가공업

Перерасход 
энергоресурсов

Энергия көдерінің 
артық жұмсалуы

에너지초과

Перерыв в подаче 
энергии 

Энергияны тарту 
кезіндегі үзіліс

정전

Переход к «зеленой» 
экономике

«Жасыл» 
экономикаға ауысу

녹색경제로의전환

П
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Переход к безопасному 
типу энергии

Қауіпсіз энергия 
түріне көшу 

안전한에너지로의
전환

Переход на другие 
виды топлива 

Отынның басқа 
түрлеріне ауысу 

연료의다른종류로의
전환

Перечень материалов Материал тізімі, 
тізбесі

자료의 목록

Перифирийное 
оборудование

Сырттағы жабдықтар 주변 장치

Перспектива Жоспар/болашақ 원근(화)법

Перфторуглероды Перфторсутектер 펄플루오로 탄소

Песчаник Құмдақ, құмтас 사암

Печатная плата Баспатөлем 인쇄 회로 기팜

Печатная схема Баспа сызбасы 인쇄 배선 

Печное топливо; 
топливо коммунально-
бытового назначения

Коммуналдық 
тұрмыстық отын

난방유

Пик напряжения Кернеу шыңы 전압 최고지

Пиковая мощность 
солнечного модуля 

Күн модулінің ең 
жоғары қуаты 

태양광모둘의 최고
지 힘

Пиковая мощность 
солнечного элемента 

Күн элементінің ең 
жоғары қуаты 

태양광 전지의 최고지 
힘

Пиковая мощность 
солнечной батареи 

Күн батареясының ең 
жоғары қуаты 

태양 전지판의 최고지 
힘

Пиковая мощность 
солнечной станции 

Күн станциясының 
ең жоғары қуаты 

태양열 발전소 의 
최고지 힘

Пилотный проект Пилоттық жоба 실험적인 프로젝트

Пиратство Қарақшылық 해적 행위, 해적질

Пиролиз Пиролиз 열분해

Письмо-приглашение Шақыру-хаты 초대편지

Питатель Бергіштік 공급장치 

Питающая сеть Жеткізуші желі 그물

П
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Питьевая вода Ауыз су 식수, 음료수

Плазма Плазма 플라스마

Планета Ғаламшар 행성, 혹성

Планирование инно-
ваций в организации

Ұйымдарда иннова-
ция лық жоспарлау

조직에서 혁신의 계획

Планирование ресурсов Ресурстар жоспары 자원 계획

Пластины Пластиналар 접시/ 평판

Пластмасса Пластмасса 플라스틱,
Плата для 
интегральных схем

Интегралдық сызбаға 
арналған тақта

집적 회고위해 질판

Платина Платина 백금

Платформа Тұғырнама 플랫폼

Пленочная изоляция Оқшаулау фольгасы 편팡식 태양열 
집열기/편팡한 태양 
에너지 수집기

Плоский фотоэлектри-
ческий коллектор 

Жалпақ фотоэлектрлі 
коллектор 

편팡한 광전 수집기(
콜렉터)

Плоскость Тегістік 평면

Плотина Бөгет 둑, 댐

Площадь поглощающей 
панели 

Сіңдіретін тақталар 
ауданы 

흡수판 지대/지역

Плуг Соқа 쟁기, 보습, 

Плутоний Плутоний 플루토늄

Пневматический Пневматикалық 공기가 가득한, 
공기가 있는

Побочный продукт Жанама өнім 부산물

Побочный эффект Жанама әсері 부작용

Поведение Мінез-құлық 거동, 행실, 행동

Поверхностная вода Жер үсті сулары 지표수

Поверхность Үсті, беті 표면

П
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Повторное включение Қайта қосу 반복의 발동

Повторное 
использование

Қайта қолдану 반복의 사용

Повысить эффектив-
ность ресурсов

Қорлардың 
тиімділігін арттыру

자원 효과성을 
증가하다

Повышение качества Сапаны жоғарылату 질을 높이다

Повышение качества 
государственных услуг

Мемлекеттік қызмет 
көрсетудің сапасын 
арттыру

국가의 서비스의 질을 
높이다 

Повышение 
энергоэффективности 

Энергия тиімділігін 
арттыру 

에너지 효율을 높이다

Поглощающая панель 
солнечного коллектора 

Күн коллекторының 
сіңдіретін тақтасы

흡수판

Погода Ауа-райы 날씨

Подача энергии Қуат беру 에너지 공급

Подвеска Аспа 서스펜션, 현수

Подвесной изолятор Аспалы изолятор 현수 애자 

Подготовка и организа-
ция производства

Өндірісті дайындау 
және ұйымдастыру

생산을 준비와 조직

Поддержка Қолдау 지지(하다)

Поддержка стартапов Стартаптарды қолдау 착수를 (새로운 사업) 
지지하다

Поддон Тұғырық; түпқойма 팔레트, 받침접시

Поделочные камни Жартылай қымбат 
бағалы тастар

그릇된 보석

Поддержка (экспозиции) Қолдау 받치는 것

Подземное 
строительство

Жер асты құрылысы 지하의 건축

Подземный Жерасты 지하의

Поднимать 
производительность

Өнімді арттыру 생산성을 올리다/ 
신장시키다

П
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Подписание соглашения Келісімге қол қою 협정을 서명하기

Подпорка Тірек 지주

Подпочвенная вода Жерасты сулары 지하수

Подстанция Қосалқы станциясы 변전소

Подходы к определе-
нию инноваций

Инновациялық 
анықтау тәсілдері

이노베이션 정의에 
전급

Пожарный автомобиль Өрт сөндіру 
автокөлігі

소방차

Позитивное» 
потребление 

Дұрыс тұтыну 강요된 소비

Поиск альтернативных 
источников энергии

Баламалы қуат 
көздерін іздеу

대체 에너지원을 
찾기/ 수색

Поиск путей для 
перевода энергии

Энергияны 
тасымалдау 
тәсілдерін іздестіру

에너지 전달 위해 
방법(길)을 수새하다

Поисково-разведочные 
работы; разведка 
месторождения

Барлау зерттеу 
жұмыстары; 
жер қойнауын барлау

탐사, 답사(하다)

Поисковые 
исследования

Зерттеулер 탐사 연구

Поисковые 
фундаментальные 
исследования

Іргелі ғылыми 
зерттеулер іздеу

탐사 근반적인 연구

Поисковый прогноз Іздеу болжамы 탐사 (찾기) 예상

Показатель степени Дәреже көрсеткіші 정도의 지수

Показатель 
энергоэффективности 

Энергия тиімділігі 
индексі

에너지 효율 지수

Показатель эффектив-
ности инноваций 
затратного типа

Мұндай инновация-
лар қымбат ретінде
тиімділік
көрсеткіштері

이노배이션 소비 
효율의 지수

П
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Показатель 
эффективности 
энергоиспользования

Энергияны тиімді 
пайдалану көрсеткіш

에너지사용의 효율 
지수

Покрытие Жабу 덮다, 씌우서

Поле гелиостатов Гелиостаттар даласы 일광경 지역

Поле инновационной 
активности

Инновациялық 
қызметті саласы

혁신 (이노배이션) 
활동 지역

Полезная энергия Пайдалы энергия 유효에너지

Полезные ископаемые Пайдалы қазбалар 땅속의 자원

Поликремний Поликремний 폴리실리콘

Поликристаллический 
кремний 

Поликристалды 
кремний 

다결정 실리콘

Политика Саясат 정책, 정치

Политика в области 
инновационной 
деятельности

Инновация саласы 
саясаты

이노배이션의 정책

Политика организации Ұйым саясаты 조직(단체)의 정치

Политическая экология Саяси экология 정책적인 생태학

Полная нагрузка Толық жүктелім 전부한 적재

Полная энергоемкость 
продукции 

Жалпы өнімге 
жұмсалатын энергия 

전부한(전체의) 
에너지 생산성 

Полное потребление Толық тұтыну 전체의/ 총 소비고

Положительный полюс Оңполюсі 긍정적인 극

Поломка Істен шығу 고장

Полоса зеленых 
насаждений 

Орман алқаптарын 
отырғызу 

그린벨트, 녹지대

Полупроводник Жартылай өткізгіш 반도체

Получение биотоплива Биоотынды өндіру 바이오 연료를 수취

Пользователь Тұтынушы/
қолданушы

소비자, 이용자, 
사용자

Полюс Полюс 극

П
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Полярность Кереғарлық 양극성

Помощь в 
организационных 
работах.

Ұйымдастырушылық 
жұмыстарға көмек 
көрсету

조직적인 일에 도움

Понижать Төмендету, бәсеңдету 낮추다, 

Понижающая передача Төмендетуші құрал 낮추는 (저하시킨, 
내리는) 어댑터

Понижающее 
устройство 

Төмендетуші 
қондырғы 

낮추는 기구 

Понижение Төмендеу 저하, 낮추다

Попутный газ Ілеспе газ 수반하는 가스

Поражающий ток Зақымдаушы ток 부딪친/ 치는 전류

Пористая порода Кеуекті тау 
жыныстары

다공질 암석

Пористость; ноздрев-
атость; скважинность

Кеуектік 다공성

Пористый Кеуекті 다공질

Пороговое значение Шекті мөлшер 하한 값, 임계값

Порода Тау жынысы 암석

Порошок Ұнтақ 가루

Портфельный инвестор Қоржындық инвес тор 서류 가방이 있는 
투자자

Посетитель Қатысушы 손님, 방문객

Последователи Ізбасарлар 추종자, 신봉자, 
모방자

Постоянный ток Тұрақты тоқ 직류

Построить газотрубин -
ную элекстростанцию

Газтрубиналық 
электрстанса салу

가스 터빈 발전소를 
건설하다

Потайной Жасырын 비밀의

Потенциал Әлеует 이노배이션 가능성/
잠재력

П
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Потенциал Әлеует 가능성/잠재력

Потенциал глобального 
потепления 

Жаһандық жылыну 
әлеуетті 

지구 온난화의 
가능성이

Потенциальные 
возможности 
нововведений

Әлеуетті 
инновациялар

새제도 가능성

Потенциальные инно-
вационные объекты

Әлеуетті инновация-
лық нысандар

가능한 이노배이션 
객체

Потери Шығындар 손실, 손해

Потеря энергии Энергия жоғалту 에너지 손실

Поток Ағын 유입

Потоки энергии Энергия ағымы 에너지의 유입

Потребители энергии Энергия 
тұтынушылары

에너지 소비자들이

Потребительная 
стоимость новшества

Мән инновацияларды 
пайдалану

가치 현신을 사용

Потребление Тұтыну (에너지-식품-물질의) 
소비

Потребление топливно-
энергетических 
ресурсов

Энергетикалық және 
отын-жанармай 
көздерін қолдану

에너지와 연료를 
소비/사용

Потребление энергии Энергияны 
пайдалану

에너지를 사용

Потребляемая 
мощность

Тұтынатын қуат 소비전력

Потребляемое топливо Қолданылатын отын 소비 연료

Потребности людей Халық қажеттілігі 사람의 소용

Потребности 
производственного 
процесса

Өндіріс қажеттіліктер 생산 과정의 필요성

Потребность Қажеттілік 필요

П
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Правила техники 
безопасности

Қауіпсіздік техника 
ережесі

안전기준

Практические решения 
в области энергетики

Энергетика сала-
сындағы мәселелерді 
іс жүзінде шешу

에너지 분야에 실제적 
해답

Превращение Айналу 대화

Предварительно 
рассверлить

Алдын ала бұрғылап 
кеңейту

미리의 증강

Предварительное 
усиление

Алдын-ала 
күшейткіш

전치 증폭기

Предварительный Алдын ала 전제하더적

Предельное значение Шектік мөлшер 극한값

Предложение Ұсыныс 제안, 제의, 청혼

Предметная 
специализация

Тақырыптық 
мамандандыру

주제의 전문화

Предотвращать 
загрязнения

Ластанудың алдын 
алу

사전오염예방 

Предотвращение 
чрезвычайных 
ситуаций 

Төтенше 
жағдайлардың алдын 
алу 

비상사태를 예방하다

Предохранитель Сақтандырғыш 예방기구

Предпринимательство Кәсіпкерлік 사업

Предсказывать, про-
рочить; прогнозировать

Болжамдау 예언하다

Преимущества 
фотовольтаики 

Фотовольтаиктер 
артықшылықтары 

광전지의 우세

Преобразование 
энергии 

Энергияың түрленуі 에너지 전환/변형

Преобразование 
солнечной энергии 

Күн энергиясының 
түрленуі 

태양 에너지의 변형

Преобразователь Түрлендіріш 변환기, 전환시키는 
사람

П
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Преобразовывать Қайта жасау/өңдеу 개조하다

Пресса Баспасөз 언론, 언론인들

Прессовать Қысу, сығымдау, 
баспақтау

공포

Прибавление Қосу 증설

Прибивать Қағу 검치다(겸치다)

