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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Сөздікте өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру техникасы бойынша 

1500-ден астам терминдер мен терминдер тіркестерінің аудармасы 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілген. Бұл «қазақша-орысша-

ағылшынша өрт-техникалық сөздігі» осы білім саласындағы 

студенттер мен оқытушыларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Төтенше жағдайлар министрлігінің барлық қызметкерлеріне арналған. 

Бұл сөздіктің өзектілігі күмән тудырмайды, өйткені бүгінгі таңда 

қазақ және ағылшын тілдерінде өрт-техникалық бағыттағы 

мамандандырылған әдебиеттердің белгілі бір тапшылығы бар. Өз 

кезегінде авторлық ұжым көлемі жағынан едәуір лексикалық материал 

бөлігін қамтыған. 

Осылайша, өрт-техникалық терминология бойынша ұсынылған 

үш тілді сөздік терминдер мен терминдер тіркестері қатаң алфавиттік 

тәртіпте орналасқан осы қызмет саласындағы тар шеңберде 

мамандырылған сөздік болып табылады. Көптеген ұғымдарды аудару 

кезінде авторлық ұжым бірнеше дереккөздерді қолданды. 

Бұл басылымды қазақ, ағылшын тілдеріндегі өрт қауіпсіздігі мен 

өрт техникасы бойынша мәтіндермен жұмыс істеу кезінде терминдер 

мен термин тіркестерін аудару, сондай-ақ өз мәтіндерін құрастыру 

үшін практикалық қызметте пайдалануға болады. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В словаре представлен перевод на казахский, русский и 

английский языки более 1500 терминов и терминосочетаний по 

пожарной безопасности и пожарной техники. Данный «Казахско-

русско-английский пожарно-технический словарь» предназначен для 

обучающихся и преподавателей в данной области знаний, а также всех 

сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан.  

Актуальность данного словаря не вызывает сомнений, так как на 

сегодняшний день имеется определенный дефицит 

специализированной литературы по пожарно-технической 

направленности на казахском и английском языках. В свою очередь 

авторский коллектив охватывает значительный по объему лексический 

материал.  

Таким образом, предлагаемый трёхъязычный словарь по пожарно-

технической терминологии представляет собой 

узкоспециализированный словник в данной сфере деятельности, 

термины и терминосочетания которого расположены в строго 

алфавитном порядке. Авторским коллективом при переводе 

большинства понятий было использовано несколько источников. 

Данное издание можно смело использовать в практической 

деятельности для перевода терминов и терминосочетаний, при работе с 

текстами по пожарной безопасности и пожарной техники на казахском, 

английском языках, а также составлении собственных текстов. 
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А   

А [B, C, D] классы 

өртіне арналған өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель для 

пожара класса А [B, 

C, D] 

class A [B, C, D] 

extinguisher 

абонент абонент caller 

абсолюттік қара 
дененің сәуле шығаруы 

излучение абсолютно 
чёрного тела 

black-body 
radiation 

абыл-сабыл күйдіру 

(орман өртін сөндірген 

кезде) 

хаотичное выжигание 

(при тушении лесного 

пожара) 

pie-shaped burn 

аварияға, апатқа 

ұшырау 

потерпеть to crash 

аварияға, апатқа 

ұшырау 

потерпеть аварию to crash 

авариядан құтқару 

қызметтері 

қызметкерлерінің 

телефондарының 

парағы 

лист телефонов 

сотрудников 

аварийных служб 

phone list of 

emergency 

personnel 

авариялық ажыратқыш аварийный 

выключатель 

emergency switch 

авариялық байланыс 

желісі 

линия аварийной 

связи 

emergency line 

авариялық байпас аварийный байпас alarm by-pass 

авариялық бекіту, 
апаттық бекіту 

аварийное 
закрепление 

emergency 
fastening 

авариялық дабыл 

беруді қайталаушы 

контур 

дублирующий контур 

подачи аварийного 

сигнала 

repetitive alarm 

circuit 

авариялық дабылдың 

дыбысталуы 

звучание аварийного 

сигнала 

alarm sounding 

авариялық дыбыс 

белгісінің генераторы 

генератор аварийного 

звукового сигнала 

alarm tone 

generator 

авариялық жағдайда 

әрекет ету 

действия в аварийной 

обстановке 

emergency actions 

авариялық желдеткіш аварийный 

вентилятор 

emergency 

ventilation fan 

авариялық желдету аварийное 

вентилирование 

emergency 

ventilation 

авариялық жұмыстарға 

жауапты тұлға 

лицо, ответственное 

за аварийные работы 

emergency marshal 
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авариялық клапан аварийный клапан alarm valve 

авариялық контур, 

апаттық контур 

аварийный контур alarm circuit 

авариялық 

қолжетімділік 

(төтенше жағдай 

орнына) 

аварийный доступ (к 

месту ЧС) 

emergency access 

авариялық қоңырау аварийный звонок alarm bell 

авариялық қор 

(төтенше жағдай бола 

қалғанда) 

аварийный запас (на 

случай ЧС) 

emergency store 

авариялық қосу аварийное включение alarm triggering 

авариялық қуат көзі аварийный источник 

питания 

emergency power 

source 

авариялық қуат көзі аварийный источник 

энергопитания 

emergency power 

source 

авариялық құтқару 
автокөлігі 

аварийно-
спасательный 

автомобиль 

rescue tender, 
emergency tender 

авариялық қызмет 

көрсету аймағы 

зона аварийного 

обслуживания 

emergency service 

zone 

авариялық қызметтерді 

шақыру 

вызов аварийных 

служб 

calling out the 

emergency services 

авариялық өрт сатысы аварийная пожарная 

лестница 

fire escape stairway 

авариялық сөну аварийное 

выключение 

emergency 

shutdown, 

emergency shutoff 

авариялық су құбыры 

қызметінің автомобилі 

автомобиль 

аварийной 

водопроводной 

службы 

plumber service 

truck 

авариялық талаптарды 

бақылау 

контроль аварийных  

требований 

monitoring of 

emergency 
requirements 

авариялық техникалық 

көмек көрсету, 

авариялық жөндеу 

қызметінің автомобилі 

автомобиль 

аварийной 

технической помощи, 

автомобиль 

аварийной ремонтной 

службы 

emergency service 

vehicle  

авариялық тоқтау кнопка аварийной emergency stop 
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батырмасы остановки push button 

авариялық 
тұмшалау(ағымдағы 

құбырларды) 

аварийная 
герметизация 

(текущих труб) 

emergency sealing 

авариялық хабарлағыш, 

апат хабарлағышы 

аварийный 

извещатель 

alarm, alarm 

anunciator 

авариялық 

хабарландырудың 

ағытылуы 

выключение 

аварийной 

сигнализации 

alarm signal 

silencing 

авариялық шақыру аварийный вызов emergency call, 

alarm ringing 

авариялық шығу аварийный выход emergency exit, fire 

exit 

авариялық шығу есігі, 

апаттық шығу есігі 

дверь аварийного 

выхода 

emergency door 

авариялық электр 

ажыратқышы 

аварийный 

электрический 

выключатель 

electrical arm 

switch 

авариялық,апаттылық аварийность accident rate  

авариялық-

жарықтандыру 
автокөлігі 

аварийно-

осветительный 
автомобиль 

emergency search 

light car 

авариялық-құтқару 

жұмыстары бойынша 

инженер 

инженер по аварийно-

спасательным 

работам 

emergency and 

rescue engineer 

авариялық-құтқару 

құралы 

аварийно-

спасательный 

инструмент 

emergency rescue 

tool 

авариялық-құтқару 

қызметінің автомобилі 

автомобиль аварийно-

спасательной службы 

emergency rescue 

vehicle, emergency 

vehicle 

аварияны зерделеу, 

апатты зерделеу 

изучение аварии crash study 

авариясыз безаварийный failsafe 

аварялық-құтқару 

тікұшағы 

аварийно-

спасательный 

вертолёт 

emergency and 

rescue helicopter 

авиафототүсірілммен 

алынған кескін 

изображение, 

полученное 
авиафотосъёмкой 

aerial imagery 

авиация авиация aviation 

авиациялық бақылау авиационное aerial survey 
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наблюдение 

авиациялық бомба авиационная бомба aerial bomb 

авиациялық құю 

ыдысы (ұшақтан өрт 

сөндіруге арналған) 

выливная 

авиационная ёмкость 

(для тушения 

пожаров с самолёта) 

aviation water 

dispenser 

авиациялық өрт 

сөндіргіш 

авиационный 

огнетушитель 

aircraft fire 

extinguisher 

автогенді автогенный autogeneouse 

автокөлік; (жеңіл) автомобиль vehicle; wagon, 

van; apparatus 

автокөліктің апатқа 

ұшырауы 

крушение 

автотранспорта 

vehicle crash 

автокөтергіш автоподъёмник elevating platform 

apparatus  

автокран автокран mobile crane, truck 

with a crane  

автоматты ағытылу автоматическое 
выключение 

automatic 
shutdown, 

automatic shutoff, 

automatic cut-off 

автоматты ауа райын 

болжау станциясы 

автоматическая 

метеостанция 

automatic weather 

station 

автоматты ашылатын 

шығару келте 

құбырының саңылауы 

автоматически 

открывающееся 

отверстие выпускного 

патрубка 

(огнетушителя) 

automatic discharge 

opening 

автоматты 

басқарылатын жапқыш 

автоматически 

управляемая заслонка 

automatic control 

damper 

автоматты берілетін 

хабарландыру 

(мысалы, сигнал 
бергіштер іске 

қосылғанда) 

оповещение, 

передаваемое 

автоматически (напр., 
при срабатывании 

сигнализаторов) 

automated warning 

автоматты жабылатын 

есік 

автоматически 

закрывающаяся дверь 

automatic-closing 

door 

автоматты жағылатын 

оттық 

автоматически 

зажигаемая горелка 

automatically 

ignited burner 

автоматты жауын-

шашын өлшегіш 

автоматический 

дождемер 

automatic rain 

gauge 

автоматты желбезектер автоматические automatic louver 
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(өрт кезінде 

жабылатын) 

жалюзи 

(закрываются при 

пожаре) 

автоматты қауіп-қатер 

дабылын беру блогы 

(құтқарушының 

қозғалысының 

жоқтығы кезінде) 

блок автоматической 

подачи сигнала 

тревоги (при 

отсутствии 

движений спасателя) 

‘Big Ben’ 

automatic distress 

signal unit, distress 

signal unit   

автоматты өрт 

желдеткіші 

автоматический 

пожарный вентилятор 

automatic fire 

ventilator 

автоматты өртке қарсы 

есік 

автоматическая 

противопожарная 
дверь 

automatic fire door 

автоматты өртке қарсы 

қорғаныс 

автоматическая 

противопожарная 

защита 

automatic fire 

protection 

автомеханикалық саты автомеханическая 

лестница 

aerial ladder, aerial 

автомеханикалық 

сатының тірегі 

опора 

автомеханической 

лестницы 

head rest 

автомобиль 

қозғалтқышының 

пайдаланылған газдары 

жетегімен айдайтын 

сорғы 

подкачивающий 

насосс приводом от 

выхлопных газов 

двигателя автомобиля 

exhaust eject or 

primer pump 

автомобиль өрт 

сөндіргіші 

автомобильный 

огнетушитель 

car fire extinguisher 

автомобильдегі оны 

жүктеуге арналған кран 

кран на автомобиле 

для его загрузки 

vehicle-loading 

crane 

автомобильдер 
қозғалысы 

автомобильное 
движение 

vehicular traffic 

автомобильдің жүк 

көтергіштігі 

грузоподъёмность 

автомобиля 

truck load capacity 

автомобильдің 

қолжетімділігі 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

доступ автомобиля vehicle access 

автономды, дербес автономный autonomic 

автопойыз автопоезд large articulated 

truck  

авторотация авторотация (для autorotation  
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(қозғалтқышы сөнген 

тікұшақты қондыру 

үшін) 

посадки вертолёта с 

выключенным 

двигателем) 

автосаты автолестница aerial ladder unit, 

aerial ladder 

apparatus, ladder 

truck, aerial 

appliance  

автосатылармен 

жабдықталған өрт 

сөндірушілер 
командасы 

пожарная команда, 

укомплектованная 

автолестницами 

ladder company 

автосатыны көтеру 

механизмі 

механизм подъёма 

автолестницы 

aerial ladder 

mechanism 

автосорғы автонасос pumper  

автосорғылармен 

жабдықталған өрт 

сөндірушілер 

командасы 

пожарная команда, 

укомплектованная 

автонасосами 

pumper company 

автоцистерна автоцистерна water supply 

vehicle, tank 

vehicle, tanktruck, 

water tender 

автоцистерна 

жүргізуші механигі 

механик-водитель 

автоцистерны 

driver-pump 

operator 

автоцистернадағы топ 

командирі 

командир расчёта на 

автоцистерне 

tanker boss 

автошапшандатқыш автокатализатор auto-catalyst  

автоцистерна автоцистерна water supply 

vehicle, tank 

vehicle, tanktruck, 
water tender 

автоцистерна 

жүргізуші механигі 

механик-водитель 

автоцистерны 

driver-pump 

operator 

автоцистернадағы топ 

командирі 

командир расчёта на 

автоцистерне 

tanker boss 

автошапшандатқыш автокатализатор auto-catalyst  

агент agent агент 

агенттік агентство agency  

агрегат агрегат assembly 

агрессиялық;агрессияш

ыл;басқыншылық 

агрессия aggression  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%88%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%88%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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ағаш дерево wood, tree 

ағаш балға деревянный молоток mallet 

ағаш егу, ағаш 

отырғызу 

лесопосадки forests 

ағаш егу; ағаш 

отырғызу; ағаш өсіру 

облесение forestation 

ағаш жабынды деревянное 

перекрытие 

wooden floor 

ағаш конструкция деревянная 

конструкция 

wood-frame 

construction 

ағаш саты деревянная лестница wood ladder 

ағаш түтіні древесный дым wood smoke 

ағаш, орман лес wood, forest 

ағашөсіру,екпеағаштар лесонасаждение forestation, 

foresting, forest 

ағаштарды құлату 

(мыс., өртке қарсы 

жолақ салу кезінде) 

валка деревьев (напр., 

при прокладывании 

противопожарной 

полосы) 

bucking 

ағаштардың қурап 

қалуы 

засыхание деревьев tree mortality 

ағашты шабу вырубка леса non-forest, 
deforestation 

ағу 

коэффициенті(гидрант 

үшін) 

коэффициент 

истечения (для 

гидранта) 

discharge 

coefficient 

ағу орны, шығу жері место утечки point of release 

ағызу тесігі (ыдыстың) сливное отверстие 

(ёмкости) 

empting opening 

ағызылатын су 

қоймасы, төгілетін су 

қоймасы 

сливное 

водохранилище 

drainage basin 

ағын бергіші датчик потока currentmeter 

ағын беру алыстығы дальность подачи 

струи 

stream’s reach 

ағыншалы сорғы струйный насос jet pump, ejector 

pump, ejector 

primer, pump 

primer, injector 

ағыс бойымен жоғары 

қарай су қоймасы 

водохранилище вверх 

по течению (для 
борьбы с 

upstream storage 

reservoir   
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наводнением) 

адам әрекетінен туған 

апат 

бедствие, вызванное 

деятельностью 

человека 

man-caused 

disaster, man-made 

disaster 

адам басының үлгісі 

(қорғаныс каскасын 

сынақтан өткізу үшін) 

модель головы 

человека (для 

испытаний защитной 

каски) 

head form 

адам құрбандары человеческие жертвы human victims 

адамдар люди people 

адамдар қатерде люди в опасности people at risk, 

people in danger 

адамдар топтарының 

қимылы(мыс., Төтенше 

жағдай кезінде) 

движение толпы 

людей (напр., при ЧС) 

crowd movement 

адамдар тұзақта 
(мысалы, төтенше 

жағдай кезінде 

үйіндіде) 

люди в 
ловушке(напр., в 

завале при ЧС) 

trapped people 

адамдарды қорғау 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

защитить людей (при 

ЧС) 

t o protect people 

адамдарды құтқару 

операциясы 

операция по 

спасению людей 

life-saving 

operation 

адамдардың еріксіз 

көші-қоны 

вынужденная 

миграция людей 

forced migration of 

people 

адамдардың қимылы 

(мыс., Төтенше 

жағдай кезінде) 

движение людей 

(напр., при ЧС) 

movement of 

people 

адамдардың 

шоғырлануы 

концентрация людей concentration of 

people 

адамның негізгі 

қажеттіліктерін 
қанағаттандыру 

бойынша әрекеттер 

действия по 

удовлетворению 
основных 

потребностей 

человека 

actions to meet 

basic human needs 

адамның өрт кезіндегі 

әрекеті 

действия человека 

при пожаре 

human actions 

during the fire 

адамның тіршілік 

қызметі үрдісінде 

пайда болған 

техногенді апат 

техногенное 

бедствие, вызванное в 

процессе 

жизнедеятельности 

man-made calamity 
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человека 

адекваттық адекватность adequateness 

адиабатикалық жалын адиабатическое пламя adiabaticflame 

ажырамалы тұрқысы 

бар сорғы 

насос разъёмным 

корпусом 

split case pump 

ажыратқыш, сөндіргіш выключатель switch 

ажырату отсоединение disconnect, cut-off 

азаматтық қорғаныс гражданская оборона civil defence, civil 

protection 

азаматтық қорғаныс 

әскерлері мен басқа да 

құралымдарын даярлау 

департаменті  

департамент 

подготовки войск ГО 

и других 

формирований 

civil defence force 

and training 

department 

азаматтық қорғаныс 

белгісі 

знак гражданской 

обороны 

sign of civil 

defence 

азаматтық қорғаныс 

күштерін 

мобилизациялау 

мобилизация сил 

гражданской обороны 

civil defence 

mobilization 

азаматтық қорғаныс 
күштерінің 

қызметкерлер құрамы 

персонал сил 
гражданской обороны 

civil defence 
personnel 

азаматтық қорғаныс 

шаралары 

меры гражданской 

обороны 

civil defence 

measures 

азаматтық 

қорғаныстың бөлімше 

бастығы 

начальник 

подразделения 

гражданской обороны 

civil defence 

commander 

азаматтық 

қорғаныстың 

инфрақұрылымы 

инфраструктура 

гражданской обороны 

civil defence 

infrastructure 

азаматтық 

қорғаныстың құзыреті 

комплект 

компетенция ГО 

civil defence 

expertise 

азаматтық қорғау 

академиясы 

академия 

гражданской защиты 

civil protection 

academy 

Азаматтық қорғау 

туралы декларация 

Декларация о 

гражданской защите 

Declaration on 

Civil Protection 

азаматтық 
тәртіпсіздіктер 

гражданские 
беспорядки 

civil strifes 

азғантай көзге көрерлік малая видимость low-visibility 

азғантайқысыммен 

сынау 

испытание под 

небольшим 

давлением 

light bartest 

азотпен сыртқы жұмыс наружный рабочий external nitrogen 
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баллоны баллонс азотом bottle 

азық паёк ration, ration pack 

азық-түлік контейнері продовольственный  

контейнер 

food container 

азық-түлік қауіпсіздігін 

қолдау 

поддерживать 

безопасность 

продуктов питания 

to maintain food 

security 

азық-түлік сапасы качество продуктов quality of food 

азық-түлік сұрату запрос на продукты 

питания 

request for food 

азық-түлік тапшылығы нехватка продуктов 

питания 

food shortage 

азық-түлікке 

қолжетімділіктен 

айыру (төтенше 

жағдай кезінде) 

лишить доступа к 

продуктам питания 

to deprive access to 

food 

айғақты зат; заттай 
дәлел; заттай айғақ 

вещественное 
доказательство 

evidence 

айдайтын желі подкачивающая 

линия 

booster line 

айдайтын сорғы подкачивающий 

насос 

booster pump, 

primer pump 

айдап қотару, 

ауыстырып 

құю,қотару,қотарылу 

перекачка relay, pumpig   

айдау сорғысы нагнетательный насос force pump 

айқай, айғай крик shout 

айқын апат явное бедствие high-visibility 

disaster 

айлақ қауіпсіздігі безопасность порта port safety 

айлық қызметі туралы 

есеп 

отчёт о месячной 

деятельности 

monthly activity 

report 

аймақ, зона  зона area, spot, zone, 

region, plain, space; 

body; distance 

аймақ;алап;облыс область area; scope; region; 

field; center 

аймақтандыру туралы 
заң (апаттарға қауіпті 

дәрежесі бойынша 

аумақтар) 

законо зонировании 
(территории по 

степени опасности к 

бедствию) 

zoning law 

аймақтау(аумақты: зонирование zonation, zoning 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
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қауіп, осалдылық, 

тәуекел дәрежесінің 

қарқындылығы белгілі 

өлшем шарттары 

бойынша облыстарға)  

(территории на 

области по 

определенным 

критериям: 

интенсивности 

опасности, 

уязвимости, степени 

риска) 

айна зеркало mirror 

айналма клапан обводной клапан by-pass valve, 

diversion valve 

айналма тізбегінің 
ажыратқышы 

выключатель 
обходной цепи 

by pass switch 

айналма, айналып өту объезд detour 

айналмалы су сорғы водокольцевой насос watering primer 

айнымалы өрт 

жүктемесі 

критическая 

пожарная нагрузка 

critical fire load 

айырықша киім 

(арнайы 

қызметтердің) 

отличительная 

одежда (специальных 

служб) 

distinctive clothing 

айырым белгісі 

(мысалы, 

гуманитарлық көмек 

жүктерінде) 

отличительный знак 

(напр., на грузах 

гуманитарной 

помощи) 

distinctive sign 

айырым оттары 

(мысалы, теңіздегі 

зардап шеккендерді 

іздеу үшін) 

опознавательные огни 

(напр., для поиска 

пострадавших на 

море) 

location lights 

айырымды өрт 

хабарлағышы 

разностный 

пожарный 

извещатель 

differential detector 

академия academy академия 

аквалангшы аквалангист frogman, 

aqualunger  

акселерограф (жер беті 

тербелуін тіркейтін 

аспап) 

акселерограф (прибор 

регистрации 

колебаний земной 

поверхности) 

accelerograph  

акустика acoustics акустика 

ақпарат беру, хабарлау информирование canvassing 

ақпаратты баяндау докладывать 

информацию 

to report 

information 
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ақпаратты жалпылау обобщать 

информацию 

to synthesize 

information 

ақпаратты жинау собирать 

информацию 

to collect 

information 

ақпаратты көрсету показывать 

информацию 

to display 

information 

ақпаратты өңдеу обрабатывать 

информацию 

to process 

information 

ақпаратты талдау анализировать 

информацию 

to analyze 

information 

ақпаратты тарату распространять 

информацию 

to disseminate 

information 

ақпаратты ұсыну представлять 

информацию 

to report 

information 

ақпараттың бары наличие информации availability of 

information 

ақшатыр, шатыр палатка tent, canvas 

алай дүлей қатты жел, 

дауыл, боран 

буря gale, tempest, 

storm, hurricane 

алақан 
ұзындығы(қорғану 

қолғабын таңдауға 

арналған) 

длина ладони (для 
выбора защитных 

перчаток) 

hand length 

алаңдау беспокойство harassme, anxiety 

алаңдауды 

тудырмайтын іс-шара 

мероприятие не 

вызывающее 

беспокойства 

trouble-free event 

алаңның 

сыйымдылығы 

(көтергіштің) 

вместимость 

площадки 

(подъёмника) 

cage capacity 

алаңы бойынша тұтану воспламенение по 

площади 

area ignition 

алапаттар медицинасы медицина катастроф medicine of 

disasters, disaster 

medicine 

алау,жалын, от  пламя flame, flare,blaze, 

flaming, fire 

алғашқы 
(медициналық) жәрдем 

көрсету аймағы 

зона оказания первой 
помощи 

(медицинской) 

first-aid area 

алғашқы кезекте 

шығатын өрт сөндіру 

пожарный 

автомобиль первой 

first responding 

firefighting vehicle  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
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автокөлігі очереди выезда 

алғашқы көмек 

автомобилі 

автомобиль первой 

помощи 

first response unit, 

strike appliance 

алғашқы көмек зембілі носилки первой 

помощи 

first-aid stretchers 

алғашқы көмек 

көрсететін өрт сөндіру 

автокөлігі 

пожарный 

автомобиль первой 

помощи 

emergency firetruck 

алғашқы көмек көрсету 

бойынша білім беру 

курсы(медициналық)  

курс обучения по 

оказанию первой 

помощи 

(медицинской) 

first aid course 

алғашқы көмек көрсету 

бойынша жаднама 
(медициналық) 

памятка по оказанию 

первой помощи 
(медицинской) 

first aid reminder 

list 

алғашқы көмек 

көрсетуге арналған 

ақшатыр 

(медициналық) 

палатка для оказания 

первой помощи 

(медицинской) 

first aid marquee 

алғашқы көмек 

көрсетуші адам 

(медициналық) 

лицо, оказывающее 

первую помощь 

(медицинскую) 

first-aid giver, first 

aider 

алғашқы көмек 

шамасы(медициналық) 

меры первой помощи 

(медицинской) 

first aid measures 

алғашқы көмектің 

құбыртүтік орамасы 

рукавная катушка 

первой помощи 

first-aid hose reel 

алғашқы қауіп-қатер 

дабылымен шығатын 

өрт сөндіру 

автомобильдерінің түрі 

мен саны 

количество и тип 

пожарных 

автомобилей, 

выезжающих по 

первому сигналу 
тревоги 

first alarm 

алғашқы медициналық 

көмек көрсетуге 

арналған жиынтық 

набор для оказания 

первой медицинской 

помощи 

emergency health 

kit, first aid kit 

алғашқы тіршілікті 

қамтамасыз ету 

первичное 

жизнеобеспечение 

primary life-support 

алғашқы шабуыл 

(орман өртіне) 

первая атака (на 

лесной пожар) 

first attack 

алғашқы шығу 

кезегіндегі 

автоцистерна 

автоцистерна первой 

очереди выезда 

first responding 

tanker  
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алғашқы шығу 

кезектегі автомобиль 

(Төтенше жағдай 

кезінде) 

автомобиль первой 

очереди выезда 

first response unit 

алдын ала анықталған заранее 

идентифицированный 

preidentified 

алдын ала дайындалған 

қоспа алауы 

пламя 

предварительно 

подготовленной 

смеси 

pre-mixedflame 

алдын ала ескерту 

бойынша қызмет (мыс., 
ТЖ туралы) 

деятельность по 

заблаговременному 
предупреждению 

(напр., о ЧС) 

early warning 

activities 

алдын ала ескерту 

мүмкіншілігі (ТЖ 

туралы) 

возможность 

заблаговременного 

предупреждения (о 

ЧС) 

early warning 

capacity, early 

warning capabilities 

алдын ала жалғанған 

жеңдерді тұрақты 

ұстағыш 

стационарный 

держатель 

предварительно 

соединённых рукавов 

pipe preconnect 

holder 

алдын ала кернелген 

бетон 

предварительно 

напряжённый бетон 

pre-stressed 

concrete 

алдын ала қыздыру предварительный 

нагрев 

pre-heat 

алдын ала қыздыру 

уақыты 

время 

предварительного 

нагрева  

pre heating time 

алдын ала тексеру профилактический 

осмотр 

precautionary 

check-up 

алдын ала 

ұйымдастырылған 

жабдықтау 

каналы(төтенше 

жағдай жағдайында) 

заблаговременно 

организованный 

канал снабжения (на 

случай ЧС) 

prearranged supply 

channel 

алдын алу аспектілері превентивный 

(профилактический) 

аспект 

preventive aspect 

алдын алу бойынша 

ақпарат 

предупредительная 

информация 

preventive 

information 

алдын алу превентивная preventive 
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дипломатиясы дипломатия diplomacy 

алдын алу шаралар профилактические 

меры 

precautionary 

measures, 

prevention 

measures, 

prophylactic 

measures 

алдына бекітілетін 

сорғы (өрт 

автомобилінің) 

закрепляемый 

спереди насос (на 

пожарном 

автомобиле) 

front-mounted 

pump 

алдынан күйдіру 
(орман өртін сөндірген 

кезде) 

выжигание по фронту 
(при тушении лесного 

пожара) 

firing in front 

алмалы хабарлағыш съёмный извещатель detachable detector   

алмалы-салмалы ыдыс съёмная ёмкость drop tank 

алшақ салынған 

контурлы тыныс алу 

аппараты 

дыхательный аппарат 

с разомкнутым 

контуром 

open circuit 

breathing apparatus 

алшақтық; алыстық дальность distance 

алынбалы мотопомпа съёмная мотопомпа takeoff pump 

алынбалы саптама съёмный насадок plain nozzle 

алынып тасталмаған 

мина 

неразминированная 

мина 

uncleared mine 

алып күшті апат бедствие большой 

силы 

great magnitude 

disaster 

альпинистік дағдылар альпинистские 

навыки 

mountainee-ring 

skills 

альфа сәулесін тарату альфа- излучение alpha radiation 

алюминий каскасы алюминиевая каска aluminium helmet 

амага (0ºС және 1 

атмосфера кезіндегі 

газ тығыздығының 

бірлігі) 

амага (единица 

плотности газа при 

0ºС и 1 атмосфере) 

аmagat 

амортизатор амортизатор damper 

аморфты, формасыз аморфный amorphous  

амплитуда, ауытқу шегі амплитуда amplitude  

ампутация, кесіп алып 
тастаушылық 

ампутация amputation  

амфибиялардағы 

құтқару жабдықтары 

спасательное 

оборудование на 

амфибиях 

amphibious rescue 

equipment 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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анемометр, жел күшін 

өлшеуіш  

анемометр wind gage, 

anemometer, wind 

gauge 

антипирен антипирен fire retardant, 

flame-retardant 

анықтағыш, айырғыш определитель detector 

анықталған идентифицированный identified 

анықтау определение determination, 

detection; definition 

анықтау, айқындау выявление detection, 

identification, 

revealing 

анықтау, айқындау выяснение identification 

анықтаушы дознаватель researcher, 

investigator 

аңғару восприятие perception 

апат авария accident; wreck, 

crash, emergency; 
casualty 

апат аймағы зона бедствия disaster-

strickenarea 

апат аймағы шегінде в пределах зоны 

бедствия 

within disaster area 

апат аймағы ішінде внутри зоны бедствия inside disaster area 

апат аймағын тастап 

кету 

покинуть зону 

бедствия 

to leave affected 

area 

апат аймағынан тыс вне зоны бедствия outside disaster area 

апат аймағында 

кездесетін қауіптер 

опасности, 

встречающиеся в зоне 

бедствия 

hazards to be 

encountered at 

disaster area 

апат аймағында қанат 

жаюды жүзеге асыру 

осуществить 

развёртывание в зоне 

бедствия 

to deploy to disaster 

area 

апат аймағындағы 

жағдайды бағалау тобы 

(қирауларды, құтқару 
жұмыстарының 

мүмкіндіктерін және 

т.б. талдау) 

группа оценки 

ситуации в зоне 

бедствия (анализ 
разрушений, 

возможностей 

спасательных работ 

и др.) 

disaster area survey 

team 

апат алдын талдау анализ перед 

бедствием 

pre-disaster 

consideration 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
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апат алдындағы 

келісімшарт (мысалы, 

апат кезінде тауар 

жетекізілімге арналған 

келісімшарт) 

контракт перед 

бедствием (напр., на 

поставку товаров 

при бедствии) 

pre-disaster 

contract 

апат атласы, зілзала 

атласы, қирау апаты 

атака бедствий 

(катастроф) 

disaster atlas 

апатауданыныңжақынм

анында 

вблизи района 

бедствия 

in vicinity disaster 

апат әсері салдарынан 

келген шығын 

издержки из-за 

воздействия бедствия 

cost of disaster 

impact 

апат әсерін бағалау оценка воздействия 

бедствия 

disaster impact 

assessment 

апат болған жағдайға 
дейін жұмсалмайтын 

қор 

неприкосновенный 
запас на случай 

бедствия 

disaster supply kit, 
emergency store 

апат болған жер местонахождение 

бедствия 

occurrence  of 

disaster, disaster 

occurrence 

апат жағдайына 

арналған шамшырақ 

маяк на случай 

бедствия 

distress beacon 

апат кезінде бақылау контроль при 

бедствии 

disaster control 

апат кезінде басқару 

бойынша әрекет 

действя по 

управлению при 

бедствии 

disaster 

management 

activities 

апат кезінде басқару 

департаменті 

департамент 

управления при 

бедствии 

disaster 

management 

department 

апат кезінде басқару 

тәжірибесі 

опыт управления при 

бедствии 

disaster 

management 
expertise 

апат кезінде жағдайды 

бақылауға алу 

брать под контроль 

ситуацию при 

бедствии 

to manage disaster 

апат кезінде көмек 

жеткізу 

доставка помощи при 

бедствии 

delivery of disaster 

assistance 

апат кезінде көмек 

көрсету бойынша 

команда 

команда по оказанию 

помощи при бедствии 

disaster aid team 

апат кезінде көмек 

көрсету бойынша 

кампания по 

оказанию помощи 

disaster relief 

campaign 
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науқан при бедствии 

апат кезінде көмек 

көрсету ұйымы 

организация по 

оказанию помощи 

при бедствии 

disaster relief 

organization 

апат кезінде көмек 

көрсетуді үйлестіруші 

координатор оказания 

помощи при бедствии 

disaster relief 

coordinator 

апат кезінде көмектесу 

миссиясы 

миссия помощи при 

бедствии 

disaster relief 

mission 

апат кезінде қарызхатқа 

өтінім 

заявкана заём при 

бедствии 

disaster loan 

application 

апат кезінде қорғау 

туралы заң 

закон о защите при 

бедствии 

act on disaster 

protection 

апат кезінде 

материалды-

техникалық 
құралдарды үлестіру 

немесе қолдану 

бойынша әрекет 

действя по 

распределению или 

использованию 
материально-

технических средств 

при бедствии (напр., 

при оказании 

гуманитарной 

помощи) 

disaster logistics 

management 

activities 

апат кезінде тірі қалған 

адам 

выжившие лицо при 

бедствии 

disaster survivor 

апат кезіндегі дабыл 

кезеңі 

период тревоги при 

бедствии 

disaster alert period 

апат кезіндегі 

қауіпсіздік 

безопасность при 

бедствии 

disaster safety 

апат кезіндегі міндет обязанности при 

бедствии 

disaster duties 

апат кезіндегі талдау 

тобы 

группа анализа при 

бедствии 

disaster survey 

team 

апат көлемі величина бедствия magnitude of 

disaster 

апат көлемі масштаб бедствия scale of disaster 

апат қаупін азайту 

бойынша әрекет 

действия по 

уменьшению 

опасности бедствий 

disaster reduction 

actions 

апат қаупін азайту 

тәжірибесі 

опыт по уменьшению 

опасности бедствий 

disaster reduction 

experience 

апат қауіп-қатеріне 

шалдыққыш аймақ 

зона, подверженная 

риску бедствия 

hazard-prone area 

апат құрбанына дотация жертве grant to disaster 
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демеуқаржы бедствия victim 

апат мүмкіндігі 

салдарын алдын ала 

азайту 

заранее 

минимизировать 

последствия 

потенциального 

бедствия 

to mitigate potential 

disaster in advance 

апат нәтижесінде 

зардап шеккен аймақ 

зона, пострадавшая в 

результате бедствия 

area impacted by 

disaster, disaster-

affected area 

апат орны место бедствия location of disaster, 

disaster site 

апат орнындағы құрбан жертва на месте 

бедствия 

victim at the 

disaster site 

апат салдарын жою 
бойынша міндет 

обязанности по 
ликвидации 

последствий бедствия 

disaster response 
responsibilities   

апат салдарын жоюға 

қатысатын команда 

команда, 

участвующая в 

ликвидации 

последствий бедствия 

disaster team 

апат салдарынан келген 

шығын 

издержки из-за 

бедствия 

disaster costs 

апат салдарынан 

тазартылған аймақ 

зона, очищенная от 

последствий бедствия 

disaster clean up 

area 

апат тәуекелін азайту 

құралы 

инструмент 

уменьшения риска 

бедствия 

disaster risk 

mitigation tool 

апат тетігі механизм бедствия mechanism of 

disaster 

апат туралы ақпарат информация о 

бедствии 

disaster information 

апат туралыжазба, апат 

туралы тіркеу 

записи о бедствии disaster records 

апат түрі вид бедствия disaster type 

апат уақыты время бедствия time of disaster 

апат уақыты время катастрофы time of catastrophe 

апат;зілзала;қирау 

(ауыр зардаптарға 

әкеп соқтыратын 

күтпеген қасірет, 

оқиға) 

катастрофа catastrophe, 

accident, disaster, 

catastrophic event 

апат;күйреу;қирау; крушение wreck, crash 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%83/


25 

құлау situation, crash, 

collapse 

апатқа әрекет ету 

автомобилі 

автомобиль 

аварийного 

реагирования 

emergency 

response vehicle 

апатқа әрекет ету 

мүмкіндіктері 

возможности 

реагирования на 

бедствие 

disaster response 

capabilities, ability 

to respond to 

emergency situation 

апатқа байланысты қаза 

тапқандардың саны 

количество 

погибших, связанное 

с бедствием 

disaster-related 

deaths 

апатқа дайындық 
бойынша іс-шаралар 

мероприятия по 
подготовке к 

бедствию 

disaster 
preparedness 

measures 

апатқаәрекет ету тетігі механизм 

реагирования на 

бедствие 

disaster response 

mechanism 

апатпен аяқталатын заканчивающийся 

катастрофой 

ending in disaster 

апатпен байланысты связанный с 

бедствием 

disaster-related 

апатпен байланысты 

ауру 

заболевание, 

связанное с 

бедствием 

disaster-related 

illness 

апатпен байланысты 

қажеттіліктер 

нужды, связанные с 

бедствием 

disaster related 

needs 

апатпен байланысты 

қауіп 

опасность, связанная 

с бедствием 

disaster-related 

hazard 

апатпен күресу борьба с бедствием combatagainstdisast

er, disasterfighting 

апатпеншарпылған охваченный 

бедствием 

disaster-affected 

апатта шығу терезесі окно аварийного 

выхода 

emergency window, 

emergency exit 

window 

апаттан бекітілген укреплённый от 

бедствия 

disaster-proof 

апаттан зардап шеккен пострадавший от 

бедствия 

disaster-affected 

апаттан кейін араласу вмешательство после 

бедствия 

post-disaster 

intervention 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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апаттан кейін бақылау  контроль после 

бедствия 

post-disaster survey 

апаттан кейін жүзеге 

асырылатын іс-шаралар 

мероприятия, 

осуществляемые 

после бедствия 

post-disaster 

activities 

апаттан кейін тазарту очистка после 

бедствия 

clean-up after the 

disaster 

апаттан кейін тәртіп 

орнату 

наведение порядка 

после бедствия 

clean-up after the 

disaster 

апаттанқорғау защищать от 

бедствий 

to protect from 

disasters 

апаттан қорғау 

шараларына жауапты 

билік органдар 

органы власти, 

ответственные за 

мероприятия по 

защите от бедствий 

disaster protection 

authorities 

апаттан құтқару 
жұмыстарын 

қамтамасыз ету 

обеспечение 
аварийных работ 

emergency support 

апаттан құтқару 

қызметінің тәулікбойғы 

телефонының нөмірі 

круглосуточный 

номер телефона 

аварийных служб 

emergency 24 hours 

number 

апаттан құтқару 

қызметінің телефон 

нөмірі 

номер телефона 

аварийных служб 

emergency number 

апаттан құтқару 

қызметінің телефон 

нөмірі 

телефонный номер 

аварийных служб 

emergency phone-

number 

апаттан құтқару 

операциясы 

аварийно-

спасательная 

операция 

rescue aviation 

operation 

апаттан құтқарушы 

қызметтері 
автомобильдерінің 

жиналу орны 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

место сбора 

автомобилей 
аварийных служб 

(при ЧС) 

emergency vehicle 

rendezvous point 

апаттанқұтылу избежать бедствия to avoid disaster 

апаттан пайда тапқан получивший выгоду 

от бедствия 

benefited by 

disaster 

апаттан-құтқару 

құралы 

аварийно-

спасательное 

оборудование 

rescue gear 
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апаттар бойынша 

дерекқор 

база данных по 

происшествиям 

database on 

accidents, accidents 

database 

апаттар бойынша 

дерекқор базасы 

база данных по 

бедствиям 

database on 

disasters, disaster 

event database 

апаттар тарихы история бедствий history of disasters 

апаттарға 

қолданылатын заңнама 

законодательство 

применительно к 

бедствиям 

disaster legislation 

апаттардың бар 

тәуекелдері бойынша 

деректер 

данные по 

существующим 

рискам бедствий 

hazard-related data 

апатты бедственный disastrous 

апатты гибельный destructive 

апатты катастрофический catastrophic 

апатты бағалау оценивать бедствие to evaluate disaster 

апатты бағалау оценка бедствия disaster assessment 

апаттыбақылау контролировать 
бедствие 

to control disaster 

апатты болдырмайтын 

орман 

лес, 

предотвращающий 

бедствие 

disaster prevention 

forest 

апатты болдырмау предотвратить 

бедствие 

to prevent disaster 

апатты болдырмау 

бойынша әрекет 

действя по 

предотвращению 

бедствия 

disaster prevention 

activities 

апатты дыбыстық 

хабарлағыш 

аварийный звуковой 

оповещатель 

alarm sounder 

апатты жеңіп шығу справиться с 

бедствием 

to cope with 

disaster 

апатты жер сілкінісі катастрофическое 

землетрясение 

catastrophic 

earthquake, 

disastrous 
earthquake 

апатты жер сілкінісіне 

байланысты (қираулар 

туралы);  

в связи с 

катастрофическим 

землетрясением (о 

разрушениях) 

in the wake of 

catastrophic 

earthquake 

апатты жұмсарту 

шаралары 

меры смягчения 

бедствия 

disaster mitigation 

measures 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
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апатты зерттеу исследование 

бедствия 

investigation of 

disaster 

апатты қысқарту 

(азайту) бойынша 

талдау 

анализ по 

сокращению 

(уменьшению) 

бедствия 

review on disaster 

reduction 

апаттық байланыс 

қызметкерлері 

персонал аварийной 

связи 

emergency 

communica 

tions personnel 

апаттық басқару 

қызметкерлері 

персонал аварийного 

управления 

emergency 

management 

personnel 

апаттық бұру (қауіпті 
аймақтан) 

аварийный отвод (из 
опасной зоны) 

emergency 
withdrawal 

апаттық дабыл беру 

контуры 

контур подачи 

аварийного сигнала 

alarm circuit 

апаттық жағдайда 

жұмыстарды 

жоспарлаушы офицер  

офицер планирования 

работ при аварийной 

ситуации 

emergency 

planning officer 

апаттық жағдайда 

қатыстырылатын 

қызметкерлер 

персонал, 

задействуемый в 

аварийных ситуациях  

back-up personnel 

апаттық жарық 

кемістігі 

недостаток 

аварийного 

освещения 

lack of emergency 

lighting 

апаттық жарық 

контуры 

контур аварийного 

освещения 

emergency lighting 

circuit 

апаттық жарықтандыру аварийное освещение emergency lighting, 

emergency 

illumination 

апаттық комиссар, апат 
комиссары 

(сақтандыру 

жағдайын тергеу 

кезінде) 

аварийный комиссар 
(при разборе 

страхового случая) 

average adjuster 

апаттық люк аварийный люк hatch escape 

апаттық медицина 

жабдығы 

аварийное 

медицинское 

оборудование 

emergency medical 

equipment 

апаттық операция аварийная операция emergency 

operation 

апаттық оттар аварийные огни emergency lights 
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апаттық оттегі 

жабдығы 

аварийное 

кислородное 

оборудование 

emergency oxygen 

equipment 

апаттық сигнал беруді 

өшіру 

отключение 

аварийной 

сигнализации 

alarm-silencing 

апаттық сигнал берудің 

жабдығы 

оборудование 

аварийной 

сигнализации 

actuating alarm 

equipment, alarm 

equipment 

апаттық сорғы аварийный насос emergency pump 

апаттық сөну 

құрылғысын сынау 

испытание устройства 

аварийного 

выключения 

emergency shut-off 

device test 

апаттық тоқтау 
(жабдықтың) 

аварийная остановка 
(оборудования) 

emergency stop 

апаттық хабарлау аварийное 

оповещение 

alarm warning 

апаттық химикаттарды 

бейтараптандыруға 

арналған жабдық 

оборудование для 

аварийной 

нейтрализации 

химикатов 

emergency 

chemical 

neutralization 

equipment 

апаттық шаралар аварийные меры emergency 

measures 

апаттық эвакуациялау 

люгі 

аварийный 

эвакуационный люк 

emergency hatch, 

escape hatch 

апаттық сигнал берудің 

жабдығы 

оборудование 

аварийной 

сигнализации 

actuating alarm 

equipment, alarm 

equipment 

апаттық сорғы аварийный насос emergency pump 

апаттық сөну 

құрылғысын сынау 

испытание устройства 

аварийного 
выключения 

emergency shut-off 

device test 

апаттық тоқтау 

(жабдықтың) 

аварийная остановка 

(оборудования) 

emergency stop 

апаттық хабарлау аварийное 

оповещение 

alarm warning 

апаттық химикаттарды 

бейтараптандыруға 

арналған жабдық 

оборудование для 

аварийной 

нейтрализации 

химикатов 

emergency 

chemical 

neutralization 

equipment 

апаттық шаралар аварийные меры emergency 

measures 
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апаттық эвакуациялау 

люгі 

аварийный 

эвакуационный люк 

emergency hatch, 

escape hatch 

апаттық 

эвакуациялауға 

арналған жабдық 

оборудование для 

аварийной эвакуации 

emergency egress 

equipment, 

emergency escape 

equipment 

апаттық-құтқару 

қызметінің бөлімі 

отдел аварийно-

спасательной службы 

emergency services 

bureau 

 апаттың әсері воздействие бедствия impact of calamity, 

impact of disaster, 

disaster’s impact 

апаттың мән-жайы обстоятельства 

бедствия 

disaster conditions 

апаттың салдарын 
талдау 

анализ последствий 
бедствия 

post-disaster 
consideration 

апаттың талдауы анализ бедствия disaster 

consideration 

аппарат аппарат apparatus, gear 

аппаратура, аспап аппаратура equipment, 

technique, hardware 

апта неделя week 

апта аймағына 

материалдар жеткізу 

доставлять материалы 

в зону бедствия 

to move materials 

into disaster area 

ара пила saw 

аралас жаттығуларына 

арналған ғимарат, 

үйлесімдіжаттығулары

на арналған ғимарат 

(өрт сөндірушілердің) 

здание для 

комбинированной 

тренировки 

(пожарных) 

combination 

building 

аралас көшкін (қар, 

тас және т.б.) 

комбинированная 

лавина (снег, 

камниидр.) 

combination 

avalanche 

араластыру перемешивание mixing, stirring 

араласу вмешательство intervention 

аралау уақыты, күзету 
уақыты (мыс., өртке 

қарсы) 

время 
патрулирования 

(напр., 

противопожарного) 

patrol time 

аралшық островок island 

аралық сыйымдылық 

(суды қайта айдау 

берген кездегі) 

промежуточная 

ёмкость (при подаче 

воды в перекачку) 

relay tank 
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аралық, интервал интервал interval 

аралық,далда,қалқа,тас

а,шымылдық, бөгет 

перегородка bulkhead, wall, 

partition, stop, 

barrier, shield, 

screen, 

division;baffle, 

break   

аралық; қашықтық; 

дистанция 

дистанция distance 

Арктикаға арналған 

киім 

одежда для Арктики arctic weather 

clothing 

арқан канат rope, sling 

арқан бойымен шығу  следуя по верёвке к 

выходу  

following the rope 

out   

арқан, бау, жіп верёвка  
арматура, темір арқау арматура fitting 

арнайландырылған 

жабдық 

специализированное 

оборудование 

specialized 

equipment 

арнайы авиациялық 

операция 

специальная 

авиационная 

операция 

special aviation 

operation 

арнайы әзірленген оқу 

жиынтығы 

специально 

разработанный 

учебный комплект 

specially developed 

training package 

арнайы әсерлер 

жасауға арналған 

жарықтандыру 

освещение для 

создания 

специальных 

эффектов 

effect lighting 

арнайы дайындалған 

қызметкерлер құрамы 

специально 

подготовленный 

персонал 

specially-trained 

personnel 

арнайы ережелерді 
есепке ала отыра ұстау 

керек материал (зиян, 

радиоактивті және 

т.б.) 