Приближение Жақындау 다가가다, 

Привод Жетек 구동

Привод ленты Таспа желі, жетек, 
тартпа

테이프 구동

Приводимый в 
действие

Қозғалысқа алып 
келу

움직이다

Приводное устройство Қозғалтқыш құрылғы 구동 기구

Приготовление Дайындылығы 준비

Прием Қабылдау 접수처/접수실

Приемник Қабылдағыш 접수 담당자

Приемник солнечной 
энергии 

Күн энергиясын 
қабылдағыш 

태양 에너지의 수신기

Прикладные научные 
исследования

Қолданбалы ғылыми 
зерттеулер

응용 연구

Приливная 
электростанция 

Су электростанциясы 조력 발전소

Применение комбини  -
рованных энерготехно-
логических процессов

Аралас 
энерготехникалық 
үдерістерді қолдану

조합된 에너지를 적용

Применение солнечных 
коллекторов 

Күн коллекторларын 
пайдалану 

태양 에너지 수집기를 
적용

Принадлежности Жабдықтар 태클, 장신구

Принтер Принтер 프린터/ 인쇄업자

Принципы биоклима ти-
ческого дома 

Биоклиматологиялық 
үйдің қағидалары

프린터

П



261

Принципы устойчивого 
развития 

Тұрақты даму 
қағидалары 

생산물분배원리

Принципы экватора Экватор қағидалары 적도원칙

Принятие, внедрение и 
применение наиболее 
прогрессивных методов 
использования энергии

Энергияны пайдала-
нудың ең озық 
тәсілдерін қабылдау, 
енгізу және қолдану

채택, 구현및최고의에
너지관행의사용

Приоритетная задача Басым міндеттер 이전작업

Приоритетная 
наукоемкая технология

Білімге негізделген 
басым технология

우선지식기반기술

Приоритеты Басымдылық 지식기반기술

Природная среда Табиғи орта 우선

Природные материалы Табиғи материалдар 천연 소재

Природные ресурсы Табиғат ресурстары 천연 자원

Природный газ Табиғи газ 천연 가스

Природный источник Табиғи қайнар көз 천연 자원

Природный капитал Табиғи капитал 천연석재

Природный комплекс Табиғи кешен 천연복잡한

Природный 
энергоноситель

Табиғи энергия 
тасымалдаушы

천연 에너지 운반체

Природоемкость Қоршаған ортаны 
әлеуеті 

자연 에너지원

Природоохранные 
конвенции

Табиғатты қорғау 
конвенциялар 

환경 협약

Природопользование Табиғат қолданысы 환경 협약

Приток Ағым 환경 관리

Приток энергии Энергия ағыны 유입

Пробирка Тест-түтік 에너지의흐름

Пробка Тығын 시험관

Провал напряжения Кернеу сәтсіздігі 플러그

П



262

Проводник Өткізгіш 지휘자

Проволочная сетка Сым тор 지휘자

Программа Бағдарлама 프로그램

Программа 
энергосбережения 

Энергия үнемдеу 
бағдарламасы 

에너지 효율 프로그램

Программное 
новшество

Бағдарламалық 
жаңашылдық

에너지 효율 프로그램

Продвижение Алға жылжыту 소프트 웨어혁신

Продукты горения Жанғыш өнімдер 진보

Продукция Өнім 연소생성물

Проект Жоба 계획

Проектировать Жобалау 계획하다

Проекты устойчивого 
развития

Тұрақты даму 
жобалары

지속적 성장 프로젝트

Произведенный 
энергоноситель 

Өндірілген энергия 
көзі 

생성된에너지원

Производитель Өндіруші 제조업자

Производитель энергии Энергия өндірушісі 제조업자

Производительность Өнімділік 에너지생산

Производственное 
проектирование

Өндірістік жобалау 생산설계

Производственные 
технологии 
потребления 
энергоресурсов

Энергия 
ресурстарын тұтыну 
жөніндегі өнді ріс 
технологиялары

에너지 소비의 
생산기술

Производственный 
цикл

Өндірістік цикл 에너지 소비의 
생산기술

Производство Өндіру 생산사이클

Производство энергии Энергия өндірісі 에너지생산
Промышленная 
революция 

Индустриялық 
революция 

산업혁명

П
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Промышленность Өнеркәсіп 산업

Промышленные ком -
пании ориентирован-
ные на ценности 

Құндылықтарға 
бағытталған өнер-
кәсіптік компаниялар

산업용석탄매장량

Промышленные товары Өнеркәсіп тауар 산업 기업 가치에 
초점을 맞춘

Промышленный двор Индустриялық аула 산업마당

Пропан Пропан 프로판

Пропорциональность Барабарлық 프로판

Пропуск Рұқсатнама 암호

Пропуск зажигания Оталдыру 암호

Прорыв в производстве Өндірістегі жетістік 생산 / 제조혁신

Пространство/космос Ғарыш 공간 / 환경

Противовес Ауырлық; карсы 
салмақ

공간 / 환경

Противовыбросовый 
превентор; противо-
выбросовая задвижка

Атқылауға қарсы 
қондырғылар

폭발방지 장치

Проточный солнечный 
коллектор 

Ағынды күн 
коллекторы 

폭발방지장치

Проходной изолятор Өтпелі изолятор 부싱

Процветание Өркендеу 부싱

Процесс Үрдіс 방법

Процесс интуитивного 
мышления

Интуитивті ойлау 
үрдісі

직관적인 사고의 과정

Процесс преобразования Түрлендіру үрдісі 변환 프로세스

Процесс создания 
и освоения новой 
техники (технологий)

Жаңа технология-
ларды құру 
және даму үрдісі 
(технологиясы)

생성과 새로운 기술 
개발의 과정 (기술)

П
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Процесс целенаправ-
ленного изменения

Мақсатқа бағыттал-
ған өзгеру үрдісі

목적이 변화의 과정

Процессно-финансо-
вый подход к опреде-
лению инноваций

Инновацияны анық-
тау дың процестік-
қаржылық тәсілі

혁신의 정의 
프로세스실용적인 
접근 방식

Пружина Серіппе 스프링

Прямые инвестиции Тікелей 
инвестициялар

직통

Псевдоинновация Жалған инновация 의사의혁신

Пуленепробиваемое Оқ өтпейтін 방탄의

Пусковой реостат Реостаттық бастау 시작가감저항기

Пусковой ток Жүргізілетін, жібері-
ле тін, іске қосылатын 
ток

기동전류

Пьезогенератор Пьезогенератор 압전발전기

Пьезоэлектрический Пьезоэлектрлі 압전

Работа 
электроустановки 

Электр қондырғысын 
орнату жұмысы

전기 설치 공사

Работа энергосистемы Энергия жүйесінің 
жұмысы

에너지시스템운영

Рабочая температура Жұмыс 
температурасы

작동온도

Рабочее напряжение Жұмыс кернеуі 작동전압

Рабочий Жұмыс 노동자

Радиация Радиация, сәуле 방사

Радикальное 
перепроектирование

Радикалды қайта 
жобалау

급진적인재설계

П / Р
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Радикальное перепроек -
тирование и обновление 
деловых процессов 

Іскери үрдістерді 
түбегейлі қайта 
жаңарту 

비즈니스 프로세스 
및업데이트의 
급진적인 재설계

Радиоактивное 
загрязнение 

Радиоактивті ластану 방사능 오염

Радиоактивность Радиоактивтілік 방사능

Радиоактивные 
материалы 

Радиоактивті 
материал

방사성물질

Радиоактивные отходы Радиоактивті 
қалдықтар

방사성폐기물

Радиоактивные 
элементы

Радиоактивті 
элементтер

방사성원소

Радиосвязь Радио байланыс 라디오확산

Радиотелефония Радиотелефония 무선전화

Радиоэлектронное 
средство

Радиоэлектронды 
құралдар

무선전자수단

Радиус Радиус 반지름

Разведка запасов Қорды зерттеу 탐구

Разведка и добыча 
углеводородного сырья

Көмірсутек 
шикізаттарын барлау 
және өндіру 

탐사및탄화수소의
생산

Разветление Тармақтану 분기

Развитая 
инфраструктура

Дамыған 
инфрақұрылым

개발인프라

Развитие Даму 개발

Развитие альтернатив-
ных источников 
энергии

Баламалы энергия 
көздерін дамыту

대체 에너지원의 개발

Развитие 
ветроэнергетики

Жел энергиясын 
дамыту

풍력 에너지의 개발

Р
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Развитие и модерниза-
ция традиционной 
энергетики

Дәстүрлі 
энергетиканы дамыту 
және жаңғырту

전통적인 에너지의 
개발 및 현대화

Развитие национальной 
электросети

Ұлттық электро-
жүйені дамыту

국가 전기 
그리드의개발

Развитие социальной 
инфраструктуры

Әлеуметтік инфрақұ-
ры лымды дамыту

사회 기반 시설의 
개발

Развитие технологии Технологиялардың 
дамуы

기술개발

Развитие угольной 
энергетики

Көмір энергетикасын 
дамыту

석탄화력개발

Развитие 
экологического жилья

Экологиялық тұрғын 
үй дамыту

생태주택개발

Развитие ядерной 
энергетики

Атом энергетикасын 
дамыту

핵에너지의개발

Разгрузка Жүктеме 언로드

Разделительный 
трансформатор

Оқшаулау 
трансформаторы

절연변압기

Разлив реки Өзеннің тасуы 홍수

Различные загрязняю-
щие вещества

Әртүрлі ластаушылар 다양한오염물질

Различныхе 
гидросооружения

Түрлі су 
құрылғылары

다양한수력구조

Размах крыла Қанаттарының өрісі 날개길이

Размер Мөлшер 치수

Размещение Орналыстыру 처분

Разобрать для 
повторной утилизации

Қайта кәдеге жарату 
үшін бөлшектеу

재이용을위해분해합
니다

Разработка Өндіру 개발

Р
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Разработка и 
практическое 
освоения технических, 
технологических 
и организационно-
экономических 
нововведений

Тех ни ка лық, 
техно логия лық, 
ұйымдастыру шылық 
және экономикалық 
инновация ларды 
жобалау және 
практикалық 
тұрғыдан дамыту

기술, 조직 및 경제 
혁신 디자인 및 실용 
개발

Разработка 
месторождения

Кен орнын игеру 필드개발

Разработка 
энергосберегающих 
технологий

Энергия үнемдеу 
технологияларын 
дамыту

에너지 절약 
기술의개발

Разрешения на выброс Қалдықтарды төгуге 
рұқсат

배출허용

Разрушение, разрыв Жарылу 붕괴

Разряжать Разрядтау 방출

Разъединитель Ажыратқыш 단로기

Рама Рама 틀

Рапределитель Айырғы; үйлестіруші 살수장치

Раскаленный Ыстықеселей 뜨거운지글지글

Распределение 
энергетических потерь

Энергетикалық 
шығындарды бөлу

에너지 손실의 분포

Распределенная 
генерация

Үлестірілген 
генерация

분산발전

Распределительная 
система

Тарату жүйесі 분배시스템

Распределительная 
электрическая сеть

Электр бөлу желісі 유통 전기 네트워크

Распределительное 
коммунальное 
предприятие

Коммуналдық тарату 
кәсіпорыны

배포공공회사

Р
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Распределительные 
линии

Тарату желілері 유통라인

Распространенный 
источник энергии 

Көп таралған энергия 
көзі

에너지의공통소스

Растяжение Созылу 당김

Расход газа; 
потребление газа

Газды тұтыну 가스소비

Расход электроэнергии Электр энергиясы-
ның шығыны

전기사용량

Расход энергетических 
ресурсов 

Энергия ресурстарын 
тұтыну

에너지자원의소비

Расширять Кеңейту 넓히다

Расщепленная обмотка Сплит орамасы 분할권선

Рациональное 
потребление энергии

Энергия көзін 
ұтымды тұтыну

합리적인 에너지 소모

Рациональное 
природопользование

Табиғатты ұтымды 
пайдалану

환경관리

Реагировать Жауап беру 반응하다

Реактор Реактор 원자로

Реализация Жүзеге асыру 이행

Реализация 
инновационной 
стратегии

Инновациялық 
стратегиясын жүзеге 
асыру

혁신적인전략의구현

Реализация проекта Жобаны іске асыру 프로젝트실현

Реальная стоимость Нақты құны 실제비용

Реверс Реверс 역전

Реверсивный режим Реверсивті режим 리버스모드

Регенеративная энергия Жаңартылатын 
энергия

재생에너지

Регулирование Реттеу 규제

Р
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Регулирование 
энергопотребления

Энергия реттеу 에너지관리

Регулировать Реттеу 맞추다

Регулировка яркости Жарықты реттеуші 밝기조절

Регулируемый Басқарылатын 정돈. 조정. 조절

Регулятор Реттегіш 조절기

Регулятор температуры Температура 
реттеуші құрылғы

온도제어장치

Редкоземельные 
металлы

Сирек кездесетін жер 
металдары

희토류금속

Реестр углеродных 
единиц

Көміртегі 
бірліктерінің тіркелуі

탄소단위의레지스터

Режим Режим 상태

Резерв мощности Қуат қоры 파워리저브

Резервная копия Сақтық көшірмесі 백업사본

Резервный фонд Резервтік қор 준비금

Резервуар Сұйыққойма 탱크

Резервы Ережелер 식량

Резистор Резистор 저항기

Резонанс в 
электрической цепи

Электр тізбегінің 
резонансы

전기회로에서공진

Результаты реализации 
новой инновационной 
политики

Жаңа инновациялық 
саясатты іске асыру 
нәтижелері

새로운혁신정책의구
현결과

Реинжениринг бизнеса Бизнесті қайта 
үлгілеу

재설계사업

Реинжиниринг Реинжиниринг 리엔지니어링

Рейдер Рейдер 침입자

Реконструкция Қайта жаңарту 재건

Рекреационный Рекреациялық 레크리에이션

Р
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Рекультивация Қалпына келтіру 교정

Рельс Рельс 레일

Рельсовый транспорт Теміржол көлігі 철도차량

Ремонт Жөндеу 수리

Рентгеновские лучи Рентген сәулелері 선

Реостат для регулиро-
вания света лампы

Лампа жарығын 
реттеуші реостат

주차

Ресивер Ресивер 리시버

Ресурс Қор 의지

Ресурс ветра Жел ресурсы 풍력자원

Ресурс морей Теңіз ресурсы 바다자원

Ресурс океан Мұхит ресурсы 해양자원

Ресурсная база Ресурстық база 자원자료

Ресурсная гистограмма Ресурс гистограмма 자원히스토그램

Ресурсное календарное 
планирование

Ресурстарды 
жоспарлау

자원스케줄링

Ресурсный отказ Ресурс жеткіліксіздігі 리소스실패

Ресурсный потенциал Қор әлеуеті 자원잠재력

Ресурсообеспеченность Ресурспен қанымдау 자원지원

Ресурсосберегающая 
технология

Ресурстық үнемдеу 
технологиясы

자원절약기술

Ресурсосбережение Ресурстарды үнемдеу 자원절약

Ресурсоэффективность Ресурс тиімділігі 자원효율성

Ресурсоэффективность 
в энергетике

Энергетикадағы 
ресурстық тиімділік

에너지분야에서자원
효율성

Ресурсы Ресурс 자원

Р
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Ресурсы и 
организационный 
механизм (технология 
деятельности и 
организационная 
структура)

Ресурстар және 
ұйымдастырушылық 
механизмі 
(технология қызметі 
және ұйымдастыру 
құрылымы)

자원과제도적기구 (
기술활동과조직구조)

Рецессия Рецессия 경기후퇴

Рециклирование Кәдеге жарату 재활용

Решение задач Мәселені шешу 문제해결

Ржавчина Тот 녹

Риск Тәуекел 위험

Риск для здоровья Денсаулық үшін 
қауіп

건강위험

Риск неуправляемости 
проектом

Жобаның тәуекел 
қаупі

프로젝트의 위험

Риск оригинальности Өзіндік қаупі 독창성의 위험

Риск технологической 
неадекватности

Технологиялық 
дәрменсіздік тәуекел

기술무 능력의 위험

Риск финансовой 
неадекватности

Қаржылық 
дәрменсіздік тәуекел

금융부적 합의 위험

Рисковое 
предпринимательство

Қауіпті бизнес 위험사업

Рисковые подразделе-
ния компаний

Компаниялардың 
тәуекел бөлімшелері

회사의리스크부문

Риф Риф 암초

Родник Бұлақ 샘. 원천, 시초

Розничная цена Бөлшек сауда бағасы/
дара бағасы

소매가격

Роликовый сварной 
шов

Дөңгелекті 
дәнекерленген тігіс

용접솔기

Роль энергосбережения Энергия үнемдеудің 
рөлі

에너지 절약의 역할

Р
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Рост валового 
внутреннего продукта

Ішкі жалпы өнімнің 
өсімі

국내총생산액의성장

Рост тарифов Тарифтер өсуі 관세율을 올립니다

Рост тарифов на 
электроэнергию

Электроэнергияға 
тарифтардың өсуі

전기요금의 증가

Ротонда Ротонда 원형의건물

Роторное бурение Роторлық/айналмалы 
бұрғылау

로터리드릴링

Руда Кеніш 광석

Руды чёрных металлов Қара метал кен 
орындары

흑색금속

Рукоятка Тұтқа 핸들

Рулевое колесо Рөлдік дөңгелек 핸들

Рулетка Өлшеуіш 룰렛

Руль Меңгерік 키

Рынок Нарық 시장

Рынок арендного жилья Жалға берілетін 
тұрғын үйін нарығы

임대주택의시장

Рынок инвестиций Инвестициялық 
нарығы

투자시장

Рынок конкуренции 
инноваций

Нарық инновациялық 
конкурсы

시장혁신경쟁

Рынок научно-
технической продукции

Ғылыми-техникалық 
өндірістік нарығы

과학및기술적인 
생산의 시장

Рынок электроэнергии Электр 
энергиясының 
нарығы 

전기에너지의 시장

Рыночная стратегия Нарық стратегиясы 시장전략

Рычаг Иінтірек, тетік 레버

Р
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Садово-парковое 
строительство

Бақ-саябақ 
құрылысы

조경

Самоход Өздігінен жүретін 
машина

자주포

Санация Қалпына келтіру 교정

Санитарные условия Санитарлық 
жағдайлары

위생상태

Сбой Кемшілік 잘못

Сборная шина Құрама шинасы 모선

Сбыт Сату 판매

Свалка Қоқыс тастайтын жер 오물장

Свалка мусоров Қоқыс үйіндісі 매립장

Сварочная горелка Дәнекерлеу 
жанарғысы

용접 토치

Сварочный 
трансформатор

Дәнекерлеу 
трансформаторы

용접용 변압기

Сверло Бұрғы 송곳

Сверхзвуковая 
аэродинамика 

Дыбыстан жылдам 
аэродинамика

초음속학

Сверхпроводимость Жоғары өткізгіштік 초전도성

Свет Жарық 광선

Свет/освещение Жарық (тандыру) 조명

Светодиодная лампа Жарық шамы 레드램프

Светодиодные фонари Жарықдиодтық шам 레드랜턴

Свето-излучающий 
иод

Жарық тарататын 
диод

발광다이오드

Светосигнальное 
устройство 

Жарықтық ескерту 
құрылғысы

지시등

Р / С
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Светочувствительная 
пленка

Сезімтал жарық 
қабықшасы 

빛민감한 봉투

Свеча зажигания Тұтандыру білтесі 점화전

Свинец Қорғасын 연

Сгорание Жану 연소

Себестоимость Өзіндік құн 원가

Сейсмический Сейсмикалық 지진에 의한

Сейсмоприёмник Сейсмикалық 
қабылдағыш

수진기

Сейсморазведочные 
работы; сейсмометри-
ческие исследования

Сейсмикалық барлау, 
зерттеу

탄성파탐사

Сейсмосъемка Сейсмотұрақ-
тылығын тексеру

탄성파탐사

Сектор Сектор 섹터

Сектор услуг Қызмет көрсету 
саласы 

서비스 산업

Сельскохозяйственное Ауыл шаруашылық 농업

Сенсорное 
информационное окно

Сенсорлық ақпарат 
қорабы

감각의정보상자

Сера Күкірт 황

Сертификация Сертификация 증명

Сетевая диаграмма Желілік диаграмма 망조직 선도
Сетевая связь Желілік байланыс 연결망

Сетевое напряжение Тоқ кернеуі, желілік 
тоқ

메인즈전압

Сетевой штепсельный 
разъём 

Желілік штепселді 
жалғану

메인즈플러그

Сеть Желі 네트워크
Сжатый воздух Сығылған ауа 압축 공기
Сжигание отходов Қалдықтарды өртеу 소각

С
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Сжиженный 
природный газ

Сұйылтылған 
табиғи газ

천연가스액상화

Сигнальная лампа Сигналдық шам 지표빛

Сила Күш 힘

Сила ветра Желдің күші 풍력

Сила тяжести Ауырлық күші 중력

Силовая установка Күш беретін 
қондырғы

원전

Силовой 
трансформатор

Күш трансформаторы 전원변압기

Синергетическое 
градостроительство

Синергетикалық 
урбанизм

시너지도시계획

Синтез Синтез 종합

Синтетические 
продукты удобрения

Синтетикалық 
тыңайту өнімдері

합성비료제품

Синхронные 
электродвигатели

Синхронды электр 
қозғалтқыш

동기전기모터

Синхронный 
компенсатор

Синхрондық 
компенсатор

동기보상기

Система Жүйе 시스템

Система вакуумного 
сбора

Вакуумдық жинау 
жүйесі

진공수집시스템

Система 
водоснабжения 

Сумен жабдықтау 
жүйесі

물은보급제도

Система выхлопа Пайдаланылған 
газдың шығу жүйесі

배기시스템

Система Каспийского 
трубопроводного 
консорциума

Каспий құбыр 
консорциум жүйесі

카스피 해파이프라인
컨소시엄 시스템

Система мощности Күш жүйесі 전원계통

Система освещения Жарықтандыру 
жүйесі

조명시스템

С
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Система охлаждения Салқындату жүйесі 냉각장치

Система очистки 
сточных вод

Ағынды суларды 
тазарту жүйесі

하수시스템

Система продвижения 
научно-технических 
разработок и 
наукоемкой продукции

Ғылыми-техника-
лық зерттеулер мен 
жоғары техноло-
гиялық өнімдерді 
дамыту жүйесі

과학 기술의 개발과 
첨단 제품을 홍보 
시스템

Система 
производствен-
но-технологичес-
кой поддержки 
создания новой 
конкурентоспособной 
наукоемкой продукции 
и высоких технологий

Жаңа бәсекеге 
қабілетті, жоғары 
технологиялық 
өнімдерді өндірістік-
технологиялық 
тұрғыдан қолдау 
жүйесі

새로 경쟁력인 
첨단제품을 만든 
산업및기술의 지원 
시스템과 첨단기술

Система тяг Күш жүйесі 견인시스템

Система 
централизованного 
теплоснабжения

Орталықтанды-
рылған жылумен 
жабдықтау жүйесі

집중열공급시스템

Система 
энергетической 
безопасности

Энергетикалық 
қауіпсіздік жүйесі

에너지안보시스템

Систематическая 
инновация

Жүйелі инновация 체계적인 혁신

Системное 
программное 
обеспечение

Жүйелік 
бағдарламалық 
қамтамассыз ету

시스템 소프트 웨어

Системы воздушного 
отопления

Ауамен жылыту 
жүйелері

공기난방시스템

Системы отопления Жылыту жүйелері 난방시스템

Системы учета 
электрической энергии

Электр энергиясын 
есепке алу жүйелері

전기에너지회계시
스템

С
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Скачок от 
теоретического знания 
к практике

Теориялық білімнен 
практикалық білімге 
ауытқу

이론적지식을 활용 하
는 점프

Скважина Ұңғыма 좁은 구멍

Скрученная жила Тізбекті желі 연선지휘자

Слабый луч Әлсіз сәуле 약한 빛

Слабый ток Әлсіз ағымдағы тоқ 약한현재

Сливать Қосылу 합병하다

Слияние Біріктіру 합류

Слой Қабат 층

Слой грунта Топырақ қабаты 흙층

Службы координации 
инноваций

Инновацияны 
үйлестіру қызметі

코디네이션서비스
혁신

Случайная выборка Кездейсоқ сұрыптау 메인플러그

Смазывать Майлау 윤활하다

Смарт-сервис Смарт қызметі 스마트서비스

Смарт-стекло Смарт әйнек 스마트유리

Смешиваться, 
перемешиваться

Араласу 섞다

Смола Шайыр 수지

Снабжение Жабдықтау 공급

Снабжения энергии Энергиямен 
қамтамасыз ету

에너지의공급

Снежный покров Қар қабаты 잔설

Снижать угрозу Қауіп-қатер 
мөлшерін азайту

위협을 줄이다

Снижать цены Бағаны түсіру 가격을 내리다

Снижение потребления 
ископаемого топлива

Қазба отынының 
тұтынуының 
төмендеуі

화석 연료의 소비가축
소 한다

С
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Снижение потребления 
ископаемого топлива и 
выбросов углекислого 
газа

Қазбалы жанармайды 
пайдалану және 
көмірқышқыл газы-
ның шығарылуын 
азайту

화석연료의소비감소
및이산화탄소배출량

Снижение потребления 
топлива

Жанармай 
пайдалануын азайту

연료소비량의저감

Снижение удельных 
энергозатрат

Салыстырмалы 
энергия шығынын 
азайту

특정에너지소비량의
감소

Снижение энергоёмкос-
ти внутреннего валово-
го продукта (ВВП)

Жалпы ішкі өнімге 
(ЖІӨ) жұмсалатын 
энергияны азайту

국내총생산(GDP)의
에너지밀도감소

Снижение, падение Құлдырау, төмендеу 불경기

Снять изоляцию Ажыратуды тоқтату 절연제거

Собиратель энергии Энергия жинақтағыш 에너지수집기

Собиратель энергии 
волны

Толқын энергиясын 
жинағыш

파동 에너지 수집기

Событие Іс-шара 사건

Совершенствование Жетілдіру 완벽

Совершенствование 
структуры 
энергетического 
оборудования

Энергетикалық 
жабдықтардың 
құрылымын 
жетілдіру

전원장치의구조개선

Совместное выполне-
ние обязательств

Міндеттемелерді 
бірлесе орындау

약속의합동실현

Совместное 
предприятие

Бірлескен кәсіпорын 합동사업

Совокупный 
ветропотенциал

Жиынтық жел әлеуеті 골재바람잠재적인

Современные 
технологии

Заманауи 
технологиялар

현대기술

С
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Современные 
энергосистемы