материал, с которым 
следует обращаться с 

учётом специальных 

правил (вредный, 

радиоактивный и др.) 

regulated material 

арнайы жабдықталған 

автокөлік 

автомобиль 

специального 

назначения 

specially built 

vehicle, special-

purpose vehicle 

арнайы киім специальная одежда special clothing 

арнайы көбік специальная пена special foam 

арнайы қорғаныс специальный special protective 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/


32 

костюмі защитный костюм gear 

арнайы қорғау 

батальоны(ерекше 

Төтенше жағдай 

кезінде) 

батальон специальной 

защиты (при особых 

ЧС) 

special protection 

battalion 

арнайы медицина специальная 

медицина 

special medicine 

арнайы сәулелену специальное 

излучение 

particulate radiation 

арнаулы таңбалау 

түсірілген күртке 

куртка со специально 

нанесённой 

маркировкой 

specially marked 

jacket 

артық жанармай избыточное горючее excess fuel 

артық температура 
сезбегі 

датчик избыточной 
температуры 

over heat sensor 

арық қазушы канавокопатель trencher 

арық, жыра, ор канава ditch, trench, dyke, 

bund 

арықтарды пайдалану 

арқылы жер суландыру 

ирригация с 

использованием 

арыков 

ditch irrigation 

арын, күш, қысым, 

салмақ, тегеурін 

напор pressure 

аса алаулап жанған 

орындардағы өртке 

әсер ету 

воздействие на пожар 

в местах наиболее 

интенсивного горения 

hot spotting 

аса қауіпті аймақ зона особой 

опасности 

specific hazard area 

аса қауіпті заттардың 

шығарылуы 

выброс чрезвычайно 

опасных веществ 

release of extremely 

hazardous 

substances 

аса қыздырылған 
сұйықтық (төменгі 

қысыммен қыздыру 

кезінде) 

сверхперегретая 
жидкость  (при 

нагреве под 

пониженным 

давлением) 

super-heated liquid 

аса шағын жер сілкінісі сверхмалое 

землетрясение 

ultra-micro 

earthquake 

асбестік панель асбестовая панель asbestos panel 

аспалы 

баллон(көбіктендіргіш

ті жеткізуге арналған) 

ранцевый баллон (для 

доставки 

пенообразователя) 

knapsack tank 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD/
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аспалы өрт сөндіргіш ранцевый 

огнетушитель 

knapsack tank 

аспалы сорғы ранцевый насос backpack 

аспалы тозаңдатқыш 

(орман өртін сөндіру 

үшін) 

ранцевый 

опыливатель (для 

тушения лесных 

пожаров) 

backpack pump, 

Indian pump 

аспект;көрініс;қыр аспект aspect 

аспиратор  аспиратор  aspirator 

аспирация аспирация aspiration 

астары жылы ішкі киім утеплённое нижнее 

бельё 

thermal underwear 

астауша; науа жёлоб tray, slide, chute 

асу,өткел, өту, шығу переход transition, change, 

travel, development 

асфиксант 
(тұншықтырушы УЗ) 

асфиксант 
(удушающее ОВ) 

asphyxiant 

асфиксия, тұншығу асфиксия asphyxiation 

асыру мүмкіндігі (мыс., 

жер сілкінісінің 

есептелген күшінен) 

вероятность 

превышения (напр., 

расчётной силы 

землетрясения) 

exceed 

anceprobability 

ат; атақ звание rank 

атамын деп 

сескендіретін жанартау 

вулкан, грозящий 

извержением 

impending volcano 

атаулы код (өрт 

дабылы жүйесіндегі) 

адресный код (в 

системах пожарной 

сигнализации) 

address code 

атлас атлас atlas 

атмосфера, жағдай, 

ахуал 

атмосфера atmosphere 

атмосферадағы шекті-

жол берілген деңгейден 

жоғары зиянды 

заттардың шоғырлануы 

концентрация 

вредных веществ в 

атмосфере выше 

предельно-
допустимого уровня 

concentration of 

harmful substances 

in the atmosphere 

above the 
permissible level 

атмосфералы оттегі атмосферный 

кислород 

atmospheric oxygen 

атмосфералық жауын-

шашынның түсуі 

выпадение 

атмосферны хосадков 

precipitation 

атмосфералық 

қысымнан жоғары 

с давлением выше 

атмосферного 

hyperbaric 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%9B/
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атмосфералық 

қысымнан төмен 

с давлением ниже 

атмосферного 

hypobaric 

атмосфераны 

бейтараптандыру 

нейтрализация 

атмосферы 

inert 

атмосфераны ластау загрязнение 

атмосферы 

atmospheric 

pollution 

атом электр 

станциясындағы авария 

авария на АЭС nuclear plant 

disaster 

ату жарақтары, оқ-дәрі боеприпасы ammunition 

ату сынақтарына 

арналған мұнара (еркін 

құлау кезінде) 

башня для огневых 

испытаний (при 

свободном падении) 

drop tower 

атылу уақыты 
(зарядтың)  

время выброса 
(заряда) 

discharge time 

ауа воздух air 

ауа ағысымен 

шектелмеген от, толық 

аэрациямен от 

пламя с 

неограниченным 

притоком воздуха, 

пламя с полной 

аэрацией 

flamewithfullaerati

on 

ауа айналымының 

көрінісі 

картина циркуляции 

воздуха 

air circulation 

pattern 

ауа алмасу воздухообмен air change 

ауа алмасым реттілігі кратность 

воздухообмена 

air exchange 

expansion 

ауа баллоны воздушный баллон air bottle 

ауа беру құбыршегін 

пайдалануға арналған 

бет маскасы 

лицевая маска для 

использования со 

шлангом подачи 

воздуха 

air-line facemask 

ауа жылытқыш воздухонагреватель air heater 

ауа жіберу; 

ауаландыру; аэрация; 
аэрациялау 

аэрация aeration 

ауа кемесін қолданумен 

орман өртін сөндіру 

кезінде «ауа-жер» өзара 

әрекеттік 

взаимодействие 

«воздух –земля» при 

тушении лесного 

пожара с 

использованием 

воздушного судна 

air–ground 

relationship 

ауа компрессоры воздушный 

компрессор 

air compressor 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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ауа көпшігіндегі жол 

талғамайтын көлік 

вездеход на 

воздушной подушке 

air-cushion vehicle 

ауа кіруге жол 

бермейтін жамылғы 

накидка, 

исключающая доступ 

воздуха 

air-excluding 

blanket 

ауа қақпағы воздушный затвор air-lock 

ауа қалқасы воздушная заслонка air shutter 

ауа қозғалысы движение воздуха air movement, air 

current 

ауа қоспасының оталуы воспламенение 

воздушной смеси 

ignition of air 

mixture 

ауа қысуымен 

саты(түтіндемейтін) 

лестница с подпором 

воздуха(незадымляе- 
мая) 

pressurized 

stairway, protected 
stairway 

ауа өлшемі параметры воздуха air parameters 

ауа өткізбейтін (киім 

туралы)  

воздухо- 

непроницаемый (об 

одежде) 

non-breathable 

ауа өткізгіштігі (мыс., 

киімнің) 

воздухо-

проницаемость 

(напр., одежды) 

breathability 

ауа өткізгіші (мыс., 

киімнің) 

воздухопроницаемый 

(напр., одежды) 

breathable 

ауа райы бюросы бюро погоды weather bureau 

ауа райы 

құбылыстарынан 

қорғау 

защита от погодных 

явлений 

weather proofing 

ауа райы серігі, 

метеоспутник 

метеоспутник weather satellite, 

meteorological 

satellite 

ауа райы туралы 

деректер 

данные о погоде weather data 

ауа райы туралы 
ескерту 

метео- 
предупреждение 

weather warning 

ауа райымен 

байланысты апат 

бедствие, связанное с 

погодой 

weather-related 

disaster 

ауа райымен 

байланысты апат 

катастрофа, связанная 

с погодой 

weather-related 

catastrophe 

ауа райын болжау 

станциясы 

метеостанция meteostation, 

weather station, 

meteorological 

station 
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ауа райын болжау 

үлгісі 

модель 

прогнозирования 

погоды 

weather forecasting 

model, weather 

prediction model 

ауа райының қауіптілігі метеоопасность weather hazard 

ауа тазартқыш люк вентиляционный люк ventilation hatch, 

vent 

ауа тартқыш желдету вытяжная вентиляция exhaust ventilation, 

positive-pressure 

ventilation 

ауа тартқыш Воздухозаборник air inlet, air intake 

ауа тартқышы бар 

хабарлағыш, ауа 
алғышы бар 

хабарлағыш 

извещатель с 

воздухозаборником 

air-sampling 

detector 

ауа үлгілерін алу отбор проб воздуха air sampling 

ауа үрлейтін машина воздуходувка blower 

ауа шығаратын клапан выпускной 

воздушный клапан 

air bleeder 

ауа шығару(сорғыдан) выпуск воздуха (из 

насоса) 

priming 

ауа шығару клапаны клапан выпуска 

воздуха 

air exhaust valve 

ауа шымылдығы воздушная завеса air curtain 

ауадағы жанармай горючее, 

находящееся в 

воздухе 

aerial fuel 

ауадан күзету (мысалы, 

орман өрттерін 

уақытында табу үшін) 

воздушный патруль 

(напр., для 

своевременного 

обнаружения лесных 

пожаров) 

aircraft patrol, 

aerial patrol 

ауа-көбікті өрт 
сөндіргіш 

воздушно-пенный 
огнетушитель 

foam fire 
mechanical 

extinguisher 

ауамен жеткізілетін доставляемый по 

воздуху 

air-transportable 

ауамен үрлеу обдувание воздухом air blowing 

ауаны араластыру перемешивание 

воздуха 

air stirring 

ауаны аяқталған басқа 

өрт сөндірушіге өзінің 

тыны салу аспабын 

газодымозащитник, 

дающий свой 

дыхательный прибор 

donor wearer 
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беруші газ түтіннен 

қорғаушы 

другому пожарному, 

у которого 

закончился воздух 

ауаны жылдамдату 

клапаны (спринклерлік 

жүйеде) 

клапан ускорения 

воздуха (в 

спринклерной 

системе) 

air valve accelerator 

ауаны шығарумен 

ортадан тепкіш сорғы 

центробежный насосс 

воздухоудалением 

air exhauster pump 

ауаның балллонға 

сыйымдылығы 

вместимость воздуха 

в баллоне 

air capacity 

ауаның кіру 
салдарынан 

жарылыс(жанып 

жатқан ғимаратта) 

взрыв из-за притока 
воздуха (в горящем 

здании) 

backdraught 

ауаның ластануы загрязнение воздуха air pollution 

ауаөткізбеушілік воздухо-

непроницаемость 

air-tight integrity 

аудан жағалау 

маңындағы апат 

бедствие в 

прибрежном районе 

littoral disaster 

ауданды апат аймағы 

деп жариялау 

объявлять район 

зоной бедствия 

to declare disaster 

area 

аумақ деңгейінің 

төмендеуі (мысалы, 

жер сілкінісі кезінде) 

опускание уровня 

территории (напр., 

при землетрясении) 

lowering of the 

ground level 

аумақ өлшемі параметры 

территории 

land parameters 

аумақты қорғау 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

защита территорий protection of 

territories 

аумақтық бастық территориальный 
начальник 

area commander 

ауру;кесел;науқас;сырқ

ат 

заболевание disease, illness 

аурудың таралуын 

бақылау 

контроль 

распространения 

заболевания 

disease control 

ауру-сырқау;ауру-

сырқаулық;аурушаңды

қ;науқастық 

заболеваемость disease, morbidity, 

morbidity rate 

ауруханаға жатқызу госпитализация hospitalization 

ауруханаға жатқызу задача по task for 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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бойынша міндеттер 

(апат кезінде) 

госпитализации (при 

бедствии) 

hospitalization 

ауруханаға 

жатқызылғандардың 

саны 

количество 

госпитали-

зированных 

number of 

hospitalized 

ауруханаға 

жатқызылды (зардап 

шегуші туралы) 

госпитализирован (о 

пострадавшем) 

hospitalized 

аутригер (көтеру 

құрылғысының тірегі) 

аутригер (опора 

подъёмного 

устройства) 

ground jack, 

outrigger jack, 

outrigger 

аутригер негіздері основание аутригера Jack feet 

ауыз судың ластануы загрязнение питьевой 
воды 

contamination of 
drinking water 

ауыздықталғанжану, 

шектелген жану 

локализованное 

горение 

localized burning 

ауыздықтау, 

жайылтпаушылық, 

оқшаулау,таратпаушыл

ық,тұмшалау,шектеу 

локализация localization, 

stabilization 

ауылдық өрт күзеті сельская пожарная 

охрана 

rural fire service 

ауылшаруашылық су 

қоймасы 

сельскохозяйственное 

водохранилище 

farm water storage 

ауыр апат тяжёлая авария grave accident 

ауыр апат тяжёлое крушение severe crash 

ауыр жанармай тяжёлое горючее heavy fuel 

ауыр жүктасығыш 

автомобиль 

больше грузный 

автомобиль 

large articulated 

truck 

ауыр көбік тяжёлая пена heavy consistency 

foam, low 

expansion foam 

ауыр тұтанатын 

материал 

трудно-

воспламенямый 
материал 

low-flammable 

material 

ауыр түтін тяжёлый дым heavy smoke 

ауыр үлгідегі 

автосорғы 

автонасос тяжёлого 

типа 

large pumper 

ауыр үлгідегі өрттен 

құтқару автокөлігі  

пожарно-

спасательный 

автомобиль тяжёлого 

типа 

heavy fire rescue 

apparatus 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D1%88%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
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ауырқиыншылық тяжёлое испытание hardship 

ауыртпалық, апат бедствие disaster, disastrous 

event, distress 

ауысқан өрт орнын 

іздеуші(орман өртін 

сөндірген кезде) 

искатель мест 

переброшенного 

пожара (при тушении 

лесного пожара) 

spot fire hunter 

ауыстыру замена replacement 

ауыстырылатын 

саптама 

сменный насадок interchangeable tip 

ауыстырып-қосқыш, 

тоқ аударғыш 

переключатель keyswitch 

ауысу, ерсілі-қарсылы 

жүру,жылжыту,қозғалт
у,сапырылысу 

передвижение movement; march 

ауытқу искривление deflection 

ауытқу отклонение variation 

ауытқу;теңселу;тербелу

;тербеліс;шайқалу 

колебание vibration, shaking, 

variation, 

oscillation 

ахуал, жағдай обстановка environment, 

situation; scenario 

ацетилен баллоны ацетиленовый баллон acetylene cylinder 

аша кілт рожковый ключ spanner wrench 

ашатын құрал (құтқару 

жұмыстары кезінде) 

разжимной 

инструмент (при 

спасательных 

работах) 

spreader 

ашық жану открытое горение open burning 

ашық кезіндегі апат бедствие при голоде famine disaster 

ашық қалқаны(шлем 

немесе касканың) 

прозрачное забрало 

(шлема или каски) 

visor 

ашық от открытый огонь naked light, naked 

flame, open flame 

ашық отты пайдалануға 

болмайды 

не пользоваться 

открытым огнём 

no open flames 

ашық ошақ открытый очаг open fireplace 

аэродромды өрт 

қызметінің бастығы 

начальник 

аэродромной 
пожарной службы 

airport fire chief 

аэродромды өрт 

сөндіру автокөлігі 

аэродромный 

пожарный 

air field fire service 

vehicle 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BF-%D2%9B%D0%BE%D1%81%D2%9B%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
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автомобиль 

аэродромды өрт 

сөндіру депосы 

аэродромное 

пожарное депо 

airport fire station 

аэродромды өрт 

сөндіру құтқару 

автокөлігі 

аэродромный 

пожарный 

спасательный 

автомобиль 

air craft rescue 

firefighting vehicle, 

air-crash rescue 

tender 

аэрозоль аэрозоль fog, aerosol 

аэрозольды өрт 

хабарлағышы 

аэрозольный 

пожарный 

извещатель 

aerosol fire detector 

аэромедициналық 

бөлімшенің орналасқан 
жері 

место базирования 

аэромедицинского 
подразделения 

aeromedical staging 

location 

аэромедициналық 

эвакуациялау жасағы 

аэромедицинский 

эвакуационный отряд 

aeromedical 

evacuation 

squadron 

аэромобилді госпиталь аэромобильный 

госпиталь 

airmobile hospital 

аэромобилді жасақ аэромобильный отряд airmobile group, 

airmobile unit   

аэромобилді құтқару 

жасағы 

аэромобильный 

спасательный отряд 

airmobile rescue 

unit   

аэрофотография аэрофотография aerial photograph 

аяғына дейін сөндіру 

аймағы 

зона дотушивания mop-up zone 

аяқ киім обувь boots 

аяқтайтын команда 

(өрт сөндіруді) 

завершающая 

команда (тушение 

пожара) 

follow-up crew 

аялдау; еру; кідіру; 

кідіріс; 

тоқталу;тоқталыс; 
тоқтату 

остановка arrest, stop, 

shutdown, shutoff 

Ә 

әдейі өртеу құралы орудие поджога tool of the arsonist 

әдейі өртеуге жол 

бермеу мақсатында 

қадағалау 

надзор с целью 

исключения поджога 

arson control 

әдейі өртеуді 

анықтаушы 

дознаватель причины 

поджога 

arson investigator 

әдейі өртеуді лаборатория по arson laboratory 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
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зерттейтін зертхана исследованию 

поджогов 

әдейі өртеуді қадағалау отслеживание 

поджога 

arson-tracking 

әдейі өртеуді тергеу 

тобы 

группа расследования 

поджога 

arson investigation 

team 

әдіс, тәсіл, амал метод method, technique 

әдістер, әдіс-тәсілдер 

жиынтығы, әдістеме 

методика methodology 

әздестіру бойынша 

қызмет (зардап 

шеккендерді)  

деятельность по 

поиску 

(пострадавших) 

search activities 

әйнектеу остекление glazing 

әкімшілік администрация administration, 

authorities 

әлеуетті апат потенциальное 

бедствие 

potential disaster 

әлеуетті қауіпті жабдық потенциально 
опасное 

оборудование 

potentially 
hazardous facility 

әлеуетті қауіпті объект потенциально 

опасный объект 

potentially 

hazardous facility 

әлеуетті құрылымды 

мобилизациялау 

мобилизация силовых 

структур 

force structures 

mobilization 

әлсіз жалынды слабогорящий limited-combustible 

әлсіз жану слабоегорение poor burning, slow 

burning 

әлсіз жер сілкінісі слабое землетрясение minor earthquake, 

slight earthquake, 

small earthquake, 

weak earthquake 

әлсіз, шарасыз, 

дәрменсіз 

беспомощный helpless 

әлсіреу, жұмсару ослабление mitigation; 

attenuation 

әмбебап дербес тыныс 

алу аппараты 

универсальный 

автономный 
дыхательный аппарат 

multi-function self-

contained breathing 
apparatus 

әмбебап келте құбыр универсальный 

патрубок 

universal manifold 

әмбебап көбіктендіргіш универсальный 

пенообразователь 

universal foam 

concentrate 
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әмбебап мобилді жасақ универсальный 

мобильный отряд 

multipurpose 

mobile unit   

әмбебап өрт сөндіргіш универсальный 

огнетушитель 

mulitipurpose 

extinguisher 

әмбебап өрт сөндіру 

құралы 

универсальный 

пожарный 

инструмент 

universal fire tool 

әрбіржұмысшы бір ғана 

әрекет жасайды және 

сызықпен ауысып 

орнын басқа 
жұмысшыға беру 

арқылы өртке қарсы 

жолақ жасау әдісі 

метод создания 

противопожарной 

полосы, когда 

каждый рабочий 
выполняет только 

одну операцию и 

переходит по линии, 

уступая место 

следующему 

рабочему 

one lick method 

әрекет деятельность activity, occupancy 

әрекет ететін 

қызметкердің 

қауіпсізідігі (төтенше 

жағдай кезінде) 

безопасность 

реагирующего 

сотрудника 

responder safety 

әрекет ету аймағы зона действий area of operations 

әрекет ету бойынша 

миссия 

миссия по 

реагированию 

response mission 

әрекет ету диапазоны диапазон действий range of activities 

әрекет ету жоспарымен 

карта 

картас планом 

действий 

action plan map 

әрекет ету командасы команда 

реагирования 

intervention team 

әрекет ету мүмкіндігі 
(төтенше жағдай 

кезінде) 

возможность 
реагирования 

response capacity 

әрекет ету тетігі механизм 

реагирования 

response 

mechanism 

әрекет ету тобы 

құрамындағы өрт 

сөндірушілер және де 

дәрігерлерден 

басқалары өрт 

сөндіруге шақыру 

выезд по пожарному 

вызову, кроме 

пожарных, ещё и 

врачей в составе 

группы реагирования 

tiered-response 

әрекет етуші доза воздействующая доза exposure dose 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
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әрекет етуші 

қызметкерлер құрамы 

персонал 

реагирования 

response personnel 

әрекет қабілеттілік дееспособность capacity 

әрекет;жүріс;жүргізу;қ

имыл;қозғалту 

действие act, action 

әрекетті қадағалау отслеживание 

действия 

action tracking 

әркелкі қыздыру неравномерный 

нагрев 

uneven heating 

әсер влияние impact, effect, 

influence, affection 

әсер ету аймағы 

(мысалы, 

қуаңшылықтың) 

зона воздействия 

(напр., засухи) 

impacted area, 

intervening space 

әсер ету 

дозасы(мысалы, 
уыттандыратын 

булардың)  

доза воздействия 

(напр., токсических 
паров) 

agent dosage 

әсер ету уақыты (мыс., 

өрт факторларының) 

время воздействия 

(напр., факторов 

пожара) 

exposure time 

әсер ету ұзақтығы 

(мысалы, апаттың) 

длительность 

воздействия (напр., 

бедствия) 

time of impact 

әсер етуден кейін 

бағалау (мысалы, 

төтенше жағдайлар 

факторлары) 

оценка после 

воздействия (напр., 

факторов ЧС) 

post-impact 

assessment 

әсер етуден кейінгі 

уақыт 

время после 

воздействия 

post-exposure time 

әсер етуді бағалау 

әдістемесі 

методика оценки 

воздействия 

impact assessment 

methodology 

әсерді бағалау құралы инструмент оценки 
воздействия 

impact assessment 
tool 

әсери ұйым военная организация military 

organization 

әскер, жауынгер, сарбаз боец fighter, ranger, man 

әскери әрекеттер 

аймағында басып 

алынған 

захваченный в зоне 

военных действий 

trapped in war zone 

әскери бөлімше 

бастығы 

начальник боевого 

участка 

fire sector boss, 

sector boss 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B7%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80/
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әскери жағдай военная обстановка military 

environment 

әскери жедел 

медициналық жәрдем 

машинасы 

военная машина 

скорой медицинской 

помощи 

military ambulance 

әскери өрт күзетінің 

бөлімі 

военизированное 

отделение пожарной 

охраны 

army fire 

department 

әскери тәртіпсіздіктер военные беспорядки war strifes 

әскери теңіз өрт 

сөндірушілер 

командасы 

военная морская 

пожарная команда 

naval fire crew 

әрекет етуші доза воздействующая доза exposure dose 

әрекет етуші 
қызметкерлер құрамы 

персонал 
реагирования 

response personnel 

әрекет қабілеттілік; іс-

әрекетке қабілеттілік 

дееспособность capacity 

әрекет;жүріс;жүргізу;қ

имыл;қозғалту 

действие act, action 

әрекетті қадағалау отслеживание 

действия 

action tracking 

әркелкі қыздыру неравномерный 

нагрев 

uneven heating 

әсер влияние impact, effect, 

influence, affection 

әсер ету аймағы  зона воздействия 

(напр., засухи) 

impacted area, 

intervening space 

әсер ету 

дозасы(мысалы, 

уыттандыратын 

булардың)  

доза воздействия 

(напр., токсических 

паров) 

agent dosage 

әсер ету уақыты (мыс., 
өрт факторларының) 

время воздействия 
(напр., факторов 

пожара) 

exposure time 

әсер ету ұзақтығы 

(мысалы, апаттың) 

длительность 

воздействия (напр., 

бедствия) 

time of impact 

әсер етуден кейін 

бағалау (мысалы, 

төтенше жағдайлар 

факторлары) 

оценка после 

воздействия (напр., 

факторов ЧС) 

post-impact 

assessment 

әсер етуден кейінгі время после post-exposure time 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B7%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80/
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уақыт воздействия 

әсер етуді бағалау 

әдістемесі 

методика оценки 

воздействия 

impact assessment 

methodology 

әсерді бағалау құралы инструмент оценки 

воздействия 

impact assessment 

tool 

әсери ұйым военная организация military 

organization 

әскер, жауынгер, сарбаз боец fighter, ranger, man 

әскери әрекеттер 

аймағында басып 

алынған 

захваченный в зоне 

военных действий 

trapped in war zone 

әскери бөлімше 

бастығы   

начальник боевого 

участка 

fire sector boss, 

sector boss, 

division boss 

әскери жағдай военная обстановка military 

environment 

әскери жедел 
медициналық жәрдем 

машинасы 

военная машина 
скорой медицинской 

помощи 

military ambulance 

әскери өрт күзетінің 

бөлімі 

военизированное 

отделение пожарной 

охраны 

army fire 

department 

әскери тәртіпсіздіктер военные беспорядки war strifes 

әскери теңіз өрт 

сөндірушілер 

командасы 

военная морская 

пожарная команда 

naval fire crew 

әскери-азаматтық өзара 

әрекеттік 

военно-гражданское 

взаимодействие 

civil-military 

interaction 

әуе апаты авиакатастрофа aircrash, 

aircraftcrash, 

airplanecrash, 

aviationcrash 

әуе бақылау журналы журнал воздушного 

наблюдения 

aerial observer log, 

aerial observer 
logbook 

әуе бақылаушы воздушный 

наблюдатель 

aerial observer 

әуе бойынша жеткізу 

операциясы 

операция доставки по 

воздуху 

airlift operation 

әуе гуманитарлық 

көпір 

воздушный 

гуманитарный мост 

humanitarian air 

bridge 

әуе кабелі воздушный кабель aerial cable 
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әуе кемесінен 

парашютпен 

түсірілетін жүк 

груз, сбрасываемый с 

воздушного судна на 

парашюте 

paracargo 

әуе кеңістігін тазарту очистка воздушной 

среды (после пожара 

в замкнутом 

пространстве) 

atmospheric clean-

up 

әуе тасымалы воздушная перевозка Airlift 

әуеден бақыланатын 

жапқыш 

управляемая 

воздушная заслонка 

air control damper 

әуеден бақылау наблюдение с воздуха aerial surveillance, 

aeborne 

surveillance, aerial 
observation 

әуеден бақылау воздушное 

наблюдение 

aerial survey 

әуеден жердегі 

жағдайды анықтау 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

определение 

обстановки на земле с 

воздуха (при ЧС) 

air-ground 

detection 

әуеден өртті табу 

(мысалы, орман) 

обнаружение пожара 

с воздуха (напр., 

лесного) 

detection of fire by 

aviation 

әуеден табу (мысалы, 

орман өртін) 

обнаружение с 

воздуха  

aerial detection 

әуежай санаты 

(мысалы, өрт сөндіру 

және құтқару 

жұмыстары бойынша) 

категория аэропорта 

(напр., по 

пожаротушению и 

спасательным 

работам) 

airport category 

әуежайдағы ұшу 
құралына жанармай 

құю аймағы 

зона заправки 
летательного средства 

в аэропорту 

aircraftservicingram
p, apron 

әуежайлар мен елді 

мекендердегі әуе 

апаттар 

авиакатастрофы в 

аэропортах и 

населённых пунктах 

air crashes in 

airports and    

settlements 

әуежайлар мен елді 

мекендерден тыс әуе 

апаттар 

авиакатастрофы вне 

аэропортов и 

населённых пунктов 

air crashes outside 

airports and 

settlements 

әуе-көбікті генератор воздушно-пенный 

генератор 

foam making 

branch 

әуемен жеткізу доставка по воздуху aerial delivery 
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әуемен тасымалдауға 

арналған жүк 

груз для 

транспортировки по 

воздуху 

air transportable 

cargo 

әуемен тасымалдауға 

жатпайтын жүк 

груз, не подлежащий 

транспортировке по 

воздуху 

non-air 

transportable cargo 

әуе-механикалық көбік воздушно-

механическая пена 

mechanical foam, 

physical foam, 

airfoam 

әуе-механикалық көбік 

генераторы (құрылғы) 

генератор воздушно-

механической пены 

(устройство) 

mechanical foam 

generator, in line 

foam maker, 
mechanical foam 

maker 

әуіт қақпақшасы, тоған 

қақпақшасы 

клапан водосборника manifold valve 

Б 

багор, ілмек багор hook, pole 

бағалау үлгісі образец оценки evaluation model 

бағалау, баға кесу оценка assessment, 

appraisal, 

evaluation, 

estimation 

бағана колонна column 

бағдар;бағыт; 

бағыттама 

маршрут route, path 

бағдаржол, алгоритм алгоритм algorithm 

бағыт направление direction; routing 

бағытсыздану дезориентация (напр., 

в дыму) 

disorientation, 

dislocation 

бағытталған жер 

сілкінісі 

наведённое 

землетрясение 

induced earthquake 

бай қоспамен жану горение богатой 

смеси 

fuel-rich 

combustion 

байқау құдығының 
люгі 

люк смотрового 
колодца 

sewer manhole 

байқау, сынау испытание test, testing, 

examination 

байқаусыздық, 

жеткіліксіз бақылау 

недосмотр oversight 

байланыс аппаратурасы аппаратура связи communication 

equipment 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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байланыс арнасы канал связи communications 

pathway 

байланыс желісі линия связи line of 

communications,co

mmunications link 

байланыс кабелі кабель связи communication 

cable 

байланыс операторы оператор связи communications 

operator 

байланысты қалпына 

келтіру 

восстановление связи communications 

recovery 

байланысты 

қамтамасыз ететін 

қызметкерлер 

персоналдля 

обеспечения связи 

communications 

personnel 

байланысты 
қамтамасыз ету 

бойынша үйлестіруші 

координатор по 
обеспечению связи 

communications 
coordinator 

байланыстыру қорабы соединительная 

коробка 

junction box 

байпас, айналма байпас by-pass 

бак, шан бак tank, vessel 

бақыланатын су басу контролируемое 

затопление при 

наводнении 

controlled flooding 

бақыланылатын 

күйдіру 

контролируемое 

выжигание 

broad cast burning, 

controlled burning, 

prescribed burning 

бақылау индикациясы контрольная 

индикация 

control indication 

бақылау кабелі кабель управления control cable 

бақылау камерасы камера контроля monitoring camera 

бақылау кезеңі периодмониторинга monitoringperiod 

бақылау мұнарасы наблюдательная 

вышка 

lookout tower 

бақылау 

мұнарасындағы 
бақылаушы 

наблюдатель на 

наблюдательной 
вышке 

tower man 

бақылау, тексеру контроль control; inspection 

бақылаушы, тексеруші контролёр superviser, 

controller 

бақыраш,ожау,шөміш ковш bucket 

балалардан қорғаумен зажигалкас защитой child-resistant 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%88/
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оттық от детей lighter 

балалардың қорғаныс 

камерасы (мысалы, 

уландырғыш заттар 

әсерінен) 

детская защитная 

камера (напр., от 

действия ОВ) 

baby protection cell 

баламалы бағдар альтернативный 

маршрут 

alteration route 

баламалы медицина альтернативная 

медицина 

alternative 

medicine 

баламалы су көзі альтернативный 

источник воды 

alternative source 

of water 

баламалылық 

коэффициенті 

коэффициент 

эквивалентности 

equivalence ratio 

балға молоток hammer 

балға шот кирка pick 

балқитын плавящийся fusible 

балқу динамикасы, еру 
динамикасы 

динамика плавления melting behaviour 

балқу, еру плавление melting 

балқымалы 

сақтандырғыш ендірме 

плавкая 

предохранительная 

вставка 

fusible plug 

балқытпаның 

тамшылап түсуі 

каплепадение 

расплава 

molten drips 

балқытылған ендірме расплавляемая  

вставка 

fusible link 

балқытылған материал расплавленный 

материал 

molten material 

балқытылған металл расплавленный 

металл 

molten metal 

балласт балласт ballast 

балласты сыйымдылық балластная ёмкость ballast tank 

баллон баллон bottle, container, 

cylinder 

баллон сыйымдылығы вместимость баллона cylinder capacity 

баллондағы қысым давлениев баллоне cylinder pressure 

баллондарға арналған 

бөлік 

отсек для баллонов bottle compartment 

баллондарды сығылған 

ауамен толтыруға 

арналған 
автомобиль(тыныс алу 

автомобиль для 

заправки баллонов 

сжатым воздухом 
(для дыхательных 

air vehicle  
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аспаптары үшін) приборов) 

балшық, саз глина clay 

бампер бампер bumper 

бар ауыр жүктасығыш 

жүк автокөлік 

больше грузный 

грузовой автомобиль 

с прицепом 

large truck and 

trailer тіркегіші 

бар болу, бар 

болуы,бары, қолда 

бары,қолдағысы 

наличие availability; 

existence, presence 

бареттер (радиожиілік 

қуатын өлшеуге 

арналған) 

бареттер (для 

измерения мощности 

радиочастот) 

barreter 

барлау;барлаушы  дозор watch, patrol, beat 

барлаушы;шолғыншы дозорный patrolman 

барынша көп жану, 

максималды жану 

максимальное 

горение 

peak burning 

бас киімдегі арнайы 
жарық белгілерінің 

жиынтығы 

комплект 
специальных 

световых сигналов на 

головном уборе 

headlight flasher kit 

бас, шың, ұш вершина top, tin 

басқару ажыратқышы выключатель 

управления 

control switch, 

tamper switch 

басқару батырмасы кнопка управления control push button 

басқару кабинасы кабина управления command cabin 

басқару органы орган управления control agency, 

headquarters 

басқарушы 

материалдар 

руководящие 

материалы 

guidelines 

басқарылатын әуе 

сөндіргіші 

управляемый 

воздушный 

отсекатель 

air shutoff damper 

басқарылатын парашют управляемый 

парашют 

guided parachute 

басқарылмайтын 

парашют 

неуправляемый 

парашют 

unguided parachute 

басқаша 

орналастыру(күштер 
мен құралдарды) 

перестановка (сил и 

средств) 

Shift 

басқыншылық,жорық,

шабуыл,шапқыншылық 

нашествие invasion 

баспалдақ алаңы лестничная клетка stairway enclosure 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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баспалдақ алаңындағы 

саты 

лестница в 

лестничной клетке 

enclosed stairway 

баспана материалы материал укрытия shelter material 

баспана саны количество укрытий number of shelters 

баспана сыйымдылығы, 

пана сыйымдылығы 

(Төтенше жағдай 

кезінде паналайтын 

адамдар саны) 

вместимость укрытия 

(количество людей, 

которые могут 

укрыться при ЧС) 

shelter capacity 

баспаналардың 

тапшылығы 

недостаток убежищ lack of shelter 

баспанасыз, үйсіз бездомный homeless 

бассейн impoundment бассейн 

бастапқы жанармай исходное горючее parent fuel 

бастапқы көмек дәрі 

қобдишасы 

(медициналық) 

аптечка  первой 

помощи 

(медицинской) 

first-aid box 

бастапқы көмек 
жиынтығы(дәрігерлік) 

комплект первой 
помощи 

(медицинской) 

first-aid outfit 

бастапқы салмақтың 

шоғырлануы 

начальная массовая 

концентрация 

mass charge 

concentration 

бастапқы шабуыл 

құралы(өртке) 

инструмент 

начальной атаки (на 

пожар) 

initial attack tool 

бастапқы шақыру первоначальный 

вызов 

initial call 

бастарын қорғау защита головы head protection 

бастық начальник chief, boss, 

administrator, 

commander 

бастырма,жаппа,қалқа,

төбе,шатыр 

навес  shed 

басы, басталу начало start; onset 

басып алынған; жаулап 

алынған, қақпанға 

түскен 

захваченный trapped 

батальон батальон battalion 

батареялық қуат көзді 
бергіш 

датчик с батарейным 
питанием 

battery-operated 
sensor 

батпаққа айналдыру; 

сазға айналдыру 

заболачивать waterlog 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
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батпақтану заиливание siltation 

батпақтану; саздану заболачивание water logging 

батпалы ауа тартқыш погружной 

воздухозаборник 

submerged intake 

батпалы сорап погружной насос submersible pump, 

deep lift pump 

батып кеткен сүңгуір 

қайығының экипажын 

құтқаруға арналған 

қалқыма камера 

всплывающая камера 

для спасения экипажа 

затонувшей 

подводной лодки 

flooding submarine 

escape 

compartment, 

buoyancy stole, 

rescue chamber 

батып кеткен, су басқан затопленный flooded, inundated 

батырма кнопка push button 

бау, иықбау лямка strap 

баулар мен төбелер 

(каскалар), тәждік 

баулар (каскалар) 

лямки и тульи (каски) crown straps 

баурайдың, бөктердің 
тұрақсыздығын 

талдау(көшкін пайда 

болу мүмкіндігін 

бағалау үшін) 

анализ 
неустойчивости 

склона (для оценки 

возможности 

возникновения 

оползня) 

slopeinstabilityanal
ysis 

баяу жану(аласа 

жалын және таралу 

жылдамдығы 

азғантай) 

медленное горение 

(невысокое пламя и 

небольшая скорость 

распространения) 

creeping, 

slowcombustion 

баяулатқышы ингибитор inhibitor, retardant 

баяулату ингибирование inhibition 

баяулатылған сырғану 

жылдамдығымен науа  

жёлобс замедлением 

скорости скольжения  

speed retarding 

slide 

бәсеңдетуші замедлитель inhibitor, retardant 

бейберекеттік,немқұра

йлылық,ұқыпсыздық 

небрежность negligence 

бейбітшілік 
дәлізі(босқындарға; 

гуманитарлық көмекті 

жеткізу және т.б., 

арналған) 

коридор мира (для 
беженцев; поставки 

гуманитарной 

помощи и др.) 

corridor for peace 

бейнежазба видеозапись videotape 

бейтарап қалдыру  нейтрализация neutralization 

бейтараптандырғыш нейтрализатор neutralizer 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BF%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
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бейімделу адаптация adaptation 

бейімдеушілік уақыты время 

приспосабливаемости 

adaptation time 

бейімдеуіш, бейімдегіш адаптер adapter 

бекіткіш обвязка harness 

бекіту (тиеу-түсіру 

жұмыстары үшін) 

закреплять  to tackle 

бекіту;бекітіп 

тастау;орнықтыру 

закрепление fastening, 

mounting, 

anchoring 

бекітулі;берік;жабық;кі

лттенген 

запертый locked 

бекітілген 

температурада іске 

қосылатын өрт 

хабарлағышы 

пожарный 

извещатель с 

фиксированной 

температурой 
срабатывания 

fixed-temperature 

detector 

белгі беру оты сигнальный огонь beacon light, flash-

light 

белгі беру ракеталар 

жиынтығы 

набор сигнальных 

ракет 

trip flare kit 

белгі, таңба знак symbol, indication, 

sign, mark, marker; 

badge 

белгіленген мөлшері 

(зиянды заттың) 

установленное 

количество (вредного 

вещества) 

reportable quantity 

белгілеу,көрсету  обозначение signing, symbol  

белгілі арнамен су 

тасқыны кезінде судың 

бағыты 

направление воды 

при наводнении по 

определённому руслу 

flood routing 

белгілі ауданда жауын-

шашынның орташа 
мөлшері 

среднее количество 

осадков на 
определённой 

площади 

areal precipitation 

белгілі бір жағдайларда 

тұтанатын атмосфера 

атмосфера, 

воспламеняемая при 

определённых 

условиях 

intermediate 

atmosphere 

белгілі бір 

температурада іске 

қосылатын клапан 

клапан 

срабатывающий при 

определённой 

temperaturevalve 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%83/
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температуре 

белгілі көлемге 

икемделген жасанды 

өкпе желдетілуін 

күшейтуге арналған 

аппарат 

аппарат для 

форсированной 

искусственной 

вентиляции лёгких, 

настроенный на 

определённый объём 

volume cycling 

resuscitator 

белгілі қауіптер 

бойынша деректер 

данные по известным 

опасностям 

data on known 

hazards 

белгілі циклға 

икемделген жасанды 

өкпе желдетілуін 
күшейтуге арналған 

аппарат 

аппарат для 

форсированной 

искусственной 
вентиляции лёгких, 

настроенный на 

определённый цикл 

time cycling 

resuscitator 

белсенді өртке қарсы 

қорғаныс 

активная 

противопожарная 

оборона 

active fire defence 

белсенділік;ықылас;ын

та 

активность activity 

белсендіргіш;күшейткі

ш 

активатор promoter, activator 

белсендірілген;активте

нген 

активированный activated 

бензин бензин gas, petrol, gasoline 

бензин буы пары бензина gasoline fumes 

бензин 

қозғалтқышынан жетегі 

бар сорғы 

насос с приводом от 

бензинового 

двигателя 

petrol-engined 

pump 

бензин қолғатқыш 

жетекті генератор 

генератор с приводом 

от бензинового 
двигателя 

gasoline generator 

бергіш,қадаға,сезбек,ха

баршы 

датчик sensor, detector, 

transmitter; rod; 

pick-up 

беретін жеңдік желі подающая рукавная 

линия 

supplyline 

беру алыстығы (өрт 

сөндірген кезде суды, 

көбікті) 

дальность подачи 

(воды, пены при 

тушении пожара) 

throw range 

беру, тарату передача transfer; 

transmission 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B/
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беруге болатын ең көп 

доза 

предельно 

допустимая доза 

(радиоактивного 

облучения) 

maximum 

permissible 

exposure 

берік көбік стойкая пена longer-lastingfoam 

бесік-жилеті жилет-люлька breeches buoy 

бет маскасы (тыныс 

алу аппаратының) 

лицевая 

маска(дыхательного 

аппарата) 

face mask, 

facemask 

бет,парақ,табақ, тізім лист list, board 

бета сәулесін тарату бета-излучение beta radiation, beta 

rays 

бетон бетон concrete 

бетон кесетін ара пилапо бетону concrete saw 

бетпе-бет шабуыл 

(орман өртіне) 

фронтальная атака (на 

лесной пожар) 

frontal assault 

беттік белсенді 
заттектер негізіндегі 

көбік (жеңіл судағы) 

пена на основе 
поверхностно-

активного вещества 

(на лёгкой воде) 

light water foam 

беттік жанармай поверхностное 

горючее 

surfacefuel 

беттік жану поверхностное 

горение 

surfaceburn 

беттік тұтану поверхностная 

вспышка 

surface flash 

бетін жылыту нагрев поверхности surface heating 

бетін отпен шарпу опаливание 

поверхности 

surface burn 

бетінің суынуы охлаждение 

поверхности 

surface cooling 

биметалл элементті 

хабарлағыш 

извещатель 

сбиметаллическим 

элементом 

bimetal detector 

бинт, дәке, жаратаңғыш бинт bandage 

биологиялық жанармай 
(өрт жүктемесін 

бағалау кезіндегі) 

биологическое 
горючее (при оценке 

пожарной нагрузки) 

bio-fuel 

биологиялық 

зақымдану құрбаны 

жертва 

биологического 

заражения 

biologically 

contaminated 

victim 

биологиялық көрсеткіш биологический biological indicator 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
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индикатор 

биологиялық 

қалдықтар 

биологические 

отходы 

biological waste 

биологиялық қару биологическое 

оружие 

biological weapon 

биологиялық 

қорғау(сәулеленуден) 

биологическая защита 

(от излучения) 

biological shield 

биологиялық қорғау 

командасы 

команда 

биологической 

защиты 

biological defense 

team 

биологиялық 

мөлшерлеме 

биологическая доза biological dose 

биологиялық таңба биологическая марка biomarker 

биомасса мөлшері количество биомассы  biomass quantity 

биосканерлеу биосканирование  directional dowsing 

биохимиялық жұқтыру биохимическое 

заражение 

biochemical 

contamination 

биохимиялық зертхана биохимическая 

лаборатория 

BC-lab 

биохимиялық 
қалдықтар 

биохимические 
отходы 

biochemical waste 

биохимиялық қару биохимическое 

оружие 

biochemical 

weapon 

бирка бирка tally, tag, label 

биік үйлер салушы-

монтаждаушы 

монтажник-высотник rack mounter  

биікғимарат; зәулімүй высотное здание high-rise building, 

high-rise apartment, 

highrise flats 

биіктік, биік высота height, lift 

блок блок unit, block 

болаттан жасалған 

бөгет (өртке қарсы) 

перегородка из стали 

(противопожарная) 

steel stop 

болжалды өрт 

жүктемесі 

предполагаемая 

пожарная нагрузка 

anticipated fireload 

болжанатын оқиға 

уақыты 

(мыс.,жанартаудың 

атқылауы) 

прогнозируемое 

время происшествия 

(напр., извержения 

вулкана) 

predicted time of 

impact 

болжанатын төтенше 

жағдай көлемі 

масштаб 

прогнозируемой ЧС 

scale of expected 

emergency 

болжау кезеңі период forecastperiod 
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прогнозирования 

болжау құралы инструмент 

прогнозирования 

predictive tool 

болжау үлгісі модель 

прогнозирования 

forecasting model 

болуы мүмкін жауын-

шашын мөлшері 

возможное 

количество осадков 

possible 

precipitation 

бомба бомба bomb 

бомбаның жарылуы взрыв бомбы bombing incident 

боран буран snow storm, 

blizzard 

борт борт board 

борт сыртындағы 

сорғы 

насос на борту 

снаружи 

outboard pump 

борт ішіндегі сорғы насос на борту внутри inboard pump 

бос конвективті 

колонка(жалын 

үстінен) 

свободная 

конвективная колонка 

(над пламенем) 

unconfined plume 

бос өрт сөндіргіш разряженный 

огнетушитель 

empty extinguisher 

босату опорожнение dumping 

босату(зардап 
шеккенді) 

высвобождение 
(пострадавшего) 

extrication 

босату 

уақыты(цистернаны) 

время опорожнения 

(цистерны) 

dumpingtime 

босатылған (ыдыс 

туралы) 

опорожнённый  

(о ёмкости) 

emptied 

босатылған бак опорожнённая 

ёмкость 

emptyingtank 

босқын беженец refugee 

босқындар лагері лагерь беженцев refugee camp 

босқындарды қорғау защита беженцев refugee protection 

босқындардың тірі 

қалулары 

выживание беженцев survival of refugees 

босқындармен 

қарауылшы жасақ 

конвой с беженцами convoy with 

refugees 

бояу краска paint 

бөгелту, бөгеу запруживать to weir 

бөгеліп қалу;кептелу; 

іркілу 

затор jam, gorge 

бөгет (төтенше 

жағдай аймағына 

пикет (для 

ограничения доступа 

piquet 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%83/
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кіруді шектеу үшін) в зону ЧС)   

бөгет қауіпсіздігі безопасность дамбы dam safety 

бөгет қирау 

салдарынан болатын 

тасқын 

наводнение из-за 

разрушенной дамбы 

flooding from 

damaged dam 

бөгет құрылмасы, бөгет 

конструкциясы 

конструкция дамбы design of the dike 

бөгет, бөгеу запруда weir, pond 

бөгет;кедергі;тосқауыл;

тоспа;шеп 

заграждение barrage 

бөгетте шолғыншы 

болу (тасқынның 

дамуына бақылау 

жасау үшін) 

дозор на дамбе (для 

контроля за 

развитием 

наводнения) 

dike watch 

бөгетті патрульдеу 

(тасқын кезінде 

бөгеттің күйін 
бақылау үшін) 

патрулирование по 

дамбе (при наводнени 

для контроля за 
состоянием дамбы) 

patrolling of the 

dike 

бөктер қауіпсіздігі  безопасность склонов  slope safety 

бөктер қозғалысының 

мониторингі 

мониторингдвижения 

склона 

slope motion 

monitoring 

бөктер туралы ақпарат, 

баурай туралы ақпарат 

(көшкінмүмкіндігін 

бағалау үшін) 

информация о склоне 

(для оценки 

возможности 

оползня) 

slope information 

бөктердің қозғалысы 

(көшкін кезіндегі) 

движение склона(при 

оползне) 

slope movement 

бөктердің 

орнықтылығының 

үлгісі (көшкінге) 

модель устойчивости 

склона (к оползню) 

slope stability 

model 

бөлгіш арақабырға разделительная 

перегородка 

Separatingwall 

бөлме, камера камера chamber, 
compartment; 

camera 

бөлмені жалын толық 

құшқанына дейінгі 

өрттің үдей түсуі 

нарастание пожара до 

полного охвата 

помещения пламенем 

growth to flashover 

бөлмені отпен толық 

қамтығанға дейінгі 

уақыт 

время до полного 

охвата помещения 

пламенем 

time to flashover 

бөлменің бұрышына извещатель для corner mounted 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BF/
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орнатуға арналған 

хабарлағыш 

установки в углу 

помещения 

detector 

бөлу выделение liberation; output, 

emission, release 

бөлшек, тетік деталь piece 

бөлік отсек compartment 

бөлім отдел bureau 

бөлім офицері офицер части company officer, 

station officer 

бөлім, бөлімше отделение department, station; 

compartment, squad 

бөлімше бастығы начальник 

подразделения 

component 

commander 

бөлімше командирі командир отделения crew boss 

бөлімшеге нұсқама 

жүргізу 

инструктаж 

подразделения 

unit briefing 

бөлімшеқызметкерлері персонал 

подразделения 

unit personnel      

бөлінбеген 

(эвакуациялау жолы) 

неотделённый (путь 

эвакуации) 

unseparated 

бөліну (ядролық) деление (ядерное) fission 

бөрене, мәтке, арқалық балка joist; davit; beam 

бөренелерден тұратын 
өртке төзімді жабынды 

пожаростойкое 
перекрытие из балок 

filler-joist floor 

брезент брезент tarpaulin, canvas 

брезент 

сыйымдылығы(өрт 

сөндіру сұйықтығына 

арналған) 

брезентовая ёмкость 

(для огнетушащей 

жидкости) 

canvas tank 

брезентті қорғаныс 

күртке 

брезентовая защитная 

куртка 

canvas protective 

coat 

бригада бригада group, crew, unit, 

team, squad, gang 

бу пар vapor, vapour, 

fume, steam 

бу беруді реттейтін 

айналма клапан 

обводной клапанс 

регулировкой подачи 

воды 

meter-by-passvalve 

бу бұлтының биіктігі высота облака пара height of vapour 

rcloud 

бу бұлтының таралу 

бағыты 

направление 

распространения 

direction of vapor 

cloud 
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облака пара 

бу қозғалтқышынан 

жетегі бар сорғы 

насос с приводом от 

парового двигателя 

steam pump 

бу қысымы давление пара vapour pressure 

будан қорғайтын 

костюм 

парозащитный 

костюм 

vapor-protective 

suit 

будың иісі запах паров odor of vapors 

буксир, сүйреуші, 

тіркеп алушы 

буксир tug 

булағыш;буландырғыш

;терлеткіш 

испаритель evaporator, 

evaporation gauge, 

evaporation gage 

буланған кезде суды 

тасымалдау 

перенос воды при 

испарении 

evapo 

transportation 

буландыратын өрт 

сөндіретін құрамды өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель с 

испаряющимся 

огнетушащим 
составом 

vaporizing liquid 

extinguisher 

булану;буға 

айналу;буландыру 

испарение vapor, vapour, 

evaporation, fume 

булануды болдырмау 

үшін материалды 

брезентпен жабу 

закрывать материалы 

брезентом для 

предотвращения 

испарений 

to cover some 

materials with tarps 

to prevent vapors 

from rising 

буланудың қозғалысы движение испарений plume’s movement 

буланы есебінен суыну охлаждение за счёт 

испарения 

evaporative cooling 

булардың жалындауы воспламенение паров ignition of vapour 

булық вентиляционное 

отверстие 

ventilation opening 

булықтың автоматты 

жабылуы 

автоматическое 

закрывание 

вентиляционного 

отверстия 

automatic vent 

closure 

бульдозер қайырмасы отвал бульдозера cat pile, dozer pile, 
bulldozer blade 

бульдозер, сүргіш бульдозер dozer, trailbuilder, 

bulldozer 

бустерлік құбыртүтік 

орама 

бустерная рукавная 

катушка 

booster reel 

бұғатталған өрттен 

шығу есігі 

заблокированная 

дверь пожарного 

blocked fire door 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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выхода 

бұғаттан шығару 

(үйінділердегі зардап 

шеккендерді) 

деблокирование 

(пострадавших в 

завалах) 

deblocking 

бұзақы,бұзушы, бұзып 

өтуші,бүлдіруші 

нарушитель violator, perpetrator 

бұзатын сынақ разрушающее 

испытание 

destructive 

examination 

бұзу, жару взрывать explode 

бұзуға арналған құрал 

(төтенше жағдай 

кезінде құрылмаларды) 

инструмент для 

взламывания 

(конструкций при 

ЧС) 

breaking-in tool, 

opener 

бұзылған су 

көзі(лаңкестік әрекет 
үшін) 

заражённый источник 

воды (для теракта) 

contamination 

watersupply 

бұзылу мен мүжілу абразия abrasion 

бұзылу деструкция decomposition 

бұқаралық ақпарат 

құралдарымен 

байланыс жасаушы 

офицер 

офицерпо связи со 

средствами массовой 

информации 

information officer 

бұқаралық ақпарат 

құралдарының қызметі 

деятельность средств 

массовой 

информации 

media operations 

бұқтырма;бітеуіш; 

қуыс бекітетін 

қақпақша 

заглушка cap, plug 

бұлт облако cloud 

бұлт буының 

жарылысы 

взрыв облака пара vapour cloud 

explosion 

бұоу бойынша қызмет 
(қанат жайып, 

жұмыстарды 

орындағаннан кейін 

күштерді) 

деятельность по 
отводу (сил после 

развёртывания и 

выполнения работы) 

withdrawal 
activities 

бұрандалы домкрат винтовой домкрат screw jack 

бұрандалы 

жалғастырғыш тетік 

резьбовой переходник threaded adapter 

бұрандалы жең 

келтеқұбыры 

резьбовой рукавный 

патрубок 

hose thread nipple 

бұрандалы клапан винтовой клапан srew shut down, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%96%D1%88/
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srew shut off 