Заманауи 
энергожүйелер

현대 전력 시스템

Соглашение о транзите 
электроэнергии

Электр энергиясы-
ның транзиті туралы 
келісім

전기교통에관한협정

Соединение Байланыс/қосынды 결합

Соединительная тяга Біріктіргіш күш 연결봉

Создание новой 
технической или 
социально-экономи-
ческой системы

Жаңа техникалық 
және әлеуметтік-
экономикалық 
жүйесін құру

새로운기술 만들기 및 
사회경제시스템

Создание новшества Инновациялар құру 혁신 만들기

Сокращение выбросов Зиянды заттардың 
шығарылуын азайту

배출물감소

Сокращение потерь 
при добыче

Өндіріс шығындарын 
азайту 

생산에감소손실

Соленость/засоление Тұздылық 염분농도

Солнечная батарея Күн батареясы 태양전지

Солнечная система Күн жүйесі 태양계

Солнечная станция Күн станциясы 태양열발전소

Солнечная тепловая 
энергия

Күн жылу энергиясы 태양열발전

Солнечная энергия Күн энергиясы 태양에너지

Солнечное отопление Күн сәулесі арқылы 
жылыту

태양열난방

Солнечное тепло Күн жылуы 태양모듈

Солнечные батареи Күн батареялары 태양전지

Солнечные коллекторы Күн коллекторлары, 
күннің жылу 
энергиясын 
жинайтын құрылғы

태양열집 열기

С
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Солнечные панели Күн панельдері 태양 전지판

Солнечные платы Күн сәулеллік тақта 태양열이 사회

Солнечные ресурсы Күн ресурстары 태양자원

Солнечные 
электростанции 

Күн 
электрстансалары

태양열 발전

Солнечный Күн 태양

Солнечный коллектор Күн коллекторы 태양열집 열기

Солнечный модуль Күн модулі 태양전지 모듈

Солнечный элемент Күн элементі 태양요소

Соляной купол Тұзды күмбездер 암염돔

Сообщество Ұйым/қоғам 지역사회

Сопредельные Көршілес 이웃

Сопротивление Кедергі 저항

Сорбционные 
материалы

Сіңіргіш материалдар 흡수재료

Состояние Жағдай 상태

Состояние воды Су жағдайы 물의상태

Состояние экосистемы Экожүйе жағдайы 생태계상태

Сотрудничество Әріптестік 관계

Сохранение Cақтау 보존

Сохранение и 
использование энергии 

Энергияны сақтау 
және пайдалану

에너지를 보존과 
이용하다

Социальная экология Әлеуметтік экология 사회 생태학

Социальное, 
экономическаое и 
культурное развитие

Әлеуметтік, экономи-
ка лық және мәдени 
тұрғыдан даму

사회적, 경제적, 
문화의발전

Социально ответствен-
ное инвестирование

Әлеуметтік тұрғыдан 
жауапты инвестиция

사회적으로 
투자한책임

Социально 
ответственный фонд 

Әлеуметтік жауапты 
қоры

사회책임펀드

С
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Социальное 
краеведение;

Әлеуметтік өлкетану 사회지역

Социальное, 
экономическое 
и экологически 
устойчивое развитие

Әлеуметтік, экономи -
калық және экология-
лық тұрғыдан 
тұрақты даму

사회적, 경제적, 
환경적으로 개발지속 
가능한방법

Социально-
экономическое

Әлеуметтік-
экономикалық

사회-경제적

Социально-экономичес-
кое развитие

Әлеуметтік-
экономикалық даму

사회·경제적으로 개발

Социальные инновации Әлеуметтік 
инновациялар

사회혁신

Социальные 
потребности

Әлеуметтік 
қажеттіліктер

사회적요구

Специализированная Мамандандырылған 전문

Специализированные 
международные 
организации

Мамандандырылған 
халықаралық 
ұйымдар

국제기구전문

Специализированные 
подразделения

Мамандандырылған 
бөлімшелер

특수적인 단위

Специализированный Мамандандырылған 전문

Специалисты высокой 
квалификации

Біліктілігі жоғары 
мамандар

높은자격의전문가

Спецификация Ерекшелік 사양

Специфицировать Өзгешеліктерін 
анықтау

지정하다

Спираль Спираль 나선

Сплав Қорытпа 합금

Спонсорствo Қайрымдылық көмек 
көрсету

후원

Способ/метод Тәсіл 방법/방식

Способность Қабілет 능력

С
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Способность к биоло-
ги ческому распаду

Биологиялық ыдырау -
шылыққа түсу қабілеті

생분해할수있는능력

Способы передачи 
тепла

Жылу өткізу әдістері 열전달방법

Способы снижения 
инновационных рисков

Инновациялық 
тәуекелдерді азайту 
жолдары

혁신의위험을줄이는
방법

Спрос Сұраныс 요구/요청,수요

Спрос и предложение Сұраныс пен ұсыныс 수요와공급

Спутник Спутник 위성

Спутниковое 
телевидение

Спутниктік телевизия 위성텔레비전

Спутниковый прием Серіктік қабылдау 위성수신기

Среда Орта 환경 / 기관

Среднестатистический 
показатель

Орташа бағамы 평균율

Среднесуточная проба Тәулік бойындағы 
орташа сынақ 
мөлшері

평균매일샘플

Средние инновации Орташа инновациялар 평균혁신

Средний Орташа 평균

Средняя волна Орташа толқын 중파

Средство передвижения Қозғалыс құралы 차량

Срок службы Қолдану мерзімі 근무연한

Стабилизация климата Климатты 
тұрақтандыру

기후안정

Стабильность тарифов Тарифтердің 
тұрақтылығы

관세의안정성

Стабильность тарифов 
на энергоносители

Энергия тасымалдау
тарифтерінің 
тұрақтылығы

에너지 요금의 안정성

С
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Стадии 
энергопроизводства

Энергия өндіріс 
кезеңдері

에너지 생산의 단계

Сталь Болат 강철

Стандарт Қалып, стандарт, үлгі 
(өлшеуіш)

표준

Стандартизация функ -
циональной совмести-
мости энергетического 
оборудования и инфор-
мационных технологий

Энергетикалық құры-
лғы мен ақпараттық 
технологиялардың 
қызметтік үйлесім-
ділігін бір үлгіге салу 
(стандарттау)

에너지 장비와 
정보기술의 기능적인 
상호운용성표준화

Стандарты по 
выбросам в атмосферу

Атмосфераға зиянды 
шығын туралы 
стандарттар

대기배출기준

Становление Қалыптасу 기관

Станция Бекет 역

Стартап Стартап 시운전

Стартер Стартер 기동기

Статистика Статистика 통계

Статистический Статистикалық 통계

Стекло Әйнек 유리

Стендист Көрме қызметкері 
(келушілерге экспо-
натты көрсетуші)

보조서다

Стереоскопическое 
изображение

Стереоскопиялық 
бейне

분해도

Стержневой линейный 
изолятор

Өзекті сызықтық 
изолятор

로드라인절연체

Стимулирование Ынталандыру 자극

С
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Стимулирование 
использования 
возобновляемых 
источников энергии и 
других альтернативных 
видов энергии

Қалпына келтірілетін 
қуат көздерін 
және энергияның 
басқа да баламалы 
түрлерін пайдалануға 
ынталандыру

재생 에너지와 다른 
대체 에너지 촉진

Стимулирование 
экономического роста

Экономикалық өсуді 
ынталандыру

리플레이션

Стихийное бедствие Сұрапыл апат 자연재난

Стоимость 
энергоносителей

Энергия тасымалда-
уының бағасы

에너지비

Сток/отвод Науа/ор 유출

Столяр Ағаш шебері 소목

Сточные воды Ағын сулар 하수

Стратегическая 
инновация

Стратегиялық 
инновация

전략혁신

Стратегическая модель 
инновационного 
процесса

Инновациялық 
үрдістің 
стратегиялық үлгісі

혁신공정의 전략적인
모델

Стратегический 
менеджмент

Стратегиялық 
менеджмент

전략적관리

Стратегическое 
планирование

Стратегиялық 
жоспарлау

전략적인계획

Стратегическое сырье Стратегиялық шикізат 원자재전략

Стратегия Cтратегия 전략

Стратегия 
инновационная

Инновациялық 
стратегиясы

전략혁신

Стратегия ускорения 
развития организации

Ұйымды жедел 
дамыту стратегиясы

조직의발달을촉진
전략

Стрелка Нұсқау 충고

Строительный тренд Құрылыс үрдісі 건물의추세

С
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Строительство 
газопровода

Газқұбырын салу 가스파이프라인건설

Строительство и 
эксплуатация объектов

Нысандарды салу 
және пайдалану

건설및시설운영

Строительство 
подземное

Жерасты құрылысы 토목및지하공학

Структура Құрылым 구성

Структура окружающей 
среды

Қоршаған орта 
құрылымы

환경의구조

Структура энерго механи-
ческого управления

Электромеханикалық 
бақылау құрылымы

우선으로 전자기학적
제어의구조

Структура Құрылым 구조

Структурное 
энергосбережение

Құрылымдық 
энергия үнемдеу

에너지보존적인 고조

Струя Ағын 분출/물살

Струя жидкости Сұйықтық ағыны 수류

Субподрядные 
организации

Қосалқы мердігерлер 하청업체

Субсидия Субсидия 보조

Субурбанизация Субурбанизация 교외화

Субъекты 
инновационного рынка

Инновациялық нары-
ғының субъектілері

혁신시장집

Сукно Мата 나사

Суперрегионы Супер-аймақтар 최고근 지역

Сухой трансформатор Құрғақ 
трансформатор 

건식변압기

Сушить Кептіру 마른

Сфера Сала 구체

Сферический Сфералық 구면

Сформированные 
пластины

Құрастырылған 
пластиналар

형성된판

С
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Счетное устройство Санау құрылғысы 계산장치

Счётчик Есептеуіш құрал 계산대

Сырая нефть Шикі мұнай 원유

Сырье Шикізат 원자재

Сырьевая база Шикізат базасы 원자재의 기지

Сырьевой ресурс Шикізат ресурстары 원자재의공급원

Таможня Кеден 세관

Танкер Танкер 탱커

Тарифы на 
энергоносители

Энергия тарифтері 에너지관세

Тахометр Тахометр 회전속도계

Твердая биомасса Қатты биомасса 고체바이오매스

Твердая вода Қатты су 고체물

Твёрдые бытовые 
отходы

Қатты тұрмыстық 
қалдықтар

고형쓰레기

Творческое развитие Шығармашылық 
даму

창조적광역발전

Текстура Текстура, құрылым 
сипаты

식감

Тектонические моря Тектоникалық 
теңіздер

지각바다

Тема Тақырып 주제

Тематический павильон Тақырып павильоны 주제적인 정자

Температура Температура 온도

Тенденция к росту Өсу үрдісі 성장 경향

Тендер Тендер 입찰

Тепло Жылу 열

С / Т
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Тепло земли Жер жылуы 지구의열

Тепло промышленных 
и бытовых стоков

Өнекәсіптік және 
тұрмыстық қалдық 
жылылығы

산업및가정용폐수
의열

Тепловая энергия Жылу энергиясы 열에너지

Тепловая энергия 
отходов

Жылу энергия 
қалдығы

열적에너지낭비

Тепловизор 
(инфракрасная камера)

Тепловизор (инфро-
қызыл камера)

열화상카메라

Тепловое загрязнение Жылу әсерінен 
ластану

오염열적

Тепловой насос Жылу сорғысы 열펌프

Тепловые потери Жылу жоғалту 열손실

Тепловые пункты Бу қазандығы 난방방송국

Теплоизоляционная 
конструкция

Жылу изоляциялық 
құрылымдары

난방시스템설계

Теплоноситель Жылу тасығыш  냉각제

Теплонососы Жылу түтігі 열펌프

Теплопровод Жылу өткізгіш 난방관

Теплоснабжение Жылумен жабдықтау 열공급

Теплостойкий Жылуға төзімді; 
жылуға шыдамды

열저항

Теплосчётчик Жылу өлшегіш 열계량기

Теплоэлектрический 
коэффициент

Термоэлектрлік 
коэффициент

열전역률

Теплоэлектростанция Жылу электр стансасы 화력

Теплоэлектроцентраль Жылу электр 
орталығы

중앙난방및전력식물

Термическая Термиялық 열의

Термическая обработка Термо өңдеу 열처리

Т
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Термоэмиссионные 
генераторы

Термоэмиссиялық 
генераторлар

열핵발전기

Термоядерная энергии Термоядролық 
энергия

열핵에너지

Территория Аумақ 영토

Технический Техникалық 기술적

Техническое 
обслуживание

Техникалық қызмет 
көрсету

기술적 서비스

Техническое 
оснащение

Техникалық 
жабдықтау

기술적 설비

Техническое 
регулирование

Техникалық реттеу 기술적 조절

Техногенная 
катастрофа

Техногендік апат 인공재난(기술적 
재난)

Технологии 
изготовления

Өндіріс 
технологиясы

기술적 제조

Технологическая 
платформа

Технологиялық 
платформа

기술적 플랫폼

Технологические 
агрегаты (установки)

Технологиялық 
агрегаттар (қондыру)

기술적 장치

Технологические 
инновации

Tехнологиялық 
инновациялар

기술적 이노베이션

Технологические 
коридоры

Технологиялық 
дәліздер

기술적 규정 (한정)

Технологический и 
интеллектуальный 
прорыв

Технологиялық және 
интеллектуалдық 
серпіліс 

기술적과 지성적 돌파

Технологический 
прорыв

Технологиялық 
серпін

기술적 돌파

Технологический 
разрыв

Технологиялық 
алшақтық

기술적 빈틈

Т
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Технологическое 
обновление экономики

Экономиканы 
технологиялық 
тұрғыдан жаңарту

경제의 기술적인 갱신

Технологическое 
развитие

Технологиялық даму 기술적 발달

Технология Технология 기술

Технология возобнов-
ляемой энергии

Жаңартылатын қуат 
технологиясы

에너지의 부활 기술

Технология 
комплексной 
переработки 

Кешенді қайта өңдеу 
технологиялары

종합적가공 기술

Технология 
производства

Өндіріс 
технологиясы

가공 기술

Технопарк Технопарк 테크노파크

Технополис Технополис 테크노폴리스

Типология инноваций Инновация 
типологиясы

혁신의 유형학

Типы инновационного 
процесса

Инновациялық үрдіс 
түрлері

혁신 공정의 유형

Типы инновационных 
организаций

Инновациялық 
ұйымдардың түрлері

혁신 기관의 유형

Типы показателей эф -
 фективности инно ва-
ций в производствен-
ной сфере

Өнеркәсіптік 
секторда инновация 
тиімділігін анықтау 
жолдары

산업에서혁신능률의
유형

Товарно-сырьевой 
рынок

Тауар-шикі зат 
нарығы

상품 및 원료의 시장

Товарный вагон Тауар вагоны 화물차

Товаропроизводители Тауар өндірушілер 상품생산자

Т
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Товаропроизводители 
конкурентоспособной 
продукции 
(услуг) и развитой 
инфраструктуры

Бәсекеге қабілетті 
өнімдерді (қызметтер 
көрсету) және 
инфрақұрылым тауар 
өндірушілер

경쟁적 제품 (서비스)
과 발전된 시설의 상
품생산자

Ток высокого 
напряжения

Жоғары кернеулі ток 고압전류

Ток короткого 
замыкания

Қысқа тұйықталу 
тогы

단락전류

Ток повреждения Ақаулық ағым 고장전류

Ток Тоқ 전류

Токоограничивающий 
выключатель

Ағымдағы шектеу ав-
томатты ажыратқыш

차단기

Токсическое вещество Уландырғыш заттар 독성 물질

Тонарм Тонарм 음관

Топливная батарея Отын батареясы 연료배터리

Топливная культура Отын мәдениеті 연료 문화

Топливно – энергети-
ческие ресурсы

Отын-энергетика лық 
ресурстар

연료및에너지자원

Топливно 
энергетический баланс

Отын-энергия 
балансы

연료 – 에너지밸런스

Топливно-энергетичес-
кие ресурсы

Отын-жанармай 
ресурстары

연료및에너지자원

Топливно-энергети-
ческий комплекс

Жанармай-
энергетикалық кешен

연료및에너지 콤플
랙스

Топливно-энергети-
ческий комплекс 
народного хозяйства

Халық шаруашы лы-
ғының жанармай-
энергетикалық 
кешені

연료및에너지국민경
제의콤플랙스

Топливные брикеты Отын брикеттері 연료 연탄

Топливные гранулы Жанармай гранулары 연료 쌀알무늬

Т
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Топливо Отын 연료

Топливо для 
реактивных двигателей

Реактивті ұшақ отыны 제트기 위한 연료

Торговля товарами Тұтыну тауарлары 
саудасы

상품 장사

Торгово-промышленная 
палата

Сауда-өнеркәсіп 
палатасы

상공업회의소

Тормозной 
соединительный рукав

Тежегіш жалғаушы 
түтік

브레이크 호스

Точка кипения Қайнау нүктесі 비등점

Точная регулировка Нақты ретке келтіру 조정

Точность Дәлдік 정밀성

Трактор Трактор 트렉터

Трактор-тягач Жүк тракторы 견인차

Транзистор Транзистор 트랜지스터

Транзит 
электроэнергии

Электр-энергия 
транзиті

전기의 통과

Трансграничные 
водные ресурсы

Трансшекаралық су 
ресурстары

국경간수자원

Трансграничный поток Трансшекаралық 
ағыс

국경 간 흐름

Трансмиссия Трансмиссия 전동장치

Трансмиттер Таратқыш 송신기

Транспорт Көлік 교통

Транспортабельный Тасылмалданатын 수송적

Транспортирование 
тепловой и электричес-
кой энергии

Жылу және электрлік 
энергияны тасымалдау

열전기 및 전력 통과

Транспортировка Жүк тасу; тасымалдау 운송

Транспортная коммуни-
кация энергоносителей

Энергия тасымалдау 
көлігі

에너지의통신 운송

Т
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Транспортный блок Көлік блогы 운송 블록

Трансферт технологий Технологиялар 
трансферті

기술의 이동

Трансформатор Трансформатор 변압기

Трансформатор 
напряжения

Кернеу 
трансформаторы

전압기

Трансформаторы 
теплоты

Жылу 
трансформаторлары

열 변압기

Трансформировать Тасу, жеткізу 변화시키다

Требования к 
энергетике

Энергетикаға 
қойылатын талаптар

에너지론에 대한 요건

Трение Үйкеліс 마찰

Третья промышленная 
революция

Үшінші индустрия-
лық революция

제3의 산업혁명

Трещина Жарық, сызат, жарылу 틈

Тригенерация Тригенерация 트라이제너레이션

Триумф технологий Технология жетістігі 기술의 개선

Тротуар Тротуар 인도

Трубопровод Құбыр желісі 도관

Трудовая инспекция Еңбек инспекциясы 노동 감사

Трудовая помощь Еңбек көмегі 노동 도움

Турбина Турбина 터빈

Турбогенератор Турбогенератор 터빈발전전기

Турбокомпрессор 
надува 

Турбо-айдағыш 터빈 과급기

Турбулентность Турбуленттілік 난류

Туризм Туризм 관광

Туристическая 
индустрия 

Туристік индустрия 관광 공업

Т
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Туристические 
организации

Туристік ұйымдар 관광 기관

Туристический 
потенциал

Туристік әлеует 관광 전위

Тяга Тартылыс 견인

Тяговая подстанция Қосалқы тартылыс 
станциясы

경인 변전소

Тяжелый металл Ауыр металл 중금속

Убавлять Бәсеңдету, азайту, 
кеміту

줄이다

Убежище Баспана 피난처

Убывание Кему, азаю, тартылу 축감

Убыток Зиян, шығын  손실, 손해

Убыточный Зиянды, шығыны 
көп

불이익하다

Увеличение Арттыру көбейту, 
ұлғаю, ұлғайту

증가

Углевод Көмірсутек 탄수화물

Углекислый газ Көмірқышқыл газы 탄산 가스

Углерод Көміртек 탄소

Углерод; сажа; 
карбонадо

Карбонат 탄소, 검댕, 흑다이아

Углеродная 
зависимость

Көміртекке 
тәуелділік

탄소 의존

Углеродные единицы Көміртек бірлігі 탄소 단위

Углеродный кредит Көміртек кредиті 탄소 외상

Углеродный цикл Көміртек циклі 탄소 주기

Уголь Көмір 석탄

Т / У
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Угольная шахта Көмір кеніші 탄갱

Угольная энергетика Көмір энергетикасы 석탄 동력공학

Угольные бассейны Көмір бассейні 석탄 광구

Удаленные потребители Қашықтан 
пайдаланушылар

외진 소비자

Удар Соққы 추력

Удельная 
энергоемкость

Нақты энергия 
тұтыну

비중 에너지 출력

Узловой сектор 
экономики

Экономианың 
түйіндік секторы

경제 분야의 분기점

Улавливание и 
хранение углекислого 
газа (УХУ)

Көмірқышқыл газын 
жинақтау және 
сақтау

탄산 가스포집및보관

Улучшить 
благосостояние 
населения

Халықтың 
әл-ауқатын жақсарту 

국민 복지를 개량하다

Ультракороткая волна Ультрақысқа 
толқындар

초단파

Ультрафильтрация Ультрафильтрация 한외여과

Умное здание Ақылды ғимарат 스마트 건물

Умножать Көбейту 곱하다

Умножение Көбейту, көбею 곱하다

Умные сети Ақылды желі 스마트 그리드

«Умные» 
энергосистемы

«Ақылды» 
энергожүйелер»

스마트 에너지 시스템

Умный город Ақылды қала 스마트 시티

Умягчение воды Суды жұмсарту /
деминерализациялау

염분을 제거하다

Универсальная Әмбебап 다목적

Универсальное 
обслуживание

Бірінғай қызмет 
көрсету

다목적서비스

У
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Универсальный счетчик Әмбебап есептеуіш 다목적 카운터

Уникальная площадка 
для глобальных 
дискуссий

Жаһандық пікірталас 
үшін бірегей алаң

글로벌토론을 위한 
특유 플랫폼

Уполномоченные 
потребители 

Уәкілетті 
тұтунышылар

전권소비자

Управление Басқару 경영

Управление здоровьем 
растений и животных

Өсімдіктер 
және жануарлар 
денсаулығын басқару

식물 및 동물 건강의 
경영

Управление в области 
охраны окружающей 
среды

Қоршаған ортаны 
қорғау басқармасы

환경 보호 분야의 
경영

Управление 
плодородием почв

Жердің құнарлылы-
ғын басқару

풍양한 땅의 경영

Управление спросом Сұранысты бақылау 수요의 경영

Управление 
устойчивыми 
источниками энергии

Тұрақты қуат 
көздерін басқару

지속 전원 경영

Управление энергети-
ческих исследований

Энергетика зерттеу 
мекемесі

동력 연구 경영

Управления отходами Қалдықтарды 
басқару

폐물 경영

Управляемый на 
расстоянии

Қашықтықтан 
басқарылатын 

거리를 두고 지배를 
하다

Уран Уран 우라늄

Урановые руды Уран кені 우라늄 광석

Урбанизация Урбанизация 도시화

Урбанизация природы Табиғат 
урбанизациясы

경치의 도시화

Уровень водосбора Сужинағыш деңгейі 집수의 수준
Уровень воды Су деңгейі 물의 수준
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Уровень звука Дыбыс деңгейі 음성의 수준

Уровень напряжения в 
пунктах электрической 
сети

Электр желісіндегі 
кернеудің деңгейі

전력 계통점의 전압 
수준

Уровень радиации Радиация деңгейі 방사의 수준

Уровень технологии Технология деңгейі 기술의 수준

Усилие Күш-жігер 물리력

Усилитель Күшейткіш 승압기

Ускорения 
экономического и 
социального развития

Экономикалық және 
әлеуметтік дамуды 
қарқындату

급격한 견제적과 
사회적 발전

Ускоренная 
амортизация

Үдемелі амортизация 급격한 감가상각

Ускорять Жеделдету 가속하다

Условия Жағдай 조건

Условные обозначения, 
принятые для начерта-
ния электрических схем

Электр сызбаларын 
жасауға арналған 
шартты белгілер

전력 도면을 그릴 때 
쓰이는 기호

Услуга передачи Тарату қызметі 전달 서비스

Услуги подключения Қосылу қызметі 접속 서비스

Услуги 
телекоммуникации

Телекоммуника-
циялық қызметтер

통신 서비스

Услуги 
энергоэффективности 
третьих сторон

Үшінші жақтың 
энеротиімділік 
қызметі

제3자전력효율서비스

Усовершенствовать 
казахстанскую 
инфраструктуру

Қазақстандық 
инфрақұрылымды 
жетілдіру

카자흐스탄의 기반 
시설을 개선시키다

Устанавливать 
ветрогенераторы

Жел генераторын 
орнату

풍력발전기를 
설치하다

Установка Орнату 설치

У
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Установка газораспре-
де лительной системы

Газ тарату жүйесін 
қондыру

가스분배시스템을 
설치하다

Установленная мощ-
ность электроустановки

Электр құрылғының 
нақты қуаты

전기시설의 정해진 
용량

Устойчивая 
архитектура

Тұрақты архитектура 고정된건축

Устойчивая 
электроэнергия

Тұрақты электр 
энергиясы

고정된전력

Устойчивая энергетика Тұрақты энергетика 고정된동력공학

Устойчивое 
финансирование

Тұрақты 
қаржыландыру 

고정된재정

Устойчивое развитие Тұрақты даму 고정된 발전

Устойчивое развитие 
строительного 
комплекса

Құрылыс кешенінің 
тұрақты дамуы

건설의 고정된 발전

Устойчивое 
строительство

Тұрақты құрылыс 건축의 발전

Устойчивость 
энергосистемы

Энергожүйесінің 
тұрақтылығы

고정된 파워그리드

Устойчивые 
инженерные системы

Тұрақты инженерлік 
жүйелер

고정된 기술 시스템

Устойчивые источники 
энергии

Тұрақты энергия 
көздері

고정된 전원

Устойчивый Тұрақты 고정된

Устранение барьеров Кедергілерді жою 장애물을 제거하다

Устройство Құрылғы 장치

Устройство блокировки Шектеу құрылғысы 폐색 장치

Устройство выработки 
электроэнергетики

Электр энергиясын 
өңдеу құрылғысы

전기 생산 장치

Устройство против 
взрыва

Жарылысқа қарсы 
құрылғы

폭발에 대한 장치

У
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Утилизация отходов Қалдықтарды өңдеу 폐기물의재활용