бұру (күштер мен 

құралдардың қанат 

жайғаннан және 

жұмыстар 

орындағаннан кейін) 

отвод (сил и средств 

после развёртывания 

и выполнения работ) 

withdrawal 

бұру механизмі поворотный 

механизм 

rotating mechanism 

бұрушы поворотное окно pivoted sash 

window 

бұрылу платформадағы 

саты 

лестница на 

поворотной 

платформе 

turntable ladder 

бұрылыс орны (арнайы 
автомобильдердің) 

место разворота  turn-around area, 
turn-around 

бұрынғы қалпына 

келтіруді басқару тобы 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

группа управления 

восстановлением 

recovery 

management team 

бұрыс іріктеу неправильный отбор anti-selection 

бүгілген жері(өрт 

жеңінің) 

перегиб (пожарного 

рукава) 

kink 

бүгілмелі жылжымалы 

саты 

коленчатая 

выдвижная лестница 

sectionalladder 

бүйір дәлізі боковой коридор side corridor 

бүктелмелі 

сыйымдылық, 

жиналмалы ыдыс 

складная ёмкость collapsible tank 

бүктемелі қаңқалы 

ыдыс 

складная каркасная 

ёмкость 

fold-out frame tank 

бүркеу;перде;шымылд

ық 

завеса curtain; haze, shield 

бүрку;бүріктіру впрыск injection 

бүріккіш саптама распылительный 
насадок 

diffuser branch 

бүріккіш саптама насадок-распылитель spray tip, water 

spray projector 

бықсудан жалындап 

жануға көшу 

переход оттления к 

пламенному горению 

transition from 

smoulderingt of 

laming combustion 

бықсылап жану, 

жалынсыз жану, шіріп 

тлеющее горение smouldering 

combustion 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
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жану 

білезік, қолдың буыны кисть руки hand 

білу;зерделеу;зерттеу; 

оқып білу; үйрену 

изучение study 

біліктілік квалификация skill, qualification 

біліктілік тізбесі квалификационный  

перечень 

skills  inventory 

білім, мағлұмат знания knowledge 

бір адамға арналған 

құтқару жібі 

спасательная верёвка, 

рассчитанная на 

одного человека 

one-person rope 

бір адамға есептелген 

жүктеме (құтқару 

жібінің) 

нагрузка, 

рассчитанная на 

одного человека  

one-person load 

бір барғаннан өртті 

сөндіру 
тұжырымдамасы 

(орман өртін сөндіру 

кезінде ұзақ әрекет 

ететін баяулатқышты 

лақтыру жолымен) 

концепция тушения 

пожара одним 
заходом (при 

тушении лесного 

пожара с самолёта 

путём сбрасывания 

ингибитора 

длительного 

действия) 

one shot concept 

бір біріне салынған иін 

(өрт сатысының) 

наложенные друг на 

друга колена  

overlapping 

sections 

бір мезгілде бірнеше 

жерлерде болып 

жатқан апат 

бедствие, 

происходящее 

одновременно во 

многих местах 

multiplescene 

disaster 

бір ретпайдаланатын 

өрт сөндіргіш (қайта 
зарядталмайтын) 

одноразовый 

огнетушитель (не 
перезаряжаемый) 

non rechargeable 

extinguisher, 
disposable 

extinguisher 

бір сағат отқа төзімді 

шегімен өртке қарсы 

қалқан 

противопожарная 

перегородка с 

пределом 

огнестойкости в один 

час      

one-hourse paration 

wall 

бір сатылы сорғы одноступенчатый 

насос 

single-stage pump, 

single-acting pump 

бір сорушы құбырынан 

жұмыс істейтін сорғы 

насосы, работающие 

от одной 

multiple pumps 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83/
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всасывающей трубы 

біраралықты көпір однопролётный мост single-span bridge 

біркелкі бөлінген жану 

жүктемесі (үзілусіз) 

равномерно 

распределённая 

горючая нагрузка (без 

разрывов) 

uniform fuel 

біркелкі қыздыру равномерный нагрев evenheating, 

uniform heating 

бірлескен миссия совместная миссия joint mission 

бірмезгілдегі тұтану одновременное 

воспламенение 

simultaneous 

ignition 

бірнеше елдерді 

қамтитын апат 

бедствие, 

охватывающее 

несколько стран 

trans-emergency 

біріккен күштер 
командирі 

командир 
объединённых сил 

joint force 
commander 

біріктіру, бірлестік объединение integration; 

community 

біріктірілген материал спёкшийся материал clinker 

бірінші әрекет етуші 

өрт сөндірушілер 

командасы 

пожарная команда 

первого реагирования 

initialattackfirecrew 

бірінші дабыл сигналы 

бойынша шығу 

выезд по первому 

сигналу тревоги 

first-alarm response 

бірінші жанған 

материал 

материал, который 

первым загорелся 

material first 

ignited 

бірінші кезекте шығу 

командасы (төтенше 

жағдай кезінде) 

команда первой 

очереди выезда (при 

ЧС) 

first response team 

бірінші кезекті наряд наряд первой очереди first-line duty 

бірінші кезекті 

шығушы өрт 

сөндірушілер жасағы 

пожарный наряд 

первой очереди 

выезда 

first attendance 

бірінші қолданылатын 
өрт сөндіргіш 

огнетушитель 
первого применения 

first-aid fire 
extinguisher 

бітеуіш бастиек головка-заглушка blank cap 

бюллетень бюллетень bulletin 

бюро бюро bureau 

В 

вакуумдық сорғы вакуумный насос vacuumpump 

вахталық кезекшілік вахтовое дежурство watch duty 

верёвка под водой для су астында сүңгуірдің downline 
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ориентации водолаза бағытын табуға 

арналған жіп 

вестибюлге жапсарлас 

саты 

лестница, 

примыкающая к 

вестибюлю 

lobby approach 

stairway 

вестибюль вестибюль lobby 

виброфон, дірілдеме 

(Төтенше жағдай 

кезінде зардап 

шегушінің орналасқан 

орнын анықтауға 

арналған) 

виброфон (для 

определения 

местонахождения 

пострадавшего при 

ЧС) 

vibraphone 

Г 

газ газ gas, fume 

газ баллоншасы бар өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель с 

газовым баллончиком 

gas cartridge 

operated fire 
extinguisher, 

cartridge-operated 

extinguisher, 

cylinder-operated 

extinguisher 

газ баллоны газовый баллон gas cylinder 

газ жабдығына кіру 

люгі 

люк к газовому 

оборудованию 

gas manhole 

газ жанарғысы газовая горелка gas burner 

газ жанған кездегі 

жалын 

пламя при 

горениигаза 

gasflame 

газ өлшемін өлшейтін 

өрт хабарлағышы 

пожарный 

извещатель с 

измерением 

параметров газов 

combination gas 

meter 

газ өлшеуіш газометр gasometer 

газ өрт сөндіргіші газовый 

огнетушитель 

gaseous 

extinguisher 

газ өтпейтін газонепроницаемый gastighted 

газ өтпейтін жабынды газонепроницаемое 
перекрытие 

gas-tight closure 

газ өтпейтін костюм газонепроницаемый 

костюм 

gas protection suit, 

gas-tight suit 

газ талдауыш газоанализатор gas detector, gas 

analyzer 

газ тәрізді жанармай газообразное горючее gaseousfuel 
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газ тәрізді оттегі газообразный 

кислород 

gaseous oxygen 

газ түзілу газообразование aerogenic 

газ түтін өткізбейтін 

есік 

газодымо-

непроницаемая дверь 

airtightdoor, smoke 

control door 

газ түтін өткізбейтін 

отқа төзімді есік 

(өртке қарсы) 

газодымонепроницае

мая огнестойкая 

дверь 

(противопожарная) 

smoke control fire 

door 

газ түтіннен қорғаушы газодымозащитник breathing apparatus 

wearer 

газ түтінінен 

қорғаушыға түтіннен 
жол көрсететін негізгі 

жіп 

основная верёвка, 

указывающая путь 
выхода в дыму 

газодымозащитнику 

breathingapparatuss

afetyline 

газ шығаратын түтіктің 

ұшқын басқышы 

искрогаситель на 

выхлопной трубе 

exhaust spark 

arrester 

газарна газоход flue 

газ-ауа қоспасының 

жарылысы 

взрыв газовоздушной 

смеси 

gas-air explosion 

газафазалық жану газофазное горение gasphase 

combustion 

газбен жабдықтау газифицировать to gasify 

газбен жылыту отопление с 

использованием газа 

gas firing 

газдан құтқарушы 

(түтінденген кезде) 

газоспасатель (при 

задымлении) 

gas rescuer 

газдан улану отравление газом gas poisoning 

газдандыру газификация gasification 

газдарды араластыру перемешивание газов mixing of gases 

газды кетіретін ауа 

тазартқыш люк 

вентиляционный люк 

газоудаления 

gas vent 

газды хабарлағыш газовый извещатель gas detector 

газдың жоғары 

жылусыйымдылығы 

газс высокой 

теплоёмкостью 

high-heat-

capacitygas 

газдың шоғырлануы концентрация газа gas concentration 

газдың шығуын табу обнаружение утечки 

газа 

gasleakdetection 

газқағар қорабы коробка противогаза canister 

газсыздандыру дегазация decontamination 

газтурбиналы 

қозғалтқыш 

газотурбинный 

двигатель 

gasturbine engine 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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газ-түтіннен 

қоорғаушы 

байланысының 

жиынтығы 

комплект связи 

газодымозащитника 

breathing apparatus 

communication set 

газ-түтіннен қорғау 

қызметінің тобы 

звено 

газодымозащитной 

службы 

breathing apparatus 

crew   

газ-түтіннен 

қорғаушының тану 

желбегейі 

опознавательная 

накидка 

газодымозащитников 

breathing apparatus 

tabard 

газ-түтіннен 
қорғаушының тыныс 

алуы үшін ауа беру 

желісі 

линия подачи воздуха 
для дыхания 

газодымозащитнику 

wearer’s air-line 
supply   

газфазалық оталу газофазное 

воспламенение 

gas-phase ignition 

галоген галоген halogen 

гамма сәулесін тарату гамма- излучение gamma radiation, 

gamma rays 

гель гель gel 

генератор генератор generator 

геноцид, зұлмат геноцид genocide 

географиялық әрекет 

ету диапазоны 

географический 

диапазон действий 

geographical range 

of action 

географиялық қауіп-

қатерді талдау 

анализ 

географического 

риска 

geographicriskanaly

sis 

геологиялық сипаттағы 

апат 

бедствие 

геологического 

характера 

disasterofgeological

nature 

геомагниттік толқу, 

геомагниттік дауыл 

геомагнитная буря geomagnetic storm 

геостационарлық ауа 
райы серігі, 

геостационарлық 

метеоспутник 

геостационарный 
метеоспутник 

geostationary 
weather satellite 

геотермиялық әрекет геотермическая 

деятельность 

geothermal activity 

геотехникалық 

параметр 

геотехнический 

параметр 

geotechnical 

parameter 

геофизикалық бақылау геофизическое 

наблюдение 

geophysical survey 
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геофизикалық деректер геофизические 

данные 

geophysicaldata 

герметикалық герметичный watertight 

гетерогендік, әртектік гетерогенный heterogeneous 

гетерогенділік, 

әртектілік 

гетерогенность heterogeneity 

гидравлика гидравлика hydraulics 

гидравликалық 

авариялық-құтқару 

құралы 

гидравлический 

аварийно-

спасательный 

инструмент 

hydraulic 

emergency rescue 

tools 

гидравликалық 

аударыстырғыш 

гидравлический 

кантователь 

hydraulic tilt 

mechanism 

гидравликалық 

градиент 

гидравлический 

градиент 

hydraulic gradient 

гидравликалық домкрат гидравлический 
домкрат 

hydraulic jack 

гидравликалық 

жабдықтар 

гидравлическое 

оборудование 

hydraulic 

accessories 

гидравликалық қайшы гидравлические 

ножницы 

hydraulic cutter 

гидравликалық қуат гидравлическая 

мощность 

hydropower 

гидравликалық құтқару 

жабдығы 

гидравлическое 

спасательное 

оборудование 

hydraulic rescue 

equipment 

гидравликалық құтқару 

құралы (сужетекті, 

гидрожетекті ) 

гидравлический 

спасательный 

инструмент  

(с гидроприводом) 

hydraulic rescue 

tool 

гидравликалық модель 

(тасқынның) 

гидравлическая 

модель (наводнения) 

hydraulic model 

гидравликалық сорғы гидравлический насос hydraulicpump 

гидравликалық сынау гидравлическое 
испытание 

hydraulic test 

гидравликалық 

таратқыш 

гидрораспределитель valve 

гидравликалық торап гидравлическая 

магистраль 

hydraulicmain 

гидрант гидрант hydrant 

гидрант құдығы колодец гидранта hydrantpit 

гидрант орнатылатын маркировка мест hydrant marking 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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жерлерді таңбалау установки гидрантов 

гидрантқа арналған 

кілт 

ключдля гидранта hydrant key 

гидрантпен 

жабдықталған 

оснащённый 

гидрантом 

hydranted 

гидрантпен 

жабдықталмаған 

неоснащённый 

гидрантом 

non-hydranted 

гидранттағы сорғы насосна гидранте pump at hydrant 

гидранттан сору 

(өрт жеңіне) 

всасывание из 

гидранта  

(в пожарный рукав) 

hard suction 

гидранттан су ағызу 

клапаны(қыс алдында) 

клапанслива воды из 

гидранта (перед 

зимой) 

frostvalve 

гидранттарды 
қолданумен өртке 

қарсы қорғау 

противопожарная 
защитас 

использованием 

гидрантов 

hydrant protection 

гидранттармен 

жабдықталған аймақ 

зона, оборудованная 

гидрантами 

hydranted area 

гидранттармен 

жабдықталмаған аймақ 

зона, 

необорудованная 

гидрантами 

nonhydranted area 

гидрантты бітеуге 

арналған кілт 

ключ для заглушки 

гидранта 

hydrant cover key 

гидрантты орнату орны место размещения 

гидранта 

hydrant location 

гидранттың қорғаныс 

саптамасы 

защитная насадка на 

гидрант 

false spindle 

гидранттың 

сужинағыш краны 

водозаборный кран 

гидранта 

hydrant spindle 

гидранттың шығар 

саңылауы 

выходное отверстие 

гидранта 

hydrant outlet 

гидранттың шығару 
саңылауы 

спускное отверстие 
гидранта 

hydrant drain 

гидрографикалық 

деректер 

гидрографические 

данные 

hydrographic data 

гидродинамика  гидродинамика hydrodynamics 

гидродинамикалық 

апат 

гидродинамические 

аварии 

hydrodynamic 

accidents 

гидролиз гидролиз hydrolysis 

гидрология гидрология hydrology 
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гидрологиялық 

бақылау 

гидрологическое 

наблюдение 

hydrological 

observation 

гидрологиялық 

деректер 

гидрологические 

данные 

hydrologicaldata 

гидрологиялық карта гидрологическая 

карта 

hydrologicalmap 

гидрологиялық модель гидрологическая 

модель (наводнения) 

hydrological model 

гидролокатор гидролокатор sonar 

гидрометеорологиялық гидро-

метеорологический 

hydro-

meteorological 

гидрометеорологиялық 

қауіп 

гидро-

метеорологическая 

опасность 

hydro-

meteorological 

hazard 

гидрометр гидрометр hydrometer 

гидрометрия гидрометрия stream gauging 

гидростатика гидростатика hydrostatics 

гидросфера гидросфера hydrosphere 

гидроұшақ гидросамолёт flying boat 

гидрофон гидрофон hydrophone 

гидроцилиндр гидроцилиндр hydraulic cylinder 

гипербариялықоттекпе
н қанықтыру 

гипербарическое 
насыщение 

кислородом 

hyperbaric 
oxygenation 

гипоцентр гипоцентр hypocenter 

гомогендік гомогенный homogeneous 

гонг гонг gong 

госпиталь (әскери 

аурухана) 

госпиталь hospital 

гравитация;ықпалдас-

тық 

гравитация gravitation 

гравитациялық жеңдік 

желі (өз салмағының 

ықпалымен су берумен 

гравитационная 

рукавная линия (с 

подачей воды под 

действием 

собственного веса) 

gravity hoseline 

гравитациялық жеңдік 

сызық шұңқыры 

воронка для 

гравитационной 

рукавной линии 

gravity funnel 

градиент градиент gradient 

график, кесте график schedule; curve, 

chart 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D2%B1%D1%88%D0%B0%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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грейдер грейдер grader 

грек оты  «греческий» огонь  Greek fire 

гуманитарлық апат гуманитарная 

катастрофа 

humanitarian 

disaster 

гуманитарлық 

дипломатия 

гуманитарная 

дипломатия 

humanitarian 

diplomacy 

гуманитарлық жүк гуманитарный груз humanitarian cargo 

гуманитарлық жүкпен 

қарауылшы жасақ 

конвой с 

гуманитарным грузом 

convoy with 

humanitarian cargo 

гуманитарлық заң гуманитарный закон humanitarianlaw 

гуманитарлық көмек 

заттарын апарып беру 

доставка предметов 

гуманитарной 

помощи 

delivery of 

humanitarian 

assistance 

consignments 

гуманитарлық көмек 
миссиясы 

миссия гуманитарной 
помощи 

humanitarian relief 
mission 

гуманитарлық қызмет гуманитарная 

деятельность 

humanitarian 

activities 

гуманитарлық міндет 

(мысалы, көмек 

көрсеткен кезде) 

гуманитарная задача 

(напр., при оказании 

помощи) 

humanitarian task 

гуманитарплық іс-шара гуманитарное 

мероприятие 

humanitarianaffair 

гүрсіл;гүріл грохот rumbling 

гүрсілдеу;гүрілдеу грохотанье rumbling 

гүрсілдеу;гүрілдеу грохотать to thunder 

Ғ 
ғарыш кемесіндегі өрт 

қаупі 

пожарная опасность 

на космическом 

корабле 

spacecraftfirehazard 

ғарыш кемесіндегі өрт 

хабарлағышы 

пожарный 

извещатель на 

космическом корабле 

space craft detector 

ғарыш кемесінің 

қауіпсіздігі 

безопасность 

космического корабля 

spacecraft safety 

ғарыш мониторингі космический 

мониторинг 

spatialmonitoring 

ғимарат здание building, facility 

ғимараттағы автоматты 
өрт сөндіру сорғысы 

автоматический 
пожарный насос в 

здании 

building’sautomatic
firepump 

ғимараттан жаппай массовый выход из mass exit from 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%81%D1%96%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
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шығу здания building 

ғимараттарда өрт 

сөндіруге арналған 

қорғаныс киімі 

защитная одежда для 

тушения пожаров в 

зданиях 

protectiveclothing 

for structural fire 

fighting 

ғимаратты бұзу 

(мысалы, жарығы 

барды) 

разбирать здание 

(напр., имеющее 

трещины) 

to torn down 

building 

ғимараттың 

құрамалығы мен 

орналасуымен 

шарттастырылған жел  
(аэродинамикалық 

құбыр әсері) 

ветер, обусловленный 

конструкцией и 

расположением 

зданий (эффект 
аэродинамической 

трубы) 

building-induced 

wind 

ғимараттың опырылуы обрушение зданий collapse to 

buildings, buildings 

collapse 

ғимараттың өрт 

қауіпсіздігі 

пожарная 

безопасность здания 

building fire safety 

ғылым наука science 

Д 

дабыл беру жүйесінің 

контуры 

контур системы 

сигнализации 

signallinglinecircuit 

дабыл айнасы сигнальное зеркало signal mirror 

дабыл белгісі знак тревоги alarm indication 

дабыл белгісі бойынша 

әрекет 

действие по сигналу 

тревоги 

run 

дабыл беретін керней, 

сигнал беретін керней 

сигнальный горн  horn 

дабыл бойынша 

шығатын команда 

команда, 

выезжающая по 

тревоге 

alarm company 

дабыл бойынша іс-

шаралар 

мероприятия по 

тревоге 

alert measures 

дабыл қоңырауы сигнальный колокол alarm bell 

дабыл сигналы 
бойынша шығу 

выезд по сигналу 
тревоги 

response 

дабыл сигналы 

бойынша шыққан кезде 

дәл өзара әрекет ету 

чёткое 

взаимодействие при 

выезде по сигналу 

тревоги 

heavy mutual-aid 

response 

дабыл сигналы келетін 

аймақ; бақылаудағы 

зона, откуда 

поступает сигнал 

alarm area 
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әрекет ету аймағы  тревоги; 

подконтрольная зона 

реагирования 

дабыл сигналын қосу включение сигнала 

тревоги 

activation of alarm 

дабыл таспасы(көру 

мен танып айрыуды 

жақсарту үшін 

қорғаныс киіміндегі) 

сигнальная лента (на 

защитной одежде 

для улучшения 

видимости и 

распознавания) 

trim 

дабылды тоқтату 
уақыты 

время задержки 
тревоги 

alarm time 

дағды, икем, машық навык skill 

дайындық әрекет подготовительная 

деятельность 

preparedness 

activities 

дайындық әрекеттер 

(мүмкін болатын 

апаттарға) 

подготовительные 

действия  

(к возможному 

бедствию) 

preparatory actions 

дайындық өлшемі меры готовности preparedness 

measures 

дайындық түрі (әскери) видготовности 

(боевой) 

type of alert 

дайындық, даярлық готовность preparedness; 

willingness, 

readiness 

дайындықтың 

сауалнама парағы 

опросный лист 

готовности к 

бедствию 

disaster 

preparedness 

checklist апатқа 

дақтармен күйдіру 

(орман өртін сөндірген 
кезде) 

выжигание пятнами 

(при тушении лесного 
пожара ) 

patchyburnout 

дала жағдайында 

жұмыс істейтін 

қызметкерлер 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

персоналдля работы в 

полевых условиях 

(при ЧС) 

field personnel 

далалық госпиталды 

ұйымдастыру 

организация полевого 

госпиталя 

establishment of 

field hospital 

далалық 

жағдайлардағы 

операция 

операция в полевых 

условиях 

field operation 
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далалық 

жиынтық(төтенше 

жағдайда әрекет 

етуге арналған) 

полевой комплект 

(для действий при 

ЧС) 

field kit ( 

дамба дамба dam, embankment 

дами 

түсу,дамыту,өсу,өсім, 

үдей тусу,үдеу 

нарастание build-up, growth 

дауыл баспалдақтары лестница-штурмовка hook ladder, 

pompier ladder 

дауыл класы класс урагана hurricane category 

дауыл құлатқан ағаш бурелом windbreak 

дауыл 

толқынынанқорғауға 

арналған мол 

мол для защиты от 

штормовой волны 

breakwater for 

storm surge 

дауылдан қорғау үшін 
аға отырғызу 

лесопосадки для 
защиты от цунами 

tsunami control 
forest 

дауылдардың жоғары 

қауіптілік аймағы 

зона высокой 

опасности ураганов 

hurricane high-risk 

area 

дауылды бақылау наблюдение за 

ураганом 

hurricane watch 

дауылды клапаны 

(қорғайтын клапанның) 

штормовой клапан 

(защитной одежды) 

storm flap 

дауыс зорайтқыш громкоговоритель  oudspeaker, hailer, 

loud hailer, speaker 

дауыс қаттылығы; 

дыбыс деңгейі 

громкость loudness 

дауыс тұтқыш звукоулавливатель sound detector 

дәлдеп түзеуші, 

түзетуші 

корректировщик pointeur 

дәліз коридор corridor, 

passageway, 

hallway 

дәнекерлейтін лампа паяльная лампа blow torch, blow 

lamp, blowlamp 

дәрменсіздік, әлсіздік, 

шарасыздық 

беспомощность helplessness 

дәрігерге дейінгі 
медициналық көмек 

көрсету бригадасы 

бригада доврачебной 
медицинской помощи 

paramedic brigade 

дәрігерлер бригадасы бригада врачей team of doctors 

дәрі-дәрмек медикамент medicament 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D1%96%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B4%D0%B5%D1%83/
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дәріхана ісі аптечное дело pharmacy 

дәстүрлі медицина традиционная 

медицина 

conventional 

medicine 

дезинтеграция, ыдырау 

(мыс., тасқын 

салдарынан қозғалыс) 

дезинтеграция (напр., 

движения из-за 

наводнения) 

disruption 

дезинфектант 

мөршерлеуіші 

дозатор 

дезинфектанта 

disenfectant doser 

дезинфикациялау;дәріл

еу 

дезинфицировать disinfect 

деймық-гидропульт 

(өрт сөндіру қол 

сорғысы) 

гидропульт-костыль stirrup hand pump 

декларация;мағлұмдам

а;мәлімдеме 

декларация declaration 

декомпрессия жабдығы декомпрессионное 

оборудование   
(для водолазов) 

hyperbaricequipme

nt 

дем алмайтын (киім 

туралы) 

недышащий  

(об одежде) 

non-breathable 

дем алу, тыныс алу дыхание respiration, 

breathing 

дем шығару выдыхание exhalation 

дем шығару клапаны 

(тыныс алу 

аспабындағы) 

клапанвыдоха 

(дыхательного 

прибора) 

exhalation valve 

демалыс аймағы; 

демалыс орны 

зона отдыха rest area 

демді ішке жұту вдыхание inhalation 

демеуқаржы;дотация дотация grant  

демографиялық демографический demographic 

дене жарақатын алған 

күн 

дата получения 

телесных 

повреждений 

dateofinjury 

дене, тұрқы, корпус корпус body 

денсаулық здоровье health 

денсаулық сақтау 

мәселелерімен 

байланысты қызмет 

деятельность, 

связанная с 

вопросами 

здравоохранения 

health-related 

activities 

денсаулық сақтау 

міндеттері 

задачи 

здравоохранения 

health and medical 

tasks 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%93%D0%BB%D2%B1%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%93%D0%BB%D2%B1%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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денсаулық туралы 

заңнама 

законодательствоо 

здоровье 

health legislation 

департамент департамент department 

деполяризатор деполяризатор depolariser 

депрессия, жабығу, 

торығу 

депрессия depression 

депрессияға қарсы антидепрессант anti-depressant 

drug, anti-

inflammatory drug 

дер кезіндегі ақпарат своевременнаяинфор

мация 

timely information 

дер кезіндегі әрекеттер своевременное 

действие 

time-sensitive 

action 

дербес қол құралы автономный ручной 

инструмент 

self-contained hand 

tool 

дербес қуат көзі бар 

блок 

блок с автономным 

источником питания 

self-powered box 

дербес су асты тыныс 
алу аппараты 

подводный 
автономный 

дыхательный аппарат 

self-contained 
underwater 

breathing apparatus 

дербес су асты тыныс 

алу көзі бар сүңгуір 

водолаз  с 

автономным 

подводным 

источником дыхания 

SCUBA diver 

дербес тыныс алу 

аппараты 

автономный 

дыхательный аппарат 

full breathing 

apparatus, self-

contained breathing 

apparatus 

дербес тыныс алу 

аппаратының бет 

маскасы 

лицевая маска 

автономного 

дыхательного 

аппарата 

SCBA facemask 

дербес ықшам тыныс 
алу аппараты 

портативный 
автономный 

дыхательный аппарат 

portable self-
contained breathing 

apparatus 

деректер данные data 

деректер таратудың 

біржақты арнасы 

симплексный канал 

передачи данных 

(односторонний) 

simplex data 

highway 

дереу шығу (оқиға 

орнына) 

немедленный выезд immediate 

departure 

десикант (өсімдіктерді десиккант (средство, desiccant 
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жоюды тудыратын 

құрал) 

вызывающее 

уничтожение 

растительности) 

десорбция 

(абсорбцияға кері 

құбылыс) 

десорбция (явление, 

обратное абсорбции) 

desorption 

детектор детектор detector 

детектрлеу детектирование detection 

детонатор;оталдырғыш

;пілте 

детонатор detonator 

детонация детонация detonation 

детонация аймағы зона детонации area of detonation 

дефибриллятор дефибриллятор defibrillator 

дефибриллятор дефибриллятор resuscitation 

apparatus 

дефлектор дефлектор deflector 

деэмилгациялау, 

майғындамау 

деэмульгирование demulsification 

диабатикалық диабатический diabatic 

диаграмма диаграмма diagram 

диаметр диаметр diameter 

диапазон, ауқым, 

көлем, мөлшер 

диапазон range 

диафрагма, көкет диафрагма disc, diaphragm 

диафрагмалысорғы диафрагменный насос diaphragmpump 

дивизион командирі командир дивизиона divisional chief 

дизель қозғалтқыш дизельный двигатель diesel engine 

динамика динамика dynamics, 

behaviour 

динамит, жарылғыш 
зат 

динамит dynamite 

дипломатикалық 

әрекеттер 

дипломатические 

действия 

diplomatic actions 

диспетчер диспетчер dispatcher, operator 

диспетчер бөлмесі диспетчерская monitoring agency 

дифференциалды өрт 

хабарлағышы 

дифференциальный 

пожарный 

извещатель 

rate-of-change 

detector, rate-of-

rise detector 

дифференциалды 

сезбек 

дифференциальный 

датчик 

rate of rise sensor 

доға дуга arc 
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доғаға төзімділігі дугостойкость arc resistance 

доғаныңтұтануы зажигание дуги arcing 

дозиметр дозиметр dosimeter, survey 

meter, dose rate 

meter 

Дозиметрист офицер офицер-дозиметрист radiological 

detection officer 

дозиметрлік жабдық дозиметрическое 

оборудование 

dosimetricequipme

nt 

доктрина доктрина doctrine 

домалақ клапан, шар 

тәрізді клапан 

шаровой клапан globe valve, ball 

valve 

домкрат;көтергіш домкрат jack 

доңғалақ колесо wheel 

доңғалақтағы өрт 

сатысы 

пожарная лестница на 

колёсах 

wheeledfireescape 

доңғалақты көтергіш 

кран 

колёсный подъёмный 

кран 

wheel mounted 

crane 

доңғалақты өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель на 

колёсах 

wheeled 

extinguisher 

Допплер әсері негізінде 

жылдамдықты лазерлік 
өлшеу (жалын 

жылдамдығын өлшеу 

үшін) 

лазерное измерение 

скорости на основе 
эффекта Допплера 

(для измерения 

скорости пламени) 

laser doppler 

velocimetry 

дөңгелек астына 

қойылатын сына (өрт 

сөндіру кезінде өрт 

сөндіру автокөлігін 

ұстауға арналған) 

клин, 

подкладываемый под 

колесо (для 

удержания 

пожарного 

автомобиля на месте 

при тушении 

пожара) 

wheel chock 

дөңгелек тұтқа, 

сермерік 

маховичок wheel 

дөңгелекті автомобиль колёсный автомобиль wheeledvehicle 

дөңес жер выступ walk, dent; grip; 

stretch 

дренаждық клапан дренажный клапан drain valve 

дренчер 

суландырғышы 

дренчерный 

ороситель 

drencher, drencher 

head 

дренчерлі бастиек дренчерная головка drencher 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82/
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дросселді клапан дроссельный клапан throttled valve 

дроссельді жапқыш дроссельная заслонка butterfly valve 

дулыға, каска каска helmet, head gear 

душ, себезгі душ shower 

душқа түсу; душқа 

шомылу; себезгіге 

шомылу 

 

принять душ to shower 

дүркінділік;еселік; 

қалдықсыз бөлінгіштік 

кратность expansion 

дыбыс звук sound 

дыбыстау звучание sounding 

дыбысты белгімен 

ажыратқыш 

выключатель 

звуковой 

сигнализации 

silencing switch 

дыбыстық ескертуші 

хабарлағыш 

звуковой 

предупреждающий 

оповещатель 

audio-power 

warning indicator 

дыбыстық хабарлағыш звуковой 

оповещатель 

sounder 

дымқылдандырғышпен 
су негізіндегі көбік 

(сулы су) 

пена на основе воды 
со смачивателем 

(мокрой воды) 

wet water foam 

діңгек мачта mast, tower 

діңгектерге 

отырызылған көпір, 

тіреулі көпір 

мост на опорах dry support bridge 

діріл;дірілдеу вибрация vibration, 

oscillation 

дірілдеу  дрожание  tremor 

Е 

егін бітпеу огород harvest failure, crop 

failure 

егінді қорғайтын екпе 

ағаштар 

полезащитное 

лесонасаждение 

field-protective 

foresting, shelter 

belt forest 

егістіктерді су басу 

нормалары  
(тасқын су кезінде) 

нормы залива полей 

(при половодье) 

flood plain 

regulations 

егістікті күйдіру  

(алдын алу) 

выжигание посевов 

(профилактическое) 

stubble burning 

екі адамға есептелген нагрузка, two-person load 
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жүктеме (құтқару 

жібінің) 

рассчитанная на двух 

людей  

(спасательной 

верёвки) 

екі адамға есептелген 

құтқару жібі 

спасательная верёвка, 

рассчитанная на двух 

людей 

two-person rope 

екі баллон бар 

жиынтығы 

(тыныс алу 

аспабының) 

комплект с двумя 

баллонами 

(дыхательного 

прибора) 

twin-cylinder set 

екі бөлік есік, екі 

бөліктен тұратын есік 

дверь из двух полотен bi-parting door 

екі деңгейлі өрт 
хабарлағышы 

двухуровневый 
пожарный 

извещатель 

two-state detector 

екі жақты қамту (орман 

өртін) 

двусторонний охват 

(лесного пожара) 

pincer movement 

екі жақты негізде көмек 

көрсету органы 

органы оказания 

помощи на 

двусторонней основе 

bilateral aid 

agencies 

екі сатылы сорғы двухступенчатый 

насос 

two-stage pump 

екінші қайтара 

сәулелендіру 

вторичное излучение re-radiation 

екінші рет жер сілкінісі вторичное 

землетрясение 

secondary 

earthquake 

елді мекендерде 

зиянды заттардың 

табылуы 

обнаружение ВВ в 

населенных пунктах 

discovery of 

explosives in 

populated areas 

елемеу;ескермеу;елеме

ушілік; ескермеушілік 

игнорирование ignorance 

елеулі жер сілкінісі значительное 

землетрясение 

major earthquake 

еліктегіш; ұқсатқыш имитатор simulator 

еліктіру;ерту вовлечение incorporation 

еліне қайта оралған 

босқындар (ТЖ кейін) 

беженцы, 

возвратившиеся назад 

в страну (после ЧС) 

refugees who 

repatriate 

емделушілердің 

қимылы, қозғалысы 

движение пациентов movement of 

patients 

енгізу, орнату введение introduction 
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ең жоғары жану 

деңгейі, шарықтап 

жану деңгейі 

пиковое горение peak burning 

ең көп болуы мүмкін 

жауын-шашын мөлшері 

вероятное 

максимальное 

количествоосадков 

probable maximum 

precipitation 

ең көп түтіндеу максимальное 

задымление 

peak of smoke 

ең қарқынды жану 

орны (әдетте орман 

өрті кезінде) 

места наиболее 

интенсивного горения 

(обычно при лесном 

пожаре) 

hotspots 

ең қарқынды өрт 

аймағы 

наиболее интенсивная 

зона пожара 

mainfire area 

ең қауіпті аймақта 
жұмыс істеге арналған 

команда (ең жоғары 

температура орнында 

өрт сөндіру кезінде) 

команда для работы в 
наиболее опасной 

зоне (при тушении 

пожара, где 

наивысшая 

температура) 

hot shot crew 

ең төменгі 

экспозициялы мөлшер 

минимальная 

экспозиционная доза 

minimum 

exposition dose 

еңбекке жарамсыздық 

күндерінің саны, 

жұмысқа жарамсыздық 

күндерінің саны 

количество дней 

нетрудоспособности 

disability days 

еңбекті қорғау охрана труда labour protection 

еңісті шатыр скатная крыша pitchedroof 

ерекшеленген жердегі 

құрал-саймандар мен 

жабдықтардың алдын 
ала белгіленген 

жиынтығы 

предварительно 

определённый 

комплект 
инструментов и 

оборудования в 

выделенном месте 

cache 

еркіменкелген;ерікті доброволец volunteer 

еркін кіру (мысалы, 

гуманитарлық көмек 

көрсеткен кезде апат 

аймағына) 

свободный доступ 

(напр., в зону 

бедствия при 

оказании 

гуманитарной 

помощи) 

free access 

ерте ескерту бойынша мероприятия по early warning 
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іс-шаралар раннему 

предупреждению 

arrangements 

ерте мұз басу және 

кеме жүретін су 

қоймасы мен өзендерде 

мұздың пайда болуы 

ранний ледостав и 

появление льда на 

судоходных водоёмах 

и реках 

early freeze-up on 

navigable rivers and 

lakes 

еріксіз көші-қон вынужденная 

миграция 

forced migration 

ерікті жану свободное горение free-burning 

ерікті өрт күзетінің 

бөлімі 

отделение 

добровольной 

пожарной охраны 

all-volunteer fire 

department 

ерікті өрт сөндіру 

бригадасы 

добровольная  

пожарная бригада 

volunteer fire 

brigade 

ерікті өрт сөндіруші пожарный 
доброволец 

fire volunteer 

ерікті өрт сөндіруші 

команда 

добровольная 

пожарная команда 

volunteerfiregroup, 

volunteer 

firebrigade 

ерікті өрт сөндірушілер 

жасағы 

добровольная 

пожарная дружина 

voluntary fire-

brigade 

еріктілердің бары наличие 

добровольцев 

availability of 

volunteers 

ерітілген тесік арқылы 

желдету 

(сыйымдылықтағы) 

вентилирование через 

расплавляемое 

отверстие (в ёмкости) 

fusible ventilation 

есеп отчёт report, records 

есептік жер сілкінісі расчётное 

землетрясение 

design earthquake 

еске салу белгісі напоминающий знак reminder sign 

ескертетін ақпарат предупреждающаяин

формация 

warning 

information 

ескертпе,жаднама,жады

нама 

памятка reminder list, 

leaflet  

ескерту белгісі предупреждающий 
знак 

warning sign, 
precautionary sign 

ескерту бойынша 

қызметті үйлестіруші 

координатор 

деятельности по 

предупреждению 

warning 

coordinator 

ескерту 

декомпрессиясы 

предупредительная 

декомпрессия 

precautionary 

decompression 

ескерту жүйесімен охват системой warning coverage 
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қамту (төтенше 

жағдай туралы) 

предупреждения 

(оЧС) 

ескерту жүйесін іске 

қосу 

задействование 

системы 

предупреждения 

activation of 

warning system 

ескерту мүмкіндігі возможность 

предупреждения 

availability of 

warning 

ескерту сигналының 

мағынасы 

значениесигнала 

предупреждения 

meaning of warning 

signal 

ескерту уақыты время 

предупреждения 

warning time 

ескерту ысқырығын 

беретін уақыт  

время подачи 

предупредительного 

свистка  

time of whistle 

ессіз, санасы бессознательный unconscious 

есту мүшелерін қорғау 

қажет көтеріңкі 
шуылдау аймағы 

зона повышенного 

шума, где 
необходима защита 

органов слуха 

earprotectionzone 

ес-түсінен айырылған 

сүңгуір 

водолаз без сознания unconsious diver 

есік дверь door 

есіктегі өрттен 

күзететін хабарлағыш 

охранно-пожарный 

извещатель на двери 

door frame 

mounted detector 

есіктен есікке аралау 

арқылы хабарлау 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

информирование 

путём обхода от 

двери к двери (при 

ЧС) 

door-to-door 

canvassing 

есіктер жиынтығы комплект двери door system 

есікті ашу вскрытие двери prying the door 

есікті бұзуға арналған 

құрал-сайман 

оборудование для 

взлома двери 

door-bursting 

equipment 

есікті сындыруға 

арналған 

гидравликалық 
құрал(төтенше 

жағдай кезінде) 

гидравлический 

инструмент для 

взламывания двери 
(при ЧС) 

hydraulic door 

opener 

есікше;кішкене қақпа 

(кішкене қақпалы есік) 

калитка wicket door 

есірік;қояншық истерика hysteria 

Ж 

жабатын клапан, перекрывающий shut down, shut off 
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тоқтататын клапан клапан 

жабдық,құрал-сайман оборудование equipment, 

accessories, 

machinery, 

technique, devices, 

facilities, gear 

жабдықтар тізімі лист оборудования list of equipment 

жабдықтарды 

пайдалану кезіндегі 

қауіп, техникалық 

құралдарды пайдалану 

кезіндегі қауіп 

опасность при 

использовании 

оборудования, 

опасность при 

использовании 
технических 

приспособлений 

facility-based 

hazard 

жабдықты 

зарарсыздандыру 

обеззараживание 

оборудования 

decontamination of 

equipment 

жабдықты таңбалау маркировка 

оборудования 

equipment marking 

жабық аймақ (төтенше 

жағдай кезінде кіру 

үшін) 

закрытая зона  

(для доступа при ЧС) 

restricted area 

жабық бөлмеден қорқу клаустрофобия claustrophobia 

жабық каска (қалқаны 

бар) 

закрытая каска (с 

забралом) 

enclosed helmet 

жабысқақ қар көшкіні лавина из мокрого 

снега 

wet-snow 

avalanche 

жабысқақтық; 

тұтқырлық 

вязкость viscosity 

жаға бекітуші берегоукрепительный bank-protection 

жаға қорғаушы орман берегозащитный лес bank-protection 

forest 

жағалау дауылы прибрежная буря coastal storm 

жағалауды қорғау 
(мысалы, танкерден 

мұнайдың төгілуінен) 

защита побережья 
(напр., от разлива 

нефти из танкера) 

coastalprotection 

жағасы(қорғау 

күрткесінің) 

воротник (защитной 

куртки) 

collar, neckerchief 

жағасынан шығады 

(өзен туралы) 

выходить из берегов 

(о реке) 

to flood 

жағасының биіктігі 

(өрт күрткесі) 

высота воротника 

(пожарной куртки) 

height of collar 

жағдай, мән-жай обстоятельство condition, 
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circumstance, case 

жағдайды жанбайтын 

ғылу газы,атмосфераны 

жанбайтын қылатын 

газ 

газ, делающий 

атмосферу негорючей 

purge gas 

жағдайсыз,жағымсыз,қ

олайсыз 

неблагоприятный adverse 

жағу жечь to burn 

жағу зажигать to fire, to ignite, to 

burn 

жағу алдындағы іс-

шаралар 

мероприятия перед 

сжиганием 

pre-firing 

жағу уақыты время зажигания ignition time 

жағу, жылыту отопление firing 

жағу, тұтандыру,тұтату зажечь light 

жағу, тұтату зажигание ignition, firing, 

kindling 

жағуға сынау кезеңі период испытания на 

зажигание 

trial-for-

ignitionperiod     

жағылған жанармай, 
жанып тұрған 

жанармай 

зажжённое горючее ignited fuel 

жағылған;тұтанған зажжённый alight, struck, 

lighted 

жазбалар жүргізу ведениезаписей recording 

жазу, жазба, тіркеу запись logging, record 

жазық шатыр, жалпақ 

төбе 

плоская крыша flat roof 

жай қаупі молние опасность lightning hazard 

жай-күй индикаторы индикатор состояния condition detector 

жайқабылдағыш молние приёмник lightning protection 

mast, air terminal 

жайқабылдағыш 

хабаршысы 

датчик 

молниеприёмника 

lightning rod 

жайқабылдағыштың 

тірегі 

опора 

молниеприёмника 

air terminal support 

жайқорған молниезащита lightning protection 

жайқорған нормалары 

мен ережелері 

нормы и правила 

молниезащиты 

lightning protection 

codes 

жайластырумен 

айналысатын команда 

(орналастыру, 

команда, 

занимающаяся 

обустройством 

shelter management 

team 
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тамақтандыру және 

т.б.) 

(размещение, 

питание и др.) 

жайтартқыш молниеотвод down conductor, 

lightning conductor 

жайылған жанармай растекающееся 

горючее 

freefuel 

жайылма орман пойменный лес flood-plain forest 

жақсы желдетілетін хорошо 

вентилируемый 

well-ventilated 

жақын маңдағы жер 

сілкінісі 

близкое 

землетрясение 

neighbouring 

earthquake 

жалаңаш тері обнаженная код bare skin 

жалату;қаптау, 

қаптайтын 

зат;қаптама;қаптауыш 

облицовка lining 

жалғама құбыр, келте 

құбыр 

патрубок nipple, manifold, 

fitting 

жалған түтін ложный дым false smoke 

жалғанмәлімет; 
жалғанхабар, теріс 

хабар 

дезинформация misinformation 

жалғастырғыш муфта faucet, coupling 

жалғастырғыш тетік переходник adapter, reducer      

жалғастырғыш перемычка weir, dam 

жалғасу;контакт;қосыл

у;түйісу;ұласу;ұштасты

рылу 

контакт contact  

жалғыз аяқ жол 

соқпақ;сүрлеу 

дорожка walkway, route 

жалпы бас тарту общий отказ commonmodefailur

e 

жалпы жаып жатқанға 

шығу 

переход к всеобщему 

горению 

full fire 

developmen 

жалпы жерлендіру общее заземление common grounding 

жалпы қолданыс өрт 

сөндіргіші 

огнетушитель общего 

назначения 

general-purpose 

extinguisher 

жалпы тұтану общая вспышка flashover 

жалпы тұтануға дейінгі 

уақыт 

время до общей 

вспышки 

time to flashover 

жалпы тұтанудың 
пайда болуы 

возникновение общей 
вспышки 

onset of flashover 

жалын аймағы зона пламени flaming zone 
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жалын бағытындағы 

қысымның айырмасы 

перепад давления во 

фронте пламени 

flame 

thrustpressure 

жалын биіктігі высота пламени flameheight 

жалын кинетикасы кинетика пламени flame kinetics 

жалын контуры контур пламени flame envelope 

жалын конусы конус пламени cone of flame 

жалын көлемі объём пламени flame volume 

жалын мониторингі мониторинг пламени flame monitoring 

жалын ошағы очаг пламени flame base 

жалын сәулелендіру 

(жылулық) 

излучение пламени 

(тепловое) 

flame radiation 

жалын таралуын 

байқап көру 

испытание на 

распространение 

пламени 

flame spread test 

жалын түрі вид пламени type of flame 

жалын ұстайтын бет 

маскасы 

пламезадерживающая 

лицевая маска 

flame-retardant 

facemask 

жалын ұшы вершина пламени tin of a flame 

жалын үстінен 

жоғарылама 

конвективті колонка 

восходящая 

конвективная колонка 

над пламенем 

buoyant plume, fire 

plume, thermal 

plume above the 

flame 
жалын шегінен тыс 

газдар 

газы за пределами 

пламени 

post-flame gases 

жалынға төзімді 

материал 

пламестойкий 

материал 

flame-proof 

material 

жалындаған;жанған;тұт

анған 

воспламенённый ignited, lighted 

жалындану воспламенение ignition, lighting 

жалындап жану гореть пламенем to burn with a flame 

жалынды алау пылающий костёр bonfire 

жалынды бақылау 

сезбегі 

датчик контроля 

пламени 

flame  rod 

жалынды жауын огненный дождь burning of single 

droplets 

жалынды конусы 

(жалынның) 

горящий конус 

(пламени) 

burning cone 

жалынды өрт 

хабарлағыш 

пожарный 

извещатель пламени 

flame detector, 

flame flicker 

detector, flame 

sensing detector 

жалынды табу обнаружение пламени flamedetection 
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жалынды 

тотықтандыру аймағы 

окислительная 

область пламени 

oxidative region of 

the flame 

жалынды шала, 

жалынды   шала жанған 

отындар 

горящая головня firebrand 

жалынды;жанарлы горящий combustible 

жалыннан қорғау защита от пламени flame protection 

жалынның ауытқуы искривление пламени flame deflection 

жалынның әсер ету 

уақыты 

время воздействия 

пламени 

flame application 

time 

жалынның әсері воздействие пламени flame exposure 

жалынның бар болуын 

фотоэлектрлік өрт 

хабарлағыш 

фотоэлектрический 

пожарный 

извещатель наличия 

пламени 

photoelectric flame 

detector 

жалынның жайылу 

уақыты 

время 

распространения 
пламени 

flame-spread time 

жалынның жоғалуы, 

оттың өшуі 

исчезновение 

пламени 

loss of flame 

жалынның жылжуы наступление пламени advance of the 

flame 

жалынның жылтылы мерцание пламени flame flicker, flame 

oscillation 

жалынның қозғалысы движение пламени flame travel 

жалынның өтуі  

(өртке қарсы аралық 

арқылы) 

переход пламени 

(через 

противопожарный 

разрыв) 

slope-over 

жалынның таралу 

ұзақтығы 

длина 

распространения 

пламени 

flame-propagation 

distance 

жалынның теориялық 

моделі 

теоретическая модель 

пламени 

theoretical model of 

flame 

жалынның ұзындығы длина пламени flame length 

жалынның шығуы возникновение 
пламени 

flame inception, 
smouldering 

initiation 

жалюзи; желбезек; 

пердеше 

жалюзи louver 

жамбасындағы қалта карман на бедре 

(защитных брюк) 

hip pocket 
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жамылғы, желбегей накидка blanket; tunic, 

tabard 

жан сақтау жабдығы реанимационное 

оборудование 

resuscitationequipm

ent 

жана бастау возникновение 

горения 

burning appearance 

жанарғы горелка burner, torch 

жанармай горючее fuel 

жанармай буы пары горючего fuel vapor, fuel 

vapour 

жанармай көлемі объём горючего fuel volume 

жанармай қалдықтары отходы топлива fuel waste 

жанармай құйылған заправленный 

горючим 

fueled 

жанармай құю заправка горючим fueling 

жанармай құюға 

арналған сыйымдылық 

құдығы 

колодец ёмкости для 

заправки горючим 

fuelservicingpit 

жанармай құюды 
қамтамасыз ететін 

қызметкерлер құрамы 

персонал, 
обеспечивающий 

заправку топливом 

fuel servicing 
personnel 

жанармай құятын 

автомобиль 

заправочный 

автомобиль 

tankfulltrailer 

жанармай саптамасы топливный насадок fuel nozzle 

жанармай сорабы топливный насос fuelpump 

жанармай төгілуге 

қарсы бөгет 

барьер против 

разлива горючего 

fuel break 

жанармай түрі вид горючего nature of fuel 

жанармай үстеп құю дозаправка горючим refueling 

жанармайға арналған  

багы 

бак для горючего fuel tank 

жанармайдың 

шоғырлануы 

концентрация 

горючего 

fuel concentration 

жанармаймен 

толтырылған 

дозаправленный 

горючим 

refueled 

жанартау вулкан volcano 

жанартау атқылайтын 

материалдар 

материал, 

извергаемый 

вулканом 

ejecta 

жанартау әрекеті вулканическая 

деятельность 

volcanism, volcanic 

activity 

жанартау белсенділігі вулканическая volcanic activity 
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активность 

жанартау танушы, 

жанартау зерттеуші 

вулканолог volcanologist, 

volcanology 

researcher 

жанартауға қарсы 

әрекет 

противо-

вулканическое 

действие 

volcan 

ocountermeasur 

eact 

жанартаулардың 

геологиялық тарихы 

геологическая 

история вулканов 

geological history 

of volcanoes 

жанартаулық апат вулканическое 

бедствие 

volcanicdisaster 

жанартаулық жер 

сілкінісі 

вулканическое 

землетрясение 

volcanic earthquake 

жанатын горючий combustible 

жанатын бу горючий пар combustible vapor, 

combustible vapour 
жанатын газ горючийгаз burntgas, 

flammablegas  

жанатын материал горящий материал burning material 

жанатын, оталатын, 

тұтанатын 

воспламеняемый flammable, 

inflammable 

жанбаған жанармай несгоревшее горючее unburnt fuel 

жанбайтын невоспламеняемый incombustable 

жанбайтын негорючий non-combustible, 

non-flammable, 

incombustible,fire-

safe 

жанбайтын бөгет негорючая 

перегородка 

noncombustible 

barrier, 

noncombustible 

shield 

жанбайтын заттар негорючее вещество non-combustible 

substance 

жанбайтын май негорючее масло unfired oil 

жанбайтын материал негорючий материал non-combustible 

material 

жанбайтын 
материалдардан 

құрылма 

конструкция из 
негорючих 

материалов 

noncombustible 
construction 

жанбайтын сұйықтық негорючая жидкость non-flammable 

liquid 

жанған загоревшийся alight 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
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жанған кезде өздігінен 

сөнбейтін материал 

материал, который 

сам незатухает при 

горении 

non-self-

extinguishing 

material 

жанған кезде өздігінен 

сөнетін материал 

материал, который 

сам затухает при 

горении 

self-extinguishing 

material 

жанған күл көшкіні лавина из горячего 

пепла 

hot avalanche 

жанғыш аэрозоль горючий аэрозоль flammable aerosol 

жанғыш бөліктердің 

бұлттары 

облако горящих 

частиц 

flammable particles 

cloud 

жанғыш булардың 

шектік шоғырлануы 

критическая 

концентрация 

горючих паров 

critical 

concentration of 

flammable vapour 

жанғыш бумен 
қаныққан атмосфера 

атмосфера, 
насыщенная парами 

горючего 

fuel-air atmosphere 

жанғыш зат горючее вещество combustible 

substance  

жанғыш заттардың 

жіктемесі 

классификация 

горючих веществ 

classification of 

fuels 

жанғыш материал горючий материал combustible 

material 

жанғыш 

материалдардан 

құрылма 

конструкция из 

горючих материалов 

combustible 

construction 

жанғыш 

материалдардың кеуіп 

қалуы 

пересыхание горючих 

материалов 

drying up 

жанғыш металл горючий металл combustible metal 

жанғыш сұйықтық горючая жидкость combustible liquid, 

gasoline 

жанғыш сынықтар горящие обломи flaming debris 

жанғыш, күйгіш, 
тұтанғыш 

возгораемый combustible 

жанғыштық воспламеняемость inflammability, 

flammability 

жанғыштық горючесть combustibility, 

combustible 

жанғыштыққа сынау испытание  на 

горючесть 

combustibilitytest 

жандырғыш ұшқын зажигающая искра incendive spark   

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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жандырып жіберу 

операциясы (орман 

өрті кезінде) 

операция выжигания 

(при лесном пожаре) 

firingoperation 

жандырып жіберу, 

күйдіру 

выжигать to burn out 

жану горение burning, 

combustion, fire, 

burn 

жану гореть tofire, toflame, 

toburn 

жану аймағы зонагорения combustion zone, 

burning region 

жану аймағына түсетін 

ауа 

воздух, попадающий 

в зону горения 

secondary air 

жану аймағының 

қорғаныс қоршауы 

защитное ограждение 

зоны горения 

combustion 

safeguard 

жану бағытынан тыс 

аймақ 

зона за фронтом 

пламени 

post-flame region 

жану жүктемесі горючая нагрузка fuel load, fuel 

loading 

жану жүктемесінің 

моделі 

модель горючей 

нагрузки 

fuel model 

жану жүктемесінің 

үздіксіздігі 

неразрывность 

горючей нагрузки 

fuel continuity 

жану камерасы камера сгорания combustion 

chamber 

жану кезеңі периодгорения burning period, 

combustion period 

жану күшейткіші активатор горения combustion 

promoter 

жану қарқындылығы интенсивность 

горения 

burning intensity 

жану қаупі, тұтану 

қаупі 

опасность загорания combustion hazard, 

flammability 
hazard, ignition 

hazard 

жану негіздері основы горения combustion 

fundamentals 

жану ошағы, тұтану 

ошағы 

очаг возгорания area of fire origin 

жану тетігі механизм горения combustion 

mechanism 
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жану толқыны волна горения combustion wave 

жану ұзақтығы длина горения burned length 

жану, оталу, тұтану воспламеняться to ignite 

жану, тұтану возгорание burn 

жану;күю обгорание burning 

жану;оталу;тұтану зажигаться to ignite 

жануға дейін отынмен 

араластыратын ауа 

воздух, смешиваемый 

с топливом до начала 

горения 

primary air 

жануға 

салмақсыздықтың 

ықпалы 

влияние невесомости 

на горение 

low-gravity 

influence on fire 

жанудан детонацияға 

ауысу 

переход отгорения к 

детонации 

transition of 

deflagration to 

detonation 

жануды баяулататын 

белсенді беттік үстеме 

замедляющая горение 

поверхностно-
активная добавка 

retarding surfactant 

жануды баяулатқыш замедлитель горения flame-retardant, fire 

retardant, flame 

retardant 

жануды сынау, өрт 

сынағы 

огневое испытание burning test, 

combustion test, 

flametest, firetest, 

firetesting, fire 

experiment 

жанудың алғашқы 

кезеңі 

первоначальный 

период горения 

firstburningperiod 

жанудың баяулауы замедление горения fire retardance, 

flame retardance 

жанудың болмауы отсутствие горения no combustion 

жанудың жайылу 

уақыты 

время 

распространения 

горения 

burning 

propagation time 

жанулық жарық етулер пирофорная вспышка pyrophoric spark   

жанулық, пирофорлы пирофорный pyrophoric 

жаншылудан босату, 
декомпрессия 

декомпрессия decompression 

жанып ағып жатқан 

сұйықтық 

текущая горящая 

жидкость 

running burning 

liquid 

жанып біткен 

жанармай 

сгоревшее горючее burntfuel 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%8E/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
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жанып біту догорание afterburning 

жанып жатқан ғимарат горящее здание fire building, 

burning building, 

house on fire 

жанып жатқан 

жабынды 

горящее перекрытие burning floor 

жанып жатқан спирт 

жалыны 

пламя от горящего 

спирта 

alcohol flame      

жанып жатқан ұшқын горящая искра burning spark   

жанып жатқан 

шеті(орман өртінің) 

горящая кромка 

(лесного пожара) 

 burning 

edge 

жанып кеткен выгоревший burned out 

жанып кеткен аймақ выгоревшая зона burned area 

жанып кеткен аймақ 

картасы 

карта выгоревшей 

зоны 

burned area map 

жанып кеткен аймақты 
бағалау 

оценка выгоревшей 
зоны 

burned area 
assessment 

жанып кетпеген аймақ невыгоревшая зона unburnedarea 

жанып кету выгорать to scorch, to 

burnout 

жанып тұрған материал зажжённый материал ignited material 

жаңа шақырылғандар 

жиыны 

набор новобранцев recruitment 

жаңбыр, жауын дождь rain 

жаңбырдың 

жетіспеушілігі 

(құрғақшылық себебі) 

дефицит дождей 

(причина засухи) 

rainfall deficit 

жаңбырлы климат дождливый климат rainy climate 

жапқыш заслонка damper, valve, 

shutter 

жаппай әлеуметтік 

тәртіпсіздіктер 

массовые социальные 

беспорядки 

mass social 

disturbances 

жаппай көмек көрсету 

бойынша қызмет 

деятельность по 

оказанию массовой 

помощи 

mass care activities 

жаппай көмек көрсету 

бойынша іс-әрекет 

действия по оказанию 

массовой помощи 

mass care actions 

жаппай көмек көрсету 

қажеттіліктері 

нужды для массового 

оказания помощи 

mass care needs 

жаппай көмек 
көрсетуді үйлестіруші  

координатор по 
оказанию массовой 

помощи (при ЧС) 

mass care 
coordinator 
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жаппай 

қашуы(эмигранттар-

дың) 

массовое бегство 

(эмигрантов)  

exodus 

жаппай қырып-жою 

қару 

оружие массового 

поражения 

weapon of mass 

destruction 

жаппай улану массовое отравление mass poisoning 

жарақат алған кезде 

көмек көрсетуге 

арналған жинақ 

комплект для 

оказания помощи при 

травме 

trauma kit 

жарақаттанған құрбан травмированная 

жертва 

injured victim 

жаратаңғышпен тану бинтовать to bandage 

жарғыш оқкүпше, 

пиропатрон 

пиропатрон squib 

жария 
ету,жариялау,құлақтан

дыру,хабарландыру,хаб

ар-лау 

оповещение warning, 
announcement, 

address, instruction 

жарияланған апат объявленное бедствие declared disaster 

жарқылдақ маяк проблесковый маяк  flashlight, flash-

light 

жарқыраған жалынмен 

жарылыс 

взрыв с ярким 

пламенем 

flare up, flaring 

жарқыраған көрсету 

ала таяғы 

светящийся 

указательный жезл 

light wand 

жармалы клапан створчатый клапан clappervalve 

жартылай жану частичное горение partialcombustion 

жартылай өткізгіш 

газды өрт хабарлағыш 

полупроводниковый 

газовый пожарный 

извещатель 

semiconductor fire 

gas detector 

жарушы, қопарушы, 

қопарғыш (маман) 

взрывник 

(специалист) 

blaster 

жарық беруші осветитель light 

жарық сәулелендіру излучение света light emission 

жарық 

түсіру;жарықтандыру 

освещение light, lighting, 

illumination 

жарық 

шағылыстыратын белгі 

светоотражающее 

обозначение 

reflectivesigning 

жарық 
шағылыстыратын бояу 

светоотражающая 
краска 

luminous paint 

жарық 

шағылыстыратын 

светоотражающая 

сигнальная лента (на 

retroreflective trim 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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дабыл таспасы(көру 

мен танып айрыуды 

жақсарту үшін 

қорғаныс киіміндегі) 

защитной одежде 

для улучшения 

видимости и 

распознавания) 

жарық 

шағылыстыратын 

нөмір 

светоотражающий 

номер 

reflective number 

жарық 

шағылыстыратын 

таңбалама 

светоотражающая 

маркировка 

reflective marking 

жарық 

шағылыстыратын таспа 
(көру мен танып 

айрыуды жақсарту 

үшін қорғаныс 

киіміндегі) 

светоотражающая 

лента (на защитной 
одежде для 

улучшения видимости 

и распознавания) 

retro-reflective 

tape  

жарық шоғы 

түсірілетін түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель с 

проецируемым 

пучком света 

projected beam 

smoke detector 

жарылғыш заттар взрывчатое вещество explosive material, 

explosive, 

explosive substance 

жарылғыштық взрываемость explosibility 

жарылғыштық взрывчатость explosiveness 

жарылмаған оқ-дәрілер неразорвавшиеся 

боеприпасы 

unexploded 

ammunition 

жарылмаған оқ-

дәрілерді табу 

обнаружение 

неразорвавшихся 

боеприпасов 

discovery of 

unexploded 

ammunition 

жарылу қаупі опасность взрыва explosion hazard, 
explosion danger 

жарылу қауіпті жағдай взрывоопасная 

атмосфера 

explosive 

atmosphere 

жарылу қауіптілігі взрывоопасность explosion danger, 

explosion hazard 

жарылу түріндегі жер 

сілкінісі 

землетрясение 

взрывного типа 

explosion 

earthquake 

жарылу, жарылыс, 

қопарылу 

взрыв explosion, 

detonation, burst, 

blast 

жарылуға қауіпті газ взрывоопасный газ explosivegas 
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жарылыс аймағы зона взрыва blast area 

жарылыс диапазоны диапазон 

взрываемости 

explosive range 

жарылыс көрсеткіші индикатор взрыва explosive indicator 

жарылыс 

қарқындылығы 

интенсивность взрыва explosive severity 

жарылыс мән-жайы обстоятельства 

взрыва 

explosive 

conditions 

жарылыс өтпейтін 

қабық 

взрыво-

непроницаемая 

оболочка 

flameproof 

enclosure 

жарылыс толқынының 

соғу қысымы 

ударное давление 

взрывной волны 

blast pressure 

жарылыс хабарлағышы извещатель взрыва explosion detector 

жарылыс хабаршысы датчик взрыва explosion sensor 

жарылыс шұңқыры воронка от взрыва explosion crater 

жарылысқа әкеп 

соқтырған әрекет 

действя, повлёкшие 

взрыв 

acts bringing about 

explosion 

жарылысқа қауіпті бу взрывоопасный пар explosive vapor, 

explosive vapour 

жарылысқа төзімді взрывоустойчивый explosion-resistant 

жарылыстан қираған 
ғимарат 

здание, разрушенное 
взрывом 

explosion-damaged 
house 

жарылыстан қорғалған взрывозащищённый explosion-proof 

жарылыстан қорғалған 

қозғалтқыш 

взрывозащищённый 

двигатель 

explosion proof 

motor 

жарылыстан қорғау взрывозащита flameproof 

жарылыстан қорғау защита от взрыва explosion 

protection 

жарылысты анықтау засечка взрыва explosion detection 

жарылысты басқыш  взрывоподавитель  explosion 

suppressant 

жас өспірімдердің өрт 

сөндірушілер жасағы 

юношеская 

добровольная 

пожарная дружина 

junior voluntary 

fire-brigade 

жасаған кезде 

баптаумен қысымды 

қалпына келтіру 

клапаны 

клапан регулировки 

давления с 

настройкой при 

изготовлении 

factory-preset 

pressure-regulating 

valve 

жасақ дружина brigade 

жасақ отряд group, unit, team, 

squad, squadron 
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жасалу;құру;құрылу образование generation  

жасанды жағдай искусственная 

атмосфера 

artificial 

atmosphere 

жасанды жер сілкінісі искусственное 

землетрясение 

artificial earthquake 

жасанды өкпе 

желдетілуін күшейтуге 

арналған автоматты 

аппарат 

автоматический  

аппарат для 

форсированной 

искусственной 

вентиляции лёгких 

automatic 

resuscitator 

жасанды өкпе 

желдетілуін күшейтуге 
арналған Ambu 

аппараты 

аппарат Ambu для 

форсированной 
искусственной 

вентиляции лёгких 

Ambu resuscitator 

жасанды өкпе 

желдетілуін күшейтуге 

арналған аппарат 

аппарат для 

фоpcиpованной 

иcкуccтвенной 

вентиляции лёгкиx 

resuscitator 

жасанды өкпе 

желдетілуін күшейтуге 

арналған жартылай 

автоматты аппарат 

полуавтоматический  

аппарат для 

форсированной 

искусственной 

вентиляции лёгких 

semi-automatic 

resuscitator 

жасанды өкпе 

желдетілуін күшейтуге 

арналған қол аппараты 

ручной аппарат для 

форсированной 

искусственной 

вентиляции лёгких 

hand-operated 

resuscitator 

жасанды туындаған 
көшкін 

искусственно 
вызванная лавина 

artificially released 
avalanche 

жасөспірімдік өрт 

күзеті 

юношеская пожарная 

охрана 

youth fire brigade 

жасыру операциясы 

(халықты төтенше 

жағдайда) 

операция по укрытию 

(населения при ЧС) 

shelteroperation 

жасырын өрттің өршу 

кезеңі 

период скрытого 

развития пожара    

fire incubation 

period 

жаттығу класы тренировочный класс training class 

жаттығу манекені 

(төтенше жағдай 

кезінде құтқару 

тәсілдерін пысықтауға 

араналған) 

тренировочный 

манекен (для 

отработки приёмов 

спасания при ЧС) 

test mannequin, 

training manikin 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
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жаттығу мұнарасы 

(өрт) 

тренировочная вышка  

(пожарная) 

drill tower 

жаттығу түтіні учебный дым  

 

training smoke 

жаттығуға арналған 

құжаттар 

документы для 

тренировки 

training documents 

жауап қайтару әдісі метод реагирования response method 

жауап қайтару 

бойынша жоспарлы 

әрекеттер (апатқа) 

плановое действие по 

реагированию (на 

бедствия) 

routine response 

action 

жауап қайтару 

мәдениеті 

культура 

реагирования 

culture of reaction 

жауапкершілік ответственность accountability; 

responsibility; 

liability 

жауапты ответственный boss, director 

жауынгерлік әрекеттер боевые действия fighting 

жауынгерлік 
есептоптың кабинасы 

кабина боевого 
расчёта 

crew cabin 

жауынгерлік 

шығуларынан қайтып 

келулері 

(құтқарушылардың) 

возвращение c 

боевого выезда 

(спасателей) 

return from alarm 

жауынсыздық;қуаңшыл

ық;құрғақшылық 

засуха drought, drying 

жауын-шашын 

/шөгінділер әдісімен 

өрт сөндіру үшін 

қажетті өрт сөндіргіш 

заттардың мөлшері 

количество 

огнетушащего 

вещества, 

необходимого для 

тушения пожара 

методом осадков 

amount of 

precipitation, 

precipitation 

amount, 

precipitation 

жауын-шашын 

мүмкіндігі 

вероятность осадков probability of 

precipitation   

жауын-шашын 
өлшегіш 

дождемер rain gauge, rain 
gage 

жауын-шашын 

салдарынан болған 

апат 

бедствие из-за 

осадков 

sediment disaster 

жауын-шашын саны 

туралы мәліметтер 

данные о количестве 

осадков 

rainfall data 

жауын-шашынның 

түсуі 

выпадение дождевых 

осадков 

rainfall 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D2%A3%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D2%A3%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D2%93%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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жаһанды апат глобальное бедствие globaldisaster 

жаяу жүргінші соқпағы пешеходная дорожка pedestrian route 

жедел әрекет ету быстрота 

реагирования 

rapidity of response 

жедел әрекет ету 

автомобилі (төтенше 

жағдай кезінде) 

автомобиль быстрого 

реагирования  

initial attack vehicle 

жедел даярлық оперативная 

готовность 

operational 

readiness 

жедел желі (байланыс 

үшін) 

горячая линия (для 

связи) 

hotline, hot line 

жедел желі операторы 

(телефон) 

оператор горячей 

линии (телефонной) 

hotlineoperator 

жедел көші-қон 

(төтенше жағдайдың 

бір себебі) 

быстрая миграция  

(одна из причин ЧС) 

rapid migration 

жедел қызмет 
автомобилі (мыс., өрт 

сөндіру) 

автомобиль 
оперативной службы 

(напр., 

пожаротушения) 

fighting vehicle 

жедел қызмет офицері офицер оперативной 

службы 

operating officer 

жедел қызмет, шұғыл 

қызмет 

срочная деятельность emergency 

activities 

жедел медициналық 

жәрдем бригадасы 

бригада скорой 

медицинской помощи 

emergency 

ambulance crew, 

emergency medical 

team, ambulance 

command 

жедел медициналық 

жәрдем көрсету 

бойынша қызмет 

деятельность по 

оказанию срочной 

медицинской помощи 

emergency health 

activities 

жедел медициналық 
жәрдем машинасы 

машина скорой 
медицинской помощи 

ambulance 

жедел медициналық 

жәрдем мотоциклі 

мотоциклскорой 

медицинской помощи 

ambulance 

motorcycle 

жедел міндет оперативная задача operationaltask 

жедел себезгі (дененің 

зақымдалған жерлерін) 

срочный душ 

(поражённых 

участков тела) 

emergency shower 

жедел топ оперативная группа operational team, 

command staff 



101 

жедел үзіліс оперативная пауза lull 

жеделдік, шапшаңдық оперативность promptness 

жеке қауіпсіздік индивидуальная 

безопасность 

individual safety 

жеке қорғайтын 

киімнің жиынтығы 

комплект 

индивидуальной 

защитной одежды 

individual 

protective clothing 

ensemble 

жеке қорғану қабығы 

(киім) 

индивидуальная 

защитная оболочка 

personalprotective 

envelope 

жеке қорғану 

құралдарының 

нормалары 

нормы к средствам 

индивидуальной 

защиты 

standards for 

personal protection 

жеке қорғаныс киімі индивидуальная 

защитнаяодежда 

personal protective 

clothing 

жеке құрамды 

тасымалдауға арналған 
автомобиль 

автомобиль для 

транспортировки 
личного состава 

squad truck 

жеке құраммен бірге 

жүретін жабдық (жеке 

жүк, радиостанциялар, 

шатырлы мүліктер 

және тағы басқалары) 

оборудование, 

перемещаемое вместе 

с личным составом  

to accompany 

troops equipment 

жеке құтқару арқаны индивидуальная 

спасательная верёвка 

personal line, 

personal rope 

жеке мол отдельный мол detached 

breakwater 

жеке өрт күзеті частная пожарная 

охрана 

private fire service 

жеке өрт сөндірушілер 

бригадасы 

частная пожарная 

бригада 

private fire brigade 

жеке өрт сөндірушілер 

командасы 

частная пожарная 

команда 

private fire brigade 

жеке тұлға, тұлға личность identity 

жеке тұрған ғимарат, 
жеке тұрған үй 

отдельно стоящее 
здание 

loose house 

жеке тұрған 

жайқабылдағыш 

отдельно стоящий 

молниеприёмник 

free standing air 

terminal 

жеке тыныс алу 

аппараты 

индивидуальный 

дыхательный аппарат 

single breathing 

apparatus 

жеке іс личное дело personnel record 

file 

жекелеген металл наружная лестница из individual-
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тоғындарынан тұратын 

сыртқы саты 

отдельных 

металлических скоб 

rungladder 

жекеменшікті қорғау 

бойынша әрекет 

действия по защите 

собственности 

action to protect 

property 

жел ветер wind 

жел арыны напор ветра wind pressure 

жел жақ наветренный windward 

жел жүктемесін есепке 

ала отыра 

конструкциялау 

нормалары 

нормы 

конструирования с 

учётом ветровой 

нагрузки 

wind design codes, 

wind design 

standards 

желге төзімді құрылма, 

желге төзімді 

конструкция 

ветростойкая 

конструкция 

wind-resistant 

design 

желден қорғайтын ағаш 

отырғызу 

ветрозащитные 

лесопосадки 

wind break forest 

желмен бұзылу және 
мүжілу 

ветровая абразия wind abrasion 
 

желмен қуылатын су 

(дауыл кезінде су 

тасқыны қаупі) 

вода, нагоняемая 

ветром (опасность 

наводнения при 

урагане) 

wind-driven water 

желмен таратылатын  разносимый ветром  wind-driven 

желдеткіш вентилятор fan, ventilator, 

blower 

желдету вентилирование ventilation, aeration 

желдету вентиляция ventilation 

желдету, жел қақтыру выветривание weathering 

желдетілетін вентилируемый ventilated 

желдетілетін 

вестибюль 

вентилируемый 

вестибюль 

ventilated lobby 

желдетілмейтін невентилируемый non-ventilated, 

unventilated 

желдің дауылды күші ветер ураганной силы hurricane-force 

wind 

желдің орташа күші ветер средней силы average wind 

желке бауы (касканың) затылочная лямка  nape strap 

желмен бұзылу және 

мүжілу 

ветровая wind abrasion 

желі, жол, линия, 
сызық (жеңдік; ауа 

беру және т.б.) 

линия (рукавная; 
подачи воздуха и др.) 

line 
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желіге күрт жүктеменің 

түсуі (қысымның 

артуы) 

резкая нагрузка 

линии (повышенное 

давление) 

line surge 

желідегі көбік 

араластырғыш (жеңдік, 

құбыр желісінің) 

пеносмеситель в 

линии(рукавной, 

трубопровода) 

in line foam 

concentrate inducer 

желілік түрдегі жылу 

өрт хабарлағышы 

тепловой пожарный 

извещатель 

линейного типа 

line type heat fire 

detector 

желілік хабарлағыш 

(мысалы, дәліздің 

барлық ұзындығы 
бойынша жағдайын 

бақылайды) 

линейный извещатель 

(контролирует 

состояние по всей 
длине, напр., 

коридора) 

line detector 

жемірушілік (соның 

ішінде, өрт кезінде 

металл бетінің) 

корродируемость (в 

т.ч. металлических 

поверхностей при 

пожаре) 

corrosivity 

жемірілу,коррозия(сон

ың ішінде, өрт кезінде 

металл бетінің) 

коррозия  corrosion 

жемірілуденқорғау 

(мысалы, түтін пайда 

болған кезінде) 

защита от коррозии 

(напр., при 

образовании дыма) 

corrosion protection 

жемірілуді туғызатын 

түтін 

дым, вызывающий 

коррозию 

corrosive smoke, 

corrosive fume 

жентек қар снежный ком snowroller 

жең бойынша 

көбіктүзгіш 

ертіндісінің өту уақыты 

время прохождения 

раствора 

пенообразователя по 
рукаву 

foamsolutiontransitt

ime 

жең желісінің 

ұзындығы 

длина рукавной 

линии 

length of line 

жең жуатын машина рукавомоечная 

машин 

а hose washer 

жең келтеқұбыры рукавный патрубок hose nipple 

жеңдегі өрт шұрасы 

(қосу үшін) 

пожарный вентиль на 

рукаве (для 

подсоединения) 

hose valve 

жеңдерге арналған 

бөлік 

отсек для рукавов hose body 

жеңдерге қызмет оборудование для hose-handling 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
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көрсетуге арналған 

жабдықтар 

обслуживания 

рукавов 

technique 

жеңдерді дөңгелекті 

бағыттаушылар (өрт 

сөндіру 

автомобиліндегі) 

роликовые 

направляющие 

рукавов (в пожарном 

автомобиле) 

hose roller guides 

жеңді жалғауға 

арналған жиынтық 

комплект для 

подсоединения 

рукава 

hose pigtail 

assembly 

жеңді кептіру высушивание рукава hose drying 

жеңдік 

байланыстырушы 

бастипек 

рукавная 

соединительная 

головка 

hose adapter, hose 

coupling 

жеңдік бітеуіш рукавная заглушка hose cap 

жеңдік желі рукавная линия hose system, hose 
stretch, hoseline 

жеңдік желіні ажырату отсоединение 

рукавной линии 

cut-off the line 

жеңдік желіні бөгеп 

қою (су берілмейді) 

перекрытие рукавной 

линии  

shutdown the line, 

shutoff the line 

жеңдік желінің 

жалғастырғыш тетігі 

переходник рукавной 

линии 

full line adapter 

жеңдік желінің 

қосылуы 

присоединение 

рукавной линии 

close the line 

жеңдік көпір рукавный мостик trenching sheet, 

hose bridge, hose 

ramp 

жеңқұбырын жалғауға 

арналған кілт 

ключ для рукавных 

соединений 

hose spanner, hose 

coupling spanner 

жеңіл көбік лёгкая пена highexpansion 

foam, light 

consistency foam 

жеңіл өрт сөндіру 

автокөлігі 

лёгкий пожарный 

автомобиль 

light attack vehicle 

жеңіл сөндіруге 
болатын шағын өртену 

небольшое загорание, 
которое легко 

потушить 

flick 

жеңіл тұтану лёгкость 

воспламенения 

ease of ignition 

жеңіл тыныс алуға 

мүмкіндік беретін 

тыныс алу маскасы 

дыхательная маска, 

позволяющая легко 

дышать 

eathy-breathing 

mask 
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жеңіл үлгідегі 

құтқарушы тікұшағы 

спасательный 

вертолёт лёгкого типа 

light rescue 

helicopter 

жеңіл шассидегі 

автомобиль 

грузовой автомобиль 

на легковом шасси 

pickuptruck 

жеңілдеті бойынша 

қызмет (төтенше 

жағдай кезінде) 

деятельность по 

смягчению 

mitigation activities 

жеңілдетілген қорғаныс 

киімі (салмағы 

бойынша) 

облегчённая 

защитнаяодежда 

(повесу) 

lightweight 

protective clothing 

жеңілдетілген тыныс 

алу аппараты 

облегчённый 

дыхательный аппарат 

lightweight 

breathing apparatus 

жеңіл-желпі 

жарақаттары бар 
адамдардың саны 

количество людей с 

незначительными 
травмами 

number with minor 

injuries 

жер земля earth, land, ground 

жер асты суларының 

ластануы (тасқын 

кезінде) 

загрязнение 

грунтовых вод (при 

наводнении) 

contamination of 

ground water 

жер бетіндегі 

байқаулар 

наземные 

наблюдения 

ground survey 

жер бөгет, топырақ 

бөгет 

земляная дамб earth bank, earth 

dam 

жер қазатын машина землеройная машина earth-moving 

machine 

жер қазғыш землечерпалка dredge, digger 

жер қозғалу; жер 

сілкіну; жер 

сілкініс;зілзала 

землетрясение earthquake, earth 

tremor 

жер пайдалану; жерді 

пайдаланушылық 

землепользование land use 

жер пайдалануды 

шектеу 

ограничения 

землепользования 

land-use restrictions 

жер ресурстарын 

қорғау 

охраназемельных 

ресурсов 

land conservation 

жер 
суландыру;суландыру 

ирригация irrigation 

жер сілкіну қарқыны масштаб 

землетрясения 

earthquake volume 

жер сілкіну 

магнитудасы 

магнитуда 

землетрясения 

earthquake 

magnitude 

жер сілкінісі кезінде источник разлома при earthquake source 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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опырылу көзі землетрясении fault 

жер сілкінісі кезіндегі 

жарылу үлгісі (жер 

қыртысының) 

модель разлома при 

землетрясении 

(земной коры) 

earth fault model 

жер сілкінісі кезіндегі 

қирау динамикасы 

динамика разрушения 

при землетрясении 

earthquake fault 

dynamics 

жер сілкінісі қаупі 

кезінде жұмыс істеуге 

арналған топ 

группа для работы 

при опасности 

землетрясения 

earthquake hazard 

team 

жер сілкінісі қаупін 

анықтау 

выявление опасности 

землетрясения 

earthquake hazard 

identification 

жер сілкінісі қауіп-

қатерін бағалау 

әдістемесі 

методика оценки 

риска землетрясения 

earthquake risk 

assessment 

methodology 

жер сілкінісімен 
байланысты 

связанный с 
землетрясением 

earthquake-related 

жер сілкінісін болжау 

әдісі 

метод 

прогнозирования 

землетрясения 

method of 

predicting 

earthquake 

жер сілкінісін болжауға 

арналған ақпарат 

информация для 

прогнозирования 

землетрясения 

earthquake 

prediction 

information 

жер сілкінісін зерттеу исследование 

землетрясения 

earthquake research 

жер сілкінісін тіркеу регистрировать 

землетрясение 

to record 

earthquake 

жер сілкінісіне бейім склонный к 

землетрясению 

earthquake-prone 

жер сілкінісіне дейінгі 

деформация 

деформация до 

землетрясения 

pre-seismic 

deformation 

жер сілкінісіне кейінгі 

деформация 

деформация после 

землетрясения 

post-seismic 

deformation 

жер сілкінісіне қарсы 

тұру 

противостоять 

землетрясению 

to withstand 

earthquake 

жер сілкінісіне қарсы 
тұру мүмкіндігі 

возможность 
противостоять 

землетрясению 

earthquake-resisting 
capacity 

жер сілкінісіне қарсы 

шаралар 

контрмеры против 

землетрясений 

earthquake counter-

measures 

жер сілкінісіне тұрақты устойчивый к 

землетрясению 

earthquake-resistant 

жер сілкінісіне подвергнувшийся earthquake-stricken 
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ұшыраған землетрясению 

жер сілкінісіне 

шалдыққыш 

подверженный 

землетрясению 

earthquake-prone 

жер сілкінісінен қорғау защита от 

землетрясения 

earthquake 

protection 

жер сілкінісінен пайда 

болған апат 

бедствие, вызванное 

землетрясением 

earthquake disaster 

жер сілкінісінен 

туындаған көшкін 

оползень, вызванный 

землетрясением 

earthquake-induced 

slide 

жер сілкінісінен 

туындалған 

вызванный 

землетрясением 

earthquake-caused, 

earthquake- 

induced 

жер сілкінісінің пайда 

болу мүмкіндігі 

вероятность 

возникновения 

землетрясения 

probability of 

earthquake 

occurence   

жер үстіндегі 
авариялық қызмет 

автомобилдерінің 

қозғалысы 

наземное движение 
автомобилей 

аварийной службы 

emergencygroundv
ehicletraffic 

жер үстіндегі 

авариялық қызмет емес 

автомобилдерінің 

қозғалысы 

наземное движение 

автомобилей не 

аварийной службы 

non emergency 

ground vehicle 

traffic 

жер үстіндегі өрт 

гидранты 

наземный пожарный 

гидрант 

pillar hydrant 

жер, орын место place, area, station, 

site,scene,location, 

terminal; seat, 

ground 

жерасты бөген подземное 

водохранилище 

ground water 

storage 

жерасты өрт гидранты подземный пожарный 
гидрант 

flush hydrant, 
ground hydrant 

жерасты сулары подземные воды groundwaters, 

underground waters 

жерге көму, жерлеу, 

көму 

захоронение disposal, 

disposition 

жерге қосу; жерге 

тұйықтау; жерлендіру 

заземление grounding, earth, 

earthing, ground 

жерге қосылмаған 

электр контур 

незаземлённый 

электрический контур 

ungroundedelectric

alcircuit 

жерге қысқа тұйықталу короткое замыкание ground fault 
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на землю 

жерге тұйықтау 

арматурасы 

арматура заземления grounding fitting 

жерге түсу 

аймағы(құтқарушылар

дың) 

зона приземления 

(спасателей) 

jump spot 

жерге түсуге арналған 

саты 

лестница для спуска 

на землю 

ground ladder 

жергілікті жер сілкінісі локальное 

землетрясение 

local earthquake 

жергілікті 

қызметкерлер жиыны 

(төтенше жағдай 

кезінде іздестіру-
құтқару жұмыстарын 

жүргізу  

набор местного 

персонала (при 

выполнении поисково-

спасательных работ 
и оказании помощи 

при ЧС) 

recruitment of local 

personnel 

жергілікті 

хабарландыпу 

локальное 

оповещение 

local warning 

жердегі 

жанармай(табиғи) 

горючее, 

находящееся на земле 

(природное) 

ground fuel 

жердегі күзет наземный патруль ground patrol 

жерден көтерілген 

сатыдан лафетті 

оқпанды басқару жібі 

верёвка управления 

лафетным стволом на 

поднятой лестнице с 

земли 

groundcontrolline 

жерді дұрыс пайдалану разумное 

землепользование 

wide land use 

жерді пайдалану использование земли land use 

жерді тиімді 

пайдаланбау  

несоответствующее 

землепользование  

in appropriate land 

use 
жердің беткі 

қабатындағы жер 

сілкінісі 

поверхностное 

землетрясение 

shallow earthquake, 

surface earthquake 

жердің ластануы загрязнение земли contamination of 

land 

жерлендіру контуры контур заземления grounding path, 

counterpoise 

conductor 

жерлендірілген заземлённый connected to a 

ground 

жерлендірілген контур заземлённый контур earthedcircuit 
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жерлеуге жұмсалған 

шығыстың орнын 

толтыру 

возмещение расходов 

по погребению 

contribution to 

funeral 

жермай негізіндегі 

жанармай, керосин 

негізіндегі жанармай 

горючее на основе 

керосина 

kerosene fuel 

жермен қолжетімсіз 

(өтуге қиын жер 

туралы) 

недоступный по 

земле (о 

непроходимой 

местности) 

surface-inaccessible 

жерсілкіну гипоцентрі гипоцентр 

землетрясения 

earthquake 

hypocenter 

жерсілкіну 
қарқындылығы 

интенсивность 
землетрясения 

earthquake intensity 

жерсілкінуге тұрақты 

ғимарат; сейсмикалық 

төзімді ғимарат 

сейсмостойкое здание earthquake-resistant 

building 

ЖЗ тасымалдауға 

арналған автомобиль 

автомобиль для 

перевозки ВВ 

explosives vehicle 

жиегінің алдын күйдіру 

(орман өртін сөндірген 

кезде) 

выжигание перед 

кромкой (при 

тушении лесного 

пожара) 

edgefiring 

жиек, жолжиегі, шет кромка edge 

жилет, желетке жилет waistcoat, jacket 

жинақтағыш (су) накопитель (воды) reservoir 

жинақтаушы жеңдік 

тоғанның бастиегі 

коллекторная головка 

рукавного 

водосборника 

collecting head, 

suction collecting 

head 

жинақы ағынды өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель с 

компактной струёй 

loaded stream 

extinguisher 
жиналған доза накопленная доза absorbed dose, 

accumulated dose 

жиналған сәулелену 

дозасы 

накопленная доза 

облучения 

accumulated 

exposure dose, 

accumulated 

exposure-dose 

жиналған судың 

салмағы (өрт сөндіру 

кезінде) 

вес собранной воды 

(при тушении 

пожара) 

weight of collecting 

water 

жиналмалы көпір 

(мысалы понтон көпір) 

складной мост  (напр., 

понтонный) 

folding bridge 
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жиналмалы пышақ складной нож folding knife 

жиналмалы саты складная лестница collapsible ladder, 

folding ladder, pole 

ladder 

жиналу операциясы операция по 

свёртыванию 

phasedownoperatio

ns 

жиналу орны 

(эвакуациялау үшін) 

место сбора (для 

эвакуации) 

assembly area, 

rendezvous point 

жиынтықтыиілу 

деформациясы, 

шоғырмалы созылу 

деформациясы 

кумулятивная 

пластическая 

деформация 

cumulative plastic 

deformation 

ЖКА ұшыраған 

автомобиль 

автомобиль, 

попавший в ДТП 

crashvehicle 

жоба бойынша 
спринклер орнату 

аймағы 

зона установки 
спринклера по 

проекту 

sprinklerdesignarea 

жобаға енгізілген 

қауіпсіздік 

безопасность, 

заложенная в проекте 

design safety 

жоғалту аспектісі аспект потерь loss aspect 

жоғалымдар жіктемесі классификация 

потерь 

classification of 

losses 

жоғарғыдағықарсы 

орман өрті 

верховой встречный 

пал 

crowning back  fire     

жоғары гравитация 

кезінде жану, жоғары 

ықпалдастық кезінде 

жану 

горение при 

повышенной 

гравитации  

increased gravity 

combustion 

жоғары еселікті көбік высокократная пена high expansion 

foam 

жоғары және төменгі 

температура үшін 
жылуды сақтайтын 

костюм 

теплозащитный 

костюм для высокой 
и низкой температур 

thermal and cold 

store suit 

жоғары жылдамдлықта 

апатқа ұшырау 

крушение на большой 

скорости 

high speed crash 

жоғары қабаттан шығу выход с верхнего 

этажа 

upper-floor exit 

жоғары қауіп-қатер 

аймағының картасын 

құрастыру маңызды 

важно составить 

карту зоны 

повышенного риска 

it is important to 

map high risk areas 

жоғары қауіпсіздік высокая безопасность heavy security 



111 

жоғары қауіпсіздік повышенная 

безопасность 

extra safety 

жоғары қауіпті аймақ зона повышенной 

опасности 

extra-hazard area 

жоғары қауіптілік 

аймағы 

зона высокой 

опасности 

high-hazard area 

жоғары құрамды 

нафтені бар жанармай 

горючее с высоким 

содержанием 

нафтенов 

naphtenic-basedfuel 

жоғары қысым аймағы зона высокого 

давления 

high pressure area 

жоғары қысым клапаны клапан высокого 

давления 

high-pressure valve 

жоғары қысым 

компрессоры 

компрессор высокого 

давления 

high pressure 

compressor 

жоғары қысым шегі линия высокого 
давления 

high-pressure line 

жоғары қысымды 

байланыстырушы 

бастиегі 

высоконапорная 

соединительная 

головка 

high-pressure 

coupling 

жоғары қысымды бу пар высокого 

давления 

high-pressure steam 

жоғары қысымды 

құбыртүтік орама 

рукавная катушка 

высокого давления 

high-pressure hose 

reel 

жоғары қысымтыныс 

алу қабы 

дыхательный мешок 

высокого давления 

high pressure airbag 

жоғары моментті төмен 

жылдамдықты 

қозғалтқыш (мысалы, 

өрт сөндіру автокөлігі 

үшін) 

высокомоментный 

низкоскоростной 

двигатель (напр., для 

пожарного 

автомобиля) 

high-torque low-

speed engine 

жоғары өнімділікті 
сорғы 

насосвысокой 
производительности 

high-volume pump, 
high-capacity pump 

жоғары тәуекел аймағы зона повышенного 

риска 

high-riskarea, zone 

of higher risk 

жоғары тәуекел әрекеті деятельность 

повышенного риска 

high-risk 

occupancy 

жоғары тәуекелді 

тұрғындар топтары 

(мыс., ТЖ бойынша) 

группы населения 

высокого риска 

(напр., по ЧС) 

high-risk 

population groups 

жоғары температура 

кезінде жұмыс істеуге 

небезопасный для 

работы при 

not safe for hot 

work 
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қауіпсіз емес повышенной 

температуре 

жоғары температура 

оқиғасына сезбек 

(мысалы, өртке) 

датчик на событие с 

высокой 

температурой (напр., 

на  пожар) 

hightemperatureeve

ntsensor 

жоғары тұтанғыш 

температурасы бар 

тұтанатын сұйықтық 

воспламеняющаяся 

жидкостьс высокой 

температурой 

воспламенения 

high fire point 

liquid 

жоғары тұтану 
температурасы бар 

жанармай 

горючее с высокой 
температурой 

вспышки 

high-flash-pointfuel 

жоғары электр кернеуі высокое 

электрическое 

напряжение 

high voltage, 

highvoltageelectrici

ty 

жоғарывольтты желі высоковольтная 

линия 

high-voltage line 

жойылу қысымы давление утечки leak pressure  

жойылу, жоғалу исчезновение loss, disappearance 

жойып жану, қиратып 

жану 

разрушающее 

горение 

destructiveburning, 

devastatingburn 

жол дорога way, route, road 

жол белгісі дорожный знак road symbol 

жол бермеу мәдениеті 

(мысалы, төтенше 

жағдайға) 

культура 

предотвращения 

(напр., ЧС) 

culture of 

prevention 

жол жоқтық, 

жолсыздық 

бездорожье extreme terrain 

жол талғамайтын көлік вездеход all-terrain vehicle 

жол талғамаушылық вездеходность off-road capability 

жолақтарды күйдіру 

(орман өртін сөндірген 
кезде) 

выжигание полосы 

(при тушении лесного 
пожара) 

line firing, strip 

burning 

жолаушылар 

тасымалдаушы 

поездарындағы 

авариялар 

аварии пассажирских 

поездов 

passenger train 

accident 

жолаушылардың 

қауіпсіздігі 

безопасность 

пассажиров 

safety of passenger, 

passenger safety 

жолда болу уақытының 

картасы  

карта времени 

нахождения в пути  

travel time map 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%83/
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жолдар картасы карта дорог routemap 

жолдарды оқшалау 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

блокирование дороги blockage of road 

жолды жабу (төтенше 

жағдай кезінде) 

перекрытие дороги 

(при ЧС) 

road closure 

жолмен жүру 

(техниканың төтенше 

жағдай орнына) 

передвижение по 

дорогам (техники к 

месту ЧС ) 

road march 

жоңка (төгілген 

сұйықтықты көму 

үшін) 

опилки (для засыпки 

пролитой жидкости) 

sawdust 

жоспар бойынша 
әрекет 

действия по плану actions of the plan 

жоспарланған көші-қон запланированная 

миграция 

orderly migration, 

planned migration 

жоспарлау қызметінің 

бастығы (үлкен өрттер 

кезінде) 

начальник службы 

планирования (при 

больших пожарах) 

plans chief 

жоспарлау үлгісі образец 

планирования 

planning directive 

template 

жою шаралары меры по утилизации measures of escape  

жөндеу жұмыстарына 

жұмсалатын шығын 

(мысалы, апаттан 

кейін) 

затраты на ремонтные 

работы (напр., после 

бедствия) 

rehabilitation costs 

жөндеу қызметінің 

автомобилі 

автомобиль 

ремонтной службы 

repairandrecoveryv

ehicle 

жөнелту, жіберу переброс jump, spotting 

жуғыщ детергент detergent 

журнал журнал journal 

жұғатын;жұққыш;жұқп

алы 

заразный  contagious 

жұққыштық, жұқпалық инфективность infectivity 

жұқпалы инфекционный contagious 

жұқтырмау;залалсызда
ндыру;зарарсыздандыр

у 

обеззараживать disinfect 

жұқтыру;зақымдану;қа

ғыну 

заражение contamination, 

infestation 

жұмсақ бак мягкая ёмкость flexibletank 

жұмсарту шаралары меры смягчения mitigation measures 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%9B%D2%9B%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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жұмылдыру 

міндеттеріне арналған 

компьютер 

компьютер для 

мобилизационных 

задач 

mobilising 

computer 

жұмылдыру,мобилизац

ия, мобилизациялау 

мобилизация mobilization, 

mobilizing 

жұмырланған сойдақ 

тістермен 

байланыстырушы 

бастиек 

соединительная 

головка с 

закруглёнными 

клыками 

rocker lug coupling 

жұмыс биіктігі (мыс., 

сатының) 

рабочая высота  

(напр., лестницы) 

working height 

жұмыс бойынша 

шектеу 

ограничение по 

работе 

operational 

limitation 

жұмыс диапазоны рабочий диапазон working range 

жұмыс жиегі 
(құралдың) 

рабочая кромка 
(инструмента) 

blade 

жұмыс жиілігінің 

диапазоны  

диапазон рабочих 

частот  

frequency coverage 

жұмыс кезеңі рабочий период operational period 

жұмыс киімі рабочая одежда operationalclothing, 

industrialclothing, 

workwear 

жұмыс қауіпсіздігі безопасность работы job security 

жұмыс үшін азық-түлік 

беру бойынша қызмет 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

деятельность по 

предоставлению 

продуктов питания за 

работу 

food-for-work 

activity 

жұмыс істеген кезде 

ұшқын шықпайтын 

құрал 

инструмент, при 

работе которого не 

образуются искры 

reduced-sparking 

tool 

жұмыс істеген кезде 
ұшқындар шығатын 

жабдық 

оборудование, при 
работе которого 

возникают искры 

sparking 
equipment, spark-

producing 

equipment 

жұмыс істеу кезіндегі 

қауіпсіздік 

безопасность при 

работе 

safety at work 

жұмыскердің 

қауіпсізідігі 

безопасность 

работника 

worker safety 

жұмысшыға қауіпсіз 

емес 

небезопасный для 

рабочего 

not safe for worker 

жұмысшылар бір-

бірінен қашықтықты 

метод создания 

противопожарной 

move-up method of 

line construction, 
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өзгертпей ауысу 

арқылы өртке қарсы 

жолақ жасау әдісі 

полосы, когда 

рабочие 

перемещаются, не 

меняя расстояние 

друг от друга 

progressive method 

of line construction 

жұтаң қоспамен жану горение бедной смеси fuel-lean 

combustion 

жұтылу, сорылу, сіңу, 

сіңіру 

абсорбция absorption 

жүзгіштік, 

қалқымалылық 

плавучесть flotation 

жүзіп жүретін 

шамшырақ 

плавающий маяк  floatationbeacon 

жүйенің сенімділігі надёжность системы system reliability 

жүйенің істен шығуы отказ системы system failure 

жүк груз cargo, freight, 
goods 

жүк автомобилі грузовой автомобиль vehicle for cargo, 

truck, lorry 

жүк есігі (ұшақтағы) грузовая дверь  cargo door 

жүк және жолаушы 

кемелеріндегі 

авариялар 

аварии на грузовых и 

пассажирских судах 

fright and passenger 

ship accidents 

жүк көлігі грузовик truck, lorry 

жүк көлігіне 

құрастырылған (мыс., 

кран) 

смонтированный на 

грузовике (напр., 

кран) 

lorry-mounted 

жүк көтергіш жабдық грузоподъёмное 

оборудование 

cargohandlingequip

ment 

жүк көтергішті немесе 

полипласты пайдалану 

использование тали 

или полипласта 

tackling 

жүк көтергіштік грузоподъёмность load capacity, 

lifting capacity 

жүк көтеруші несущий нагрузку load-bearing 

жүк парашюті грузовой парашют cargo parachute, 

cargo-chute 

жүк пикапы грузовой пикап pickup truck 
жүк салмақ, жүктеме, 

жұмыс мөлшері 

нагрузка load, loading, surge 

жүк ілмегі грузовой крюк load hook 

жүктемелі сынау испытание под 

нагрузкой 

load testing 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D0%B3%D1%96%D1%88%D1%82%D1%96%D0%BA/
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жүкті жеңілдететін 

жилет 

разгрузочный жилет webbing waistcoat 

жүргізуші водитель driver 

жүргізуші механик механик-водитель driver operator 

жүрек жеткіліксіздігі сердечная 

недостаточность 

heart failure 

жүруді шектеу 

(мысалы, төтенше 

жағдай ауданында) 

ограничить 

передвижение (напр., 

в районе ЧС) 

to restrict 

movement 

жүріс;қимыл;қозғалыс движение movement, motion; 

current, travel, 

traffic, run 

жығылу,құлау,түсу, 

төмендеу 

падение fall, decline 

жыланбауыр жүрістегі 

автомобилі 

автомобиль на 

гусеничном ходу 

trackedvehicle 

жылдам қанат жаю 
командасы 

команда быстрого 
развёртывания 

rapid deployment 
team 

жылдам тотығу быстрое окисление rapid oxidation 

жылдам шабуылдау 

(өртті) 

быстрая атака 

(пожара) 

fast attack 

жылжу аймағы 

бойынша көшкін (жер 

сілкінгенде) 

оползень по зоне 

сдвига (при 

землетрясении) 

shear zone landslide 

жылжыма,көшкін,сырғ

ыма, шөккін 

оползень landslide, landfall, 

landslip, creep, soil 

creep, surficial 

creep, slump, slide, 

flow 

жылжымайтын саты невыдвижная 

лестница 

single-sectionladder 

жылжымалы байланыс 

орталығы бар 
автомобиль 

автомобиль 

передвижным узлом 
связи 

communicationvan 

жылжымалы есік 

(сырнай тәрізді) 

раздвижная дверь 

(гармошкой) 

accordion-type door 

жылжымалы жөндеу 

шеберханасы 

передвижнаяремонтн

аямастерская 

servicetruck 

жылжымалы иін (өрт 

сатысының) 

выдвижное колено 

(пожарной 

лестницы) 

fly section 

жылжымалы передвижная wheeled hose-reel 
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құбыртүтік орама рукавная катушка 

жылжымалы 

мотопомпа 

передвижная 

мотопомпа 

trailer pump 

жылжымалы науа 

(эвакуациялауға 

арналған) 

выдвижной жёлоб 

(для эвакуации) 

roll-out tray 

жылжымалы отқа 

төзімді есік 

сдвигаемая 

огнестойкая дверь 

sliding fire door 

жылжымалы сатыны 

басқару органдары 

органы управления 

выдвижной 

лестницей 

aerial ladder 

operational controls 

жылжымалы сатысы

 (өрт 

сөндірушілердің) 

выдвижнаялестница 

(пожарная) 

extension ladder 

жылжымалы шарғысы 
бар дауыс зорайтқышы 

громкоговорительс 
передвижной 

катушкой 

dynamic 
loudspeaker 

жылжыту (сатыны) выдвижение  movement 

жылжыту механизмі 

(сатыны) 