Утилизация 
(рециклирование) 
остаточных потоков

Қалдық ағымдарды 
қолдану

남은 줄의 재활용

Утилизация бытовых 
и промышленных 
отходов

Тұрмыстық және 
өндіріс қалдықтарын 
қолдану

가정및산업폐기물의 
재활용

Утилизация вторичного 
сырья

Қайталама шикізатты 
өңдеу

재활용품의 재활용

Утилизация метана Метанды кәдеге 
жарату

메탄가스의 재활용

Участие Қатысу 참가

Участие в европейском 
энергетическом форуме

Еуропалық 
энергетикалық 
форумына қатысу

유럽 에너지 포럼에 
참가하다

Участник Қатысушы 참가자

Учет расчетной 
(коммерческой) 
электроэнергии

Тұтынылатын электр 
энергиясын есептеу

소비된 에너지의 고려

Учет технической 
(контрольной) 
электроэнергии

Техникалық электр 
энергиясын есептеу

기술적 에너지의 고려

Учет экологических 
факторов в 
градостроительстве

Қала құрылысында 
экологиялық 
факторларды ескеру

도시건설에 환경 
요소를 고려하다

Ущерб Зиян 손실

Уязвимые потребители Осал тұтынушылар 취약한 소비자

Уязвимый Тез зақымдалатын 취약하다

У
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Фабричный знак Сауда белгісі 공장 근로자 표

Фаза Фаза/сәт/қалып/сым 단계

Фазовый компенсатор Фазалық компенсатор 위상 보상기

Файл Файл 파일

Фактическая оценка Нақты баға 실제의 평가

Фактор Фактор 요소

Фактор среды Қоршаған орта 
факторы

환경 요소

Факторы инновацион-
ной активности

Инновациялық 
қызмет факторлары

혁신활동 요소

Факторы среды Қоршаған орта 
факторлары

환경 요소

Факторы, негативно 
влияющие на экологи-
ческую устойчивость

Экологиялық 
тұрақтылыққа кері 
әсер ететін факторлар

환경 고정성에 
부정적인 영향을 
미치는 요인들

Фанера Шере 합판

Фара Фара 조등

Фарфор Фарфор 도자기

Фауна Фауна 동물군

Фенология Фенология 생물 계절학

Феноменологическая 
модель

Феноменологиялық 
үлгі

현상학적 모델

Фибриляционный ток Фибрилярлық ағым 소섬유 전류

Физический Физикалық 물리적인

Физический поршень Физикалық піспек 물리적인 피스톤

Физический поток 
нагрузки между 
соседними странами

Көршілес елдер 
арасындағы физика-
лық жүктеме ағыны

이웃 나라들 간 물질
의 매입 흐름

Финансирование Қаржыландыру 재정

Ф
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Финансирование в виде 
государственных акций

Мемлекеттік 
акция ретінде 
қаржыландыру

국가 주식으로 융자
하다

Финансирование в виде 
частных акций

Жеке акция ретінде 
қаржыландыру

개인적인 주식으로 융
지하다

Финансовая отчетность Қаржылық есеп 재무 제표

Финансово-
экономическое 
обеспечение научно-
технической и 
инновационной 
деятельности

Ғылыми-техникалық 
және инновациялық 
қызметті қаржылық 
және экономикалық 
тұрғыдан қамтама-
сыз ету

과학, 기술및혁신을위
한금융및경제지원

Финансовые инновации Қаржы инновациясы 금융 혁신

Финансовые ресурсы Қаржы қорлары 재정자금

Фискальный стимул Фискалды 
ынталандыру

회계 자극

Фито Фито 식물

Фитомелиорация Фитомелиорация 식물 개선

Фитонциды Фитонциддер 피톤치드

Фитоценоз Фитоценоз 군계 (Phytocenosis)

Флора Флора 식물계

Флуктуация Флуктуация 파동

Фон Ая 배경

Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере

Ғылым мен техника 
саласындағы шағын 
инновациялық 
кәсіпорындарды 
жәрдемдесу қоры

과학기술 소형기업의 
혁신을 위한지원 재단

Формы государствен-
ной поддержки 
инновационной 
деятельности

Инновациялық 
мемлекеттік қолдау 
нысандары

혁신을 
위한정부지원의형태

Ф
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Форсайт «взгляд в 
будущее»

Форсайт - болашаққа 
деген көзқарас

예지력

Форсированный заряд Үдемелі төлем 충전 능력

Форсунка Бүріккіш; форсунка 
(агрегаттардың 
от  ты ғына не қозғалт-
қыштың жану каме-
расына жіберілетін 
сұйық отынды тозаң-
дататын құрылғы)

분무기

Форум Форум 포럼

Фотоэлектрический 
барьер 

Фотоэлектрлі бөгеу 광전장벽

Фотовольтаика: 
глобальный источник 
энергии

Фотовольтаика: 
глобалды энергия 
көзі

글로벌전원

Фотосинтез Фтосинтез 광합성

Фотосинтез Фотосинтез 광합성

Фотоэлектрическая 
система

Фотоэлектрлік жүйе 광전 시스템

Фотоэлектрические 
преобразователи

Фотоэлектрлі 
түрлендіргіштер

광전 변환기

Фотоэлектрические 
преобразователи 
солнечной энергии

Күн энергиясын 
фотоэлектрлік өндіру

태양열의 광전 변환기

Фотоэлектрический 
коллектор 

Фотоэлектрлі 
коллектор 

광전 수집기

Фотоэлектрический 
эффект

Фотоэлектрлік әсер 광전 효과

Фотоэлемент Фотоэлемент 광전지

Фотоэлементы Фотоэлектрлі 
ұяшықтар

광전지

Ф
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Фронт импульса Импульс фронты 충동의측면

Фронтолиз Фронтолиз Frontoliz

Фундаментальные 
исследования

Негізгі ғылыми-
зерттеу

기초연구

Фундаментальные 
научные исследования

Негізгі ғылыми-
зерттеу

기초과학 연구

Функциональное 
разделение

Функционалды бөлу 기능배분

Функция затрат Шығын функциясы 비용 함수

Халатность Селқостық 태만

Характер инновацион-
ного процесса

Инновациялық 
процестің сипаты

혁신공정의특성

Характеристики 
генерации 
электроэнергии

Элект энергиясы 
генерациясының 
сипаттамасы

전력발생의 특성

Характеристики инно-
вационного процесса

Инновациялық про-
цестің сипаттамасы

혁신공정의특성

Характерные черты 
новой эффективной 
энергетики

Жаңа тиімді 
энергетика 
саласының белгілері

신유효전력의특성

Хемосинтез Хемосинтез 화학 합성

Химическая 
промышленность

Химиялық өнеркәсіп 화학 산업

Химический Химиялық 화학

Химический элемент Химиялық элемент 원소

Х-коэффициент X-коэффициент X-계수

Хладагент Салқындатқыш 해열제

Ф / Х
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Хлор Хлор 클로르

Холостой пробег Жүкті арту, түсіру 
аралығында көліктің 
бос жүруі

헛돌다

Хранение и 
использование

Сақтау және қолдану 보관 및 사용

Хранилище Сақтау орны 보관실

Хранилище в 
трубопроводе

Құбырдағы қойма 보관실의 도관

Хронобиология Хронобиология 크로노바이올러지

Хронобиология Хронобиология 시간생물학.

Хронологический 
возраст

Жылнамалық жас  연대 학령

Хрупкий керн Сынғыш тасбаған 부서지기 쉬운 코어

Хрупкий металл Сынғыш металл 부서지기 쉬운 금속

Цветная металлургия Түрлі-түсті 
металлургия

부서지기 쉬운 금속

Цветные металлы Түсті металдар 비철금속

Целевая программа Мақсатты бағдарлама 목적프로그램

Целлюлоза Целлюлоза 셀룰로즈

Цепная передача  Тізбектік байланыс 섬유공학

Целый водяной слой Біртұтас су қабығы 수층

Цель нововведений в 
производстве

Өндірісте инновация-
лық мақсаты

제조에혁신의목적

Цена Баға/құны 가격

Х / Ц
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Цена рыночной 
инновационной сделки

Баға нарықтық инно-
вациялық мәміле

시장 혁신 거래의 
가격

Центр тяжести Ауырлық орталығы/
көзі

중심

Центр питания Жеткізу орталығы 보급본부

Централизация 
капитала

Капиталдың 
орталықтандырылуы

자본집중

Центральная 
инновационная 
стратегия

Орталық 
инновациялық 
стратегиясы

중심 혁신 전략

Центробежная сила Ортадан тепкіш күш 원심력

Цепная реакция Тізбекті реакция 연쇄반동

Цепь тока Ток тізбегі 전기공학

Цех Цех 공장

Цикл Цикл 주기

Цикл инновации Инновацияның циклі 혁신 주기

Циклический характер 
инновационного 
процесса

Инновациялық 
процестің циклдық 
сипаты

혁신과정의순환성격

Цикличное развитие Циклдік даму 순환 성장

Циркуляционный 
воздух 

Айналыстағы ауа 순환 공기

Циркуляционный насос Айналма сорғысы 순환펌프

Цифровые 
образовательные 
ресурсы

Сандық оқыту 
ресурстары

디지털 학습자원

Ц
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Частицы разбуренной 
горной породы 

Бұрғыланған 
тау жынысының 
бөлшектері

바위 끊기

Частная телефонная 
станция с выходом в 
общую сеть 

Ортақ желіге 
қосылған жеке 
телефон станциясы

디지털구내교환기

Частные инвестиции Жеке инвестициялар 개인 투자

Частный сектор Жеке сектор 주택

Человечества Адамзат 인류

Чёрное золото, нефть Қара алтын, мұнай 석유

Черные металлы Қара/ауыр металл 철 금속

Чёрный щёлок Қара сұйықтық 흑액

Чёткий энергобаланс Нақты энергобаланс 정확한전력균형

Чистая энергия Таза энергия 클린에너지

Чистые угольные 
технологии

Таза көмір 
технологиялары

클린 석탄 기술

Чистый водород Таза сутегі 클린 수소

Чрезвычайная эколо-
гическая ситуация

Экологиялық 
төтенше жағдай

환경적 비상사태

Шаговое напряжение Қадамдық кернеу 속도 전압, 스텝 
가능성

Шахты Шахта 탄갱

Шеврон Шеврон 셰브론

Шёлк Жібек 견

Шельфовый ледник Қайраң мұздық 빙붕

Ч / Ш
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Шина Шина 타이어

Широкомасштабный 
всеобъемлющий проект

Жан жақты кең 
ауқымды жоба

광범한대규모사업

Шифер Шифер 슬레이트

Шлак Қоқыс, қалдық 광재

Шлифовальный круг Ажарлауыш шарық 숫돌바퀴

Шлифование Қыру 갈다

Штамповать Қалыптау, таңбалап 
шығару, таңба басу

찍어내다, 새기다

Штепсельная вилка Штепсель айыры 플러그

Штепсельная розетка Ашалы розетка 콘센트

Шурф для двухтрубки Құбырды ұзартуға 
немесе қосалқы 
құбыр орнатуға 
арналған шурф

쥐구멍

Шурф под квадрат Көлемі жағынан кіші 
қазба

쥐구멍

Щит управления Басқару қалқаны 제어판 

Щит управления 
электро станции 
(подстанции)

Электр станcaсының 
басқару қалқаны

발전소의 제어 패널

Эбонитовая пластина Эбонт тақтасы 에보나이트접시

Экваториальная кривая 
силы света светового 
прибора

Жарық приборы 
жарық күшінің 
экваториалық 
қисығы

적도지평배광곡선

Экваториальная 
плоскость светового 
прибора

Жарық аспаптары-
ның экваториалық 
жазықтығы

빛의단위의적도면

Ш / Э
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Экваториальный угол 
светового прибора

Жарық аспаптары-
ның экваториалық 
бұрышы

빛의단위의적도부근
코너

Эквивалентная индук-
тивность реактора

Реактордың балама 
индуктивтілігі

원자로는상당하는인
덕턴스.

Эквивалентная 
электрическая схема

Балама электрлік 
сызба

등가회로선도

Эквивалентный диа-
метр загруски (индукти-
рующего провода)

Балама жүктеу диа -
метрі (индукция-
лайтын сымның)

하중의등가지름
(지휘자유도)

Эколог Эколог 생태학자

Экологическая защита Экологиялық қорғау 환경방어

Экологическая 
катастрофа

Экологиялық зардап 생태학적재해

Экологическая 
катастрофа/риск

Экологиялық қауіп-
қатер

생태학적재해/사건

Экологическая чистота Экологиялық тазалық 생태청결

Экологическая 
экспертиза

Экологиялық 
сараптама

생태학적전문지식

Экологически 
устойчивое

Экологиялық 
тұрақтылық

환경친화적인

Экологически 
устойчивое развитие

Экологиялық 
тұрақты даму

환경개발

Экологически чистая 
энергия

Экологиялық таза 
энергия

깨끗한에너지

Экологические и 
энергосберегающие 
мероприятия

Экологиялық және 
энергия үнемдеуге 
арналған іс-шара

환경과에너지절약
대책.