механизм 

выдвижения 

(лестницы) 

extension 

mechanism 

жылтылдау мерцание flicker 

жылу ағынының 

жиынтығын өлшеу 

измеритель 

суммарного 

теплового потока 

total heat flux meter 

жылу анықтағыш 

калориометриялық 

құрылғы 

калориметрическая 

бомба 

bomb calorimeter 

жылу беру передача тепла heat transmission, 

heatspread 

жылу бөлу выделение тепла emission of heat 

жылу бөліну 

жылдамдығыныңкалор
иметрі 

калориметр скорости 

тепловыделения 

heat release rate 

calorimeter 

жылу бөлінудің үдеуі нарастание 

тепловыделения 

heat build-up 

жылу бөлінуін сіңіру абсорбция теплового 

излучения 

athermancy 

жылу бөлінуіне 

төзімділікке сынау 

испытание на 

стойкость к 

теплоизлучению 

radiant heat testing 

жылу тепловой thermal pulse 
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импульсі(жарылыс 

кезінде) 

импульс(при взрыве) 

жылу инерциясы тепловая инерция thermal inertia 

жылу конвекциясы тепловая конвекция heat convection 

жылу өрт хабарлағышы тепловой пожарный 

извещатель 

heat detector, heat-

activateddetector, 

spotdetector 

жылу өткізгіштік 

коэффициенті 

коэффициент 

теплопроводности 

thermal 

conductivity, 

thermal diffusivity 

жылу сақтайтын 

костюм 

теплозащитный 

костюм 

exposuresuit 

жылу теңгерімі тепловой баланс heat balance 

жылу тосқауыл тепловой барьер heatbarrier, 

thermalbelt 

жылу шағылдыратын 

костюм (қорғаныс) 

теплоотражательный 

костюм (защитный) 

reflective suit 

жылу энергиясын 

шығару (жарылыс 

кезінде) 

выход тепловой 

энергии (при взрыве) 

thermal energy 

yield 

жылуберілім 

коэффициенті 

коэффициент 

теплопередачи 

heat transfer 

coefficient 

жылу бөлінуі тепловое излучение heat radiation, 

thermal radiation 

жылжымалы шарғысы 

бар дауыс зорайтқышы 

громкоговоритель с 

передвижной 

катушкой 

dynamic 

loudspeaker 

жылжыту (сатыны) выдвижение 

(лестницы) 

movement 

жылжыту механизмі 

(сатыны) 

механизм 

выдвижения 

(лестницы) 

extension 

mechanism 

жылтылдау мерцание flicker 

жылу ағынының 
жиынтығын өлшеу 

измеритель 
суммарного 

теплового потока 

 total heat 
flux meter 

жылу анықтағыш 

калориометриялық 

құрылғы 

калориметрическая 

бомба 

bomb calorimeter 

жылу беру передача тепла heat transmission, 

heatspread   

жылу бөлу выделение тепла emission of heat 
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жылу бөліну 

жылдамдығыныңкалор

иметрі 

калориметр скорости 

тепловыделения 

heat release rate 

calorimeter 

жылу бөлінудің үдеуі нарастание 

тепловыделения 

heat build-up 

жылу бөлінуін сіңіру абсорбция теплового 

излучения 

athermancy 

жылу бөлінуіне 

төзімділікке сынау 

испытание на 

стойкость к 

теплоизлучению 

radiant heat testing 

жылу 

импульсі(жарылыс 

кезінде) 

тепловой 

импульс(при взрыве) 

thermal pulse 

жылу инерциясы тепловая инерция thermal inertia 

жылу конвекциясы тепловая конвекция heat convection 

жылу өрт хабарлағышы тепловой пожарный 
извещатель 

heat detector, heat-
activated detector, 

spot detector 

жылу өткізгіштік 

коэффициенті 

коэффициент 

теплопроводности 

thermal 

conductivity, 

thermal diffusivity 

жылу сақтайтын 

костюм 

теплозащитный 

костюм 

exposuresuit 

жылу теңгерімі тепловой баланс heat balance 

жылу тосқауыл тепловой барьер heatbarrier, 

thermalbelt 

жылу шағылдыратын 

костюм (қорғаныс) 

теплоотражательный 

костюм (защитный) 

reflective suit 

жылу энергиясын 

шығару (жарылыс 

кезінде) 

выход тепловой 

энергии (при взрыве) 

thermal energy 

yield 

жылу берілім 

коэффициенті 

коэффициент 

теплопередачи 

heat transfer 

coefficient 
жылу бөлінуі тепловое излучение heat radiation, 

thermal radiation 

жылуға төзімділікке 

сынау 

испытание на 

термостойкость 

heat resistance 

testing 

жылуды оқшаулайтын 

материал, жылылықты 

оқшаулайтын материал 

теплоизоляционный 

материал 

thermal insulation 

material 

жылуды сіңдіретін гель термо 

абсорбирующий гель  

heat-absorbinggel 
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жылудың шығарылуы 

(жарылыс кезінде) 

выброс 

тепла(привзрыве) 

heat flash 

жылулық оқшаулама 

(ғимаратты) 

тепловая изоляция 

(зданий) 

heat isolation 

жылы киім тёплая одежда warmclothing 

жылылықты өткізбеу 

костюмі (өрт 

аймағында жұмыс 

істеуге арналған) 

теплозащитный 

костюм(для работы в 

зоне пожара) 

fire proximity suit, 

fire entry suit 

жылыту тереңдігі глубина прогрева depth of heating 

жылыту, қыздыру нагрев  heat, heating 

жылытылған қалта утеплённый карман  warmer pocket 

жылытылған шатыр  утеплённая палатка  winterized tent 

жіктеме,жіктеу, 

саралану, сыныптама, 

сыныптау,тектестіру, 
топтастыру 

классификация classification 

жіптің ұзындығы длина верёвки rope size 

жіті улану острое отравление acute poisoning 

З 

зақым келу 

уақыты(адамға) 

время поражения 

(человека) 

time of injury 

зақымдалған бак повреждённая 

ёмкость 

rupturedtank 

зақымдалған ғимарат поврежденное здание damagedbuilding 

зақымданбаған 

конструкция 

неповреждённая 

конструкция 

undamaged 

structure 

зақымданған адам 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

поражённое лицо (при 

ЧС) 

affected person 

зақымданған материал заражённый материал contaminated 

material 

зақымданған 

материалдармен жұмыс 

істегенде немесе 

тасымалдау кезінде 
салақтық таныту 

салдарынан авария 

авария из-за 

халатности при 

обращении или 

перевозке 
зараженных 

материалов 

accident due to 

negligent handling 

or transportation of 

infested material 

зақымданған орман  заражённый лес  polluted forest 

зақымданған 

радиоактивті материал 

заражённый 

радиоактивный 

материал 

contaminated 

radioactive material 
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https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/


121 

зақымдану аймағы зона заражения contamination zone, 

influencearea 

зақымдану жіктемесі классификация 

повреждений 

damage 

classification 

зақымдануды бақылау контроль 

повреждений 

damage control 

зақымдау аймағы зонапоражения affectedarea 

зақымдау дәрежесін 

бағалау бойынша 

ақпарат жинау 

собирать 

информацию по 

оценке степени 

поражений 

to gather damage 

assessment 

information 

залал, зиян, кесел вред damage, harm 

залалсыздандыру 

аймағы, 
зарарсыздандыру 

аймағы 

(газсыздандыру, 

қатерсіздендіру, 

дезинфекциялау) 

обеззараживаемая 

зона (дегазации, 
дезактивации, 

дезинфекции) 

decontamination 

zone 

залалсыздандыру; 

зиянсыз ету; зиянсыз 

қылу 

обезвреживание disposal 

залалсыздандыру;зарар

сыздандыру; ауру 

жұқпайтындай қылу 

обеззараживание decontamination,dis

infection 

залалсыздандыруға 

арналған жабдықтар 

(газсыздандыру, 

қатерсіздендіру, 
зарарсыздандыруды 

жүзеге асыру кезінде) 

оборудование для 

обеззараживания (при 

осуществлении 

дегазации, 
дезактивации, 

дезинфекции) 

decontamination 

equipment 

заң закон law, act 

заңнама законодательство legislation 

заңсыз әрекет незаконное действие unlawful act 

зарарсыздандыру; 

дезинфекция; 

дезинфекциялау 

дезинфекция disinfection 

зарарсыздандыру;дезин

фекция; 

дезинфекциялау 

дезинфекция decontamination 

зарарсындандыруға 

жауапты офицер 

офицер, 

ответственный за 

decontaminationoffi

cer 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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обеззараживание 

зарасыздандыруға 

ұқсатқыш 

(жаттығулар кезінде) 

имитатор 

обеззараживания (при 

учениях) 

decontamination 

simulator 

зардап шегушіге 

арналған қап 

мешок для 

пострадавшего 

casualty bag 

зардап шегушіні 

тасымалдау уақыты 

(оқиға орнынан 

госпиталге) 

время 

транспортировки 

пострадавшего (в 

госпиталь с места 

происшествия) 

patient transport 

time 

зардап шекеннің 
сәйкестендіру биркасы 

идентификационная 
бирка пострадавшего 

casualty 
identification tag 

зардап шеккен адамдар пострадавшие люди affected people 

зардап шеккен жеке 

құрамның құжаттамасы 

документация 

пострадавшего 

личного состава 

documentation of 

affected personnel 

зардап шеккен 

тұрғындар 

саны(төтенше жағдай 

кезінде) 

количество 

пострадавшего 

населения (при ЧС) 

quantity of affected 

population 

зардап шеккендер саны количество 

пострадавших 

casualty count 

зардап шеккендер тізімі 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

лист пострадавших 

(при ЧС) 

casualty list 

зардап шеккендерді 

дәрігерлік іріктеуге 

арналған жинақ 

комплектдля 

медицинской 

сортировки 

пострадавших 

triage kit 

зардап шеккендерді 
жинау орны 

место сбора 
пострадавших 

holding area for 
injured 

зардап шеккендерді 

қабылдау аймағы  

зона приёма 

пострадавших  

victim processing 

area 

зардап шеккендерді 

медициналық іріктеу 

аймағы (төтенше 

жағдай кезінде) 

зона медицинской 

сортировки 

пострадавших (при 

ЧС) 

triage area 

зардап шеккендердің 

апатқа дейінгі 

мекенжайы 

адрес до бедствия 

(пострадавших) 

pre-disaster address 

зардап шеккендердің адрес после бедствия post-disaster 
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апаттан кейінгі 

мекенжайы 

(пострадавших) address 

зардап шеккендердің 

санаты 

категория 

пострадавших 

category of victims 

зардап шеккендермен 

жұмыс істеу 

обращениес 

пострадавшим 

casualty handling 

зардап шеккенді 

шығарып алу 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

извлечение 

пострадавшего (при 

ЧС) 

casualty clearing 

зардап шеккеннің 

саусақ іздерін 
сәйкестендіру 

идентификация 

пострадавшего по 
отпечаткам пальцев 

victim 

identification by 
fingerprints 

зардап шеккеннің 

тұлғасы 

личность 

пострадавшего 

victim’sidentity 

зарин (уландыратын 

заттек) 

зарин (ОВ) sarin 

заряд заряд charge 

зарядталған өрт 

сөндіргіш 

заряженный 

огнетушитель 

filled extinguisher 

зарядтың атылуына өрт 

сөндіргішті сынау 

испытание 

огнетушителя на 

выброс заряда 

extinguisher 

discharge testing 

зарядтың толық 

шығарылуы 

полный выброс 

заряда 

complete discharge 

застава, сақшылар 

тұратын жер (төтенше 

жағдай аймағына 

шектеулі қатынауға 

арналған) 

застава (для 

ограничения доступа 

в зону ЧС) 

piquet 

зат, заттек, нәрсе вещество agent, substance 

заттардың 

ұшпалылығы 

летучесть веществ agents’ volatility 

заттың сәйкестендіру 

нөмірі 

идентификационный 

номер вещества 

substance 

identification 

number 

заттың шоғырлануы концентрация 

вещества 

concentration of 

agent, agent 

concentration 

зәрулік;қажет;қажеттілі

к;мүдде, мұқтаждық, 

жоқшылық 

нужда need; privation, 

poverty; hardship; 

distress 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D3%99%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5/
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зембіл носилки stretchers, litter 

зембіл жиынтығы комплектносилок litter kit 

зерттеу,бақылау,қадаға

лау 

наблюдение watch, survey, 

surveillance, 

supervision 

зерттеу;тексеру исследование survey, 

investigation 

 

зерттеуші исследователь researcher 

зертхана лаборатория laboratory 

зертханалық зерттеу 

әдістерінің 

мағлұматтары (ауырған 
кездегі) 

данные лабораторных 

методов 

исследования (при 
заболевании) 

pathology 

зертханалық тұтандыру 

көзі 

лабораторный 

источник зажигания 

laboratory ignition 

source 

зиянды әсер тудыратын 

зат 

вещество, 

вызывающее вредное 

воздействие 

causative agent 

зиянды бу вредный пар harmful vapor, 

harmful vapour 

зиянды зат вредное вещество noxious substance 

зиянды заттарды бөлу выделение вредных 

веществ 

liberation of 

hazardous agents 

зиянды заттардың 

авариялық шығарылуы 

аварийный выброс 

вредных веществ 

emergency release 

зиянды заттардың 

шығарылуы 

выброс вредных 

веществ 

release of harmful 

substances 

зиянды заттармен 

жұмыс істеу бойынша 

нұсқаушы 

инструктор по работе 

с вредными 

веществами 

certified hazardous 

materials  instructor 

зиянды заттармен 

жұмыс істеуге арналған 
жабдықтар 

оборудование для 

работы с вредными 
веществами 

hazardous materials 

equipment 

зиянды заттармен 

жұмыс істеуге арналған 

костюм 

защитный костюм для 

работы с вредными 

веществами 

hazardousmaterials

protectivesuit 

зиянды қалдықтар вредные отходы hazardous waste 

зиянды материалдар 

бөлу 

выделение вредных 

материалов 

liberation of 

hazardous material 

зиянды өнеркәсіптік 

қалдықтар 

вредные 

промышленные 

noxious industrial 

waste 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83/
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отходы 

зияндылық вредность hazard 

зоман  зоман (ОВ) soman 

зонд, шолғы, бұрғы зонд sonde, probe 

зілбалға кувалда hammer, sledge 

hammer 

И 

иек бау (касканың) подбородочная лямка  chin strap 

изобара изобара isobar 

изогиета(атмосфера-

лық жауын-шашынның 

санына тең картадағы 

сызық) 

изогиета (линия на 

карте равного 

количества 

атмосферных 

осадков) 

isohyet 

изосейсмикалық 

(сейсмикалық 

белсенділікпен тең) 

изосейсмический (с 

равной сейсмической 

активностью) 

iso seismal 

изотерма изотерма isotherm, 
isothermal line 

иллюстрация; 

мысалмен сипаттау; 

суретпен сипаттау 

иллюстрация drawing 

имек темір (ілгек) кошка (крюк) grapnel, grappling 

hook 

импульс импульс pulse, impact, surge 

индекс, көрсеткіш индекс index 

индикатор, көрсеткіш индикатор indicator, detector, 

sensor 

индикация, айғақтау индикация indication 

индукция кезі период индукции minimum ignition 

time 

инее ұшты клапан, 

конус ұшты клапан, 

шанышпалы клапан 

игольчатый клапан needle valve 

инертті инертный inert 

инертті газ генераторы генератор инертного 

газа 

inert gas generator 

инертті газбен толтыру заполнение инертным 

газом 

inerting 

инерция, серпін инерция inertia 

инжектор инжектор injector 

инжекциялық типтегі пеносмеситель direct-injection 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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көбік араластырғыш инжекционного типа foam proportioner 

инженер инженер engineer 

инженерия инженерия engineering 

инженерлік 

қамсыздандыру 

инженерное 

обеспечение 

engineering 

provision 

инженерлік қорғау инженерная защита engineering 

protection 

инженерлік қорғау іс-

шаралары 

защитные 

инженерные 

мероприятия 

protective 

engineering 

инженерлік іс инженерное дело engineering 

инспектор инспектор surveyor 

инспектор инспектор inspector 

инспекция;тексеру; 

тексеріс 

инспекция inspection, 

inspectorate 

институт институт institute, institution 

инфрақұрылым инфраструктура infrastructure 

инфрақұрылымды 

қалпына келтіру 

восстановление 

инфраструктуры 

restoration of 

information 

инфрақызыл сәулелену инфракрасное 

излучение 

infra-red rays, 

infrared radiation 

инфрақызыл сәулелену 
бойынша жалынды 

табу 

обнаружение пламени 
по инфракрасному 

излучению 

infra-red-type flame 
detection 

иондану;ионизациялау ионизация ionization 

иондаушы бергіш ионизационный 

датчик 

ionization sensor 

иондаушы емес 

сәулелену 

неионизирующее 

излучение 

nonionizing 

radiation 

иондаушы жалынды 

өрт хабарлағышы 

ионизационный 

пожарный 

извещатель пламени 

flame ionization 

detector 

иондаушы камералы 

өрт хабарлағышы 

пожарный 

извещатель  

с ионизационной 

камерой 

ionchamber 

detector 

иондаушы өрт 

хабарлағышы 

ионизационный 

пожарный 

извещатель 

ionization detector 

иондаушы сәулелену ионизирующее 
излучение 

ionizing radiation 

иондаушы сәуленің воздействующая доза ionisation radiation 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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әрекет етуші дозасы ионизирующего 

излучения 

exposure dose 

иондаушы түтінді өрт 

хабарлағышы 

ионизационный 

дымовой пожарный 

извещатель 

ionization smoke 

detector 

ионсыздандырылған су 

(электр желісі 

зақымдалған 

жерлердегі өртті 

сөндіруге арналған) 

вода (для тушения 

пожара в местах с 

повреждённой 

электросетью) 

deionizing water 

иприт (уландырғыш 
зат) 

иприт (ОВ) mustard 

иық бау плечевая лямка shoulder strap 

иілімді түтік тәрізді 

дәке 

эластичный 

трубчатый бинт 

elasticated tubular 

bandage 

иіні(саты) колено (лестницы) section, bend 

иірім водоворот vortex 

иіс запах odor, smell 

К 

кабель, шоғырсым кабель cable 

кабельді өрт 

хабарлағышы 

кабельный пожарный 

извещатель 

fire detection cable 

кабина кабина cabin 

кабинасының 

төбесі(автомобиль) 

крыша кабины 

(автомобиля) 

cabroof 

кавитация кавитация cavitation 

калибрлеу; калибрін 

өлшеу 

калибровка calibration 

калориметр калориметр calorimeter 

калориметрия калориметрия calorimetry 

калория калория calorie 

калькулятор калькулятор calculator 

камуфляж камуфляж camouflage 

канал, арна канал duct, way, canal, 

diversion, channel 

канализация, кәріз 

жүйесі 

канализация sewer 

канализациямен 

қамтамасыз ету, кәріз 

жүйесімен қамтамасыз 

ету 

обеспечивать 

канализацией 

to sewer 

кандела (жарық кандела (единица candela 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
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күшінің өлшем бірлігі) силы света) 

капсулдау капсулирование encapsulation 

капюшон, күләпара капюшон hood 

карабин(құтқару 

құрылғысына арналған) 

карабин (для 

спасательного 

устройства) 

karabiner, snap 

hook 

карантин енгізілді введение карантина introduction of 

quarantine 

каратинді застава 

(індет кезінде) 

карантинная застава 

(при эпидемии) 

quarantine piquet 

карбоксигемоглобинме

н қанықтыру 

насыщение 

карбоксигемоглоби-

ном 

carbo-

xyhaemoglobin 

saturation 

карбондалған қалдық карбонизированный 

остаток 

char 

карта карта map 

картаға енгізу нанесение на карту mapping, charting 

картаға қауіпті 
аудандарды енгізу 

наносить районы 
опасности на карту 

to map hazards 

картамен жұмыс 

істейтін шыбықпен 

іздеуші 

лозоходец, 

работающий по карте 

map dowser 

каскад, күрілдеуік каскад cascade 

каскадағы таңбалама маркировка на каске helmet marking 

касканың сырты оболочка каски helmet shell 

кассета кассета rack 

кассетаға жинақталған 

(өрт жеңі) 

уложенный в кассету 

(пожарный рукав) 

racked 

кассетаға қайтадан 

жинақталған (өрт жеңі) 

вновь уложенный в 

кассету (пожарный 

рукав) 

re-racked 

катаклизм, табиғат 

өзгерісі, астан-кестен 

өзгеріс 

катаклизм cataclysm, shock 

катализдік конвертері 

(ғарыш кемесіндегі 

жанудан газдардың) 

каталитический 

конвертер (газов от 

горения на 

космическом корабле) 

catalytic converter 

каталикалық тотығу каталитическое 
окисление 

catalytic oxidation 

каталикалық элементі 

бар газды өрт 

газовый пожарный 

извещатель с 

catalytic element 

fire gas detector 
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хабарлағышы каталитическим 

элементом 

катушка,орауыш,шарғы катушка reel 

кәдуілгі конструкция, 

қарапайым 

конструкция 

обыкновенная 

конструкция 

ordinary 

construction 

кәдімгі гравитация 

кезіндегі жалын 

пламя при обычной 

гравитации 

normal-

gravityflame    

кәсіби бейімделу профессиональная 

адаптация 

professional 

adaptation 

кәсіби біліктілік профессиональная 

квалификация 

professional 

qualification 

кәсіби қызмет профессиональная 

деятельность 

professional 

activity 

кәсіби қызметімен 

байланысты қауіпсіздік 

безопасность, 

связанная  
с профессиональной 

деятельностью 

occupational safety 

кәсіби маңызды қасиет профессионально 

важное качество 

professionallyimpor

tantfeature 

кәсіби өрт 

сөндірушілер 

командасы 

профессиональная 

пожарная команда 

professional 

firebrigade 

кәсіпкерлік қызметті 

тоқтатқан жағдайдағы 

шығын  

издержки в случае 

прерывания 

предпринимательской 

деятельности  

business 

interruption costs 

кедергі, бөгеу, бөгет, 

тосқауыл 

барьер barrier, belt; dam 

кедергі, қоршау ограждение fence, guardrail, 

enclosure, barrier, 

shield 

кедергіге түсетін жүк-
салмақ 

нагрузка на барьер barrier loading 

кез,кезең,мезгіл,мерзім,

шақ 

период period, epoch, time, 

stage 

кездейсоқ апат случайная авария occasional accident 

кезектер 

конфигурациясы  

конфигурация 

очередей (напр., при 

эвакуации) 

queueing 

configuration 

кезектік кезекшілік, 

ауысымды кезекшілік 

сменное дежурство shift duty 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
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кезекші дежурный watcher, watchman 

кезекші қарауыл дежурный караул duty watch 

кезекші қызметкерлер 

құрамы 

дежурный персонал on-duty personnel, 

relief personnel 

кезекші офицер дежурный офицер duty officer, 

officer-in-charge 

кезекші өрт 

сөндірушілер 

командасы 

дежурная пожарная 

команда 

fire team on duty 

кезекшілік дежурство tour of duty, duty 

кезекшілік дежурство staffing, manning, 

cover 

кезекшілік 

уақытындағы қызмет 

деятельность во 

время дежурства 

on-duty activities 

кезекшіліктен бос 

қызметкерлер құрамы, 
кезекшіліктен бос 

қызметкер 

персонал, свободный 

от дежурства 

off-duty personnel 

кезекшіөрт сөндіруші пожарный дежурный fire watcher, fire 

watchman 

кезең бойынша әрекет 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

действия по этапам time-phased actions 

кезең-кезеңмен күштер 

мен құралдардың қанат 

жаю кестесі(Төтенше 

жағдай кезінде) 

поэтапный график 

развёртывания сил и 

средств 

 time-phased force 

deployment 

schedule 

кейінге қалдыруға 

болмайтын 

қажеттіліктер, 

кідіртусіз 
мұқтаждықтар 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

без отлагательность 

потребностей 

urgency of needs   

кейінгі әрекеттер последующие 

действия 

follow-up actions 

кейінгі дүмпу афтершок aftershock, 

earthquake 

aftershock 

келтірілген залалды 

бағалау, қирағандарды 

бағалау 

оценка разрушений damages 

assessment 
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келтірілген 

шығындарды бағалау 

бойынша деректер 

данные по оценке 

нанесённого ущерба 

damage assessment 

data 

келу уақыты (шақыру 

алған сәтінен бастап 

ТЖ орнына жеткенше 

дейінгі) 

время прибытия (с 

момента получения 

вызова до прибытия 

на место ЧС) 

attendance time, 

arrival time 

келіп түсетін ақпарат поступающая 

информация 

information at hand 

келісімшарт контракт contract 

кеме катер scooter, boat 

кеме арқанын 

лақтырушы 

линемёт line thrower, 

linegun, 

linethrowing gun 

кеме бортындағы от пламя на борту 
корабля 

Shipboardblaze 

кему көрсеткіші индикатор утечки leak detector 

кенелер клещи claw 

кенеттен болған апат внезапное бедствие suddenonsetdisaster 

кенеттен жану, 

бейретті жану 

спонтанное горение spontaneous 

combustion, auto-

combustion 

кенеттен қыздыру спонтанный нагрев autogenous heating, 

spontaneous 

heating 

кенеттен пайда болған 

апатқа жылдам әрекет 

ету 

быстро реагировать 

на внезапно 

возникшее бедствие 

to respond quickly 

to sudden onset 

disaster 

кенеттен табиғи апат внезапное природное 

бедствие 

suddennaturaldisast

er 

кенеттен экологиялық 

апат 

внезапное 

экологическое 

бедствие 

suddenonsetenviron

mentaldisaster 

кенеттілік внезапность suddenness 

кенттену салдарынан 

болған апат 

бедствие из-за 

урбанизации 

disaster due to 

urbanization 

кең таралған апат широко 
распространённое 

бедствие 

widespreaddisaster 

кеңейтілген 

(ұзартылған) бампер 

расширенный 

(удлинённый) бампер 

extended bumper 

кеңейтілген қышқыл образование emergence of large 
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жауын-шашын 

аймағының пайда 

болуы 

обширных зон 

кислотных осадков 

acid precipitation 

zones   

кеңес, консультация консультация consultancy 

кеңесші, консультант консультант consultant, adviser 

кептелген есік заклиненная дверь jammeddoor 

кептелу;қыспақ;(эвауац

ия кезіндегі) 

давка (при эвакуации) bunching 

кептіру высушивание drying 

кепілдікті кезең гарантийный период Durationofguaranty 

кернеу бойынша асқын 

жүктемеден қорғану 

защита от перегрузки 

по напряжению 

voltage overload 

protection 

кернеулі электр желі электрическая линия 

под напряжением 

live electric line 

керосин, жермай керосин kerosene 

кері клапан обратный клапан check valve, non-

return valve 

кері санау 

(10,9,8,...пәрмен беру 

үшін) 

обратный отсчёт (10, 

9, 8, для подачи 

команды) 

called shot, 

countdown 

керібулау дефлаграция  deflagration 

кескіш; шапқы 
темірқашау 

зубило chisel 

кесу әсеріне 

төзімділікке сынау 

(мысалы, қорғайтын 

қолғаптарды) 

испытание на 

стойкость к 

режущему 

воздействию (напр., 

защитных перчаток) 

cut resistance 

testing 

кесу және күйдіру 

(ағашты) 

вырубка и выжигание 

(леса) 

slash-and-burn 

кесіп тастау отсечение cut-off 

кетпен, тіс ағаш, 

шабақтауыш,шот(орма

н өртін сөндіруге 

арналған) 

мотыга (для тушения 

лесного пожара) 

hoe, adze hoe, 

mattock 

кеуіп қалған жер иссохшая земля dried earth 

кешенді бригада (өрт 

сөндірушілер, 

құтқарушылар,полиция
, дәрігерлер) 

комплексная бригада 

(пожарные, 

спасатели, полиция, 
медики) 

mutual-aidgroup, 

interagency team 

киген маскамен с одетой маской masked 

кинетика кинетика kinetics 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%82/
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кинолог кинолог dog handler 

киіз кошма fire blanket 

киім одежда wear, clothing, gear 

киім конструкциясы конструкция одежды clothing design 

киімнен түсетін 

жүктеме 

нагрузка от одежды load of clothing 

киімнің бір бөлшегі деталь одежды piece of gear 

киімнің салмағы 

(қорғайтын) 

вес одежды 

(защитной) 

clothing’s weight, 

garment’s weight 

киімнің тозуға 

төзімділігі 

износостойкость 

одежды 

wearability of the 

garment 

киіндіру, кию одевание donning 

клаксон клаксон klaxon 

клапанды жеңдік тоған рукавный 

водосборник с 

клапаном 

controlled 

breeching 

класс класс class, rating 

климат картасы климатическая карта climatic map 

климат, ахуал климат climate 

климатқа әсер етуді 

зерттеу 

исследование 

воздействия на 

климат 

climate impact 

research 

климатология, ауа райы 

ғылымы 

климатология climatology 

климатпен байланысты 
апат 

бедствие, связанное с 
климатом 

climate-
relateddisaster 

климатпен байланысты 

апат 

катастрофа, связанная 

с климатом 

climate-related 

catastrophe 

климатпен туындаған 

астан-кестен өзгеріс 

катаклизм, 

вызванный климатом 

climate-related 

shock 

климатты зерттеу исследование климата climateresearch 

климаттың 

ерекшіліктері 

особенности климата pecularities of 

climate 

климаттың техногендік 

өзгерісі 

техногенное 

изменение климата 

man-made climate 

change 

коагуляция коагуляция coagulation 

когезионды (көбік 

қабаты туралы) 

когезионный (о слое 

пены) 

cohesive 

когезия когезия cohesion 

код код code 

кодталған дабыл 

мағынасы 

значение 

кодированного 

coded signal 

designation 
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сигнала 

кокарда кокарда badge 

коктейль коктейль cocktail 

коллапс коллапс collapse 

коллектор коллектор manifold 

коллоидты коллоидный colloid 

колориметрикалық 

талдау (судың сапасын 

бақылау үшін) 

колориметрический 

анализ (для контроля 

качества воды) 

colorimeteranalysis 

команда команда crew, group, team, 

squad, company, 

brigade 

команданы кері бұру 

(төтенше жағдай 

аймағынан) 

отвод команды (из 

зоны ЧС) 

team withdrawal 

командир командир chief, boss, 

commander 

комбинациялы шабуыл 

(орман өрті кезінде 
қапталдан және тура) 

комбинированная 

атака (с флангов и 
фронта при лесном 

пожаре) 

tandem attack 

комбинезон 

(қорғайтын) 

комбинезон 

(защитный) 

coverall, one-piece 

suit 

комиссар комиссар adjuster 

комиссия комиссия commission 

комитет комитет committee, board 

коммуналдық газ 

құбырларындағы 

авариялар 

аварии на 

коммунальных 

газопроводах 

gas mains accidents 

коммуникациялар коммуникации communications 

компас,тұсбағдар,құбы

лнама 

компас compass 

композит композит composite 

компонент,құрамдас,құ

рауыш,сыңар 

компонент component 

компрессор компрессор compressor 

компьютер компьютер computer 

компьютерлік 

детекторлау 

компьютерное 

детектирование 

computer detection 

конвективті колонка конвективная колонка buoyant plume, 

plume 

конвективтік коэффициент convective heat 
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жылуберілім 

коэффициенті 

конвективной 

теплопередачи 

transfer coefficient 

конвекция конвекция convection 

конвертер конвертер converter 

конденсат конденсат condensate 

конденсацияланған 

жанармай 

сконденсировавшееся 

горючее 

condensedfuel 

конденсациялық 

камералы түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель с 

конденсационной 

камерой 

cloud chamber 

smoke detector 

Конденсациясы(ылғал) конденсация (влаги) condensation 

кондуктивті жылуға 

төзімділікке сынау 

испытание на 

кондуктивную 

теплостойкость 

conductive heat 

resistance testing 

конструктивті қорғау 

шаралары 

защитные 

конструктивные меры 

protective structural 

measures 

конструктивті 
сенімділік 

конструктивная 
надёжность 

structural 
dependability 

конструктивті шаралар конструктивные меры structural measures 

конструкция, құрылма, 

құрылым 

конструкция construction, 

design, structure 

конструкцияның 

критикалық бұзылуы 

критически 

разрушенная 

конструкция 

critical damaged 

structure 

контейнер контейнер container 

контейнерлерді сұйық 

ыстық инертті газбен 

толтыру 

заполнение 

контейнера с жидким 

горючим инертным 

газом  

padding 

контейнерлік 

тасымалдауға арналған 

жабдықтар 

оборудование для 

контейнерных 

перевозок 

equipment for 

containerization 

континенттік жер 

сілкінісі 

континентальное 

землетрясение 

inland earthquake 

контур контур path, circuit, 
envelope 

конус конус cone 

конусты калориметр конический 

калориметр 

cone calorimeter 

конфигурация конфигурация form, configuration 

концентрат концентрат concentrate 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
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концентрация, 

шоғырлану 

концентрация concentration, value 

костюм костюм suit, gear 

коэффициент, шама коэффициент factor, coefficient, 

ratio 

көбік пена foam 

көбік ағызу пенослив pourer, foam pourer 

көбік ағызу 

уақыты(сұйықтықтан 

көбіктің бөлінуі) 

время синерезиса 

пены (выделения 

жидкости из пены) 

drainage time of 

foam 

көбік ағының беру 

алыстығы 

дальность подачи 

пенной струи 

reach of the foam 

stream 

көбік араластырғыш пеносмеситель foam eductor, foam 

proportioner 

көбік беруге арналған 

жабдықтар 

оборудование для 

подачи пены 

foam-making 

equipment 

көбік генераторы генератор пены foam generator 

көбік генераторы 

(құрылғы) 

пеногенератор 

(устройство) 

foam generator, 

foam-producing 
unit, foam maker 

көбік еселігі кратность пены expansion ratio of a 

foam, foam 

expansion 

көбік жасау пенообразование foam generation 

көбік жеткізу доставка пены foam delivery 

көбік инжекторы пенный инжектор foam injector 

көбік концентратын 

беру сорғысы 

насос подачи пенного 

концентрата 

foam concentrate 

pump 

көбік концентратын 

мөлшерлеуіш 

дозатор концентрата 

пены 

foam multiple jet 

inductor 

көбік концентратына 

арналған ыдыс 

ёмкость для пенного 

концентрата 

foam concentrate 

tank 

көбік сорғысы пенный насос foampump 

көбік таңбасы марка пены foam grade 

көбік үлгілерін алу отбо рпроб пены foam sampling 

көбікдіңгегі пеномачта foam tower 

көбіккамерасы пенокамера foam chamber 

көбікке арналған кіріс 

саңылау 

входное отверстие 

для пены 

foam inlet 

көбікпен жабылған покрытый пеной covered with foam, 

foamed 

көбікпен жабылмаған непокрытый пеной unfoamed 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
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көбікпен сөндіретін өрт 

сөндіру автокөлігі 

пожарный 

автомобиль пенного 

тушения 

foamtruck, 

foamtender 

көбікпен сөндіруге 

арналған жеңдік желі 

рукавная линия для 

тушения пеной 

foamline 

көбікпен толтырылған заполненный пеной foam-filled 

көбікпен толтырылған наполненный пеной foam-filled 

көбіктендіргіш (зат) пенообразователь 

(вещество) 

foam concentrate, 

foaming agent, 

foam making 

appliance, foam 

compound 

көбіктендіргіш 

материал 

пенообразующий 

материал 

foam-forming 

material, foam-

producing material 

көбіктендіргіш су вода  
с пенообразователем 

foam-injected water 

көбіктендіргішке 

арналған автоцистерна 

автоцистерна для 

пенообразователя 

foam tanker 

көбіктүзгіш 

ерітіндісінің 

шоғырлануы 

концентрация 

раствора 

пенообразователя 

concentration ratio 

of a foam solution 

көбікті бейімдегіш пенный адаптер foam inlet adapter 

көбікті бөгет пенный барьер foam dam 

көбікті концентрат пенный концентрат foam liquid 

көбікті қолдаеу 

операциясы  

операция по 

применению пены  

foaming operation 

көбікті өрт гидранты пенный пожарный 

гидрант 

foam hydrant 

көбікті өрт сөндіргіш пенный огнетушитель foam fire 

extinguisher, foam 

spray extinguisher 

көбікті саңылықтан 

тартатын саптама 

пенный насадок с 

подсосом 

aspirating nozzle 

көбікті саптама пенный насадок foam nozzle 

көбіктің жоғары еселігі высокая кратность 
пены 

high foam 
expansion 

көбіктің орташа еселігі средняя кратность 

пены 

medium foam 

expansion 

көбіктің пайда болуы образование пены foaming 

көбіктің төменгі еселігі низкая кратность 

пены 

low foam expansion 
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көбіктің шоғырлануы концентрация пены concentration of 

foam 

көбіктің ығысу кернеуі напряжение сдвига 

пены 

shear stress of a 

foam 

көз көрерлік видимость visibility 

көз, дереккөз источник starter, source, 

origin, cause 

көзбе-көз кездесу визуальный контакт eye contact 

көзбен көруге 

жеткілікті 

достаточная 

видимость 

sufficient visibility 

көзбен тексеру визуальный осмотр visual inspection 

көзге көрерлік аймақ 

(құралсыз көзбен) 

зона видимости 

(невооружённым 

глазом) 

visibility distance 

көзге көрінбейтін жану невидимое горение non-visible 

combustion 

көзге көрінбейтін түтін невидимый дым invisible smoke 

көзге көрінерлік уақыт 

бар (өртте) 

время пока есть 

видимость  

visibility time 

көзге көрінетін түтін видимый дым visiblesmoke 

көзге түсетін белгі бросающийся в глаза 

знак 

conspicuous sign 

көздерді күйдіру(орман 

өртін сөндірген кезде) 

выжигание ячеек (при 

тушении лесного 

пожара) 

blow hole firing 

көзілдірік очки goggles 

көлденең ауа ағысымен 

жылу беру адвекциясы 

адвекция 

(теплопередача 

горизонтальным 

потоком воздуха) 

advection 

көлем объём volume, gallonage 

көлем, мөлшер величина magnitude, value 

көлем, өлшем, шама, 

масштаб, қарқын 

масштаб volume, level, size, 

extent,quantity; 

scale 

көлемді әрекет ететін 

сорғы 

насособъёмного 

действия 

positive 

displacement pump 

көлік авариялары 
немесе апаттар 

(қираулар, зілзалалар) 

транспортные аварии 
или катастрофы 

transport accidents 

көлік инфрақұрылымы транспортная 

инфраструктура 

transportation 

infrastructure 
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көлік 

коммуникациялары 

элементтерінің 

опырылуы 

обрушение элементов 

транспортных 

коммуникаций 

collapse of 

fragments of 

transport lines 

көлік қозғалысының 

қауіпсіз бағдары 

безопасный маршрут 

движения транспорта 

secure traffic route 

көліктік азаматтық 

инфрақұрылым 

транспортная 

гражданская 

инфраструктура 

civil transportation 

infrastructure 

көліктік 

электртүйіспелік 

желілерінің істен 

шығуы 

выход из строя 

транспортных 

электроконтактных 

сетей 

failures of transport 

electrocontact 

networks 

көмек жеткізу доставка помощи delivery of 
assistance, 

assistance delivery 

көмек көрсету 

бойынша агенттік 

агентство по 

оказанию помощи 

reliefagency 

көмек көрсету 

бойынша әрекет 

действия по оказанию 

помощи 

relief actions 

көмек көрсету 

бойынша әрекет 

деятельность по 

оказанию помощи 

relief activities 

көмек көрсету 

бойынша операция 

операция по 

оказанию помощи 

aid operation 

көмек көрсету 

бойынша халықаралық 

команда  

международная 

команда по оказанию 

помощи  

international relief 

team 

көмек көрсету 

мүмкіндігі 

возможность 

оказания помощи 

capacity to assist 

көмек көрсету үшін 

емделушілерді қамту 

охват пациентов для 

оказания помощи 

patient care 

coverage 

көмек көрсетуге 
арналған жинақ 

комплект для 
оказания помощи 

assistance kit 

көмек миссиясы миссия помощи relief mission 

көмек сұрату запрос о помощи request for 

assistance 

көмек тауарларын 

шұғыл әуемен жіберу 

срочная воздушная 

переброска товаров 

помощи 

urgentairliftofrelief

goods 

көмекке зәрулік нужды в помощи relief needs 

көмектесу миссиясын 

аяқтау 

закончить миссию 

помощи 

to finish a relief 

mission 
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көмілген құрбан 

(мысалы, жер сілкінісі 

кезінде сынықтар 

астында) 

погребённая жертва 

(напр., под обломками 

при землетрясении) 

burried victim 

көмір мен лай көшкіні лавина из угля и 

грязи 

coal-sludge 

avalanche 

Көмірқышқылды өрт 

сөндіргіш 

углекислотный 

огнетушитель 

carbon dioxide 

extinguisher, CO2 

fire extinguisher 

көмірленген қалдықтар обуглившиеся 

остатки 

char 

көміртектің қостотығы двуокись углерода carbon dioxide 

көміртектің 

қостотығымен 
сөндіретін сөндіру 

автокөлігі 

пожарный 

автомобиль тушения 
двуокисью углерода 

CO2 tender 

көңіл 

бөліңіздер!(медицинал

ық көмек көрсету 

үшін) шұғыл назар 

аудару 

срочное внимание 

(для оказания 

медицинской помощи) 

urgent attention 

көп ауа  избыточный воздух excessair 

көп қабатты ғимарат многоэтажное здание multi-storey 

building 

көп сатылы сорғы многоступенчатый 

насос 

multiple-stage 

pump 

көпаралықты көпір многопролётный мост multi-span bridge 

көпсекциялы 

жылжымалы саты 

многосекционная 

выдвижная лестница 

aerialladder 

көпұлтты коалиция многонациональная 

коалиция 

multinational 

coalition 

көпфункциялы 
шамшырақ 

многофункциональ-
ная машин 

multi-role beacon 

көпір мост bridge 

көпірді авариялық 

бағыттау 

аварийное наведение 

моста 

emergency bridging 

көпірді бағыттау наведение моста bridging 

көпірдің жүк 

көтерімділігі 

грузоподъёмность 

моста 

bridge load capacity 

көпірлердегі, теміржол 

өткелдеріндегі және 

туннелдердегі көлік 

аварии транспорта на 

мостах, 

железнодорожных  

transport accidents 

on bridges, 

crossings and in 



141 

апаттары переездах и в 

тоннелях 

tunnels 

көпірлерді қалпына 

келтіру 

восстановление 

мостов 

repair of bridges 

көпірту;көпіру вспенивание frothing 

көрнекі ескертуші 

хабарлағыш 

визуальный 

предупреждающий 

оповещатель 

visual warning 

indicator 

көрпе қап, төсек қап спальный мешок sleeping bag 

көрсеткіш аймағы (өрт 

хабарлағышының) 

индикатор зоны  zone indicator 

көрсету ала таяғы указательный жезл wand 

көрік горн horn 

көрінбейтін бу невидимый пар invisible vapor, 

invisible vapour 

көрінетін бу видимый пар visible vapor, 

visible vapour 

көрінетін жарықсыз 

жану 

горение безвидимого 

света 

combustion without 

visible light 

көрінетін сәуле шығару видимое излучение visual radiation 

көтергіш жабдық подъёмное 
оборудование 

hoistingequipment 

көтергіш кран подъёмный кран crane 

көтергіш люльканы 

басқарушы оператор 

оператор управления 

подъёмной люлькой 

cage operator 

көтергіш операторы лестницы подъёмника tillerman 

көтеретін қап (су асты 

жұмыстары үшін) 

подъёмный мешок 

(для подводных 

работ) 

lifting bag 

көтеретін құрал подъёмный 

инструмент 

hoisting tool 

көтеру механизмі подъёмный механизм hoist, lifting gear 

көтерілетін автосорғы автонасос-подъёмник lift pump 

көтерілу толқыны приливная волна tidal wave, tidal 

surge 

көтеріліп-түсетін есік подъёмно-опускная 

дверь 

elevator door 

көшеге шығу (бірінші 

қабаттан) 

выход на улицу (с 

первого этажа) 

street-floor exit 

көшедегі өрт 

хабарлағыш 

уличный пожарный 

извещатель 

street fire alarm 

көшкін лавина avalanche 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%83/
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көшкін белсенділігі активность оползня landslide activity 

көшкін болған жер место нахождение 

оползня 

occurrence  of 

landslide 

көшкін жаулаған аймақ область, охваченная 

оползнем 

areaaffectedbylands

lide 

көшкін жіктемесі классификация лавин classification of 

avalanche 

көшкін жіктемесі классификация 

оползней 

landslide 

classification  

көшкін мүмкіндігі вероятность оползня landslide 

probability 

көшкін салдарынан 

болған апат 

бедствие из-за 

оползня 

landslide disaster 

көшкін тәуекелін 

зерттеу 

изучение риска 

оползня 

landslide risk study 

көшкін шұңқыры, 
сырғыма шұңқыры 

воронка от оползня slump hole 

көшкінге осал болу  быть уязвимым для 

оползня  

to be susceptible to 

landslide 

көшкінді зерттеу исследование оползня landslideinvestigati

on 

көшкінді топтастыру классифицировать 

оползень 

to classify slide 

көшкінді ұстайтын  удерживающий 

лавину  

avalanche-retaining 

көшкіндік зонд (қар 

көшкінінде зардап 

шеккендерді іздеуге 

арналған) 

лавинный зонд (для 

поиска пострадавших 

в лавинах) 

avalanche probe 

көшкіннен қорғауға 

арналған бөгет 

дамба для защиты от 

оползня 

landslide dam 

көшкіннен осалдылық 

класы 

класс уязвимости от 

оползня 

landslide 

susceptibility class 

көшкіннен туындаған 
ауа толқыны 

воздушная волна, 
вызванная лавиной 

avalanche blast 

көшкіннің пайда болуы лавинообразование avalanching 

көшпелі далалық 

госпиталь 

выездной полевой 

госпиталь 

responding 

ambulance 

көшу, жылжу, сырғу 

топырақтың жылжуы 

оползание creep 

көші-қон,көшіп-

қону,жосу, ауу, 

миграция migration 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96-%D2%9B%D0%BE%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D0%BF-%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D0%BF-%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%83/
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жылыстау,таралу 

көшіп-қону кезіндегі 

қозғалыс (мыс., 

Төтенше жағдай 

кезінде) 

движение при 

миграции(напр., при 

ЧС) 

mitigationmovemen

t 

көшіру  отселение (из зон ЧС) evacuation 

көшіру, тасымал, 

тасымалдау 

перенос Handling 

көшірілгендердің 

оралулары (ТЖ кейін 

тұрақты тұратын 

жерлеріне) 

возвращение 

эвакуированных (на 

место постоянного 

проживания после 

ЧС) 

return of evacuees 

көшірілетіндердің 
санаты 

категория 
эвакуируемых 

category of 
evacuees 

кран (гидравликалық), 

шүмек 

кран (гидравлический) plug, valve, spindle; 

crane 

кронштейн кронштейн bracket 

ксенон ксенон xenon 

кумулятивті кернеу кумулятивное 

напряжение 

cumulativestrain 

күзет бағдары маршрут 

патрулирования 

patrol path 

күзет кемесі патрульный катер patrolboat 

күзет қызметкер 

құрамы 

персонал охраны safeguard personnel 

күзет, 

патрульді,шолғын 

патрульный patrolman 

күзету, сақтау, қорғау охрана guardianship, guard 

күзетілетін ғимарат охраняемое здание protectedbuilding 

күйдіретін;күйдіргіш обжигающий scalding 

күйдіру, өртеу выжигание fire, firing, firing 

out, burning, 

burnout,burn 

күйдіру;күйдірілу;күю;

шарпу;шарпылту;шарп

ылу;шарпысу;шарпыту 

обжигание scorch, scorching 

күйдіруші, жандырушы  выжигальщик  burnout man 

күйдірілетн аралшық 
(орман өрті кезіндегі) 

выжигаемый 
островок (при лесном 

пожаре) 

burnout island 

күйеленген закоптелый smoky 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D2%93%D1%8B%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD/
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https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%8E/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%83/
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күйіп кету выгорание burning away 

күйіп қалған 

шеті(орман өртінің) 

выжженная кромка 

(лесного пожара) 

burned-outedge 

күл қалдығы зольный остаток ashes 

күл; (при извержении 

вулкана) cindercone күл 

(жанартау атқылау 

кезіндегі) 

пепел ash; cinder 

күлдің көшкіні 

(жанартау 

атқылағанда) 

оползень пепла (при 

извержении вулкана) 

ash slide 

күлдің түсуі 

(жанартау атқылаған 
кезде) 

падение золы (при 

извержении вулкана) 

ash fall 

күн дата date 

күн белсенділігі солнечная активность solar activity 

күнделікті киім (өрт 

сөндірушінің) 

повседневная одежда 

(пожарного) 

brigade clothing 

күнделікті құрал обычный инструмент routine tool 

күндізгі кезекшілік дневное дежурство day manning, day 

staffing 

күндік 

мөлшерлемесі(сәулелен

удің) 

дневная доза 

(облучения) 

daily dose 

күнқағары(қорғайтын 

шлемнің) 

козырёк (защитного 

шлема) 

peak 

күннің сәулесін шығару солнечное излучение solar radiation 

күнілгері ескерту тетігі 

(төтенше жағдай 

туралы) 

механизм 

заблаговременного 

предупреждения  

(о ЧС) 

early warning 

mechanism 

күлдің көшкіні 

(жанартау 
атқылағанда) 

оползень пепла  

(при извержении 
вулкана) 

ash slide 

күлдің түсуі 

(жанартау атқылаған 

кезде) 

падение золы  

(при извержении 

вулкана) 

ash fall 

күн дата date 

күн белсенділігі солнечная активность solar activity 

күнделікті киім (өрт 

сөндірушінің) 

повседневная одежда 

(пожарного) 

brigade clothing 

күні-түні күзет; круглосуточное round-the-clock 
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тәуліктіккезекшілік дежурство standby, 24-

hourstaffing 

күрек лопата shovel 

күрекпен сүймен лом с лапой pinch bar 

күрес борьба fighting 

күртке куртка jacket, coat 

күртке ұзындығы длина куртки length of jacket 

күтпеген апат внезапность бедствия suddenness of 

disaster 

күтпеген түтін непредвиденный дым unforeseensmoke 

күтілетін шығындарды 

бағалау 

оценка ожидаемых 

потерь 

expected loss 

estimation 

күш пен құралдардың 

жетіспеушілігі 

недостаток сил и 

средств 

lack of forces and 

resources 

күш, қуат мощность capability, power, 

force, capacity 

күшейткіш 

қызметкерлер құрамы 

(төтенше жағдай 
кезінде, мысалы, 

медициналық 

қызметтер, 

құтқарушлыар және 

тағы басқалары) 

усиливающий 

персонал (при ЧС 

напр., медицинские 
службы, спасатели и 

др.) 

augmentation 

personnel 

күшейту үшін шығу выезд для усиления second-alarm 

response, multiple-

alarm response 

күшейтілген құрылма усиленная 

конструкция 

reinforced 

construction 

күшейтілген 

тасымалды компьютер 

(дала жағдайында 

жұмыс істеуге 
арналған) 

усиленный 

портативный 

компьютер(для 

работы в полевых 
условиях) 

rugged portable 

күш-қуат,қуат мощь intensity 

күштер мен 

құралдардың қана жаю 

кестесі(төтенше 

жағдай кезінде) 

график 

развёртывания сил и 

средств 

force deployment 

schedule 

күштер таңдау выбор сил force selection 

күштерді өрістету әдісі метод развёртывания 

сил 

method of forces 

deployment 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88-%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82/
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күштерді пайдалану использование сил employment of 

forces 

күшті авария сильная авария major accident 

күшті жанған от сильный огонь fat fire 

күшті жану сильное горение vigorousburning 

күшті жер сілкінісі сильное 

землетрясение 

major earthquake, 

strong earthquake 

күшті тұтанғыш, қатты 

тұтанатын 

сильно 

воспламеняющийся 

extremely 

flammable, highly 

flammable 

күюді сезу ощущение ожога burning sensation 

кідіріссіз, тоқтаусыз безотлагательность urgency 

кілт (құрал) ключ (инструмент) wrench, key, 

spanner 

кілттер жиынтығы набор ключей key set 

кіргендегі қысым давлениена входе incoming pressure, 

intake pressure 

кірпіш кирпич brick 

кірпіш арақабырға кирпичная 

перегородка 

brick part 

кіру вход ingress, enter 

кіру есігі дверь доступа accessdoor 

кіру және шығу кезінде 
кедендік ресмилікті 

тездетіп 

орындау(гуманитарлы

қ көмек көрсету 

кезінде) 

ускоренное 
выполнение 

таможенных 

формальностей при 

въезде и выезде (при 

оказании 

гуманитарной 

помощи) 

speedy processing 
of entry and exit 

formalities 

кіру және шығу кезінде 

қысымды реттейтін 

тыныс алу аппараты 

дыхательный аппарат 

с регуляцией 

давления при вдохе и 

выдохе 

demand type 

breathing apparatus, 

pressure demand 

type breathing 

apparatus 

кіруге арналған люк люк-лаз access hatch, 
manhole 

кіруге 

болады;қолжетімділік;

мүмкіндік;рұқсат 

доступ access, ingress 

кіру жалғастырғыш 

тетігі 

входной переходник inlet adapter 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D2%B1%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82/
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кіріктірме бет маскасы 

(қорғаны костюміне) 

встроенная лицевая 

маска (в защитный 

костюм) 

integral face mask 

кіріктірме жабушы 

клапан 

встроенный 

перекрывающий 

клапан 

built-in shut down, 

in-line shut down, 

built-in shut off, in-

line shut off 

кіріс саңылау входное отверстие inlet, intake 

кіріс шақыру  входящий вызов incoming call 

кішкене көпір мостик sheet, bridge 

кіші ауқымды өртті 

сынау 

маломасштабное 

пожарное испытание 

small-scale fire test 

кіші өрт автосорғысы малый пожарный 

автонасос 

mini-pumper 

Қ 

қабық, сырт оболочка shell, enclosure, 

envelope 

қабылдау келтеқұбыры приёмный патрубок intake 

қабырға сатысы настенная лестница wallladder 

қабырғада 
орналысатын өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель, 
располагаемый на 

стене 

wall mounted fire 
extinguisher 

қабырғадағы булық вентиляционное 

отверстие в стене 

wall vent 

қабырғалары жұмсақ 

ғимарат (мысалы, 

үрмелі қаңқамен) 

здание с мягкими 

стенами (напр., с 

надувным каркасом) 

soft-wall house 

қадағалау отслеживание tracking 

қадағалау камерасы камера слежения monitoring camera 

қаза болу гибель death, loss, ruin, 

failure, downfall, 

fatality, collapse 

қаза тапқандардың 

саны 

количество погибших number of killed, 

fatality number, 

deaths 

қазалы әсер ету уақыты 

50 

время летального 

воздействия 50 

lethal exposure time 

50 

қайғы, бәле беда misfortune 

қайраткер деятель actor 

қайта айдап беру 

операциясы (өрт 
сөндіру үшін суды) 

операция по подаче в 

перекачку (воды для 
тушения пожара) 

relay-supply 

operation 
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қайта жану повторное возгорание reburn 

қайта жүктелетін 

ажыратқыш 

перегрузочный 

выключатель 

overloadswitch 

қайта зарядталатын өрт 

сөндіргіш 

перезаряжаемый 

огнетушитель 

rechargeable 

extinguisher 

қайта қуаттау, қайта 

зарядтау, қайта 

толтыру 

перезарядка recharging 

қайта құю повторная заправка resupply 

қайта орналастыру перебазирование relocation 

қайта өртену повторное загорание rekindle, fire 

rekindle 

қайта пайдалану 

(мысалы, өрттен кейін 

ғимаратты) 

повторное 

использование (напр., 

здания после пожара) 

re-using 

қайта сыққыш 
камерасы 

камера рекомпрессии recompression 
chamber 

қайта тұтанған, қайта 

жанған 

повторно 

воспламенившийся 

reignited 

қайтадан басталу возобновление resumption 

қайтадан жану уақыты время повторного 

воспламенения 

burnbacktime 

қайтадан орау 

(мысалы, өрт жеңін) 

перемотка  

(напр., пожарного 

рукав) 

rewind      

қайтадан тұтану повторное 

воспламенение 

reignition 

қайталамалы жұмыс 

қашықтығы (мысалы, 

су жеткізген кезде) 

дистанция челночной 

работы (напр., при 

доставке воды) 

shuttle distance 

қайталанатын 

инвестицияларғажұмса

лған шығын (төтенше 

жағдай кезінде 
қалпына келтіру 

жұмыстарына) 

затратына повторные 

инвестиции (на 

восстановительные 

работы при ЧС) 

reinvestment costs 

қайталанғыш аралығы 

(мысалы, тасқынның) 

интервал 

повторяемости (напр., 

наводнения) 

recurrence interval 

қайталану кезеңі 

(мысалы, тасқын 

кезінде) 

период 

повторения(напр., 

наводнения) 

return period   
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қайталанудың есептелу 

мерзімі (тасқынның, 

жер сілкінісінің) 

расчётный 

периодповторения(на

воднения, 

землетрясения) 

design return period 

қақпақшаны жабу, 

клапанды жабу 

закрывание клапана valve closure 

қақпан, тор, тұзақ ловушка trap 

қақпанға түсіп тірі 

қалған адам  

попавшее в ловушку 

выжившее лицо  

trapped survivor 

қақпанда қалып қойған 

құрбан  

жертва, оказавшаяся в 

ловушке 

entrapped victim, 

trapped victim 

қаладағы апат бедствие в городе urban disaster 

қалған жану 

ошақтарын ауқымды 
сөндіріп аяқтау 

большое 

дотушивание 
оставшихся очагов 

горения 

much mop-up 

қалған жану 

ошақтарын біржолата 

сөндіріп бітіру 

окончательное 

дотушивание 

оставшихся очагов 

горения 

final mop-up 

қалған жану 

ошақтарын кішігірім 

сөндіру 

небольшое 

дотушивание 

оставшихся очагов 

горения 

little mop-up 

қалған жану 

ошақтарын сөндіріп 

аяқтау 

дотушивание 

оставшихся очагов 

горения 

mop-up 

қалған жану 

ошақтарын сумен 

сөндіру 

дотушивание  водой 

оставшихся очагов 

горения 

mop-up with water 

қалған жану 
ошақтарын толығымен 

сөндіріп бітіру 

полное дотушивание 
оставшихся очагов 

горения 

complete mop-up 

қалған жану 

ошақтарын толық емес 

сөндіру 

неполное 

дотушивание 

оставшихся очагов 

горения 

poor mop-up, 

incomplete mop-up 

қалған өрт ошақтарын 

жою бойынша команда 

команда по 

ликвидации 

оставшихся очагов 

пожара 

mop-upcrew 

қалған уақытын калькулятор для remaining-time 
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есептеуге арналған 

калькулятор(тыныс алу 

аспабындағы ауа 

қорынының) 

расчёта оставшегося 

времени (запаса 

воздуха в 

дыхательном 

приборе) 

calculator 

қалдық остаток residue 

қалдық отход wastage pl. wastage 

қалдық кептелуі 

салдарынан болатын 

тасқын 

наводнение из-за 

затора мусора 

debris jam flood 

қалқандық 

құрастырмалы үй, 
қалқанды 

құрастырмалы ғимарат 

щитовое сборное 

здание 

panel board house 

қалқаны (өрт 

каскасының) 

забрало (пожарной 

каски) 

face piece 

қалқыма бөгет (су 

бетіндегі ластау 

заттарын жинау 

немесе таралуына 

кедергі жасауға 

арналған) 

плавающее 

заграждение (для 

сбора или 

препятствия 

распространению 

загрязняющего 

вещества по 

поверхности воды) 

floating barrage 

қалқымалы мотопомпа плавающая 

мотопомпа 

floatable pump 

қалпақ, қақпақ колпак hood, cap, pot 

қалқаны (өрт 

каскасының) 

забрало (пожарной 

каски) 

face piece 

қалқыма бөгет (су 
бетіндегі ластау 

заттарын жинау 

немесе таралуына 

кедергі жасауға 

арналған) 

плавающее 
заграждение (для 

сбора или 

препятствия 

распространению 

загрязняющего 

вещества по 

поверхности воды) 

floating barrage 

қалқымалы мотопомпа плавающая 

мотопомпа 

floatable pump 

қалпақ, қақпақ колпак hood, cap, pot 

қалпына келтіру восстанавливать regenerate 

қалпына келтіру деятельность по rehabilitation 
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бойынша әрекет восстановлению activities 

қалпына келтіру 

жұмыстарын үйлестіру 

координация 

восстановительных 

работ 

coordination of 

recovery operations 

қалпына келтіру 

шараларын үйлестіру 

координация 

восстановительных 

мероприятий  

recovery 

coordination 

қалпына келтіру, 

орнына келтіру 

восстановление regeneration; 

reconstruction  

қалпына келтіруге 

жұмсалған шығын 

(мысалы, апаттан 
кейін) 

затраты на 

восстановление 

(напр., после 
бедствия) 

reconstruction costs 

қалпына келтіруге 

қажетті уақыт 

(апаттан кейін) 

время, необходимое 

для восстановления 

(после бедствия) 

restorationtime, 

recoverytime 

қалпына келтірумен 

айналысатын 

команда(төтенше 

жағдай кезінде) 

команда, 

занимающаяся 

восстановлением (при 

ЧС) 

recovery team 

қалпына келтірілген 

жанармай 

воспроизведённое 

горючее 

reproductionfuel 

қалпына келушілігі 

(мыс., ТЖ 

кейінбайланыстың)  

восстанавливаемость 

(напр., связи после 

ЧС) 

recoverability 

қалта карман pocket 

қалта дозиметрі карманный дозиметр pocket dosimeter 

қалта маскасы карманная маска pocket mask 

қалта пейджері карманный пейджер pocket pager, 

beeper 

қалтқы қысымтығын поплавковый клапан float valve 

қалың түтін, қою түтін густой дым thick smoke 

қалыпта гравитация 

кезінде газдың өрлеме 
тасқынымен жану 

горение с 

восходящим потоком 
газов при нормальной 

гравитации 

normal-gravity 

upward burning 

қалыпты ашық клапан нормально открытый 

клапан 

stay-opened flap 

қалыпты гравитация 

кезіндегі тұтанғыштық 

воспламеняемость 

при нормальной 

гравитации 

normal-gravity 

flammability 

қалыпты жабық клапан нормально закрытый stay-closed flap 
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клапан 

қалыпты өмірді 

жандандыру (мысалы, 

төтенше жағдайдан 

кейін) 

возобновить 

нормальную жизнь 

(напр., после ЧС) 

to resume normal 

life 

қамап алу, қоршап алу оцепление stewarded barrier 

қанағаттанарлық жану удовлетворительное 

горение 

satisfactoryburn 

қанағаттанарлықсыз 

жану 

неудовлетворительно

е горение 

unsatisfactory burn 

қанат жаю алдындағы 

даярлық (күштер мен 

құралдарды) 

готовность перед 

развёртыванием (сил 

и средств) 

readiness before 

deployment 

қанат жаю алдындағы 
шаралар 

меры перед 
развёртыванием 

pre-deployment 
measures 

қанат жаю алдындағы 

іс-әрекет (Төтенше 

жағдай кезінде күштер 

мен құралдарды) 

действия перед 

развёртыванием (сил 

и средств при ЧС) 

pre-deployment 

actions 

қанат жаю ауданының 

картасы 

карта  района 

развёртывания 

map of deployment 

region 

қанат жаю кезінде 

сатыны жылжыту 

выдвижение при 

развёртывании 

deployment 

movement 

қанат жаю қимылы движение 

развёртывания 

deploymentmovem

ent 

қанат жаю парағы лист развёртывания deployment list 

қанат жаю туралы 

ақпарат 

информация по 

развёртыванию 

deployment 

information 

қанат жаю уақыты 

(күштер мен 

құралдардың) 

время развёртывания 

(сил и средств) 

deployment time 

қанат жаюға бөлінген 

қызметкерлер 

персонал, 

выделенный для 
развёртывания 

personnel 

designated to 
deploy 

қанат жаюға 

жабдықтардың 

даярлығы 

готовность 

оборудования к 

развёртыванию 

equipment 

deployability 

readiness 

қанат,сүйеніш,таяныш,

шарбақ 

перила handrail, railing, 

baluster 

қанатына 

шығу(авариялық 

ұшақтың) 

выход на крыло 

(самолёта – 

аварийный) 

over-wing exit 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
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қанығу,қанықтыру,шыл

ықтыру 

насыщение saturation 

қанық(бумен) насыщенный (пар) saturated 

қаныққан ауа насыщенный воздух  saturatedair 

қап мешок bag 

қаппен тыныс алу 

маскасы 

дыхательная маска с 

мешком 

bag mask 

қапсыра ұстауға сынау 

(мысалы, қорғайтын 

қолғаппен) 

испытание на захват 

(напр., защитнымми 

рукавицами) 

griptest 

қапталдан шабуыл 

(орман өртіне) 

фланговая атака (на 

лесной пожар) 

flank attack, 

flanking 

қапталынан күйдіру 

(орман өртін сөндірген 

кезде) 

выжигание по флангу 

(при тушении лесного 

пожара) 

firing along flank 

қапталының 
ұзындығы(орман өрті) 

длина фланга (лесного 
пожара) 

length of flank 

қаптарды құммен 

толтыру 

наполнение мешков 

песком 

sand bagging 

қар апаты снежное бедствие snowdisaster 

қар ерумен туындаған 

тасқын 

наводнение, 

вызванное таянием 

снегов 

flood caused by 

snowmelt 

қар еруінен болатын 

тасқын 

наводнение от таяния 

снега 

snowmelt flood 

қар жамылғысының 

тереңдігі 

глубина снежного 

покрова 

depth of snow 

cover 

қар жауу кезінде 

немесе одан кейін 

бірден туындайтын қар 

көшкіні 

лавина, возникшая во 

время или сразу после 

снегопада 

direct-action 

avalanche 

қар жауу хабаршысы датчик снегопада snowfalldetector 

қар көшкіннен 

қорғаныш қалқа 

защитный навес от 

снежной лавины 

snow shed 

қар көшкіні снежная лавина snow avalanche 

қар қабатының көшкіні лавина снежного 
пласта 

slab avalanche 

қар тозаңы мен күспек 

қар көшкіні  

лавина из снежной 

пыли и рыхлого снега 

common dust 

avalanche 

қар үйіндісі снежный завал snow drift 

қарапайым тоқығыш 

(өрт жеңінің) 

простая оплётка 

(пожарного рукава) 

plain weave 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%93%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B/
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қарастыру;табу; іздеп 

табу;іздеу, ізденіс 

изыскание research 

қарауыл караульный watcher, watchman, 

sentinel 

қарауыл бастығы начальник караула district chief, watch 

commander 

қарауылдың тексеріп 

шығуы 

обход караула tour 

қарауылшы жасақ конвой  convoy 

қарауылшы жасақ 

жөніндегі нұсқаулық 

(мысалы, ізгілікті 

көмек жеткізген кезде) 

инструкция по 

движению конвоя 

(напр., при доставке 

гуманитарной 
помощи) 

convoy movement 

instruction 

қарқын;қарқындылық;и

нтенсивтілік; күшейе 

түскендік 

интенсивность intensity 

қарлы боран снежная буря winter storm, snow 

storm, blizzard 

қармақ, ілмек крючок hook 

қармалау (мысалы, 

орман өртінен жанып 

кеткен аймақты) 

ощупывание (напр., 

выгоревших зон 

лесного пожара) 

cold trailing, 

trailing 

қармау ілмегі крюк захвата grappling hook 

қарсы бақыланатын от 

көмегімен өртті 

шабуылдау (орман 

өрті кезінде) 

атака пожара с 

помощью встречного 

контролируемого 

огня (при лесных 

пожарах) 

indirect attack 

қарсы орман өрті 

(орман өртін сөндірген 
кезде) 

встречный пал (при 

тушении лесного 
пожара) 

backfire, counter 

fire, back burn 

қарсы өртеу (орман 

өртін сөндіру кезінде) 

встречный отжиг (при 

тушении лесных 

пожаров) 

backfiring 

қарсы шара контрмера counter-measure 

қару оружие weapon 

қарулы басқыншылық вооруженная агрессия armed aggression 

қасақана іс-әрекет; 

қаскөйлік әрекет 

умышленное 

действие 

malicious action 

қателер дарағы дерево ошибок fault tree 

қатерді бағалау оценка опасности danger assessment, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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hazard assessment 

қатерді талдау анализопасности hazardanalysis, 

hazard study 

қатерсіздендіретін 

себезгісі 

дезактивирующий 

душ 

decontamination 

shower 

қатерсіздендіру дезактивация decontamination 

қатерсіздендіру 

бойынша команда 

команда по ДДД decontamination 

team 

қатпайтын клапан незамерзающий 

клапан 

cold weather valve 

қатпайтын өрт 

сөндіргіш 

незамерзающий 

огнетушитель 

antifreeze 

extinguisher 

қатты бак жёсткая ёмкость rigidtank 

қатты жанармай твёрдое горючее solid fuel 

қатты жел салдарынан 

болған апат 

бедствие из-за 

сильного ветра 

strong wind disaster 

қатты зардап 

шеккендер саны 

количество серьёзно 

пострадавших 

number of serious 

injuries 

қатты заттардың 
оталулары 

воспламенение 
твёрдых веществ 

ignition of solids 

қатты күйде жану горение в твёрдой 

фазе 

combustion in a 

solid state 

қатты қалдықтар твёрдые отходы     solid waste, solid-

waste 

қатты отынмен жылыту отопление с 

использованием 

твёрдого топлива  

solid fuel firing 

қатты ыстықтан опат 

болу 

гибель от перегрева hyper thermic death 

қаттықыздыру, қатты 

ысу, қыздырып жіберу, 

қызып кету 

перегрев overheating, 

superheat 

қатып қалудан 

қорғау(өрт 

құбыржолын) 

защитаот замерзания 

(пожарных 

трубопроводов) 

protection against 

freezing 

қауырт емес шақыру несрочный вызов non-emergency call 

қауіп жағдайында 

жұмыс істеуге арналған 
топ 

группа для работы в 

условиях опасности 

hazard team 

қауіп жіктемесі классификация 

опасностей 

hazard 

classification 

қауіп кезеңі период опасности danger period 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
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қауіп кезінде 

туындайтын 

мұқтаждық 

нужды, возникающие 

при опасности 

needs that are 

generated by an 

emergency   

қауіп көрінісі картина опасности hazard pattern 

қауіп мөлшері диапазон опасности hazard range, range 

of hazards 

қауіп салдарын жоятын 

қызметкерлер құрамы 

персонал, 

ликвидирующий 

последствия 

опасности 

hazard response 

personnel 

қауіп түрі видопасности kind of hazard, 
sightofperil 

қауіп, қауіп-қатер опасность hazard; harm, 

jeopardy, danger; 

menace; peril   

қауіпке орнықты 

құрылма 

конструкция, 

устойчивая к 

опасности 

hazard-resistant 

design 

қауіп-қатер белгісі знак опасности danger sign 

қауіп-қатер дабылын 

беру 

передача сигнала 

тревоги 

alarm transmission 

қауіп-қатер дабылын 

таратқыш 

передатчик сигналов 

тревоги 

alarm 

communicator 

transmitter 

қауіп-қатер мүмкіндігі вероятность 

опасности 

hazard probability 

қауіп-қатер санаты категория тревоги category of alert 

қауіп-қатерге төзімді 

инфрақұрылым 

инфраструктура, 

устойчивая  

к опасности 

hazard resistant 

infrastructure 

қауіп-қатерге 
ұшырайтын аймақтың 

картасын құрастыру 

составлять карту зон, 
подвергающихся 

опасности 

to map hazard-
prone areas 

қауіп-қатерді бағалау 

картасы 

картаоценки риска risk assessment 

map 

қауіп-қатерді 

жиынтықтау картасы 

кумуляционная карта 

рисков 

aggregate liability 

index 

қауіп-қатерді 

сәйкестендіру 

идентификацияопасн

ости 

identification of 

hazard, danger 

identification, 

hazard 

identification 
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қауіп-қатерлі әрекет 

ету әдістері 

методы тревожного 

реагирования 

alerting techniques 

қауіпсіз безопасный hazard-free, safe 

қауіпсіз аймақ безопасная зона safearea 

қауіпсіз бұру 

(төтенше жағдай 

аймағынан) 

безопасный отвод (из 

зоны ЧС) 

safe withdrawal 

қауіпсіз дәнекерлейтін 

лампа 

безопасная паяльная 

лампа 

safety torch 

қауіпсіз емес небезопасный unsafe 

қауіпсіз жағдай безопасная атмосфера safe atmosphere 

қауіпсіз кабина безопасная кабина safety cabin 

қауіпсіз конструкция, 

қауіпсіз құрылма 

безопасная 

конструкция 

safe design 

қауіпсіз материал безопасный материал non-hazardous 

material 

қауіпсіз оттық безопасная горелка safety torch 

қауіпсіз периметр безопасный периметр securityperimeter 

қауіпсіз сыйымдылық, 

қауіпсіз ыдыс 

безопасная ёмкость secure container 

қауіпсіз іс-шара безопасное 
мероприятие 

safe event 

қауіпсіз эвакуациялауға 

арналған есік 

дверь для безопасной 

эвакуации 

security door 

қауіпсіз эвакуацияны 

қамтамасыз ету уақыты 

время обеспечения 

безопасной эвакуации 

available safe 

escape time 

қауіпсіз электр кернеуі безопасное 

электрическое 

напряжение 

safe voltage 

қауіпсіздендіру;сақтанд

ыру 

застраховать to effect insurance 

қауіпсіздік безопасность safety; precaution; 

security 

қауіпсіздік аймағы зона безопасности safety zone, 

security zone 

қауіпсіздік аймағы область безопасности fieldofsafety 

қауіпсіздік аралшығы 

(өрт кезіндегі) 

островок 

безопасности (при 

пожаре) 

safety island 

қауіпсіздік аспектілері аспекты безопасности safety aspects 

қауіпсіздік бойынша 

бұрыс даярланған 

неправильно 

обученный по 

safety-

undereducated 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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безопасности 

қауіпсіздік бойынша 

құжаттама 

документация по 

безопасности 

safety 

documentation 

қауіпсіздік бойынша 

нұсқамалық 

инструктаж по 

безопасности 

security briefing 

қауіпсіздік бойынша 

нұсқаулық 

инструкция по 

безопасности 

safety instruction 

қауіпсіздік бөгеті барьер безопасности safety barrier 

қауіпсіздік 

мағұлұмдамасы 

декларация 

безопасности 

declaration of 

safety 

қауіпсіздік мәдениеті культура 

безопасности 

safety culture 

қауіпсіздік негіздері основание 

безопасности 

feeling of safety 

қауіпсіздік нормалары нормы безопасности safety standards 

қауіпсіздік өлшемі критерий 

безопасности 

safety criterion 

қауіпсіздік 

саласындағы заңнама 

законодательствов 

области безопасности 

safety legislation 

қауіпсіздік сұрақтары 
бойынша үйлестіруші 

координатор по 
вопросам 

безопасности 

safety coordinator 

қауіпсіздік талдауы анализ безопасности safety review   

қауіпсіздік таңбасы знак безопасности safety sign 

қауіпсіздік техника 

шаралары 

меры техники 

безопасности 

safety precautions 

қауіпсіздік техникасы 

бойынша инженер 

инженер по технике 

безопасности 

safety engineer 

қауіпсіздік техникасы 

бойынша инспектор 

инспектор по технике 

безопасности 

safety inspector 

қауіпсіздік техникасы 

бойынша нұсқаухат 

инструктаж по 

технике безопасности 

safety briefing 

қауіпсіздік 

техникасының 

жеткіліксіз шаралары 

недостаточные меры 

техники безопаности 

inadequate safety 

precautions 

қауіпсіздік 

техникасының мән-

мағынасын тексеру 

инспектирование на 

предмет техники 

безопасности 

safety inspection 

қауіпсіздік туралы 
бұрыс ақпарат берілген 

неправильно 
информированный о 

безопасности 

safety-misinformed 

қауіпсіздік туралы есеп отчёт о безопасности safety report 
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қауіпсіздік туралы заң закон о безопасности safety law 

қауіпсіздік 

тұжырымдамасы 

концепция 

безопасности 

safety concept 

қауіпсіздік шаралары меры безопасности safety measures 

қауіпсіздік 

шығыршығы (белдік 

карабиніне арналған 

сатыдағы) 

кольцо безопасности 

(на лестнице для 

карабина пояса) 

safety ring 

қауіпсіздікке жауапты ответственный за 

безопасность 

safety body 

қауіпсіздікке жауапты 

офицер 

офицер, 

ответственный за 

безопасность 

safety officer 

қауіпсіздікпен 

байланысты компонент 

компонент, 

связанный  
с безопасностью 

safety-related 

component 

қауіпсіздікпен 

байланысты қызмет 

деятельность, 

связанная  

с безопасностью 

safety related 

activities 

қауіпсіздікті бағалау оценка безопасности safety evaluation 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

обеспечение 

безопасности 

provision to safety 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету моделі 

модель обеспечения 

безопасности 

safety model 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

мүмкіндігі 

вероятность 

обеспечения 

безопасности 

probability of safety   

қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге 

арналған қоршау 

ограждение для 

обеспечения 

безопасности 

safety fence 

қауіпсіздікті сезу ощущение 

безопасности 

feeling ofsafety 

қауіптер тізімі лист опасностей list of hazards 

қауіпті опасный hazardous 

қауіпті аймаққа 

бақылау-өткізу бекеті 
үлкенін тану желбегейі 

опознавательная 

накидка старшего на 
контрольно-

пропускном пункте в 

опасную зону 

chequered tabard 

қауіпті аймаққа кіретін 

жерді жабу 

закрыть вход в 

опасную зону 

to deny entry into 

hazard area 

қауіпті аймақтау зонирование hazardzonation 
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опасности 

қауіпті анықтау выявление опасности hazard detection, 

revealing of hazard 

қауіпті бақылау контроль опасности hazard control, 

hazard monitoring 

қауіпті газ опасныйгаз dangerousgas 

қауіпті емес не опасный non-hazardous 

қауіпті жағдай опасная атмосфера hazardous 

atmosphere 

қауіпті жер опасная местность hazardous terrain 

қауіпті жерлерді 

таңбалау 

маркировка мест 

опасности 

hazard marking 

қауіпті жүк опасный груз hazardous cargo, 

dangerous freight, 

dangerous goods, 

hazardous goods 

қауіпті жүктердің 

санаты 

категория опасных 

грузов 

category of 

dangerous goods 

қауіпті зат опасное вещество hazard 
agent,dangerous  

қауіпті заттарға 

арналған нормалар 

нормы для опасных 

материалов 

HAZMAT 

regulations 

қауіпті заттарды 

көметін қызметкерлер 

персонал для 

захоронения опасных 

веществ 

personnel for 

disposal of 

dangerous 

substances 

қауіпті заттарды көму захоронение опасных 

веществ 

disposal of 

dangerous 

substances 

қауіпті заттарды 

сәйкестендіру 

идентификацияопасн

ых веществ 

identification of 

dangerous 

substances 

қауіпті заттармен 

байланысты қауіпсіздік 

безопасность, 

связанная с опасными 

веществами 

hazardous materials 

safety 

қауіпті зерттеу исследование 
опасности 

hazardresearch 

қауіпті күйдегі ғимарат здание в опасном 

состоянии 

endangered 

building 

қауіпті қалдықтар опасные отходы hazardous wastage 

қауіпті қалдықтарды 

көму 

захоронение опасных 

отходов 

disposal of 

hazardous wastes 
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қауіпті қызмет опасная деятельность hazardous activities 

қауіпті материалдар опасные материалы dangerous goods, 

hazardous goods, 

hazardous materials 

қауіпті материалдар 

бойынша деректер 

данные по опасным 

материалам 

hazmat data 

қауіпті материалдар 

бойынша оқу курсы 

учебный курс по 

опасным материалам 

hazardousmaterials

curriculum 

қауіпті 

материалдардың үлгісі 

образец опасных 

материалов 

hazardous materials 

sample 

қауіпті материалдың 

шоғырлануы 

концентрация 

опасного материала 

concentration of 

hazardous material 

қауіпті нысан опасный объект hazardous facility 

қауіпті талдау әдісі метод анализа 

опасности 

hazard analysis 

method 

қауіпті талдауға 

арналоған топ 

группа для анализа 

опасности 

hazard team 

қауіпті электр кернеуі опасное 
электрическое 

напряжение 

hazardousvoltage 

қауіптілік класы класс опасности hazard class 

қауіптің бары наличие опасности existence of hazard 

қауіптің сәйкестендіру 

нөмірі 

идентификационный 

номер опасности 

hazard 

identification 

number, hazard 

classification 

number 

қауіптің туындауы наступление 

опасности 

onset of hazard 

қашықтағы жер 

сілкінісі 

отдаленное 

землетрясение 

distant earthquake 

қашықтан индикация дистанционная 

индикация 

remote indication 

қашықтықтағы жер 

сілкінісі 

удалённое 

землетрясение 

distant earthquake 

қашықтықтан апаттық 

тоқтау  

дистанционная 

аварийная остановка  

remote emergency 

stop 

қашықтықтан бақылау  дистанционный 
контроль  

remote sensing 

қашықтықтан 

басқарылатын 

автомобиль 

автомобиль  

с дистанционным 

управлением 

remotely controlled 

vehicle 
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қашықтықтан 

басқарылатын 

жеңқұбырлы клапан 

рукавный клапанс 

дистанционным 

управлением 

remotehosevalve 

қашықтықтан 

басқарылатын клапан 

клапан  

с дистанционным 

управлением 

remote controlled 

valve 

қашықтықтан қалпына 

келетін өрт 

хабарлағышы 

дистанционно 

восстанавливаемый 

пожарный 

извещатель 

remotely resettable 

detector 

қашықтықтан 

хабарлағыш 

дистанционный 

извещатель 

remote anunciator 

қаіпсіздікті зерделеу изучение 
безопасности 

safety study 

қиманың ұлғаюымен 

жалғастырғыш тетік 

переходник  

с увеличением 

сечения 

increaser 

қираған ғимарат разрушенное здание collapsed building 

қираған 

коммуникациялар 

разрушенные 

коммуникации 

disrupted 

communications   

қираған көпір разрушенный мост damaged bridge 

қираған 

құрылымдардағы 

құтқару операциясы 

спасательная 

операция  

в разрушенных 

конструкциях 

collapsestructureres

cueoperation 

қираған терезе 

(жарылу кезінде) 

выбитое окно (при 

взрыве) 

blown-out window 

қираған үйінді 

құрылмалардың 

құрбандары 

жертвы, заваленные 

разрушенными 

конструкциями 

victims trapped in 

collapsed structures 

қирату уақыты  время разрушения  breakthrough time 

қиратушы жел разрушительный 
ветер 

destructivewind 

қиратушы жер сілкінісі разрушительное 

землетрясение 

damaging 

earthquake 

қирау көлемі величина разрушений magnitude  

of damage 

қирау мүмкіндігі вероятность 

разрушения 

probability  

of destruction, 

probability  

of failure 

қирау пайда болатын граница damage threshold 
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шекара (жер сілкінісі 

кезінде дүмпу 

күштеріне 

байланысты) 

возникновения 

разрушений (в 

зависимости от силы 

толчков при 

землетрясении) 

қирауға 

шалдыққыштық 

восприимчивость к 

разрушению 

susceptibility to 

damage 

қирауды бағалайтын 

қызметкерлер құрамы 

персонал, 

оценивающий 

разрушения 

damage assessment 

personnel 

қирауды бағалау үлгісі модель оценки 

разрушения 

damage assessment 

model 

қирауды зерделеу изучение разрушения crash study 

қирауларды бақылау контроль разрушений damage survey 
қисық кривая curve 

қиятын және кесетін 

құрал (аралар, 

балталар) 

отрезной и разрезной 

инструмент (пилы, 

топоры) 

cutting-away tool 

қоғам қайраткері, 

ізгілік қайраткер 

гуманитарный 

деятель 

humanitarian actor 

қоғамдық ғимарат общественное здание publicbuilding 

қоғамдық қауіпсіздік 

агенттігі 

агентство 

общественной 

безопасности 

public safety 

agency 

қозғалмалы өрт 

сөндіргіш 

передвижной 

огнетушитель 

transpotrable 

extinguisher 

қозғалтқыш двигатель engine 

қозғалтқыш двигатель motor 

қозғалтқыш жетекті 

генератор 

генератор с приводом 

от двигателя 

engine-driven 

generator 

қозғалу жеңілдігі 

(қорғаныс киіміндегі) 

лёгкость движений (в 

защитной одежде) 

ease of movement 

қозғалыс движение migration, 

movement; floating 

қозғалысты шектеу 

үшін тас жолды жабу 

перекрытие на шоссе 

для ограничения 
движения 

chokepoint 

қозғалыстың баяулауы замедление движения movement 

retardance 

қойма контейнері  складной  контейнер  collapsible 

container 

қоқық, қоқыс  отбросы waste 
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қоқыстарды жою 

кезіндегі авария 

авария при 

утилизации отходов 

accident related to 

disposal measures 

of waste 

қоқыстың жануы горение мусора dump fire, debris 

and rubbish burning 

қол (өрт) хабарлағыш ручной извещатель 

(пожарный) 

box alarm 

қол гидравликалық 

құрал 

ручной 

гидравлический 

инструмент 

manual hydraulic 

tool 

қол детекторы ручной детектор hand-held detector 

қол жетерлік аймағы 

(көтергіштің, 
сатының) 

зона досягаемости 

(подъёмника, 
лестницы) 

outreach 

қол құралдарымен 

жұмыс істеу кезіндегі 

қауіпсіздік 

безопасность при 

работе с ручным 

инструментом 

hand tool safety 

қол құралы ручной инструмент handtool 

қол өрт сөндіргіші ручной огнетушитель hand extinguisher, 

hand-carry 

extinguisher 

қол өрт хабарлағышы ручной пожарный 

извещатель 

manual call point, 

fire detection point 

қол сорғы ручнойнасос hand pump, 

manually operated 

pump 

қол тоқпақ, 

қолағаш,тоқпақ 

колотушка mallet 

қол шығыры ручная лебёдка hand operated 

winch, manual 

winch, come-a-long 

қолғабы бар қорғаныс 
камерасы (зиянды 

заттармен жұмыс 

істеуге арналған) 

защитная камера с 
перчатками (для 

работы с вредными 

веществами) 

glove box 

қолғаптағы білезік кисть руки в перчатке gloved hand 

қолда бар судың қоры имеющийся запас 

воды 

water on hand 

қолдан дем алдыру, 

жасанды дем алдыру 

искусственное 

дыхание 

artificial 

respiration, 

resuscitation 

қолдану;пайдалану использование use, employment 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
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қолданыстағы 

байланыс желісі 

действующая линия 

связи 

operational line of 

communications 

қолданыстағы жеңдік 

желі 

действующая 

рукавная линия 

live reel hose 

қолдарда орын 

алмайтын жабдық  

оборудование, 

незанимающее рук  

hands-free 

equipment 

қолдау автомобилі автомобиль 

поддержки 

support vehicle 

қолжеткізуді бақылау 

(төтенше жағдайда 

қауіпті аймаққа) 

контроль доступа (в 

опасную зону – при 

ЧС) 

control of access 

қолжетімділікті шектеу 

(мысалы, төтенше 
жағдай аймағына) 

ограничить доступ 

(напр., в зону ЧС) 

to limit access 

қолмен басқарылатын 

лифт 

лифт с ручным 

управлением 

manual lift 

қолмен жағылатын 

жанарғы 

горелка, зажигаемая 

вручную 

manually ignited 

burner 

қолмен көтерілетін 

зембіл 

носилки, 

переносимые на 

руках 

hand-carried 

stretchers 

қонуы кезіндегі 

қауіпсіздік (әуе 

кемесінің) 

безопасность при 

посадке (воздушного 

судна) 

land-based safety 

қоныстану заселение settlement 

қоңырау звонок bell, gong 

қоңырауы (сүңгу)  колокол (водолазный) hood 

қопарғыш 

жабдықтарды 

залалсыздандыру 

бойынша команда  

команда по 

обезвреживанию 

взрывных устройств 

bombdisposalteam 

қорғайтын киім 

қолдану кезіндегі 
қауіпсіздік 

безопасность при 

использовании 
защитной одежды 

protective-clothing 

safety 

қорғайтын киімді 

пайдалану 

использование 

защитной одежды 

use of protective 

clothing 

қорғайтын күләпара защитный капюшон protective hood, 

proximity hood 

қорғайтын перде защитная завеса safety curtain 

қорғайтын шалбар 

(мыс., отқа төзімді) 

защитные брюки  

(напр., огнестойкие) 

protective trousers 

қорғалған вестибюль защищённый protected lobby 
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вестибюль 

қорғалған ғимарат 

(мысалы, найзағайдан) 

защищённое здание 

(напр., отмолнии) 

protected building 

қорғалған дәліз 

(эвакуация үшін) 

защищённый коридор 

(для эвакуации) 

protected corridor 

қорғалған конструкция защищённая 

конструкция 

protected 

construction 

қорғалған;қорғаулы;па

налы 

защищённый guarded, safe 

қорғалмаған ғимарат 

(мысалы, найзағайдан) 

незащищённое здание 

(напр., отмолнии) 

unprotected 

building 

қорғалмаған электр 

контуры 

незащищённый 

электрический контур 

unprotected 

electrical circuit 

қорғалу защищённость security 

қорғану маскасыз 

тыныс алу 

дыхание без 

защитной маски 

breathing without a 

mask 

қорғаныс оборона defence 

қорғаныс бөгеті защитная дамба protective dike, 

protective 
embankment 

қорғаныс дулығасы защитная каска protective helmet, 

safety helmet, 

safety hard hat 

қорғаныс жабдығысыз 

шыдауға болатын 

ауадағы биологиялық 

заттардың ең жоғары 

деңгейде шоғырлануы 

максимальная 

концентрация в 

воздухе 

биологических 

веществ, которую 

можно выдержать без 

защитного 

оборудования 

ceiling exposure 

value 

қорғаныс жамылғысым защитная накидка flashcover 

қорғаныс киімі защитнаяодежда protection clothing, 
protective gear, 

garment, protective 

garment 

қорғаныс киімін кию одевание защитной 

одежды 

protective clothing 

donning 

қорғаныс костюмі защитный костюм lifepreserver 

қорғаныс костюмі 

ішіндегі қысым 

давление внутри 

защитного костюма 

pressure inside the 

suit   

қорғаныс күртке защитная  куртка protective jacket 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
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қорғаныс қаптағы 

микрофон 

микрофон в защитной 

маске 

mask microphone 

қорғаныс қоршауы защитное ограждение protectivefence, 

safetybarrier, 

safeguard 

қорғаныс құралдары 

жоқ қызметкерлер 

персонал без средств 

защиты 

unprotected 

personnel 

қорғаныс материалы 

(мысалы, қорғаныс 

киіміне арналған) 

защитный материал 

(напр., для защитной 

одежды) 

barrier material 

қорғаныс өлшемі критерий защиты criterion of 

protection 

қорғаныш көзілдірігі защитные очки protective goggles, 

safety goggles 

қорғаныш қалқа защитный навес shed 

қорғаныш;қорғау; 
сақтау 

защита defence, defend, 
protection, guard, 

shield 

қорғап ажыратушы 

құрылғыны сынау 

испытание защитно-

отключающего 

устройства 

emergency shut-off 

device test 

қорғау аймағы зона защиты zone of protection 

қорғау әрекеттері защитные действия protective actions 

қорғау әрекеттері 

бойынша нұсқаулық 

инструкция по 

защитным действиям 

protective action 

instruction 

қорғау бағдарламасы 

бойынша жаднама 

памятка по 

программе защиты 

protection program 

leaflet 

қорғау бөгеті, қорғау 

тосқауылы 

защитный барьер alarm barrier, 

protective barrier 

қорғау қарсы шаралары защитные контрмеры 

(при ЧС) 

protective counter-

measures 

қорғау тетігі (төтенше 

жағдай кезінде) 

механизмзащиты (при 

ЧС) 

defence mechanism 

қорғау түрі, қорғау 

нұсқасы 

вариант защиты protective option 

қорғау шаралары меры защиты protective measures 

қорғаудың болмауы отсутствие защиты absence of 
protection 

қорғаумен қауіпсіз 

жағдай (газ ортасының 

жағдайы) 

безопасная атмосфера 

с защитой (состояния 

газовой среды) 

safe guarding 

atmosphere 

қорғаушы ағаш защитные protective forests 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
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отырғызу  лесопосадки  (напр., 

для защиты от 

обвалов или лавин) 

қорғауыш аяқ киім защитная обувь footwear 

қорғауыш қақпаша предохранительный 

клапан 

relief valve 

қордың бар болуы наличие резерва availability of 

reserves 

қорқынышты апат страшное бедствие acutedistress 

қорқыныштың 

жағымсыз (жағымды) 

аспектілері 

негативные 

(позитивные) аспекты 

страха 

negative (positive) 

aspects of fear 

қорларға сұрау салу запрос на фонды request for funds 

қоршаған орта 

жағдайын бақылайтын 

билік органдары 

органы власти по 

контролю за 

состоянием 
окружающей среды 

environmental 

authorities 

қоршаған ортаны 

зерттеу 

исследование 

окружающей среды 

environmental 

research 

қоршаған ортаны 

қорғау 

защита окружающей 

среды 

protection of 

environment, 

environment 

protection 

қоршаған ортаның 

жағдайы бойынша 

деректер (мысалы, 

серіктен алынған) 

данные по состоянию 

окружающей среды 

(напр., полученные со 

спутников) 

environmental data 

қоршағыш борт (мыс., 

орман жабындысын) 

ограждающий борт 

(напр., настила лесов) 

fighting, struggle 

toe-board 

қоршау құрылмалары 

мен жабындыларда 

ойықтар жасауға 
арналған құрал 

инструмент для 

проделывания 

проёмов  
в ограждающих 

конструкциях  

и перекрытиях 

forcible entry tool 

қоршауы бар тік саты вертикальная 

лестница  

с ограждением 

caged vertical 

ladder 

қорытынды заключение consequence 

қорытынды;нәтиже исход consequence, 

conclusion 

қос айналмалы саптама двойной double revolving 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5/
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вращающийся 

насадок 

branch 

қос тотық двуокись dioxide 

қосалқы баллон 

(сығылған ауасы бар) 

запасной баллон  

(со сжатым 

воздухом) 

spare cylinder 

қосалқы эвакуациялау 

бағдары 

запасной маршрут 

эвакуации 

alternate escape 

route 

қосарланған жер 

сілкінісі 

сдвоенное 

землетрясение 

earthquake doublet 

қосәрекетті сорап насос двойного 

действия 

double-acting pump 

қосқыш бастиегінің 

кілті 

ключ соединительной 

головки 

hose spanner, hose 

coupling spanner 

қосқыш бастиегінің 

кілті 

ключ соединительной 

головки 

crescent wrench 

қосқыш(электр) вилка 
(электрическая) 

plug 

қосқыш, 

байланыстырғыш, 

ендірме 

вставка plug, link 

қоспа добавка additive 

қосу включение activation, 

triggering 

қосымша автосорғы дополнительный 

автонасос 

auxiliary pumper 

қосымша есік запасной выход emergency exit 

қосымша жанармай дополнительное 

горючее 

additionalfuel 

қосымша жеңдік желі дополнительная 

рукавная линия 

back-upline 

қосымша қозғалыс 

бағдары 

дополнительный 

маршрут движения 

alternate traffic 

route 

қосымша қуат дополнительная 

мощность 

extra power 

қосымша ресурстарды 

жұмылдыру 

мобилизация 

дополнительных 
ресурсов 

mobilization of 

additional resources 

қосымша сорғы дополнительный 

насос 

auxiliarypump 

қосымша 

сыйымдылығы бар 

автомобиль с 

дополнительной 

surplustank vehicle 
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автомобиль ёмкостью 

қосымша шығын вторичные издержки secondary costs 

қосымша эвакуациялау 

бағдары 

дополнительный 

маршрутэвакуации 

alternate evacuation 

route 

қоюландырғышпен 

су(орман өртін 

сөндіруге арналған) 

вода с загустителем 

(для тушения лесных 

пожаров) 

viscous water 

қуаңшылық аймағы, 

құрғақшылық аймағы 

зона засухи arid zone, drought 

area 

қуаңшылық аймағының 

көлемін белгілеу 

устанавливать 

размеры зоны засухи 

to delineate drought 

area 

қуаңшылық бюллетені, 

құрғақшылық 

бюллетені 

бюллетень о засухе drought bulletin 

қуаңшылық 

динамикасы, 
құрғақшылық 

динамикасы 

динамика засухи drought dynamics 

қуаңшылық орын алған 

жер 

место нахождение 

засухи 

drought occurrence 

қуаңшылықпен 

байланысты параметр 

параметр, связанный 

с засухой 

drought-related 

parameter 

қуаңшылықтан пайда 

болған апат 

бедствие, вызванное 

засухой 

drought disaster 

қуаңшылықтың 

басталуы 

наступление засухи drought onset 

қуат көзі источник 

энергопитания 

power source, 

energy source 

қуаттандыруының 

қысымы (мыс., өрт 

сөндіргіш) 

давление зарядки 

(напр., 

огнетушителя) 

charging pressure 

қураған ағаш засохшее дерево dead wood 

қурап қалау (ағаштар) засыхание (деревьев) mortality 

қуыршақ (манекен) 

басындағы 

байланыстырушы 
бергіш (қорғаныс 

каскасын сынау үшін) 

контактный датчик на 

манекене головы (для 

испытаний защитной 
каски) 

head formcontact 

sensor 

қуыс металл есігі полая металлическая 

дверь 

hollowmetaldoor 

құбыр жалғастырғыш трубная перемычка Pigtail 

құбыр желісіндегі авария на pipeline accident 
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авария трубопроводе 

құбыр желісінің 

қауіпсіздігі 

безопасность 

трубопровода 

pipeline safety 

құбыр желісінің 

ұзындығы 

длина трубопровода pipework length 

құбыр қысқышы зажим трубы pipe clamp 

құбыр ұстағыш держатель трубы pipe bracket 

құбыртүтік орама рукавная катушка hose reel, hose-reel 

құбыртүтік орамаға 

арналған жабдық 

оборудование для 

рукавной катушки 

hose reel equipment 

құбыртүтік орма мен 

сатысы бар автосорғы 

автонасос с рукавной 

катушкой и 

лестницей 

escapepump 

құбыршекпен ауа беру 

жабдығы  

(тыныс алу үшін) 

оборудование подачи 

воздуха по шлангу 

(для дыхания) 

air-line equipment 

құдық колодец pit, well 

құжат документ document 

құжат;құжаттама;құжат

тау 

документация documentation 

құйма тесігі (ыдыстың) наливное отверстие  fill opening 

құйылған жарық 
прожекторымен 

телескоптық діңгек 

телескопическая 
мачтас прожектором 

заливающего света 

telescopic 
floodlighting mast 

құйылған өрт сөндіргіш закачной 

огнетушитель 

stored pressure 

extinguisher 

құлаққап (қорғаныс 

шлеміндегі) 

наушники (на 

защитном шлеме) 

ear cups, ear flaps, 

ear covers 

құм боран песчаная буря sand storm, sand-

storm 

құм көшкіні песчаная лавина sand avalanche 

құм салынған қап мешок с песком sandbag 

құм салынған 

қаптардан бөгет (су 

тасқынынан қорғау 

үшін) 

барьер из мешков с 

песком (для защиты 

от наводнения) 

sandbag barrier 

құм салынған 

қаптармен жабылатын  

закрываемый 

мешками с песком  

sandbagged 

құм төбе песчаная дюна sand dune, sand-
dune 

құм шелегі ведро песка bucket of sand 

құрал орудие tool 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
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құрал;құрал-сайман; 

сайман 

инструмент tool, instrument, 

tackle   

құрал-саймандар бөлімі 

(өрт сөндіру 

автомобиліндегі) 

отделение для 

инструментов (в 

пожарном 

автомобиле) 

tool compartment 

құрамдастырылған қол 

гидравликалық құралы 

комбинированный 

ручной 

гидравлический 

инструмент 

hydraulic hand 

operated combi tool 

құрамдастырылған 

құрал (құрылманы 
кесуге, ашуға және 

т.б. арналған) 

комбинированный 

инструмент (для 
разрезания 

конструкций, 

разжимания и др.) 

combination tool 

құрамында көміртегі 

бар жанармай 

углеродосодержащее 

горючее 

carbon-based fuel 

құрамында оттегі 

жеткіліксіз ауа 

воздух с 

недостаточным 

содержанием 

кислорода 

oxygen deficient air 

құрамында оттегі 

төмен ауа ( 21% кем) 

воздух с пониженным 

содержанием 

кислорода (менее 

21%) 

vitiated air 

құрастырма 

сорғылармен біртіндеп 
айдап қотару 

перекачка 

последовательно 
соединёнными 

насосами 

in-linepumping, 

tandempumping 

құрастырмалы ғимарат сборное здание pre-fabricated 

building, flat-pack 

house 

құрауыштарды 

біріктіріле пайдалану  

комбинированное 

использование 

компонентов  

combined agent use 

құрбан жертва victim 

құрбан болған оказавшийся жертвой victimized 

құрбандар саны количество жертв number of victims 

құрбанды биркамен 

белгілеу (мысалы, 

медициналық іріктеу 

кезінде) 

помечать жертву 

биркой (напр., при 

медицинской 

сортировке) 

to tag the victim 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
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құрбанды 

сәйкестендіру 

идентификация 

жертвы 

identification of 

victim 

құрбанның босап 

шығуы (мысалы, 

үйіндіден) 

высвобождение 

жертвы (напр., из 

завала) 

disentangling the 

victim 

құрғақ дауыл сухая буря dry storm 

құрғақ жанармай сухое горючее dryfuel 

құрғақ климат засушливый климат arid climate 

құрғақ климат сухой климат arid climate 

құрғақ құбыр жүйесінің 

клапаны 

клапан сухотрубной 

системы 

dry-pipe valve 

құрғақ магистраль 

(сусыз) 

сухая магистраль (без 

воды) 

drymain 

құрғақ сүңгу 

костюмінің ішкі киімі 

нижнее бельё сухого 

водолазного костюма 

dry-suit 

undergarments 

құрғақ сүңгуір 

костюміндегі сүңгуір 

водолаз в сухом 

водолазном костюме 

dry-suit diver 

құрғатқыш,кептіргіш осушитель desiccant 

құрғату осушение desiccation 

құрғату;сорғыту;сусызд

андыру 

обезвоживание dehumidification, 

dehydration   

құрылыс материалы строительный 
материал 

building material 

құрылыс нормалары строительные нормы  

құрылыс шектеулері строительные 

ограничения 

building restrictions 

құрылыстарды паналап 

жүрген адамдар 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

люди, укрытые в 

сооружениях (при 

ЧС) 

people shelterd in 

facilities 

құрылыстың құлауы обрушение 

конструкции 

structural collapse 

құтқару арқанымен 

карабин 

карабин со 

спасательной 

верёвкой 

snap-link 

құтқару белдігінің 

байламалы бауы 

привязные лямки 

спасательного пояса 

life safety harness, 

safety harness 

құтқару бойынша 
әрекет 

действие по спасению rescue action 

құтқару бойынша іс-

шаралар (төтенше 

жағдай кезінде) 