Экологические 
технологии

Экологиялық 
технологиялар

생태기술

Экологический след Экологиялық із 생태발자국

Э
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Экологический кризис Экологиялық 
дағдарыс

생태학적위기

Экологический 
менеджмент

Экологиялық басқару 환경 관리

Экологический налог 
на источники энергии

Энергия көздеріне 
салынатын 
экологиялық салық

생태세금/에너지자원
에녹색세금

Экологический фонд Экологиялық қор 생태기금회

Экологически чистый Экологиялық таза 환경에안전한

Экологически чистый 
продукт

Экологиялық таза 
өнім

생태학적제품

Экологический эффект Экологиялық 
тиімділік/нәтиже

환경효과

Экологический эффект Экологиялық 
тиімділік/нәтиже

환경효과

Экологическое 
обоснование проекта 

Жобаның экология-
лық негіздемесі

생태실현가능성보
고서

Экологическое 
моделирование 

Экологиялық 
модельдеу 

생태학적모델링

Экологическое 
обоснование проекта 

Жобаның экология-
лық негіздемесі

생태실현가능성보
고서

Экологическое 
моделирование 

Экологиялық 
модельдеу 

생태학적모델링

Экология Экология 생태

Экология человека Адам экологиясы 인간생태학

Эколого-экономическая 
безопасность

Экологиялық және 
экономикалық 
қауіпсіздік

생태학적-경제보장

Экономика Экономика 경제
Экономико-
математическое 
моделирование

Экономикалық-
математикалық 
модельдеу

경제적-수학적모델링

Э
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Экономическая 
категория

Экономикалық 
категория

경제범주

Экономическая 
психология

Экономикалық 
психология

경제적심리학

Экономическая система Экономикалық жүйе 경제체제

Экономическая 
ценность инновации

Инновацияның 
экономикалық мәні

혁신의경제가치

Экономическая 
эффективность 
инновации

Инновацияның 
экономикалық 
тиімділігі

경제효율성혁신

Экономические 
ресурсы 

Экономикалық 
ресурстар

경제적인자원.

Экономический аспект Экономикалық аспект 경제적 측면

Экономический закон Экономикалық заң 경제 법칙

Экономический форум Экономикалық 
форум

경제 포럼

Экономический кризис Экономикалық 
дағдарыс

경제 위기

Экономический рост Экономикалқ даму 경제 성장

Экономический форум Экономикалық 
форум

경제 포럼

Экономический эффект Экономикалық 
эффект

경제 영향

Экономические 
и социальные 
потребности

Экономикалық 
және әлеуметтік 
қажеттіліктер

경제적사회적욕구

Экономическое 
развитие

Экономикалық даму 경제개발

Экономия ресурсов Ресурстарды сақтау 자원절감

Экономия 
электроэнергии

Электр энергиясын 
үнемдеу

전기 에너지 저축금
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Экономия энергетичес-
ких ресурсов

Қуатты/энергетика-
лық ресурстарды 
үнемдеу

에너지 자원을 절약

Экономия 
энергоресурсов

Энергоресурстарды 
үнемдеу

에너지절약

Эко-поселения Эко-қоқыс 에커 마을

Экосистема Экожүйе 생태계

Экран люминесцент ной 
лампы

Люминесценттік 
шамның экраны

형광판

Экран люминесцент ной 
лампы

Люминесценттік 
шамның экраны

발광램프화면

Экран по жиле Желілік қалқан 도체화면

Экран по 
изоляции(кабеля)

Оқшаулау қалқаны 절연차폐층 (케이블)

Экран по изоляции 
Экран по 
изолированной жиле

Оқшаулау қалқаны 
Оқшаулау желісі 
қалқаны

절연차폐층. 격리된지
휘자화면

Экран распределения 
потенциалов

Потенциалдарды 
тарату қалқаны

화면잠재적인분포

Экран светового 
прибора

Жарық приборының 
қалқаны

가벼운단위화면

Экранированная группа 
(пара, четверка, пучок)

Қалқанды топ (жұп, 
төрттік, шоқ)

차폐그룹(쌍, 네, 빔)

Экранированная жила Қалқаланған желі 도체실드

Экранированный 
кабель(провод)

Қалқаланған кабель 
(сым)

차폐케이블(전선)

Экранирующая рещет-
ка светового прибора

Жарық приборының 
қалқалаушы торы

루브르빛부대
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Экранирующие кольца 
светового прибора

Жарық приборының 
қалқалаушы 
сақиналары

백라이트유닛의차
폐링

Экранирующий виток 
обмотки

Ораманың 
экрандаушы орамы

코일권선차폐

Экскаваторная 
механическая 
характеристика 
электропривода

Электр жетегінің 
экскаваторлық 
механикалық 
сипаттамасы

굴착은전기구동렬의
기계적성질

Экскаваторная 
механическая 
характеристика 
электропривода

Электр жетегінің 
экскаваторлық 
механикалық 
сипаттамасы

굴착은전기구동렬의
기계적성질

Экскурсионная 
деятельность

Экскурсиялық 
қызмет;

여행활동

Эксперимент Тәжірибе 실험

Экспериментальные 
площадки инновацион-
ной деятельности

Инновациялық 
тәжірибе алаңы

실험플랫폼혁신

Эксплуатационное 
испытание

Қажетке жарату 
сынағы

운용시험

Эксплуатация Эксплуатация; 
пайдалану 

착취

Эксплуатация 
энергоблока

Энергоблоктарды 
қолдану

발전기의작동

Экспозиционный 
прожектор

Экспозициялық 
күншам

노출된스포트라이트

Экспозиционный 
светильник

Экспозициялық 
шырақ

박람회빛

Экспозиция Бастама бөлім 박람회

Экспонат Экспонат 출품
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Экспонометр Экспонометр 노출계

Экспорт Экспорт 수출

Экспортеры нефти Мұнай экспорттаушы 
елдер

수출국

Экспортно-импортная 
операция

Экспорттық-
импорттық операция

수출입거래

Экспортный факторинг Экспорттық 
факторинг

수출팩터링

Экспортный 
трубопровод

Экспорт құбыры 수송관

Экспортный факторинг Экспорттық 
факторинг

수출팩터링

Экстракция носителей 
заряда

Заряд тасымалдау-
шы лардың 
экстракциясы

충전하는통신사의
추출

Экструдированная 
изоляция

Экструдияланған 
оқшаулама

압출절연

Электрет Электрет 진기

Электретный материал Электреттік материал 표면전위및대전량
재료

Электрификация Электрлендіру 전력공급

Электрификация 
автомобилей

Көлікті 
электрлендіру

운송의전기화

Электрическая 
вращающаяся машина

Айналмалы электр 
аспабы

회전 전기

Электрическая 
емкость между двумя 
проводниками

Екі өткізгіштің ара-
сындағы электрлік 
сыйымдылық

전기용량두도체사이

Электрическая емкость 
проводника

Өткізгіштің электрлік 
сыйымдылығы

지휘자의그정전용량

Электрическая лампа Электр шамы 전등

Э



313

Электрическая линия Электр желісі 전기 선

Электрическая машина Электрлік аспап 전기 기계

Электрическая машина 
с переменной частотой 
вращения

Айналу жиілігі 
айнымалы электр 
аспабы

가변 속도로 전기 기
계 

Электрическая машина 
с постоянной частотой 
вращения

Айналу жиілігі 
тұрақты электр 
аспабы

일정한속도에서전기
차량

Электрическая 
машина специального 
назначения

Арнайы мақсатқа 
арналған электр 
машинасы

특수한 목적을 위해서
전기 기계

Электрическая 
мощность 
автотрансформатора

Автотрансфор-
матордың электрлік 
қуаты

단권의전력

Электрическая отвертка Электрлік бұрағыш 전기 스크루드라이버

Электрическая 
подстанция

Электрлік қосалқы 
станция

변전소

Электрическая 
поляризация

Электрлік полярлану 전기편극

Электрическая 
постоянная

Электр тұрақтысы 전기상수

Электрическая 
прочность диэлектрика

Диэлектриктің 
электрлік беріктігі

절연파괴강도

Электрическая сеть Электр торабы 전기회로망

Электрическая цепь Электр тізбегі 전기회로

Электрическая часть 
энергосистемы

Энергетикалық 
жүйенің электр бөлігі

전원계통의전기부분

Электрическая энергия Электр қуаты 전력

Электрические и 
тепловые нагрузки

Электрлік және жылу 
қуаты

과열부하전기
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Электрические сети Электрлік желі 전기회로망

Электрический датчик Электірлік құрылғы 전기센서

Электрический 
двигатель

Электр қозғалтқышы 전동기

Электрический вал Электрлік бірлік 전기샤프트

Электрический датчик Электірлік құрылғы 전기센서

Электрический 
двигатель

Электр қозғалтқышы 전동기

Электрический заряд Электр заряды 전하

Электрический контакт Электрлік түйісу 전기접점

Электрический прибор Электр аспабы 전기기구

Электрический пробой Электрлік ақау 절연파괴

Электрический провод Электр сымы 전선

Электрический распре-
делительный пункт

Электр тарату орны 전기분배소

Электрический 
транспорт

Электрлік көлік 교통전기

Электрическое 
напряжение

Электр кернеуі 전기전압

Электрическое поле Электр өрісі 정전기장

Электрическое 
смещение

Электрлік ығысу 전기편견

Электрическая цепь Электр тізбегі 전기회로

Электричество Электр 전기

Электровооружённость 
труда

Еңбектің электрмен 
жарақтандырылуы

전기강제노동

Электродвижущая сила 
(э.д.с.)

Электр қозғаушы 
күш (э.қ.к.)

기전력
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Электродинамическое 
действие тока 
короткого замыкания в 
электроустановке

Электр қондырғы-
сында қысқа тұйық-
талу тогының элек-
тро динамикалық 
әсері

전기설비의 전기역 
학적효과 단락

Электродный узел Электродтық түйін 전극복합체

Электрозащитные 
средства

Электр қорғаныш 
құралдары

보호의 미한 다전기

Электроиндукция Электроиндукция 전기유도

Электрокинетическая 
энергия

Электр кинетикалық 
қуат 

계면전기 에너지

Электромагнитная 
мощность 
автотрансформатора

Автотрансфор-
матордың электрлік-
магниттік қуаты

단권변압기의 
전자기힘

Электромагнитная 
энергия

Электро-магниттік 
энергия

전자기에너지

Электромобили Электромобильдер 전기자동차

Электронагрев Электр арқылы 
жылыту

전기난방

Электронагрева тель-
ный прибор

Электр арқылы 
қыздыратын құрылғы 

전기히터

Электронасос Электрлі сорғы 전기펌프

Электронвольт Электронвольт 전자볼트

Электронная обработка 
данных

Деректерді 
электрондық өңдеу

전자정보처리

Электронная трубка Электронды түтік 전자관

Электронный Электрондық 전자의

Электроны 
проводимости

Өткізгіш электрондар 전도성전자
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Электрооборудование 
летательного аппарата

Ұшу аппаратының 
электр жабдығы

전기항공기

Электронный смог Электрондық тұмша 전자스모그

Электроны 
проводимости

Өткізгіш электрондар 전도성전자

Электрооборудование 
летательного аппарата

Ұшу аппаратының 
электр жабдығы

전기항공기

Электрооборудование 
(электротех ническое 
изделие, электротех-
ническое устройство) 
специализированного 
назначения

Арнайы қолданыла-
тын электр жабды -
ғы (электр техника-
лық бұйым, электр 
техникалық кұрылғы)

특수임무의전기설비 (
전기제품, 전기장비)

Электроочистка Электрлі тазалау 전기청소

Электропередача Электр беру 송전

Электропередача Электр беру 전파

Электропитание Электр қуат беру 전원입력

Электропогрузчик Электрожүктеуші 전기리프트트럭

Электрополотёр Электрлі полотер 전기식바닥광택기

Электроприбор Электр құрылғы 전기장치

Электропривод Электр жетек 전력구동

Электропривод 
непрерывного действия

Үздіксіз әрекетті 
электр жетегі

연속액션파워

Электропритяжение Электрлік тартылыс 매력

Электропровод Электр өткізгіш 전선

Электропроводка Электр өткізгіш 전선

Электросеть Электр желісі 격자, 눈금, 기준선

Электроснабжение Электрмен қамту 전력공급, 전원장치

Электростанция Электр станциясы 발전소
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Электростартер Электірлік 
оталдырғыш

전기 시동장치

Электростатическое 
поле

Электростатикалық 
өріс

정전기장

Электросчетчик Электр санауыш 전기미터계, 적산 
전력계

Электротепловое реле Электр жылулық 
релесі

전기계전기

Электротермическая 
установка

Электр термиялық 
қондырғы

전열(電熱)설치

Электротехника Электротехника 전기 공학

Электротехнического 
изделия

Электротехникалық 
өнімдер

전기제품

Электротехнического 
изделия (устройства)

Электр техникалық 
бқұрылғы

전기제품(장치)

Электротехническое 
устройство 

Электр техникалық 
құрылғы

전기장치

Электротехнологичес-
кое оборудование

Электротехно-
логиялық аспап

전기기술 장비

Электроустановка Электр құрылғысы 전력 장치

Электрохимическая 
система химического 
источника тока

Химиялық ток 
көзінің электр 
химиялық жүйесі

화학전류원의전기화
학시스템

Электрохимический 
пробой

Электр химиялық 
тесілу(бүліну)

전기 화학의붕괴

Электроэнергетика Электр энергетикасы 전기동력산업

Электроэнергия Электр қуаты 전기, 전력

Электроэнергетическая 
система

Электроэнер-
гетикалық жүйе

전기동력시스템

Электроэнергия Электр қуаты 전기, 전력
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Элемент с твердым 
электролитом 