мероприятия по 

спасению (при ЧС) 

rescue activities 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/


174 

құтқару бригадасы спасательная бригада rescue brigade 

құтқару жабдығының 

жиынтығы 

комплект 

спасательного 

снаряжения 

rescue kit 

құтқару жасағы спасательный отряд rescue team 

құтқару жасағының 

бастығы 

начальник 

спасательного отряда 

chief of a rescue 

team 

құтқару жилеті спасательный жилет life jacket, life belt, 

life jacket 

құтқару жилеті 

(теңізде құтқару үшін 

қалқып шығатын) 

спасательный жилет-

люлька 

(всплывающий – для 

спасения на море) 

breeches buoy 

құтқару жұмыстары 

үйлестіру 

координация 

спасательных работ 

rescue coordination 

құтқару жұмыстарын 
қамтамасыз ету 

обеспечение 
спасательных работ 

rescue support, 
escape provision 

құтқару жұмыстарын 

үйлестіруші 

координатор 

спасательных работ 

rescue coordinator 

құтқару жұмыстарына 

арналған ара 

пиладля 

спасательных работ 

rescue saw 

құтқару жұмыстарына 

арналған қайшы 

ножницы для 

спасательных работ 

rescue shears 

құтқару жібі көтеретін 

адамдар саны 

количество людей, 

которых выдерживает 

спасательная верёвка 

number of 

personnes for life 

safety rope 

құтқару жібі, құтқару 

арқаны 

спасательная верёвка escape line, 

emergency line 

құтқару жібінің класы класс спасательной 

верёвки 

life safety rope 

class 

құтқару зембілдері спасательные 

носилки 

rescue stretchers 

құтқару кемесі спасательный катер rescue boat, rescue 

scooter 

құтқару командасы спасательная команда rescue team, 
salvage team, 

rescue squad, 

rescuecompany 

құтқару командасының 

мүшесі болып 

табылмайтын ерікті 

доброволец, не 

являющийся членом 

спасательной 

команды 

unaffiliated 

volunteer 
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құтқару көрінісі картина спасения rescue pattern 

құтқару қайығы спасательная лодка rescue boat 

құтқару қайығын 

түсіруге арналған 

бөрене (кемедегі) 

балка для спуска 

спасательной лодки 

(на судне) 

rescue boat davit 

құтқару құралы спасательный 

инструмент 

rescuetool 

құтқару қызметінің 

автомобилі 

автомобиль 

спасательной службы 

rescuevehicle 

құтқару қызметінің 

жеңіл автомобилі 

лёгкий автомобиль 

спасательной службы 

lightrescuevehicle 

құтқару люгі спасательный люк kick-out panel 

құтқару міндеті обязанности по 

спасению 

rescue duties 

құтқару операцияларын 

басқару 

руководить 

спасательными 

операциями 

to direct 

rescueoperations 

құтқару операциясы спасательная 
операция 

rescueoperation 

құтқару 

операциясының 

аяқталуы 

исход спасательной 

операции 

conclusion of 

rescue operation 

құтқару сатысы 

(шығуға апаратын) 

спасательная 

лестница (ведущая к 

выходу) 

escapeladder 

құтқару түсіру 

жабдығы 

спасательное 

спускное 

оборудование 

fall-arrestequipment 

құтқару тыныс алу 

аппараты 

спасательный 

дыхательный аппарат 

emergency escape 

breathing apparatus, 

escape breathing 

apparatus 

құтқару тыныс алу 
аспабы 

спасательная 
дыхательная 

аппаратура 

rescue breathing 
technique 

құтқару үшін шатырға 

шығу люгі 

люк на крышу для 

спасения 

roof hatch 

құтқару шамшырағы спасательный маяк  rescue beacon 

құтқару шеңбері спасательный круг ring buoy, life buoy 

құтқарушы костюмі спасательный костюм escape suit, life 

preserver 

Құтқарушы күні День спасателя Day of Rescuer 
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құтқарушы науа (соның 

ішінде ұшақтан) 

спасательный жёлоб 

(в т.ч., из самолёта) 

evacuation slide, 

off-wing slide, 

escape chute, 

rescue chute 

құтқарушы тікұшақ спасательный 

вертолёт 

rescue helicopter 

құтқарушыға үміткер кандидат в спасатели candidate to rescuer 

құтқарушы-еріктілер 

командасы 

команда спасателей-

добровольцев 

voluntary rescue 

team 

құтқарушылар 

бірлестігі 

объединение 

спасателей 

rescue community 

құтқарушылар лагері лагерь спасателей rescuers camp 

құтқарушылар саны количество 

спасателей 

number of rescuers 

құтқарушыларды 

түсіру 

десантирование 

спасателей 

airlanding of 

rescuers 

құтқарушыларды 
шақыру 

вызов спасателей rescue call 

құтқарушылардың 

қауіпсіздігіне жауапты 

офицер 

офицер 

ответственный за 

безопасность 

спасателей 

rescuers safety 

officer 

құтқарушылардың 

қолжетімділігі 

доступ спасателей rescuer access 

құтқарушылардың 

халықаралық курстары 

международные 

курсы спасателей 

international 

rescuer courses 

құтқарушыларының 

корпусы 

корпус спасателей Rescue Corps 

құтқарушының 

денсаулығы 

здоровье спасателя rescuer health 

құтқарушы-сүңгуір водолаз-спасатель rescue diver, driver 

rescuer 

құтқарылушыны 

тербелткізбеуге 
арналған құтқару жібі 

спасательная верёвка 

для исключения 
раскачивания 

спасаемого 

tail line 

құю заправка supply 

құю мойыны наливная горловина fill connection 

қызару,қызу, қызып 

кету,шоқтану 

накал incandescence, 

glowing 

қызған ауа нагретый воздух heatedair 

қызған жанармай раскалённое горючее glowingfuel 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83/
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қызған масса көшкіні 

(жанартау атқылаған 

кезде) 

лавина из 

раскаленной массы 

(при извержении 

вулкана) 

glowing avalanche 

қызған сыммен сынақ 

жүргізу әдісі 

метод испытания 

нагретой проволокой 

glow-wire test 

method 

қызған сыммен сынау испытание нагретой 

проволокой 

glow-wire test 

қыздыруға сынау испытаниена нагрев heattesting 

қызмет бастығы (үлкен 

өрттер кезінде) 

начальник службы 

(при больших 

пожарах) 

service chief 

қызмет көрсету обслуживание service, coverage 

қызмет көрсетуші 

қызметшілер 

обслуживающий 

персонал 

support personnel 

қызметкер, 
қызметкерлер құрамы, 

қызметшілер, қызмет 

істеушілер 

персонал personnel, staff 

қызметкерлердің 

сәйкестендіру 

таңбаламасы 

идентификационная 

маркировка 

персонала 

personnel 

identification 

marking 

қызметті қайта бастау  

(ТЖ кейін) 

возобновление 

деятельности  

(после ЧС) 

resumption 

қызметті қалпына 

келтіру кезеңі 

деятельность в фазе 

восстановления 

recovery phase 

activities 

қызметті үйлестіру координировать 

деятельность 

to coordinate 

activities 

қызметтік міндеттерді 

пайдалану үшін 
медициналық 

шектеулер 

медицинские 

ограничения для 
исполнения 

служебных 

обязанностей 

medical restrictions 

for duty   

қызуға тұрақты термоустойчивый 

барьер 

thermal barrier 

қымтақ герметик sealant 

қырағылық бдительность alertness 

қысқа кезеңді жер 

сілкінісі 

краткопериодное 

землетрясение 

short-period 

earthquake 

қысқа мерзімді әрекет 

баяулатқышы (су 

ингибитор 

краткосрочного 

short term retardant 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80/
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негізінде) действия (на основе 

воды) 

қысқа мерзімді дербес 

тыныс алу аппараты 

автономный 

дыхательный аппарат 

кратковременного 

действия 

short duration self-

contained breathing 

apparatus 

қысқа сапты күрек лопата с короткой 

ручкой 

short-handled 

shovel 

қысқа тұйықталу короткое замыкание electrical fault 

қысқыш зажим gaiter, clamp, 

bandage 

қысуды күшейту напряжение сжатия compressivestress 

қысым давление pressure 

қысым арттқанда 

жыртылатын 

сақтандыру маскасы 

предохранительная 

мембрана, 

разрывающаяся при 
превышении 

давления 

bursting disk, 

pressure release 

disk, pressure-
restricting disk 

қысым бергіші датчик давления pressure gauge  

қысым бергішімен 

айдау сорғысы 

нагнетательный 

насосс датчиком 

давления 

pressure 

measurement pump 

қысым градиенті градиент давления pressure gradient 

қысым өзгергенде іске 

қосылатын ажыратқыш 

выключатель, 

срабатывающий на 

изменение давления 

pressure switch 

қысым толқыны волна давления pressure wave 

қысымды азайту 

механизмі 

механизм 

уменьшения давления 

pressure-reducing 

mechanism 

қысымды жеңдік жол напорная рукавная 

линия 

pressure line, 

dischargehoseline 

қысымды қалпына 

келтіру клапаны 

клапан регулировки 

давления 

pressure-regulating 

valve 

қысымды төмендету 

клапаны 

клапан уменьшения 

давления 

pressure-reducing 

valve 

қысымды түсіру 
клапаны 

клапан сброса 
давления 

pressure relief valve 

қысымды түсіруге 

арналған 

сақтандырғыш 

диафрагма 

предохранительная 

диафрагма для сброса 

давления 

pressure release 

disc, pressure-

restricting disc 

қысымды шектеу клапан ограничения pressure-restricting 
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клапаны давления valve 

қысыммен 

басқарылатын желдету 

вентилирование с 

подпором 

pressure-actuated 

ventilation 

қысыммен жұмыс 

істейтін өрт гидранты 

пожарный гидрант 

под давлением 

pressurized hydrant 

қысыммен өрт 

сөндіргіш затпен 

толтыру  

заполнение 

огнетушащим 

веществом под 

давлением  

pressurization of 

extinguishing 

agents 

қысыммен сынау испытание под 

давлением 

pressurization test, 

pressure testing 

қысыммен толтыру заполнение под 

давлением  

pressurization 

қысымның 

артқан/төмендеген 
кезінде іске қосылатын 

клапан 

клапан 

срабатывающий при 
увеличении/уменьше

нии давления 

pressure/vacuum 

valve 

қысымның төмендеуі падение давления drop in pressure 

қысымның түсіп кетуі перепад давления pressure difference 

қышқылданған жаңбыр кислотный дождь  acid rain 

қышқылдану, тотығу окисление oxidation 

Л 

лава лавовый laval 

лава басу лавопад lava-fall 

лагерь, шатыржай лагерь camp 

лазерлі өрт 

хабарлағышы 

лазерный пожарный 

извещатель 

laser fire detector 

лазерлік сәулелендіру лазерное излучение laser radiation 

лазерлік сәулендіруден 

оталу 

воспламенение от 

лазерного излучения 

laser ignition 

лай көшкіні грязевая лавина mud avalanche 

лақтырылатын өрт 

сөндіргіш 

забрасываемый 

огнетушитель 

fire grenade 

лаңкес құрбаны жертва террориста victim of terrorist 

лаңкестердің ядролық, 

биологиялық және 

химиялық қаруды 

қолданулары 

использование 

террористами 

ядерного, 

биологического и 

химического оружия 

terrorist use of 

nuclear, biological 

and chemical 

weapons 

лаңкестік (террорлық) 

әрекет 

террористический акт hi-jack, terrorist 

event, terrorist 
incident, terrorist  
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лаңкестік актілерге 

даярлық (лаңкестерге 

қарсы тұру үшін) 

готовность к 

террористическому 

акту (для 

противодействия 

террористам) 

terrorism 

preparedness 

лаңкестік әрекет террористическая 

деятельность 

terrorist activities 

лаңкестік әрекет 

кезінде зиянды 

химиялық заттарды 

бөлу 

выделение вредных 

химических веществ 

при теракте 

liberation of 

hazardous chemical 

agents due to 

terrorism 

лаңкестік әрекеттің 
химиялық/биологиялық 

қаруы 

химическое/биологи-
ческое оружие 

терракта 

chemical/biological 
terrorist weapon 

лаңкестікке қарсы антитерроризм anti-terrorism 

лаңкестікпен күресу 

шаралары 

меры борьбы с 

терроризмом 

measures to combat 

terrorism 

ластағыш затты 

сәйкестендіру 

идентификация 

загрязняющего 

вещества 

pollution 

identification 

ластанған ауа загрязнённый воздух contaminated air 

ластанған киім (зиянды 

заттармен жұмыс 

істегенде) 

загрязнённая одежда 

(при работе с 

вредными 

веществами) 

contaminated 

clothing 

ластанған суға 

арналған сорғыш 

насос для 

загрязнённой воды 

trash pump 

ластану өлшеуіші измеритель 

загрязнения 

contamination 

meter 

ластануды бақылау 
бойынша агенттік 

агентство по 
контролю 

загрязнения 

pollution control 
agency 

ластанумен 

байланысты авария 

авария, связанная с 

загрязнением 

pollutionaccident 

ластау, ластану загрязнение contamination 

лаулапжанған 

тамшылар 

горящие пламенем 

капли 

burning droplets, 

flaming droplets 

лаулау уақыты время разгорания preborntime 

лафетті өрт оқпанының 

сатамасы 

насадок лафетного 

пожарного ствола 

turret nozzle 

лезде оталу мгновенное 

воспламенение 

immediate ignition 
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лифт, жедел саты лифт lift, elevator 

лицензия лицензия license 

люизит (улы зат) люизит (ОВ) lewisite 

люк (апаттық) люк (аварийный) hatch, vent, 

manhole, panel 

М 

магистралды жеңдік 

желі 

магистральная 

рукавная линия 

trunkline, mainline 

магистралдың 

жарамсыздығы 

неисправность 

магистрали 

pipe failure 

магистраль, желі, торап магистраль trunk, main, line, 

manifold 

магистральшы магистральщик line man, hose 

puller 

магнетометр магнитометр magnetometer 

магнитсіздендіруге 

арналған магнетометр  

магнитометр для 

размагничивания ( 

magnetometer for 

degaussing 

магнитуда (төтенше 
жағдай күшін өлшеу 

бірлігі) 

магнитуда (единица 
измерения силы ЧС) 

magnitude 

мағына значение value; meaning, 

designation 

мазут мазут blackoil 

май масло oil 

май құбыры маслопровод oil line 

май өткізбейтін не пропускающий 

масло 

oil-tight 

майтүтік арқылы ауа 

беретін тыныс алу 

аппараты 

дыхательный аппарат 

с подачей воздуха по 

шлангу 

airline breathing 

apparatus 

максималды жану 

кезеңі 

период 

максимального 

горения 

peak burning period 

мал дәрігерлік көмек 

көрсету командасы 

команда оказания 

ветеринарной 

медицинской помощи 

veterinary medical 

assistance team 

манекен (жаттығуға 

арналған), қуыршақ 
(жаттығуға арналған) 

манекен (для 

тренировок) 

manikin 

манжета (күртке жеңі 

шетімен қолғап 

арасындағы қолды 

манжета (защищает 

руку между концом 

рукава куртки и 

wristlet 
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қорғайды) перчаткой) 

мановакуумметр мановакуумметр compound  gauge 

манометр манометр air gauge, 

manometer, 

pressure gauge, air 

gage, pressure gage 

мансарда мансарда cockloft 

маңыздылық;мән;мәнді

лік 

значимость significance 

марапат белгілері знаки отличия insignia 

марка, белгі, таңба марка grade 

маркалау;таңба; 

таңбалама;таңбалау 

маркировка marking, placarding 

марш марш march 

маска (қорғау), 

бетперде (қорғау) 

маска (защитная) mask 

масса жоғалуының 

шоғырлануы 

концентрация потери 

массы 

mass loss 

concentration 

массалықкалориметр массовый калориметр mass calorimeter 

масс-спектрметр масс-спектрометр mass spectrometer 

материал қаупі 
классының нөмірі 

номер класса 
опасности материалов 

hazard class 
number of the 

materials 

материал; (в виде 

досье) file құжаттама 

түріндегі материал 

материал material, product 

маусымдық ауа райы 

көрінісі 

сезонная картина 

погоды 

season weather 

pattern 

маусымдық көші-қон сезонная миграция seasonal migration 

маусымдық қауіп 

көрінісі 

сезонная картина 

опасности 

hazard’s seasonal 

pattern 

маусымдық қауіптілік 

класы (орман өртінің) 

сезонный класс 

опасности (лесных 

пожаров) 

seasonal risk class 

машина машина machine 

мәдениет культура culture 

мәжбүрлемелі желдету принудительное 

вентилирование 

forced ventilation, 

mechanical 

ventilation 

мәжбүрлі конвекция принудительная 

конвекция 

forced convection 

мәйітке арналған қап мешок для трупа body bag 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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мәлімдеме, мәлімдеу заявление disclosure, 

declaration 

мәліметтер беру 

дупклесті арна (екі 

жақты) 

дуплексный канал 

передач и данных 

(двусторонний) 

duplex data 

highway 

мәліметтер жинау әдісі метод сбора данных data collection 

method 

мәліметтерді беру 

арнасы 

канал передачи 

данных 

data channel 

мәмілегерлік дипломатия diplomacy 

мәңгі тоң аймағы зона вечной мерзлоты permafrost area 

мегафон,дауыс 

зорайтқыш, үн 

күшейткіш 

мегафон megaphone, 

mouthpiece, 

portable powered 
speaker, audiohailer 

медицина медицина medicine 

медициналық алдын 

алу іс-шаралары 

профилактические 

медицинские 

мероприятия 

preventive 

healthcare 

медициналық әрекет 

ету бригадасы 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

бригада 

медицинского 

реагирования 

medical response 

team, health and 

medical response 

team, ambulance 

brigade 

медициналық 

жабдықтар контейнері 

контейнер  

с медицинским 

оборудованием 

medical container 

медициналық 

жабдықтарды белгілеу 

(қызыл крест) 

обозначение 

медицинской 

принадлежности 

(красный крест) 

medical designator 

медициналық жәрдем 

көрсету бойынша ерікті 

доброволец по 

оказанию 

медицинской помощи 

health and medical 

volunteer 

медициналық көмек 

көрсететін 

қызметкерлер құрамы 

персонал, 

оказывающий 

медицинскую помощь 

medical care 

personnel 

медициналық көмек 

тікұшағы 

вертолёт 

медицинской помощи 

ambulance 

helicopter 

медициналық 

қызметкерлер құрамы 

медицинский 

персонал 

health personnel 

медициналық набор для medical test kit 
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талдауларға арналғаг 

жиынтық 

медицинских 

анализов 

медициналық 

тасымалдауға арналған 

автомобиль (зардап 

шеккендіру) 

автомобиль для 

медицинской 

транспортировки 

(пострадавших) 

medical 

transportation 

vehicle 

медициналық 

тасымалдауға сұратым 

запрос на 

медицинскую 

транспортировку 

request for medical 

transportation 

медициналық іріктеу 

кезіндегі бирка (зардап 
шеккендерді) 

бирка при 

медицинской 
сортировке 

(пострадавших) 

triage tag 

медициналық-

санитариялық 

құжаттама 

медико-санитарная 

документация 

health 

documentation 

мекендеушілер саны количество 

обитателей 

occupant capacity 

мекендеушілердің 

қауіпсіздігі 

безопасность 

обитателей 

safety of occupants, 

occupant safety 

мекенжай адрес address 

мекенжайды анықтау 

(төтенше жағдайдың) 

определение адреса 

(ЧС) 

adressable detection 

мембрана мембрана diaphragm, disk 

мемлекеттік қадағалау государственный 

надзор 

government 

supervision 

тасқын салдарын 

жұмсарту бойынша іс-

шаралар 

мероприятия по 

смягчению 

последствий 

наводнения 

flood alleviation 

work 

металл металл metal 

металл сатысы металлическая 
лестница 

metal ladder 

метан метан marsh gas, swamp 

gas 

метеориттік бомбалау метеоритная 

бомбардировка 

bombardment with 

meteorites 

метеориттің құлауы падение метеорита meteorite fall 

метеорогиялық 

зымыран 

метеоракета meteorological 

rocket 

метеорологиялық 

бақылау 

метеорологическое 

наблюдение 

meteorological 

observation 
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метеорологиялық 

деректер 

метеорологические 

данные 

meteorologicaldata 

метеорологиялық 

параметр 

метеорологический 

параметр 

meteorological 

parameter 

метеорологиялық 

сезбек 

метеорологический 

датчик 

meteorologicalsens

or 

метеоспутникті ұшыру запуск метеоспутника launch of weather 

satellite 

метрополитен 

поездарындағы 

авариялар 

аварии поездов 

метрополитена 

tube train accidents 

механизм, тетік механизм mechanism, 

machine, gear 

механик механик operator 

механикаландырылған 
жабдық 

механизированное 
оборудование 

motorizedequipmen
t 

механикаландырылған 

өрт жапқышы 

механизированная 

пожарная заслонка 

motorized fire 

damper 

механикалық жетегі 

бар ара 

пилас механическим 

приводом 

power   saw 

механикалық жетекпен 

ауа үрлейтін машина 

воздуходувка  

с механическим 

приводом 

power blower 

механикалық жылу 

бөліну көзі 

механический 

источник 

тепловыделения 

mechanical energy 

heat source 

микрофон микрофон mouthpiece, 

microphone, phone 

мина мина mine 

мина іздегіш миноискатель mine detector 

миналанған заминированный mine infested 

миналанған жүк 

автомобилі  

заминированный 

грузовой автомобиль  

truckbomb 

миналанғандылық заминированность mining pollution 

миналарға қарсы 

шаралар 

контрмеры против 

мин 

mine counter-

measures 

миналы алқаптар 

салдарынан шыққан 
апат 

бедствие из-за 

минных полей 

scourge of land-

mines 

минасыздандыру 

қызметінің 

қызметкерлер құрамы 

персонал службы 

разминирования 

bomb personnel 
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минасыздандыру тобы, 

минаны алып тастау 

тобы 

группа  

по разминированию 

mine clearing team 

минасызсандыру 

автомобилі 

автомобиль 

разминирования 

explosivesvehicle 

миниатюрлы дауыс 

зорайтқыш 

миниатюрный 

громкоговоритель 

miniature 

loudspeaker 

мнемоникалық 

диаграмма 

мнемоническая 

диаграмма 

mimic diagram 

моделдеу, үлгілеу моделирование modeling, 

simulation 

модель, үлгі модель model, simulation 

модулды корпус модульный корпус modular body 

модуль модуль module 

мол мол breakwater 

Молотов коктейлі 

(өртейтін сұйық 
қоспа) 

коктейль Молотова 

(жидкая 
зажигательная 

смесь) 

Molotov cocktail 

мониторинг, бақылау мониторинг monitoring 

моновакуумметр моновакуумметр compound gage 

мотопомпа мотопомпа motorpump 

мотор мотор engine 

мотор-генератор мотор-генератор motor-generator 

мотоцикл мотоцикл motorcycle 

мөлшер, сан количество number, quantity, 

amount, count 

мөлшер;доза доза dosage, dose 

мөлшерлеуіш дозатор doser, proportioner 

муниципалдық өрт 

қызметі, 

муниципалдық өрт 

күзеті 

муниципальная 

пожарная охрана 

municipal fire 

service 

муниципалдық өрт 

сөндірушілер 

бригадасы 

муниципальная 

пожарная бригада 

public fire brigade 

муниципалдық өрт 

сөндірушілер 

командасы 

муниципальная 

пожарная команда 

public fire brigade 

муссондық жаңбыр 

жауы мезгілі 
салдарынан болатын 

наводнение из-за 

сезона муссонных 
дождей 

monsoon flood 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%96%D1%88/
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тасқын 

мұз жамылғысын ашу вскрытие ледяного 

покрова 

ice-break up 

мұз кептелісі ледяной  затор ice jam, ice gorge 

мұз кептелісі 

салдарынан болатын 

тасқын 

наводнение  

из-за затора льда 

ice jam flood 

мұз климатологиясы климатология льда ice climatology 

мұз көшкіні ледниковая лавина ice avalanche 

мұз қаупінің 

мониторингі 

мониторинг ледовой 

опасности 

ice hazard 

monitoring 

мұз сынықтары обломки льда ice debris 

мұздарды бақылау наблюдениеза льдами ice observation 

мұздармен 

толтырылған су 

воды, забитые 

льдинками  

ice encumbered 

waters 

мұзжарғыш ледокол icebreaker 

мұзтау айсберг iceberg 

мұзтауды ашу (табу) обнаруживать 

айсберг 

to detect iceberg 

мұзтауды болжау үлгісі модель 
прогнозирования 

айсбергов 

iceberg-forecast 
model 

мұнай нефть oil 

мұнай жабдығының 

қауіпсіздігі 

безопасность 

нефтяного 

оборудования 

oil rig safety 

мұнай мен майлардан 

қорғануға арналған 

костюм 

костюм для защиты 

от нефти и масел 

petrol-oil-lubricant 

protective suit 

мұнай өнімдері бар 

ыдыстың толмаған 

бөлігіндегі жарылы 

взрыв незаполненной 

части ёмкости с 

нефтепродуктами  

ullage explosion 

мұнай танкеріндегі 

авария 

авария с нефтяным 

танкером 

oil tanker accident 

мұнай танкерінің 

жарылысы 

взрыв нефтяного 

танкера 

oil tanker explosion 

мұнай төгілу 

салдарына болған апат 

бедствие из-за 

разлива нефти 

oil spill disaster 

мұнай химиялық 
үрдістің қалдық газы 

остаточный газ 
нефтехимического 

процесса 

fuel gas 

мұнай цистернасы нефтецистерна oil well truck 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%83/
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мұнайдың лап етуі вспышка нефти oil flash 

мұнайдың төгілу қаупі опасность разлива 

нефти 

oil spill hazard 

мұнаймен жұмыс істеу 

кезіндегі қауіпсіздік 

безопасность при 

обращении с нефтью 

petroleum safety 

мұнаймен жылыту отопление  

с использованием 

нефти 

oil firing 

мұнар дымка haze 

мұнара башня tower 

мұнара вышка tower 

мұнара каланча tower 

мұнарадағы өрт 

бақылаушы 

пожарный 

наблюдатель на 

вышке 

fire observer on 

tower 

мұнарадан бақылау 

(мысалы, өртті табу 
үшін ормандарды 

бақылау кезінде) 

наблюдение с вышки 

(напр., при 
наблюдении за лесами 

– для обнаружения 

пожара) 

tower observation 

мұнарадан табу 

(мысалы, орман өртін) 

обнаружение с вышки 

(напр.,лесных 

пожаров) 

tower-based 

detection 

мұржадағы 

жайқабылдағыш 

молниеприёмникнатр

убе 

chimney air 

terminal 

мұрындық,саптама насадок nozzle; applicator; 

cap, tip, branch 

мұхиттану зерттеулері океанографическое 

наблюдение 

oceanographic 

observation 

мүлікті қорғау 

бойынша шаралар 

меры по защите 

имущества 

property protection 

measures 

мүмкін болатын 

қираулар аймағы 

зона возможных 

разрушений 

area of possible 

destruction 

мүмкін болатын 

оқиғаның өрбуін 
бағалау 

оценка возможного 

развития 
происшествия 

estimation of 

potential incident 
course 

мүмкін болатын 

тәуекелді бағалау 

оценка вероятного 

риска 

probabilistic risk 

assessment 

мүмкін болған оқиға 

орнын тексеріп шығу 

осмотр на месте 

возможного 

происшествия 

pre-incident survey 

мүмкіндік, мүмкіншілік возможность capability, ability 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
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мүмкіндік, ықтималдық вероятность probability, 

likelihood 

мырышталған болат 

(өртке қарсы) 

перегородка из 

оцинкованной стали 

(противопожарная) 

galvanized steel 

stop 

міндет обязанность duty, responsibility, 

obligation 

міндет, міндетті 

іс,тапсырма, миссия 

миссия mission 

міндет;мәселе;мақсат задача task 

Н 

нажағай жарқылы вспышка молнии lightning flash 

назар аударыңыз! внимание attention; care 

найзағай басқыш молние гаситель lightning arrester 

найзағай 

қабылдағыштың 

биіктігі 

высота молние 

приёмника 

air terminal height 

найзағайдан қорғайтын 

байланыстырғыш 
кабелі 

молние защитная 

кабельная вставка 

lightning protection 

cable 

нақты қаза 

тапқандардың саны 

фактическое 

количество погибших 

actual deaths 

нақты қауіп реальная опасность palpable hazard 

наряд, жасақ наряд tour of duty 

натурал шамаға 

ұқсатқыш 

имитатор  

в натуральную 

величину 

mock-up simulator 

науа, жайма лоток tray, ramp, slide 

науқан кампания campaign 

нашар ауа сапасы плохое качество 

воздуха 

poor air quality 

нашар көзге көрерлік плохая видимость poor visibility 

нашар суару бедная ирригация poor irrigation 

нашар түйіспе плохой контакт defective contact 

негіз основа fundamental, basis, 

ABC 

негізгі желіден тармақ ответвление от 

основной линии 

branch line 

негізгі жер сілкінісі основное 

землетрясение 

principal 

earthquake 

негізгі өрт 

сөндірушілер 

основная пожарная 

команда 

main fire team 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82/
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командасы 

негізгі сорғы главный насос mainpump 

негізгі шатыржай базовый лагерь base camp 

негізі жарықтандыруды 

ағытқаннан кейін ғана 

қосылатын апаттық 

жарықтандыру 

аварийное освещение, 

включаемое только 

после отключения 

основного освещения 

non-maintained 

emergency lighting 

номекстен жасалған 

сыртқы қорғаныс киімі 

защитная верхняя 

одежда из номекса 

(защитного 

термоволокна на 

основе полиамида) 

nomex protective 

coat 

норма, ереже, қағида норма standard, 

regulation, norm 

нормалар нормы codes, standards, 
regulations 

нормалау, мөлшерлеу нормирование grading 

нөмір номер number 

нұсқа, түр вариант option 

нұсқама; 

нұсқамалық;нұсқау; 

нұсқаухат 

инструктаж instruction, briefing 

нұсқау;нұсқаулық инструкция instruction, 

specification, notice 

нұсқаушы инструктор instructor 

нұсқаушы-құтқарушы инструктор-спасатель instructor rescuer 

нүктелі жылу өрт 

хабарлағышы 

точечный тепловой 

пожарный 

извещатель 

point type heat fire 

detector 

нүктелі өрт 

хабарлағышы 

точечный пожарный 

извещатель 

point detector 

нығайтқыш  крепёж  belay 

нысан, объект, зат объект object, element, 

unit, installation 

нысандық өрт 

сөндірушілер 

бригадасы 

объектовая пожарная 

бригада 

works fire brigade, 

plant fire brigade, 

industrial fire 
brigade 

нысандық өрт 

сөндірушілер 

командасы 

объектовая пожарная 

команда 

works firebrigade, 

plant firebrigade, 

industrial 

firebrigade 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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О 

облыс бақылаушысы 

(төтенше жағдай 

бойынша) 

контролёр области 

(по ЧС) 

area controller 

озон тесігі озоновая дыра ozone depletion 

озонның жұқаруы истощение озона ozone depletion 

ойықтарды бітеу герметизация 

проёмов 

sealing of openings 

окклюзия окклюзия occlusion 

оқ-дәріні зиянсыз қылу обезвреживание 

боеприпасов 

explosive ordnance 

disposal 

оқиға бойынша 

деректер 

данные по 

происшествию 

accidentdata 

оқиға болған жер место нахождение 

происшествия 

occurrence  of 

accident, accident 

site 

оқиға есебінің журналы журнал учёта 

происшествий 

accident book 

оқиға кезінде мүмкін 
болатын шығынды 

бағалау 

оценка возможного 
ущерба при 

происшествии 

estimation of 
potential incident 

harm 

оқиға мүмкіндігі вероятность 

происшествия 

probability of 

incident   

оқиға орны место происшествия accident location, 

incident location  

оқиға себептерін 

анықтаушы 

дознаватель причины 

происшествия 

accident 

investigator 

оқиға тармағы, 

шежіресі 

дерево событий event tree 

оқиға туралы 

хабарландыру санаты 

категория 

уведомления о 

происшествии 

accident 

notification 

category 

оқиға туралы хабарлау извещение о 

происшествии 

accident 

notification 

оқиға уақыты время происшествия incidentoccurredtim

e 

оқиғадан кейін қалпына 

келтіру 

восстановление после 

происшествия 

post-accident 

restoration   
оқиғадан кейінгі әрекет действие после 

события 

post-event action 

оқиғалар жіктемесі классификация 

происшествий 

accident 

classification 



192 

оқиғалар саны количество 

происшествий 

number of incidents 

оқиғаны моделдеу моделирование 

происшествий 

accident modeling 

оқиғаны оқшаулау локализация 

происшествия 

incident 

stabilization 

оқиғаның қылмыстық 

аспектісі 

криминальный аспект 

происшествия 

criminal aspect of 

the accident 

оқпан кілті ствольный ключ nozzle spanner 

оқпанға су беру подавать воду в ствол to deliver water at 

nozzle 

оқпанды біріктірілген 

саптама 

комбинированный 

ствольный насадок 

combination nozzle 

tip 

оқпанды саптама ствольный насадок nozzle tip 

оқпаншылар 

командасы 

команда ствольщиков handcrew 

оқшалау, 

шектеу(төтенше 
жағдай кезінде) 

блокирование entrapment 

оқшаулағыш тыныс алу 

аппараты 

изолирующий 

дыхательный аппарат 

protective breathing 

apparatus 

оқшауланған изолированный isolated 

оқшаулау изоляция isolation 

оқшаулау уақыты время локализации holding time 

оқшаулаушы клапан изолирующий клапан isolation valve 

оқшаулаушы қорғаныс 

киімі 

изолирующая 

защитная одежда 

fullprotectiveclothi

ng, full 

protectivegear 

оқшаулаушы қорғаныс 

костюмі 

изолирующий 

защитный костюм 

fully-encapsulating 

suit, encapsulating 

suit, total 

encapsulating suit 

оқшаулаушы материал изолирующий 

материал 

insulating material 

оқыту, үйрету обучение training, education 

оңай тұтанғыш 

материал 

легковоспламеняю-

щийся материал 

 

оңалту қызметі реабилитационная 
деятельность  

 

оңашаулайтын орын, 

оқшаулағыш 

изолятор isolator 

оперативті оценк оперативной evaluation of 
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дайындықты бағалау готовности operational 

readiness 

оператор оператор operator 

операторлық операторская operating room   

операцияның 

үздіксіздігі (іздестіру-

құтқару жұмыстарын 

жүргізген кезде) 

непрерывностьоперац

ий (при проведении 

поисково-

спасательных работ) 

continuity of 

operations 

операця операция operation 

оптикалық 

көрнекіленген конусы 

(жалынның) 

оптически 

визуализированный 

конус (пламени) 

optically visualised 

cone 

оптикалық түтін 

тығыздығы 

оптическая плотность 

дыма 

optical smoke 

concentration 

оптикалық түтінді өрт 

хабарлағышы 

оптический дымовой 

пожарный 
извещатель 

optical smoke 

detector 

опырылу аймағы зона обрушений collapse zone 

опырылу мөлшері диапазон обвала creep range 

опырылу, құлау обрушение collapse 

опырылымдық 

жерсілкіну 

обвальное 

землетрясение 

collapse earthquake 

опырылып жатқан 

мәтке 

обрушающаяся балка collapsing joist 

опырылып құлап 

түскен құрылмалар 

астынан шығарып 

алынған құрбан 

жертва, извлеченная 

из-под обрушившихся 

конструкций 

victim extricated 

from collapsed 

structure 

орбиталық серіктің 

апатқа ұшырауы 

крушение 

орбитального 

спутника 

crash of orbital 

satellite 

организмнің қатты 

қызуы 

перегрев организма hyperthermia 

орман аймағы зона лесов forestedarea 

орман аймағы лесная зона forestedarea 

орман өрт 

сөндірушілер қызметі 
тобының командирі 

командир расчёта 

лесопожарной 
службы 

straw boss 

орман өрті бойынша 

дерекқор 

база данных по 

лесным пожарам 

forest fire database 

орман өрті салдарынан 

болған апат 

бедствие из-за 

лесного пожара 

forest fire disaster 
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орман өртін табу обнаружение лесного 

пожара 

wildfire detection 

орман өртінің аймағы зона лесного пожара forest fire area 

орман өртінің 

белсенділігі 

активность лесных 

пожаров 

wildfire activity 

орман өртінің 

жіктемесі 

классификация 

растительных 

пожаров 

classification of 

wild fires 

орман өртінің қарсы 

шығыңқы жері (орман 

өртін сөндіру кезінде) 

выступ встречного 

пала (при тушении 

лесного пожара) 

stretch of backfire 

орман өртінің қарсы 

шығыңқы жеріне шығу 

(орман өртін сөндірген 
кезде) 

выход встречного 

пала из-под контроля 

(при тушении лесного 
пожара) 

escape of backfire 

орман өртінің қаупі опасность лесных 

пожаров 

forest fire hazard 

орман өртінің 

мониторингі 

мониторинг лесных 

пожаров 

forest fire 

monitoring 

орман пайдалану лесопользование forest management 

орман соқпақтарын 

күйдіру 

выжигание просеки slashburning 

ормандағы жанармай, 

ағаштағы жанармай  

лесное горючее 

(то, что горит в 

лесу) 

forest fuel 

ормандар картасы карта лесов forest map 

ормандарды әуеден 

қорғау (мысалы, 

өрттен) 

воздушная 

защиталесов (напр., 

от пожара) 

aerialforestprotectio

n 

ормандарды өрттен 

қорғау 

охрана лесов от 

пожаров 

forest fire 

conservancy 

ормандардың 

жанулары 

горение лесов Burning of forests 

ормандардың 

тұтанғыштығы 

воспламеняемость 

лесов 

flammability of 

forests 
орманды аралау (өртің 

алдын алу және сөндіру 

үшін) 

патрулирование леса 

(по предупреждению 

и тушению пожаров) 

patrolling of the 

forest 

орманды жаңғырту лесовозобновление reforestation 

орманды қалпына 

келтіру 

лесовосстановление reforestation 

орманды өрттен қорғау защита лесов от forest fire 
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пожара protection 

орманның отқа төзімді 

шеті (мысалы, орман 

алдының жыртылған 

жер жолағы) 

огнестойкая лесная 

кромка (напр., 

вспаханная полоса 

земли по фронту 

леса) 

fire resistant forest 

edge 

орманның өртке қарсы 

күзеті 

лесная 

противопожарная 

охрана 

forest fire guard 

ормансыз аймақ, 

тоғайсыз аймақ 

безлесая зона unforested  area 

орналасқан жері, 

тұратын жері, тұрған 
жері, тұрған орны 

место нахождение occurrence 

орналастырылатын 

қызметкерлер саны 

количество 

разворачиваемого 

персонала 

number of 

personnel to be 

deployed 

орнықты жалындап 

жану 

устойчивое горение 

пламенем 

sustainedflame 

орнықты жану устойчивое горение sustainedcombustio

n 

орнын ауыстыру передислокация redevelopment, 

redeployment 

орнын толтыру возмещение indemnity, 

allowance, 

reimbursement 

орнын толтыру возмещение compensation 

орнына бұқаралық 

ақпарат құралдарына 

кіруге мүмкіндік беру  

(төтенше жағдай) 

предоставить СМИ 

доступ к месту (ЧС) 

to allow media 

access to scene 

орнына келу уақыты 
(ТЖ) 

время прибытия на 
место (ЧС) 

time of arrival at 
scene 

орнында бақылаушы наблюдатель на месте field observer 

орнында 

жарықтандыру 

(әрекетті) 

освещение на месте 

(действий) 

scene light, scene 

lighting 

орнында ұстау задержание на месте on-site detention 

орнында үйлестіру 

(мысалы, төтенше 

жағдай кезінде) 

координация на месте 

(напр., при ЧС) 

on-scene 

coordination, on-

site coordination 

орнында үйлестіруші  координатор на месте  on-scene сordinator 
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орта масштабты өрт 

сынағы 

среднемасштабное 

огневое испытание 

intermediate-scale 

fire test 

ортада орналасқан 

сорғы (өрт сөндіру 

автомобилініңорталық 

бөлігінде 

қиыстырылған) 

насос среднего 

расположения 

(смонтирован в 

центральной части 

пожарного 

автомобиля) 

midship pump 

ортадан тепкіш сорғы центробежный насос centrifugalpump 

орталық өрт бақылау 

диспетчерлегі 

центральная 

пожарная 

диспетчерская 

central fire 

monitoring agency 

орталықтандырылған 
үйлестіру 

централизованная 
координация 

centralized 
coordination 

орталықтардырылған 

үйлестіруді іске асыру 

осуществлять 

централизованную 

координацию 

to provide 

centralized 

coordination 

ортасын күйдіру 

(орман өртін сөндірген 

кезде) 

выжигание центра 

(при тушении лесного 

пожара) 

center firing 

орташа еселікті көбік пена средней 

кратности 

medium expansion 

foam 

орташа күшті жер 

сілкінісі 

землетрясение 

средней силы 

moderate 

earthquake 

орында қорғау 

әрекеттері 

защитные действия на 

месте 

in-place protective 

actions 

орындағы деректер данные на месте in-situ data 

орындау выполнение performance; 

processing 

осал аймақ (төтенше 

жағдай кезінде) 

уязвимая зона  

(при ЧС) 

vulnerable zone 

осал аймақты жоспарға 
енгізу 

наносить на план 
уязвимую зону 

to plot vulnerable 
zone 

осалдық 

көрсеткіштерінің 

парағы 

лист показателей 

уязвимости 

list of vulnerability 

index, list of 

vulnerability 

indicators 

осалдық өлшемі критерий уязвимости criterion of 

vulnerability 

осалдықты бағалау 

үлгісі 

модель оценки 

уязвимости 

model of 

vulnerability 

assessment 
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осалдылықты бағалау 

әдістемесі 

механик-водитель 

трактора 

tractor operator 

осалдылықты бағалауға 

арналған карта 

картадля оценки 

уязвимости 

vulnerability 

assessment map 

осалдылықты талдау анализ уязвимости vulnerability 

analysis, vulner 

ability study 

от огонь light, flame, fire 

от алу, тұтану вспышка flash, spark, flare; 

outbreak 

от атқыш, отшашар огнемёт firearm, flame 

thrower 

от көшкіні лавина огня fire avalanche 

от өткізбейтін гель огнезадерживающий 

гель 

fire-retardant gel 

от сынауларын өткізу 

бойынша институт 

институт по 

проведению огневых 
испытаний 

fire testing institute 

от тоқтататын тосқауыл огнезадерживающий 

барьер 

fire barrier, fire 

retardant barrier 

от ұшқыны искра от пожара fire-producing 

spark   

от, алау костёр campfire, campfire 

оталдыру механизмі механизм зажигания ignition mechanism 

оталу диаграммасы, 

тұтану диаграммасы 

диаграмма 

воспламенения 

flammability 

diagram 

отқа абайсыз қарау неосторожное 

обращениес огнём 

(приведшее к пожару) 

fire-related neglect, 

careless handling of 

fire 

отқа берік кірпіш огнеупорный кирпич firebrick 

отқа оралған охват огнём fire occupancy 

отқа тосқауыл 

қабілеттілігін 

сынау(өртке қарсы 

тосқауылдың) 

испытание 

огнепреграждающей 

способности 

(противопожарной 

преграды) 

stopping test 

отқа төзімділікті 
нормалау 

нормирование 
огнестойкости 

fire resistance 
grading 

отқа төзімді огнестойкий fireproof, ignition-

proof, 

incombustible 

отқа төзімді автоматты автоматически power operated fire 
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жабылатын есік (өрт 

кезінде) 

закрывающаяся 

огнестойкая дверь 

(при пожаре) 

door 

отқа төзімді аралық огнестойкая 

перегородка 

firepreventiondivisi

on,fire-

resistingdivision   

отқа төзімді аяқ киім 

(өрт сөндірушінің) 

огнестойкая обувь 

(пожарного) 

fire-resistant boots 

отқа төзімді әйнектеу пожаростойкое 

остекление 

fire-resisting 

glazing 

отқа төзімді бағана огнестойкая колонка fire resisting 

сolumn 

отқа төзімді есік огнестойкая дверь fire-check door, 

fire-resisting door, 
firestoppeddoor, 

firedoor 

отқа төзімді киім огнестойкая одежда flame-retardant 

clothing clothing, 

flame-

resistantclothing, 

fireprotectiveclothi

ng 

отқа төзімді 

конструкция 

огнестойкая 

конструкция 

fire-resistant 

construction 

отқа төзімді көбікблок огнестойкий 

пеноблок 

fire-resisting foam 

block 

отқа төзімді қоршау огнестойкое 

ограждение 

fire-resistive 

enclosure 

отқа төзімді қымтақ огнестойкий герметик fire-stop sealant 

отқа төзімді материал огнеупорный 

материал 

refractory 

отқа төзімді өздігінен 

жабылатын есік 

самозакрывающаяся 

огнестойкая дверь 

self-closing fire 

door 

отқа төзімді саз огнеупорная глина fire clay 

отқа төзімді тірек огнестойкая опора fire resistive 

support 

отқа төзімді шатыр огнестойкая крыша fireresistingroof 

отқа төзімділік огнестойкость fire stability, flame 

stability, flame 

resistance 

отқатөзімді бояу огнезащитная краска flame protected 

paint 
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отқатөзімді 

материалдарды жануға 

сынау 

огневые испытания 

огнезащитных 

материалов 

fire tests of 

protection materials   

отқатөзімді өңдеу огнезащитная 

обработка 

flame retardant 

treatment 

отөткізбеушілік пламенепроницае-

мость 

fire integrity 

отпен жұмыс істеу 

дағдысы 

навыки обращения  

с огнём 

fire skills 

отпен күресу борьба с огнём fire-fighting 

отпен күресу 

саласындағы білім 

знания в области 

борьбы с огнём 

fire fighting 

knowledge 

отпен күресудің 

психологиялық 
компоненті 

психологические 

компоненты борьбы с 
огнём 

psychological 

components of 
firefighting 

отпен сынау деректері данные огневого 

испытания 

fire test data 

оттан қорғайтын 

жамылғы 

огнезащитная 

накидка 

fire-resistant 

blanket 

оттан қорғайтын 

күләпара 

огнезащитный 

капюшон 

fire hood, fire 

protective hood, 

flame-retardant 

hood 

оттан қорғайтын 

материал 

огнезащитный 

материал 

fire retardant, flame 

retardant   

оттан қорғайтын 

шалбар 

огнезащищённые 

брюки 

flame-retardant 

pants 

оттан қорғалған огнезащищённый flame retarded, 

ignition-protected 

оттан қорғану огнезащита fire retardance, 

flame retardance; 
fire retardant, flame 

retardant 

оттегі азайған 

атмосфера (оттегі 21% 

кем) 

обеднённая 

кислородом  

атмосфера (менее 

21% кислорода) 

oxygen-deficient 

atmosphere 

оттегі байытылған 

атмосфера 

обогащённая 

кислородом 

атмосфера 

oxygen-enriched 

atmosphere 

оттегі берудегі шектеу ограничение в подаче oxygen supply 
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кислорода (для 

дыхания) 

restriction 

оттегі маскасы 

(медициналық көмек 

көрсету үшін) 

кислородная 

маска(для оказания 

медицинской помощи) 

oxygenmask 

оттегінің 

жеткіліксіздігі 

недостаточность 

кислорода 

oxygen deficiency 

оттегінің 

жетіспеушілігі 

недостаток кислорода lack of oxygen 

оттегінің шоғырлануы концентрация 

кислорода 

oxygen 

concentration 

оттек кислород oxygen 

оттек баллоны кислородный баллон oxygen bottle 

оттекпен қанықтыру насыщение 

кислородом 

oxygenation 

оттекті индекс кислородный индекс oxygen index 

оттекті регенерациялық 

тыныс алу аппараты 

кислородный 

регенеративный 
дыхательный аппарат 

regenerative 

breathing apparatus 

оттекті тыныс алу 

аппараты 

кислородный 

дыхательный аппарат 

oxygen breathing 

apparatus 

оттектік ортада 

металдың жануы 

горение металла в 

кислородной среде 

metal-oxygen 

combustion 

оттөзімді талшық огнезащитное 

волокно 

flame-retardant 

fibre 

отты басу уақыты время сбивания 

пламени 

knock-down time 

отты бөгеуші огнепреградитель flame arrester 

отты жағу және 

қыздыру үшін 

қолданылатын 

зат(босаңдату кезінде) 

вещество, 

используемое для 

разжигания и 

развития горения (при 

отжиге) 

accelerant 

отты тарату распространять пламя to spread flame     

отты тасымалдағыш переносчик пламени flametransporter 

отты ұстайтын 

материал 

огнезадерживающий 

материал 

flame retardant 

product 

оттық;шақпақ зажигалка lighter 

оттың айқасуы (орман 
өртін сөндіру кезінде) 

захлёстывание огня 
(при тушении лесного 

пожара) 

patting 

оттың бақылаудан выход огня из-под fire escape 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
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шығуы (мыс., 

ағаштарды 

күйдіргенде) 

контроля (напр., при 

выжигании лесов) 

оттың қарқындылығы интенсивность 

пламени 

flame intensity 

отын жеткізу, 

жанармай жеткізу 

доставка топлива fuel delivery 

отын мен ауаны 

араластыру механизмі 

механизм 

перемешивания 

горючего с воздухом 

fuel-air mixing 

mechanism 

отынды тексеруге 

арналған жиынтық 

набор для проверки 

топлива 

fuel test kit 

офицер офицер officer 

ошақ очаг fireplace; base 

Ө 

өз бетімен қызып жану 

уақыты, қалдықтардың 
жарықтану ұзақтығы 

время 

самостоятельного 
горения накалом, 

длительность после 

свечения 

afterglowtime 

өз салмағы әсерінен су 

берілетін ыдыс  

ёмкость, из которой 

вода подаётся под 

действием 

собственного веса 

(напр., с крыши 

здания) 

gravity tank 

өз салмағы әсерінен 

сұйықтық ағумен 

цистернаның босауы 

опорожнение 

цистерны с 

вытеканием жидкости 

под действием 
собственного веса 

gravity dumping 

өз салмағы әсерінен 

түсу 

опускание под 

действием 

собственного веса 

gravity descent 

өзара әрекет, өзара 

әрекеттік 

взаимодействие interaction, liaison, 

relationship 

өзара көмек взаимопомощь mutualssistance, 

buddy-aid 

өзгерту;өзгеру изменение change, evolution, 

variation, difference 

өзгертілген климат изменённый климат changed climate 

өздігінен жабылатын самозакрывающийся self-closing nozzle 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
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саптама  насадок (для топлива) 