Қатты электролитті 
элемент

고체 eletrolitom
과전지

Элемент скрутки Ширату(бұрау) 
элементі

재료 가닥

Элемент электрической 
цепи

Электр тізбегінің 
элементі

전기회로의구성분자

Элементарный 
электрический заряд

Қарапайым электр 
қуаты

표면적전하

Элементы волны Толқын элементтері 파동요소

Элерон Элерон 보조날개

Эмитент Эмитент 유가증권 . 은행권의 
발행소

Энергетическая сеть Энергетикалық тор 에너지망

Энергетическая 
безопасность

Энергетикалық 
қауіпсіздік

에너지보안

Энергетическая 
дипломатия

Энергетикалық 
дипломатия

에너지외교

Энергетическая зона Энергетикалық аймақ 동력층

Энергетическая зона 
полупроводника

Жартылай өткізгіш-
тің энергетикалық 
аймағы

반도체의 동력층

Энергетическая карта 
мира

Әлемнің энергетика-
лық картасы

세계의에너지도

Энергетическая 
компания

Энергетикалық 
компания 

에너지상사

Энергетическая 
культура

Энергетикалық 
мәдениет

에너지 문화

Энергетическая 
мощность 

Энергетикалық қуат 출력량

Энергетическая 
независимость

Энергетикалық 
тәуелсіздік

에너지의 자주성

Энергетическая 
паспортизация

Энергетикалық 
паспорттау

에너지인증서

Э
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Энергетическая 
политика

Энергетикалық 
саясат

에너지정책

Энергетическая 
программа

Энергетикалық 
бағдарлама

에너지프로그램

Энергетическая 
система 

Энергетикалық жүйе 에너지 시스템

Энергетическая 
стратегия 

Энергетикалық жүйе 에너지전략

Энергетическая сфера Энергетикалық сала 에너지권

Энергетическая 
установка

Энергетикалық 
қондырғы

발전 설비

Энергетические 
запросы человечества 

Адамзат баласының 
энергияға сұранысы

인류의에너지수요

Энергетические 
инновации

Энергетикалық 
инновациялар

에너지혁신

Энергетические 
исследования

Энергетикалық 
зерттеулер

에너지연구, 조사

Энергетические потери Энергетикалық 
шығындар

에너지손실

Энергетические рынки Энергетикалық 
нарықтар

에너지 시장

Энергетические тренды Энергетикалық 
трендтер 

에너지동향

Энергетический Энергетикалық 에너지

Энергетический баланс Энергетикалық тепе-
теңдік

에너지균형

Энергетический диалог Энергетикалық 
сұхбат/келіссөз

에너지대화

Энергетический донор Энергетикалық донор 에너지기증자

Энергетический 
коллапс

Энергетикалық 
коллапс

에너지붕괴

Э
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Энергетический 
комплекс 

Энергетикалық 
кешен

에너지 집합체

Энергетический кризис Энергия дағдарысы  에너지위기

Энергетический 
менеджмент и 
энергоаудит 

Энергетикалық 
басқару және аудит

에너지경영과감사

Энергетический надзор Энергетикалық 
қадағалау

에너지감독

Энергетический 
паспорт

Энергетикалық пас-
порт, энергиялық ти-
імділік сертификаты

에너지성능인증서

Энергетический 
портфель

Энергетикалық 
портфель

에너지의 자산

Энергетический 
потенциал

Энергетикалық 
әлеует

에너지 잠재력

Энергетический 
ресурс/система

Энергетикалық 
ресурс/жүйе

에너지 자원/시스템

Энергетический рынок Энергетикалық 
нарық

에너지 시장

Энергетический сектор Энергетикалық 
кешен

에너지 분야

Энергетический урожай Энергиялық егістік 에너지 작황

Энергетический учет 
зданий 

 Ғимаратты 
энергетикалық тіркеу

에너지 등록부

Энергетическое 
агенство

Энергетика агенттігі 에너지 취급점

Энергетическое 
обследование

Энергетикалық 
зерттеу

에너지 검사

Энергетическое 
преобразование

Энергетикалық 
түрлендіру

에너지의 전환

Энергетическое 
пространство

Энергия кеңістігі 에너지 공간

Э
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Энергетическое сырье Энергетикалық 
шикізат

에너지 원자재

Энергетическое 
хозяйство

Энергетикалық 
шаруашылық

에너지 경제

Энергичность Қуаттылық 에너지

Энергия Энергия/қуат 에너지, 정력, 원기

Энергия будущего Болашақ энергиясы 미래 에너지

Энергия ветра Жел энергиясы 풍력

Энергия воды Су энергиясы 수력

Энергия волн Толқын энергиясы 파도 에너지

Энергия землетрясений Жер сiлкiнiстерiнiң 
қуаты

지진에너지

Энергия земли Жер энергиясы 지구 에너지

Энергия покоя Тыныштық қуаты 에너지의평정

Энергия солнца Күн энергиясы 태양에너지

Энергия тела Дене энергиясы 물체에너지

Энергоаудит Энергетикалық аудит 에너지감사

Энергобаланс Энергия тепе-теңдігі 에너지균형

Энергобаланс 
предприятия

Кәсіпорынның 
энергия тепе-теңдігі

기업의에너지균형

Энергоблок Энергоблок 에너지 발전 장치

Энерговооруженность Энергиямен 
жарақтандыру

각 노동량에 대한 
에너지

Энерговооруженность 
труда

Еңбектің энергия мен 
жарақтандырыл-
ғандығы

각 업무의 공급 
에너지

Энергоемкость Энергияның 
жұмсалуы

에너지단위

Энергоемкость 
продукции

Энергияның өнімге 
жұмсалуы

생산에너지단위

Э
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Энергодефицит Энергия тапшылығы 에너지부족

Энергоемкость Энергияның 
жұмсалуы

에너지단위

Энергоемкость 
продукции

Энергияның өнімге 
жұмсалуы

생산에너지단위

Энергомониторинг Энергиялық 
мониторингі

에너지감시

Энергомощность Энергиялық қуат  에너지 용량

Энергоносители Энергия 
тасымалдаушы

에너지운반체

Энергоноситель Энергия 
тасымалдаушы 

에너지운반체

Энергообеспеченность Энергиямен 
қамтамасыз ету

전력공급

Энергообмен Энергия алмасуы 융통전력

Энергообразование Энергия өндіру 에너지생성

Энергопотребитель Энергия 
тұтынушысы

에너지소비자

Энергопотребление Электр қуатын 
тұтыну

에너지소비

Энергопотребляющее 
устройство

Энергия тұтынатын 
құрал

에너지소비 기구

Энергопродуктивность Энергия тиімділігі 에너지효율

Энергорасточитель-
ность

Энергетикалық 
ысырапшылдық

에너지낭비

Энергоресурсы Энергия ресурстары 에너지자원

Энергосберегаюший 
потенциал

Энергия үнемдегіш 
әлеует

에너지 절감 잠재력

Энергосберегающая 
лампа

Электр үнемдегіш 
шам

에너지절감 램프

Энергосберегающая 
политика

Энергия үнемдеуге 
арналған саясат

에너지정책

Э
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Энергосберегающая 
технология

Энергия үнемдеу 
технологиясы

에너지절감 기술

Энергосберегающее 
производство 

Энергия үнемдейтін 
өндіріс

효율적인에너지 생산

Энергосберегающие 
материалы

Энергия үнемдеу 
материалдары

에너지절감 재료

Энергосберегающие 
проекты

Энергия үнемдеуге 
арналған жобалар

에너지절감 기획

Энергосберегающие 
системы

Энергия үнемдеу 
жүйелері

에너지절감구조

Энергосберегающий Энергия көзін 
үнемдеу

에너지가 절감

Энергосберегающий 
залог

Энергия үнемдеу 
кепілі

에너지절감 서약

Энергосберегающая 
технология

Энергия үнемдеу 
технологиясы

에너지절감 기술

Энергосберегающее 
производство 

Энергия үнемдейтін 
өндіріс

효율적인에너지 생산

Эни Эни 에니

Эрозия воды Су эрозиясы 물침식

Эскиз Алғашқы үлгі (эскиз) 전기 회로/스케치

Этан Этан 에탄

Эффект пельтье Пельтье эффектісі Peltye의효과

Эффективная масса Тиімді масса  유효질량

Эффективная мощность Тиімді қуат 유효 전력

Эффективная площадь 
контрактирования 

Түйісудің тиімді 
ауданы

계약의효율적인면적

Эффективное 
использование воды

Суды тиімді 
пайдалану

물의효율적운용

Эффективное 
использование 
природных ресурсов

Табиғи қорларды 
тиімді пайдалану

천연자원의효율적으
로이용

Э
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Эффективное 
планирование

Тиімді жоспарлау 효과적인계획

Энергосберегающие 
материалы

Энергия үнемдеу 
материалдары

에너지절감 재료

Энергосберегающие 
проекты

Энергия үнемдеуге 
арналған жобалар

에너지절감 기획

Энергосберегающие 
системы

Энергия үнемдеу 
жүйелері

에너지절감구조

Энергосберегающий Энергия көзін 
үнемдеу

에너지가 절감

Энергосберегающий 
залог

Энергия үнемдеу 
кепілі

에너지절감 서약

Энергосберегающий 
процесс

Энергия үнемдеу 
үрдісі

에너지 절감과정

Энергосбережение Энергоүнемділік 에너지절감

Энергосервисная 
компания

Энергия сервистік 
компаниялары

에너지서비스상사

Энергосистема Энергожүйе 에너지시스템

Энергоснабжающая 
организация

Энергиямен 
қамтамасыз ету

전력을공급조직

Энергоснабжение Электрмен қанымдауау 전력공급

Энерготехнологичес кие 
процессы

Энерготехно-
логиялық үдерістер

동력기술과정

Энергоуслуги Энергия қызметтері 에너지시설

Энергоустановки Электр станция 발전 설비

Энергоэкономичные 
лампы с улучшенной 
цветопередачей

Жарық шығаруы 
жақсартылған энергия 
үнемдейтін шамдар

개선된연색성과 에너
지 효율적인 램프

Энергоэффективность Энерготиімділік 에너지효율

Энергоэффективный Энергия жағынан 
тиімді

에너지효율이 있는

Э
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Эффективная экономия 
энергоресурсов

Тиімді энергия 
үнемдеу 

효과적인에너지절약

Эффективности инвес -
тиций в энергосберега-
ющие мероприятия

Энергия үнемдеу іс-
шараларын инвести-
циялау тиімділігі

에너지절약대책에대
한투자의효과

Эффективность Тиімділік 유효성

Эффективность 
использо вания 
энергоресурсов

Энергия ресурстарын 
пайдалану тиімділігі

에너지효율

Эффективность 
использо вания 
энергоресурсов

Энергия ресурстарын 
пайдалану тиімділігі

에너지효율

Эффективность 
использования 
и рациональное 
потребление энергии

Энергияны тұтыну 
тиімділігі және 
ұтымды пайдалану

에너지효율성과책임
있는소비

Эффективность 
использования энергии

Энергияны тиімді 
қолдану

에너지 사용의 효율성

Эффективность 
природоохранной 
деятельности

Табиғатты қорғау 
қызметінің тиімділігі

환경보호활동의효과

Эффективность 
производства

Өндіріс тиімділігі 생산효율성

Эффективность 
ресурсов

Қорлардың тиімділігі 자원의효율성

Эффективность труда Еңбек тиімділігі 일의효율성

Юстирование Түзету, оңдау 조절

Юстировочный винт Түзеткіш бұранда 조정 나사

Э / Ю
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Ядерная реакция Ядролық реакция 핵반응

Ядерная физика Ядролық физика 원자력

Ядерная энергетика Ядролық энергетика 원자력

Ядерная энергетическая 
установка

Ядролық энергети-
калық қондырғы

핵발전소

Ядерная энергия Ядролық энергия 
(атом ядросының 
бөлінуінен пайда 
болатын қуат)

원자력

Ядерное синтезирование Ядролық синтездеу 핵융합

Ядерные остатки Ядролық қалдықтар 핵폐기물

Ядерные силы Ядролық күштер 핵무기력

Ядерная реакция Ядролық реакция 핵반응

Ядерный синтез Ядрорлық синтез 핵융합
Якорная катушка Зәкір шарғысы 앵커코일

Якорные стержни Зәкір өзектері 앵커중심

Якорь синхронной 
машины 

Синхронды 
машинаның якорі

앵커 동기기

Ярмо Жарма 멍에/요크

Ярмо электротехничес-
кого изделия 
(устройства)

Электр техникалық 
бұйымның (кұрылғы-
ның) жармасы

자르모전기제품(장치)

Ярмовая магнитная 
система реактора

Реактордың жармалы 
магниттік жүйесі

원자로시스템의자기
굴레

Ятрофа Ятрофа 자트로파

Ячейка Ұяшық 표준교환카드

Ячейка выключателя Ажыратқыш ұяшығы 차단기 셀스위치

Ячейка памяти Жады ұяшығы 기억장치

Я
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노트 / Ескертпе үшін / Для заметок

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



КОРЕЙСКО-КАЗАХСКО-РУССКИЙ,
РУССКО-КАЗАХСКО-КОРЕЙСКИЙ

СЛОВАРЬ

Составители:
Пак Н.С.,Чан Ходжон, Хан Н.Ч., Ким А.С., 

Ким У.А., Тен Е.В., Свиридова В.А., Борантаева Ф.Ж., 
Ким С.К., Ким И.В., Ли Сонсук, Ким Ёнгён, Пан Чонсик

Издание подготовлено к выпуску издательством «Полилингва»
при КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Директор издательства: Есенгалиева Б.А.
Технический редактор, дизайн: Кынырбеков Б.С.

Компьютерная верстка:
Сенгербаева А.Ш., Ахметова Р.С.

Подписано в печать 13.01.2017 г.
Формат 70х108 1/32. Объем 20,5 п. л. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 173.

Издательство «Полилингва» КазУМОиМЯ имени Абылай хана
050022, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200
Тел.: +7 (727) 292-03-84, 292-03-85, вн. 24-09
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz, ablaikhan@list.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика, в ТОО РПИК «Дәуір».