өздігінен жалындап 

жану 

самостоятельное 

горение пламенем 

afterflame 

өздігінен жалындап 

жану ұзақтығы 

длительность 

самостоятельного 

горения пламенем 

after flame time 

өздігінен жанатын зат самовоспламеняющее

ся вещество 

pyrophorus 

өздігінен жану  самостоятельное 

горение  

afterglow 

өздігінен қалпына 

келетін өрт 

хабарлағышы 

самовосстанавливае-

мый пожарный 

извещатель 

self-resetting 

detector, self-

restorable detector 

өзен бассейні бассейн реки watershed divide, 

watershed, river 
basin 

өзен және теңіз жүк 

кемелеріндегі 

авариялар 

аварии речных и 

морских грузовых 

судов 

river and maritime 

freight craft 

accidents 

өзеннің өрт күзеті речная пожарная 

охрана 

river fire service 

өзеннің сағасындағы 

көтерілу толқыны (су 

тасқынын тудыруы 

мүмкін) 

приливная волна в 

устье реки (может 

вызвать наводнение) 

bore, tidal bore 

өзіндік салқындату естественное 

охлаждение 

natural cooling 

өзінен-өзі бықсып жану самоподдерживаю-

щееся тлеющее 

горение 

self-sustained 

smouldering 

combustion 

өзінен-өзі сорушы 
сорғы 

самовсасывающий 
насос 

self-priming pump 

өзін-өзі қорғау 

бойынша әрекет 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

действия по 

самозащите 

personal protective 

actions 

өзін-өзі қорғау 

шаралары 

меры самозащиты self-protection 

measures 

өзін-өзі құтқару 

шаралары 

меры самоспасения self-rescuers 

measures 

өзінің жануын өзі 

сақтап жану, өзін-өзі 

самоподдерживаю-

щееся горение 

self-perpetuated 

combustion, self-
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қолдап жану sustaining 

combustion 

өкпе жел, пассат пассат tradewind 

өкпе желдетілуі вентиляция лёгких respiration 

өлгендер саны количество умерших numberofdeaths 

өлтіретін түтін смертельный дым lethalfume 

өлтіруге әрекет ететін 

доза 

летальная 

воздействующая доза 

lethal exposure 

dose 

өлшем, өлшемшарт, 

критерий 

критерий criterion 

өлшем;өлшеу замер gauging 

өлшемді таңбалау маркировка размера dimension marking 

өлшемсіз жүк; 

рабайсыз жүк 

негабаритный груз outsize cargo, 

oversize cargo 

өлшеу измерение gauging, 

measurement 

өлшеу измерять to gage, to gauge 

өлшеуіш измеритель meter 

өлімге әкелетін қақпан  смертельная ловушка  lethaldeathtrap 

өлімге әкелетін нәтиже смертельный исход fatal consequence 

өлім-жітім 

жағдайларының саны 

количество смертных 

случаев 

number of fatalities 

өлім-жітімсіз жарақат 

алғандар саны 

количество 

травмированных без 
смертельного исхода 

number of non-fatal 

casualties 

өлімші болып 

жарақаттанған құрбан 

смертельно 

травмированная 

жертва 

fatally injured 

victim 

өмір жизнь life 

өмір қауіпсіздігі безопасность жизни safety of life 

өмір үшін қауіпсіздік безопасность для 

жизни 

life safety 

өмірге қауіппен 

байланысты 

связанный с 

опасностью для 

жизни 

life-threating 

өмірді қолдау поддерживать жизнь to sustain life 

өмірді қолдау 

қажеттіліктеру 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

нужды для 

поддержания жизни 

(при ЧС) 

life support needs 

өмірді қорғау защитить жизнь to protect life 

өмірді қорғауды обеспечение защиты life-protecting 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D1%83/
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қамтамасыз ету жизни 

өмірді құтқару спасать  жизнь to save life 

өмірді сақтау 

қажеттіліктері 

нужды для 

сохранения жизни 

life-saving needs 

өмірлерді қию унести жизни to claim lives 

өмірлерді 

қорғау(төтенше 

жағдай кезінде) 

защита жизней protection of lives 

өмірлерді құтқару 

бойынша қызмет 

деятельность по 

спасению жизни 

life saving activity 

өмірлерін құтқару 

бойынша іс-әрекет 

действия по спасению 

жизней 

actions to save lives 

өміршеңдік выживаемость survivability 

өндіріс қауіпсіздігі безопасность 

производства 

production safety 

өндіріспен байланысты 

авария 

авария, связанная с 

производством 

accident related to 

production 

өндірістік авария промышленная 
авария 

industrial accident 

өндірістік апат производственная 

авария 

technological 

accident 

өндірістік қауіпсіздік промышленная 

безопасность 

industrial safety, 

industrial code 

өндірістік қызмет промышленная 

деятельность 

industrial activities 

өндірістік 

нысандардағы 

авариялар 

аварии на 

промышленных 

объектах 

accidents in 

industrial facilities 

өнеркәсіптік ағынды 

жинақтағыш 

накопитель 

промышленных 

стоков 

waste water 

reservoir, sewage 

reservoir 

өңдеу обработка treatment 

өр күзеті телефонының 

нөмірі 

номер телефона 

пожарной охраны 

fire telephone 

number 

өрме таспа (құтқару 

жібіне арналған) 

сплетённая лента (для 

спасательной 

верёвки) 

webbing 

өрт  күзеті 
өкілеттілігінің 

шекарасы 

граница полномочий 
пожарной охраны 

fire authority 
boundary 

өрт автокөтергіш пожарный 

автоподъёмник 

water tower 

apparatus 
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өрт автосорғысы пожарный автонасос pumping appliance 

өрт аймағы зона пожара area of fire, 

firearea, fire zone, 

part of fire 

өрт аймағын қоршап 

алу 

оцепление зоны 

пожара 

fire line 

өрт аймағының 

ерекшелігі 

особенность зоны 

пожара 

pattern of fire area 

өрт академиясы пожарная академия fire academy 

өрт бақылайтын мұнара пожарная каланча fire tower, fire 

lookout, fire watch 

tower 

өрт бақылаушы 

мұнарадан бақылаушы 

наблюдатель на 

пожарной каланче 

tower man 

өрт барлаушы пожарный дозор fire watch 

өрт барлаушысы пожарный дозорный   fire warden, fire 
patrolman 

өрт белгілерін талдауға 

арналған 

бағдарламалық 

қамсыздандыру 

(сөндіру туралы шешім 

қабылдау үшін) 

программное 

обеспечениедля 

анализа признаков 

пожара (для принятия 

решения о тушении) 

fire signature 

decision software 

өрт бердерінің дөңесі выступ в рельефе 

пожара 

dent in the fire 

өрт бойынша дерекқор база данных по 

пожарам 

firedatabase 

өрт болған жер местонахождение 

пожара 

occurrence  of fire, 

fire occurrence 

өрт болған күн дата пожара date of fire 

өрт бөлімінің қызмет 

көрсету ауданының 

шекарасы 

граница района 

обслуживания 

пожарной части 

fireprotectionbound

ary, fire service 

boundary 

өрт бөлімінің міндеті обязанности 
пожарной части 

fire brigade 
responsibilities   

өрт гидранты пожарный гидрант hydrant, fire 

hydrant 

өрт гидрантына 

қосылатын автомобиль 

автомобиль, 

подключаемый к 

гидранту (пожарный) 

hydrant vehicle 

өрт гидрантының 

клапаны 

клапан пожарного 

гидранта 

hydrant-assist valve 
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өрт гидрантының кілті ключ пожарного 

гидранта 

hydrant wrench 

өрт гидроэлеваторы пожарный 

гидроэлеватор 

fire elevator 

өрт ғылымы пожарная наука fire science 

өрт дабыл қоңырауы пожарный 

сигнальный звонок 

fire alarm bell 

өрт дабылы 

сиигналының берілу 

орны 

место подачи сигнала 

пожарной тревоги 

firealarmcall-point 

өрт дабылын 

хабарлайтын диспетчер 

диспетчер, 

объявляющий 

пожарную тревогу 

fire alarm 

dispatcher 

өрт депосы  пожарное депо fire housе 

өрт депосының 
орналасу орны 

место дислокации 
пожарного депо 

fire station location 

өрт диаметрі диаметр пожара fire diameter 

өрт динамикасы динамика пожара fire dynamics, fire 

behaviour 

өрт дыбыстық 

хабарлағыш 

пожарный звуковой 

оповещатель 

fire alarm sounder 

өрт жабдықтарының 

қоры 

запас пожарного 

оборудования 

fire equipment 

stock pile 

өрт жағдайы обстоятельства 

пожара 

circumstances of a 

fire 

өрт жағдайын бағалау оценка пожарной 

ситуации 

assessment of fire 

situation, 

firesituationassessm

ent 

өрт жағдайындағы 

шығу белгісі 

знак пожарного 

выхода 

fire exit symbol 

өрт жалыны пламя пожара flame from fire 

өрт жалынына оранған 

кеңістік аймағы 

пространственная 

зона, охваченная 

пламенем пожара 

fire body 

өрт жапқышы пожарная заслонка fire shutter, fire 
damper 

өрт жаттығуына 

арналған түтін 

дым для пожарной 

тренировки 

fire training smoke 

өрт және жарылыс 

қаупі бар объект 

пожаро- и 

взрывоопасный 

объект 

fire and explosion 

hazard site 
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өрт жеңдерін кептіруге 

арналған мұнара 

башня для сушки 

пожарных рукавов 

hose drying tower 

өрт қарауылының 

бастығы 

начальник пожарного 

караула 

fire crew chief 

өрт қарқыны интенсивностьпожара intensity of fire, fire 

intensity, fire 

severity   

өрт қарқыны масштаб пожара level of fire 

өрт қатерін бағалау оценка риска пожара fire hazard testing 

өрт қаупі опасность пожара fire peril 

өрт қаупі пожарная опасность firehazard, 

firedanger 

өрт қаупі бар климат 

аймағы 

область 

пожароопасного 

климата 

fire climate region 

өрт қаупін  алдын ала 

талдау (жағдайын, 

жанудың мүмкін 

болатын көздерін және 

т.б.) 

предварительный 

анализ пожарной 

опасности 

(обстановки, 

возможных 

источников 

возгорания и др.) 

pre-fireanalysis 

өрт қаупін бағалау оценка пожарной 

опасности 

fire hazard 

assessment 

өрт қаупін талдау анализ пожарной 

опасности 

fire hazard analysis, 

fire hazard survey 

өрт қаупінің белгісі знак пожарной 

опасности 

fire symbol, fire 

mark, fire 

prevention sign, fire 

safety sign 

өрт қаупінің өзгеруі изменение пожарной 
опасности 

change in fire 
danger 

өрт қауіп-қатер 

дабылының клаксоны, 

өрт сөндіру автокөлігі 

сиренасының клаксоны 

клаксон сигнала 

пожарной тревоги, 

клаксон сирены 

пожарного 

автомобиля 

fire alarm klaxon 

өрт қауіпсіз жағдай пожаробезопасная 

атмосфера 

fire-inert 

atmosphere, fire-

safe atmosphere 

өрт қауіпсіздігі пожарная 

безопасность 

fire safety, fire 

safety 
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өрт қауіпсіздігі 

баламалығын бағалау 

оценка 

эквивалентности 

пожарной 

безопасности 

fire safety 

equivalency 

evaluation 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша ескертпе 

памятка по пожарной 

безопасности 

fire safety leaflet 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша жұмыс 

істеуге лицензия 

лицензия на работы 

по пожарной 

безопасности 

fire activities 

license 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша инженер 

инженер по пожарной 

безопасности 

fire engineer 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша инспектор 

инспектор по 

пожарной 
безопасности 

fire safety inspector 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша кеңес 

консультация по 

пожарной 

безопасности 

fire consultancy 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша кеңесші 

консультант по 

пожарной 

безопасности 

fire consultant 

өрт қауіпсіздігі 

бойынша нұсқаулық 

инструкция по 

пожарной 

безопасности 

fire prevention 

instruction 

өрт қауіпсіздігі 

мониторингі 

мониторинг 

пожарной 

безопасности 

fire protection 

monitoring 

өрт қауіпсіздігі 

нормалары 

нормы пожарной 

безопасности 

fire precautions 

standards, fire 

regulations, fire 
safety regulations 

өрт қауіпсіздігі 

нормаларын бұзу 

нарушитель норм 

пожарной 

безопасности 

violator of fire 

safety regulations 

өрт қауіпсіздігі 

регламентін жасау 

жөніндегі комитет 

комитет по выработке 

регламента пожарной 

безопасности 

fire safety steering 

committee 

өрт қауіпсіздігі 

саласындағы білім 

знания в области 

пожарной 

безопасности 

fire safety 

knowledge 

өрт қауіпсіздігі 

саласындағы заңнама 

законодательство в 

области пожарной 

безопасности 

fire safety 

legislation 
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өрт қауіпсіздігі 

саласындағы нұсқаушы 

инструктор в области 

пожарной 

безопасности 

certified fire 

instructor 

өрт қауіпсіздігі туралы 

заң 

закон о пожарной 

безопасности 

fireprecautionsact 

өрт қауіпсіздігі 

тұжырымдамасы 

концепция пожарной 

безопасности 

fire safety idea 

өрт қауіпсіздігі 

тұжырымдамасының 

шежіресі 

дерево концепций 

пожарной 

безопасности 

fire safety concepts 

tree 

өрт қауіпсіздігі 

аймағының картасы 

карта зон пожарной 

опасности 

map of fire risk area 

өрт қауіпсіздігін азайту уменьшить пожарную 
опасность 

to reduce fire 
hazard 

өрт қауіпсіздігін 

бағалау 

оценка пожарной 

безопасности 

fire safety 

assessment, fire 

safety evaluation 

өрт қауіпсіздігін 

зерттеу 

исследование 

пожарной 

безопасности 

fire safety research 

өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

fire-safety 

management   

өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

тәжірибесі 

опыт по обеспечению 

пожарной 

безопасности 

fire-safety 

experience 

өрт қауіпсіздігіне ауа 

райының әсері 

влияние погоды на 

пожарную опасность 

weather influence 

on fire 

өрт қауіпсіздігіне 

жауапты 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

fire safety director 

өрт қауіпсіздігіне 

жауапты тұлға 

лицо, ответственное 

за пожарную 

безопасность 

fire safety manager, 

fire marshal 

өрт қауіпсіздігіне 

оқыту 

обучение пожарной 

безопасности 

fire safety 

education 

өрт қауіпсіздігінің 

аспектісі 

аспект пожарной 

безопасности 

fire aspect 

өрт қауіпсіздігінің 

картасы 

карта пожарной 

опасности 

fire danger map, 

fire risk map 

өрт қауіпсіздігінің 

маңыздылығы 

важность пожарной 

безопасности 

fire safety concern 
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өрт қауіпсіздігінің 

нормалары мен 

ережелері 

нормы и правила 

пожарной 

безопасности 

fire codes, fire 

safety codes 

өрт қауіпсіздігінің 

таңбасы 

знак пожарной 

безопасности 

fire safety symbol 

өрт қауіпті ауа 

райының мезгілі 

период 

пожароопасной 

погоды 

fire weather danger 

period 

өрт қауіпті сала 

(өнеркәсіп) 

пожароопасная 

отрасль  

fire-related sector 

өрт қауіптілігінің класы класс пожарной 

опасности 

class of fire danger, 

fire hazard class 

өрт қорғанысын 
суретпен сипаттау 

иллюстрация 
пожарной защиты 

fire protection 
drawing 

өрт құбыртүтік орама пожарная рукавная 

катушка 

fire hose reel 

өрт құралдарының 

қоры 

запас пожарного 

инструмента 

fire tool cache 

өрт құрбаны жертва пожара victim of fire 

өрт қызметінің 

жауапкершілігі 

ответственность 

пожарной службы 

fire service’s 

responsibility 

өрт қысымы 

(орманның) 

натиск пожара 

(лесного) 

fire pressure 

өрт лифті (тек өрт 

сөндірушілердің 

төтенше жағдай 

кезінде көтерілуіне 

арналған) 

пожарный лифт 

(только для доступа 

пожарных при ЧС) 

fire lift, firefighting 

lift, fire elevator 

өрт моделі модель пожара fire model, fire 

simulation 

өрт мониторингі мониторинг пожара firemonitoring 

өрт мүмкіндігі вероятность пожара probability of fire, 

likelihood of fire 

өрт нәтижесінде 
жинақталған тәжірибе 

опыт, приобретённый 
в результате пожара 

fire experience 

өрт нәтижесінде 

қоршаған ортаның 

ластануы 

загрязнение 

окружающей среды в 

результате пожара 

pollution from fire 

өрт оқпанын ауыстыру замена пожарного 

ствола 

replacement of fire 

nozzle 

өрт оқшаулағыш 

жапқышы 

изолирующая 

пожарная заслонка 

insulated fire 

damper 
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өрт орны место пожара location of fire, fire 

scene, fire site, 

fireground 

өрт орнын зерттеу исследование места 

пожара 

firesceneexaminatio

n 

өрт орнын қоршау ограждение места 

пожара 

fireenclosure 

өрт орнына әкелетін 

жол бағдары 

маршрут подъезда к 

месту пожара 

route of travel into 

the fire area 

өрт орнында опат болу гибель на месте 

пожара 

fire ground death 

өрт орнындағы 

гидравлика (су беруге 
қатысты) 

гидравлика на месте 

пожара (в отношении 
подачи воды) 

fireground 

hydraulics 

өрт орнындағы 

жауапкершілік 

(орындаған жұмыс 

үшін) 

ответственность на 

месте пожара (за 

выполняемые 

работы) 

fireground 

accountability 

өрт орнындағы заттай 

айғақ 

вещественное 

доказательство на 

месте пожара 

evidence at fire site 

өрт орнындағы 

қауіпсіздік 

безопасность на месте 

пожара 

fireground safety 

өрт ошағы очаг пожара area of fire origin, 

fire initiation zone 

өрт ошағын табу обнаружение очага 

пожара 

discovery of fire 

start 

өрт өлшемі пожарный критерий fire criterion 

өрт өнімдеріне сезімтал 

өрт хабарлағышы 

пожарный 

извещатель, 

чувствительный  
к продуктам горения 

combustion 

detector 

өрт пайда болу қаупін 

бақылау 

контроль опасности 

возникновения 

пожара 

fire risk control 

өрт периметрі периметр пожара fireperimeter 

өрт периметрі 

көрсетілген карта 

карта с указанием 

периметра пожара 

fireperimetermap 

өрт салдарынан әлсіреу 

(конструкцияның) 

ослабление из-за 

пожара 

(конструкции) 

fire-induced 

looseness 

өрт салдарынан болған бедствие из-за пожара fire disaster 
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апат 

өрт санаты категория пожара fire category 

өрт саны количество пожаров fires number, 

number of fires 

өрт саңылауы 

(желдету) 

пожарное отверстие 

(вентиляционное) 

fire vent 

өрт сатысы бар 

автосорғы 

автонасос с пожарной 

лестницей 

dual-purpose 

machine 

өрт сатысының 

операторы 

оператор пожарной ladderman 

өрт сәулелендіру 

(жылулық) 

излучение пожара 

(тепловое) 

fire radiation 

өрт себебін 

сәйкестендіру 

идентификация 

причины пожара 

identification of fire 

cause 

өрт себептерін 

анықтаушы 

дознаватель причины 

пожара 

fire investigator, 

fire researcher 

өрт сөндірген кезде 
операцияны 

үйлестіруші 

координатор 
операции при 

тушении пожара 

fire suppression 
coordinator 

өрт сөндіргіш огнетушитель extinguisher, fire 

extinguisher, fire 

apparatus 

өрт сөндіргіш баллоны баллон огнетушителя fire extinguisher 

bottle 

өрт сөндіргіш 

заттарының ату 

алыстығы, өрт 

сөндіргіш заттарының 

шығу алыстығы 

дальность выброса 

огнетушащего 

вещества 

discharge distance 

өрт сөндіргіш затты 

беру қарқындылығы 

интенсивность 

подачи огнетушащего 

вещества 

discharge rate 

өрт сөндіргіш затты 
беруді бақылайтын 

клапан 

контрольный клапан 
подачи огнетушащего 

вещества 

extinguishant 
control valve 

өрт сөндіргіш заттың 

ең төменгі шоғырлануы 

минимальная 

концентрация 

огнетушащего 

вещества 

peak value of 

extinguishing agent 

өрт сөндіргіш кеме пожарный катер fire boat, fire 

fighting boat, fire 

float, fireboat 
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өрт сөндіргіш 

концентрация 

огнетушащая 

концентрация 

extinguishing 

concentration 

өрт сөндіргіш көбік огнетушащая пена extinguishing foam, 

finished foam, fire-

fightingfoam 

өрт сөндіргіш құрам 

қысымда болған кездегі 

өрт сөндіргіш 

огнетушитель,  

в котором 

огнетушащий состав 

находится под 

давлением 

pressure type 

extinguisher 

өрт сөндіргіш тікұшақ-

цистернасының 
командирі 

командир пожарного 

вертолёта-цистерны 

helitanker boss 

өрт сөндіргіш ұшақ-

цистернасының 

командирі 

командир пожарного 

самолёта-цистерны 

air tanker boss 

өрт сөндіргіштегі 

қысым 

давление в 

огнетушителе 

extinguisher 

pressure 

өрт сөндіргіштерге 

қызмет көрсету 

обслуживание 

огнетушителей 

extinguisher service 

өрт сөндіргішті 

ауыстыру 

замена огнетушителя replacement of 

extinguisher 

өрт сөндіргішті бекіту 

кронштейні 

кронштейн крепления 

огнетушителя 

extinguisher 

bracket 

өрт сөндіргішті 

зарядтау 

заряжать 

огнетушитель 

to charge the 

extinguisher 

өрт сөндіргішті орнату 

орны 

местоустановкиогнет

ушителя 

extinguisher 

location 

өрт сөндіргішті 

пайдалану 

использование 

огнетушителя 

extinguisher use 

өрт сөндіргіштің 

заряды 

заряд огнетушителя charge of 

extinguisher 

өрт сөндіргіштің класы класс огнетушителя extinguisher rating 

өрт сөндіргіштің 
салмағы 

вес огнетушителя extinguisher weight 

өрт сөндіргішінің 

операторы 

оператор 

огнетушителя 

extinguisheroperato

r 

өрт сөндіретін көтергіш 

кран 

пожарный кран fire plug 

өрт сөндіретін құрамын 

өз қысымымен 

шығаратын өрт 

огнетушитель  

с выбросом 

огнетушащего 

self-expelling 

extinguisher 



214 

сөндіргіш состава под 

собственным 

давлением 

өрт сөндіретін 

сұйықтық 

огнетушащая 

жидкость 

extinguishing fluid 

өрт сөндіру 

басушысының міндеті 

обязанности 

руководителя 

тушения пожара 

fire boss 

responsibilities 

өрт сөндіру автокөлігі пожарный 

автомобиль 

fire fighting 

vehicle, fire engine 

өрт сөндіру 

автокөлігіндегі судың 

қоры 

запас воды в 

пожарном 

автомобиле 

water on board 

өрт сөндіру 
автокөлігінің 

жүргізушісі 

водитель пожарного 
автомобиля 

fire apparatus 
driver, fire truck 

driver 

өрт сөндіру 

автомобилінің 

құбыртүтік орамасы 

рукавная катушка 

пожарного 

автомобиля 

fire brigade hose-

reel 

өрт сөндіру аймағы зона тушения пожара firefighting area 

өрт сөндіру аспектілері аспекты тушения 

пожара 

fire-fighting aspects 

өрт сөндіру әдістері метод тушения 

пожара 

fire control method, 

fire fighting 

method, method of 

extinction 

өрт сөндіру бойынша 

алғашқы әрекеттер 

начальные действия 

по тушению пожара 

initial attack 

өрт сөндіру бойынша 

әрекет 

действия по тушению 

пожара 

fire-fighting actions 

өрт сөндіру бойынша 

әрекет 

действя по тушению 

пожара 

jobs of 

extinguishment 

өрт сөндіру бойынша 
жауынгерлік әрекеттер 

боевые действия по 
тушению пожара 

fire fighting 

өрт сөндіру бойынша 

нұсқаулық 

инструкция по 

тушению пожара 

firefighting 

instruction, fire 

fighting 

specification 

өрт сөндіру бөліктеріне 

бөліну 

деление на пожарные 

отсеки 

fire 

comparmentation 

өрт сөндіру бөлімі пожарное отделение firing squad 

өрт сөндіру бөлімінің здание пожарной fire department 
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ғимараты части building, fire house 

өрт сөндіру 

бөлімініңрадио 

байланыс жиілігі мен 

құралдарын 

пайдалануына құқық 

беретін лицензия 

лицензия пожарной 

части на право 

использования 

средств и частот 

радиосвязи 

fire brigade radio 

license 

өрт сөндіру 

гидравликасы 

гидравлика тушения 

пожара 

hydraulics of fire 

fighting 

өрт сөндіру дағдысы навыки тушения 

пожара 

fire suppression 

skills 

өрт сөндіру депосы пожарное депо fire station 

өрт сөндіру 
жабдықтары 

пожарное 
оборудование 

fire equipment 

өрт сөндіру 

жарақтарын сақтау 

орны 

место хранения 

пожарного инвентаря 

fire point 

өрт сөндіру 

жауапкершілігі 

ответственность за 

тушение пожара 

fire control 

responsibility 

өрт сөндіру жүргізіліп 

жатқан жер 

место, на котором 

ведётся тушение 

пожара 

fire ground 

өрт сөндіру кезінде 

қолданылатын ілмекті 

құрал 

пожарный багор fire hook 

өрт сөндіру кезінде 

төгілген су 

вода, пролитая при 

тушении пожара 

waste water 

өрт сөндіру кезіндегі 

міндет 

обязанности при 

тушении пожара 

fire fighting duties 

өрт сөндіру кемесі пожарный буксир fire tug 

өрт сөндіру 

командасын шақыру 
уақыты 

время вызова 

пожарной команды 

time of call to 

brigade 

өрт сөндіру критерийі критерий тушения 

пожара 

fire suppression 

criterion 

өрт сөндіру 

қондырғысының 

операторы 

оператор пожарной 

установки 

fire apparatus 

operator 

өрт сөндіру құралы пожарный 

инструмент 

fire tool 

өрт сөндіру 

магистралін орнықтыру 

закрепление 

пожарной магистрали 

fire main anchoring 
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өрт сөндіру мүмкіндігі возможность тушения 

пожара 

fire-fighting 

capability, 

extinguishing 

capability 

өрт сөндіру негіздері основы 

пожаротушения 

ABC offirefighting, 

fire fighting basics 

өрт сөндіру 

операциясы 

операция по тушению 

пожара 

fire control 

operation 

өрт сөндіру сорғысы пожарный насос fire pump, syringe 

өрт сөндіру 

тырнауышы 

пожарные грабли council rake, fire 

rake, rick tool 

өрт сөндіру ұшағының 

ұшу биіктігі 

высота полёта 

пожарного самолёта 

height for slurry 

plane 

өрт сөндіру үшін кіруге 

өте қиын аймақ 

критическая зона 

доступа для тушения 
пожара 

criticalfire fighting 

access area 

өрт сөндіруге арналған 

су 

вода для тушения 

пожара 

fire fighting water 

өрт сөндіруге 

қатысушы өрт 

сөндіруші офицер 

пожарный офицер, 

участвующий в 

тушении пожара 

firefightingofficer 

өрт сөндіруге сынау испытание на 

тушение пожара 

fire extinguishment 

test 

өрт сөндірудегі 

тәжірибе 

опыт в тушении 

пожара 

experience in fire 

fighting 

өрт сөндіруден 

ластанған су 

загрязнённая вода от 

тушения пожара 

polluted burn water 

өрт сөндірудің басынан 

бастап соңына дейінгі 

уақыт 

время от начала до 

окончания тушения 

пожара 

flame-failure 

response time 

өрт сөндіруші огнеборец firefighter 

өрт сөндіруші әйел 

адам 

женщина-пожарный firewoman, female 

fire-fighter 

өрт сөндіруші әуе 

кемесінің ұшқышы 

пилот пожарного 

воздушного судна 

birddog pilot, fire 

fighting pilot     

өрт сөндіруші газ огнетушащий газ smotheringgas 

өрт сөндіруші ер адам мужчина-пожарный male fire-fighter 

өрт сөндіруші 
жауынгер 

пожарный боец firefighter, fire-
fighter 

өрт сөндіруші жеңді 

автокөлік 

пожарный рукавный 

автомобиль 

hose wagon, hose 

reel truck, hose 

laying lorry  
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өрт сөндіруші жол 

талғамайтын көлік 

пожарный вездеход all-terrain fire 

fighting vehicle 

өрт сөндіруші затты 

жеткізу 

доставка 

огнетушащего 

вещества 

extinguishing agent 

delivery 

өрт сөндіруші заттың 

шығарылуы (өрт 

сөндіргіштен және 

т.б.) 

выброс огнетушащего 

вещества (из 

огнетушителя и др.) 

expelling 

өрт сөндіруші костюмі пожарный костюм fire suit, fire fighter 

suit 

Өрт сөндіруші күні День пожарного Firefighter’s Day 

өрт сөндіруші 
нұсқаушысына үміткер 

кандидат в пожарные 
инструкторы 

fire service 
instructor candidate 

өрт сөндіруші 

парамедик 

пожарный  парамедик fire paramedic 

өрт сөндіруші 

парашютист  

пожарный 

парашютист  

smoke jumper 

өрт сөндіруші 

парашютистерді 

пайдалану 

использование 

пожарных 

парашютистов 

smoke jumpers use 

өрт сөндіруші 

тікұшағындағы жеңдік 

желі 

рукавная линия с 

пожарного вертолёта 

helicopter hoseline 

өрт сөндіруші тікұшақ пожарный вертолёт firefighting 

helicopter 

өрт сөндіруші ұйым организация по 

тушению пожара 

fire-fighting 

organization 

өрт сөндірушіге қауіпті опасность для 

пожарного 

danger for 

firefighter 

өрт сөндірушіге 

үміткер 

кандидат в пожарные candidate to fire 

fighter 

өрт сөндірушілер 
арасындағы үйлестік 

координация между 
пожарными 

coordination 
between fire 

fighters 

өрт сөндірушілер 

бригадасы 

пожарная бригада fire brigade 

өрт сөндірушілер 

киімдерінің нормалары 

нормы на одежду 

пожарных 

standards for fire 

fighting clothing 

өрт сөндірушілер 

командасы 

пожарная команда firecompany, 

firebrigade 

өрт сөндірушілер безопасность fire crew safety 
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командасының 

қауіпсіздігі 

пожарной команды 

өрт сөндірушілер 

командасының істелген 

жұмысы туралы есебі 

отчёт пожарной 

команды о 

проделанной работе 

fire brigade meeting 

report 

өрт сөндірушілер 

наряды (қаруланған), 

өрт сөндірушілер 

жасағы (қаруланған) 

пожарный наряд (с 

вооружением) 

attendance 

өрт сөндірушілер 

сатысы 

пожарная лестница fire ladder, 

emergency 
stairway, 

emergency stairs, 

fire escape stairs 

өрт сөндірушілерге 

арналған саты 

лестница для 

пожарных 

fire fighting 

stairway 

өрт сөндірушілерді 

даярлау ұйымы 

организация по 

подготовке пожарных 

fire-training 

organization 

өрт сөндірушілерді 

қауіпке ұшырату 

подвергать пожарных 

опасности 

to place fire fighters 

in jeopardy 

өрт сөндірушілердің 

бастығы 

пожарный начальник fire boss 

өрт сөндірушілердің 

бірінші кезекте шығу 

жасағын анықтау 

определение 

пожарного наряда 

первой очереди 

выезда 

determination of 

first attendance 

өрт сөндірушілердің 

жаттығуларына 

арналған ғимарат 

здание для 

тренировки 

пожарных 

training building 

өрт сөндірушілердің 
курстары 

курсы пожарных fire fighters courses 

өрт сөндірушілердің 

кіру терезесі 

окно для доступа 

пожарных 

fire brigade access 

window 

өрт сөндірушілердің 

кірулеріне арналған 

есік 

дверь для доступа 

пожарных 

firefighter access 

door 

өрт сөндірушілердің 

қолжетімділігі үшін 

вестибюль 

вестибюль для 

доступа пожарных 

fire lobby, fire 

fighting lobby 

өрт сөндірушілердің 

лагері  

лагерь пожарных  fire camp 

өрт сөндірушілердің история пожарных history of fire 
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тарихы fighters 

өрт сөндірушілердің 

шынайы өрт 

жағдайында 

жаттығуларына 

арналған ғимарат 

здание для 

тренировки 

пожарных в условиях 

реального пожара 

hot drill building 

өрт сөндірушіні қорғау защита пожарного protection of 

firefighter 

өрт сөндірушінің 

денсаулығы 

здоровье пожарного fire fighter health 

өрт сөндірушінің 

жауапкершілігі 

ответственность 

пожарного 

fireman’s 

responsibility   

өрт сөндірушінің 

жауынгерлік киімі 

боевая одежда 

пожарного 

fire fighter’s 

uniform, fire-fighter 
gear 

өрт сөндірушінің 

жетоны 

жетон пожарного firemark 

өрт сөндірушінің киімі 

(қорғаныс) 

пожарная накидка 

(защитная) 

fire tunic 

өрт сөндірушінің қаза 

болуы 

гибель пожарного fireman death, fire 

fighting fatality 

өрт сөндірушінің 

қауіпсіздігі 

безопасность 

пожарного 

fire fighter safety 

өрт сөндірушінің 

міндеті 

обязанности 

пожарного 

fire fighter duties 

өрт сөндірушінің өзін-

өзі әзірлеу курстары 

курсы 

самоподготовки 

пожарного 

firemanself-help 

courses 

өрт сөндірушінің 

салмағы 

вес пожарного firefighter weight 

өрт сұлбасындағы 

шартты белгі 

условное обозначение 

на схеме пожара 

firemapsymbol 

өрт сынақ зертханасы испытательная 

пожарная 
лаборатория 

fire research 

laboratory, fire 
research station, 

fire investigation 

unit, fire-testing 

agency 

өрт сынақтарына 

арналған өлшем 

критерий для 

пожарных испытаний 

criterion for fire 

testing 

өрт сынауларына 

арналған камера 

камера для огневых 

испытаний 

fire-test chamber 
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өрт таралуға ашық 

жолдар 

доступный канал для 

распространения 

пожара 

accessible channel 

for fire 

өрт таралуының 

көрінісі 

картина 

распространения 

пожара 

pattern of fire 

spread 

өрт таратушы переносчик пожара Firetransporter 

өрт тарихы история пожаров fire history 

өрт тәуекелдігін 

зерттеу 

изучение пожарного 

риска 

fire risk study 

өрт тәуекелін бағалау 

әдістемесі 

методика оценки 

пожарного риска 

fire risk assessment 

methodology 

өрт тәуекелінің қисығы кривая пожарного 

риска 

fire risk curve 

өрт терезесі (апатта 

шығу үшін; өрт 
сөндірушілердің кіруі 

үшін) 

пожарное окно  (для 

аварийного выхода; 
для доступа 

пожарных) 

fire window 

өрт туралы ақпарат информация о пожаре fire information 

өрт туралы ғылыми 

мағлұматтар 

научные знания о 

пожарах 

fire scientific 

knowledge 

өрт туралы есеп отчёт о пожаре fire report, 

fireaccount, fire 

records 

өрт туралы 

мағлұматтар 

данные о пожаре  fire data 

өрт туралы 

хабарламаларды тіркеу 

журналы 

журнал регистрации 

сообщений о пожарах 

fire record journal 

өрт туралы хабарлау оповещение о пожаре firewarning 

өрт түнелі пожарный лаз tunnel escape 

өрт түтіні дым отпожара fire smoke, fire-

induced smoke 

өрт тікқұбырының 

қосарланған шүмегі 

сдвоенный кран 

пожарного стояка 

standpipes double 

head 

өрт тікқұбырының 

шүмегі 

кран пожарного 

стояка 

standpipes single 

head 

өрт факторларының 
ықпалы 

воздействие факторов 
пожара 

fire impact, fire 
exposure 

өрт факторы әсерінің 

қаупі 

опасность 

воздействия факторов 

пожара 

exposure danger 
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өрт хабарлағышы пожарный 

извещатель 

fire detector 

өрт хабарлағышы пожарный 

оповещатель 

fire speaker, fire-

alarm signalling 

device 

өрт хабарлағышы 

жүйесінің кабелі 

кабель системы 

пожарной 

сигнализации 

fire alarm cable 

өрт хабарлағышынан 

қауіп-қатер дабылын 

беру 

передача сигнала 

тревоги от пожарного 

извещателя 

transmission of box 

alarms 

өрт хабарлағышының 

модулі 

модуль пожарной 

сигнализации 

fire alarm module 

өрт хабарлағышының 
сыртқа шығарылған 

бастиегі 

вынесенная головка 
пожарного 

извещателя 

remote sensor head 

өрт шарпыған аймақ область, охваченная 

пожаром 

areaaffectedbyfire, 

conflagrationarea 

өрт шектеулері пожарные 

ограничения 

fire restrictions 

өрт шелегі пожарное ведро fire pail, fire bucket 

өрт 

шетінепараллельөртке 

қарсы жолақ жасау 

әдісі 

метод создания 

противопожарной 

полосы параллельно 

кромке пожара 

parallel method 

өрт ысырмасы пожарный затвор fire shutter 

өрт ісі пожарное дело fire matter 

өрт ісі пожарное дело firemanship 

өртелген саз кірпіш обожжённый 

глиняный кирпич 

clay-fired brick 

өртеу отжиг firing 

өртеу алдындағы іс-

шаралар 

мероприятия перед 

выжиганием 

pre-firing 

өртеу қызметінің 

бастығы 

начальник службы 

выжигания 

firing boss 

өртке апарып 

соқтырған әрекет 

действя, повлёкшие 

пожар 

acts bringingabout 

fire 

өртке бейімді орман лес, склонный к 
пожару 

fire-prone forest 

өртке даярлық готовностьк пожару fire preparedness 

өртке дейінгі міндет обязанности до 

пожара 

duties before fire 
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өртке есептелген 

конструкция 

рассчитанная на 

пожар конструкция 

fire-rated 

construction 

өртке жақындық близость к пожару proximity to fire 

өртке күзетіне алынған 

аймақтар картасы 

картазон, взятых под 

пожарную охрану 

map of fire 

protection area 

өртке қарсы аралық, 

өртке қарсы бөгет, 

өртке қарсы қалқан 

противопожарная 

перегородка 

fire-proof bulkhead, 

fire-resisting 

bulkhead, fire 

separating wall, 

fire-divisionwall, 

firebreak, 

flamebaffle 

өртке қарсы арық 
(орман өртін сөндіру 

кезіндегі) 

противопожарная 
канава (при тушении 

лесного пожара) 

fire trench 

өртке қарсы 

басқарудың оқу 

курстары 

учебные курсы по 

противопожарному 

регулированию 

firemanagementtrai

ningcourses 

өртке қарсы бөлік противопожарный 

отсек 

fire compartment, 

fire-tight 

compartment 

өртке қарсы бүркеу противопожарная 

завеса 

fire curtain 

өртке қарсы есік 

жиынтығы 

комплект 

противопожарной 

двери 

fire door hardware 

өртке қарсы есікті жабу закрывание 

противопожарной 

двери 

fire door closure 

өртке қарсы жабдықтар 

бойынша инженер 

инженер по 

противопожарному 
оборудованию 

fire apparatus 

engineer 

өртке қарсы жолағын 

салу бойынша команда  

команда по 

сооружению 

противопожарной 

полосы  

line-building crew 

өртке қарсы жолағынан 

тыс қызмет  

деятельность вне 

противопожарной 

полосы  

non fireline 

activities 

өртке қарсы жолақ 

ішіндегі қалған жану 

ошақтарын сөндіріп 

дотушивание 

оставшихся очагов 

горения внутри 

mop-up inside line 
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аяқтау противопожарной 

полосы 

өртке қарсы жолақтың 

ұзындығы 

длина 

противопожарной 

полосы 

length of line 

өртке қарсы қорғаныс противопожарная 

оборона 

fire defence, fire 

protection 

өртке қарсы қорғаныс 

аймағы 

зона 

противопожарной 

защиты 

protection unit 

өртке қарсы қорғаныс 

бойынша бірлестік 

объединение по 

противопожарной 

защите 

fire protection 

community 

өртке қарсы қорғаныс 
бойынша міндет 

обязанности по 
противопожарной 

защите 

fire protection 
obligations 

өртке қарсы қорғаныс 

нысаны 

объект 

противопожарной 

защиты 

fire protection unit 

өртке қарсы 

қорғанысқа үйрету 

обучение 

противопожарной 

защите 

fire protection 

education 

өртке қарсы 

қорғанысты зерттеу 

изучение 

противопожарной 

защиты 

fire protection study 

өртке қарсы 

қорғанысты пайдалану 

использование 

противопожарной 

защиты 

fire protection use 

өртке қарсы қорғау противопожарная 

защита 

fire protection, 

firecontrol 

өртке қарсы қорғау 
аймағы 

область 
противопожарной 

защиты 

fire field 

өртке қарсы қорғау 

жүйесінің істен шығуы 

отказ системы 

противопожарной 

защиты 

failure of fire 

protection system 

өртке қарсы қорғау 

шаралары 

меры 

противопожарной 

защиты 

fire protection 

measures 

өртке қарсы қорғаудың 

құқықтық аспектілері 

правовые аспекты 

противопожарной 

защиты 

legal aspects of fire 

protection 
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өртке қарсы қоспа огнезащитная добавка fire protective 

additive 

өртке қарсы құжаттама противопожарная 

документация 

fire documentation 

өртке қарсы қызметті 

ұйымдастыру 

организация 

противопожарной 

службы 

fire service 

technology 

өртке қарсы қызметінің 

лауазымды тұлғасы 

должностное лицо 

противопожарной 

службы 

fire official, fire 

service official 

өртке қарсы режимді 

сақтауды жүйелі 

тексеру 

регулярное 

инспектирование 

соблюдения 
противопожарного 

режима 

fire security routine 

inspection 

өртке қарсы реттеу 

бойынша қызмет 

деятельность по 

противопожарному 

регулированию 

fire management 

activities 

өртке қарсы реттеу 

құралы 

инструмент 

противопожарного 

регулирования 

fire management 

tool 

өртке қарсы реттеуге 

үйрету 

обучение 

противопожарному 

регулированию 

fire management 

training 

өртке қарсы 

сақтандыру шарты 

договор 

противопожарного 

страхования 

fire insurance 

contract 

өртке қарсы тосқауыл противопожарный 

барьер 

anti-fire barrier, fire 

break 

өртке қарсы шаралар противопожарные 

меры 

fire procedures 

өртке қарсы шараларды 

үйлестіруші 

координатор 

противопожарных 

мероприятий 

fire coordinator 

өртке қарсы шектеумен с противопожарным 

ограничением 

fire-limiting 

өртке қатысты ақпарат информация, 

связанная с пожаром 

fire-related 

information 

өртке қатыстырылған 

материалдар 

материалы, 

вовлечённые в пожар 

materials involved 

in fire 

өртке қауіпсіз 

жанармай 

пожаробезопасное 

горючее 

fire-safe fuel 
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өртке қауіпсіз 

конструкция 

пожаробезопасная 

конструкция 

fire-safety design 

өртке қауіпсіз 

конфигурация 

пожаробезопасная 

конфигурация 

fire safety form 

өртке қауіпті ауа райын 

болжау картасы 

карта 

прогнозирования 

пожароопасной 

погоды 

fire weather 

forecast map 

өртке қауіпті жүк огнеопасный груз flammable freight 

өртке оралған охват пожаром incidence offire, 

fire coverage 

өртке оранған аймақ зона, охваченная 

пожаром 

areaimpactedbyfire 

өртке су беру 

нормалары 

нормы подачи воды 

на пожаре 

fire flow standards 

өртке су себетін түтік 
құбыры бар 

автокөлігінің 

сыйымдылығы 

вместимость 
пожарного рукавного 

автомобиля 

hose load capacity 

өртке төзімді бөрене огнестойкая балка fire-resisting beam 

өртке төзімді ғимарат пожаростойкое 

здание 

fire-resistive 

building 

өртке төзімді жабынды пожаростойкое 

перекрытие 

compartmentfloor, 

fire-resisting floor 

өртке төзімді жапқыш пожаростойкая 

заслонка 

fire-resisting 

damper 

өртке төзімді 

конструкция 

пожаростойкая 

конструкция 

fire-resistant 

structure 

өртке төзімді 

магистраль 

пожаростойкая 

магистраль 

fire-resisting trunk 

өртке төзімсіз ғимарат непожаростойкое 

здание 

nonfire-resistive 

building 

өртке ұқсатқыш  имитатор пожара  fire simulator, fire 

incident simulator, 

fire-test simulator 

өртке шалдыққыш 
аймақ 

зона, склонная к 
пожару 

fire-pronearea 

өртке шығу выезд на пожар fire response, fire 

fighters turnout 

өртпен ағаштың 

әлсіреуі 

дерево, ослабленное 

пожаром 

fire-weakened tree 

өртпен байланысты действя в связи с fire-related 
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әрекет пожаром activities 

өртпен байланысты 

қауіп 

опасность, связанная 

с пожаром 

hazard associated 

with fire 

өртпен байланысты 

мәселелер бойынша 

оқыту 

обучение по 

вопросам, связанным 

с пожаром 

fire-related training 

өртпен байланысты 

медициналық ғылым 

медицинская наука, 

связанная с пожаром 

fire-related medical 

science 

өртпен байланысты 

опат болу 

гибель, связанная с 

пожаром 

fire-related death 

өртпен күресу борьба с пожаром fire-fighting, 

firecontrol 

өртпен күресу 

операциясы 

операция по борьбе с 

пожаром 

fire fighting 

operation 

өртпен күресу тарихы история борьбы с 

пожарами 

history of fire 

fighting 

өртпен күресу үшін 
өртең жерді пайдалану 

использование пала 
для борьбы с 

пожаром 

use of fire to fight 
fire 

өртпен күресу 

шаралары 

меры борьбы с 

пожаром 

fire procedures 

өрттегі әрекетке 

жауапкершілік 

ответственность за 

деятельность на 

пожаре 

fire responsibility 

өрттен белсенді 

қорғаныс 

активная защита от 

пожара 

active fire defence 

өрттен емес зардап 

шеккен 

жертва, пострадавшая 

не от пожара 

non-fire victim 

өрттен кейін 

ағаштардың қурап 

қалуы 

засыхание деревьев 

после пожара 

post-fire tree 

mortality 

өрттен кейін бағалау оценка после пожара post-fire assessment 

өрттен кейін жұмысты 

қалпына келтіру 

восстановление 

работы после пожара 

fire recovery 

өрттен кейін қалпына 

келтіру 

восстановление после 

пожара 

post-fire 

regeneration 
өрттен кейін орманды 

табиғи қалпына келтіру 

(орман өртінен кейін) 

естественное 

лесовосстановление 

после пожара (после 

лесного пожара) 

post-fire natural 

reforestation 

өрттен кейін 

орындалатын операция 

операция, 

выполняемая после 

post-fireoperation 
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(спринклерлерді ағыту 

және тағы басқалары) 

пожара (выключение 

спринклеров и др.) 

өрттен кейінгі жағдай атмосфера после 

пожара 

post-fire 

atmosphere 

өрттен кейінгі 

мониторинг 

мониторинг после 

пожара 

post-fire monitoring 

өрттен кейінгі орман лес после пожара post-fire forest 

өрттен келген шығын издержки из-за 

пожара 

firecosts 

өрттен келген 

шығындарды төлеу 

возмещение убытков 

от пожара 

indemnity for a fire 

loss, fire indemnity 

өрттен қираған ғимарат здание, разрушенное 

пожаром 

fire-damaged house 

өрттен қорғайтын 

құраммен жабылған 

сүрек 

древесина, покрытая 

огнезащитным 

составом 

fire retardant 

impregnated wood 

өрттен қорғалған аймақ зона, защищённая от 
пожара 

areaprotectedfromfi
re, fire-

protectedarea 

өрттен қорғалған 

вестибюль 

пожарозащищённый 

вестибюль 

fire lobby 

өрттен қорғалмаған 

аймақ 

зона, незащищённая 

от пожара 

areanonprotectedfro

mfire 

өрттен қорғау защита от пожара firedefence 

өрттен қорғау 

инспекциясы 

инспекция пожарной 

охраны 

fire inspectorate 

өрттен қорғау туралы 

заң 

закон о пожарной 

охране 

fire services act 

өрттен қорғау ұйымы организация по 

защите от пожара 

fire organization, 

fire protection 

organization 

өрттен қорғауға 

арналған авиациялық 

топ 

авиационная группа 

для защиты от 

пожаров 

aerial fire 

protection group 

өрттен қорғауға 
арналған жол 

дорога для защиты от 
пожара 

fire protection road   

өрттен қорғауға 

арналған топ 

группа для защиты от 

пожаров 

fireprotectiongroup 

өрттен құтқару 

автокөлігі 

пожарно-

спасательный 

автомобиль 

fire rescue vehicle, 

pumpescape 

өрттен құтқару қызметі подконтрольная зона fire officer’s area of 
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қызметкерінің 

бақылаудағы аймағы 

сотрудника пожарно-

спасательной службы 

responsibility 

өрттен құтқару 

мотоциклі 

пожарно-

спасательный 

мотоцикл 

fire-rescue 

motorcycle 

өрттен лезде опат болу мгновенная гибель от 

пожара 

instantaneous fire-

killing 

өрттен опат болу гибель от пожара firedeath, fire-

killing 

өрттен сақтандыруға 

жұмсалатын шығын 

затраты на пожарное 

страхование 

costs of fire 

insurance 

өрттен сылбыр қорғану пассивная защита от 

пожара 

passive fire defence 

өрттенетін қалта 

(орман өртін сөндіру 
кезіндегі) 

выжигаемый карман 

(при тушении лесного 
пожара) 

burn out pocket 

өрттен-құтқару 

жабдықтары 

пожарно-

спасательное 

оборудование 

crash fire 

equipment 

өрттен-құтқару 

қызметін 

бағдарламалық 

қамсыздандыру 

программное 

обеспечение для 

пожарно-

спасательной службы 

fire service 

software 

өрттерді табу картасы карта нахождения 

пожаров 

firelocationmap 

өрт-техникалық алдын 

ала тексеру 

профилактическое 

пожарно-техническое 

инспектирование 

firepreventioninspe

ction 

өрт-техникалық 

жабдықтар 

пожарно-техническое 

вооружение 

fire-control 

equipment 

өрт-техникалық 

тексеру 

пожарно-техническое 

инспектирование 

fireinspection 

өртті тергеу тобы группа расследования 
пожара 

fire investigation 
team 

өртті анықтау 

алгоритмі(мыс., 

спутниктен) 

алгоритм 

обнаружения пожара 

(напр., со спутника) 

fire detection 

algorithm 

өртті анықтаушы дознаватель пожара fire investigator, 

fire researcher 

өртті бақылау противопожарное 

наблюдение 

fire surveillance 

өртті бақылау пожарная fire tower, fire 
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мұнарасы наблюдательная 

вышка 

lookout, fire watch 

tower 

өртті басу операциясы операция по 

подавлению пожара 

fire suppression 

operation 

өртті болдырмау 

бойынша клуб 

(қоғамдық ұйым) 

клуб по 

предотвращению 

пожаров 

(общественная 

организация) 

fire prevention club 

өртті болдырмау 

бойынша науқан, 

(насихаттау бойынша) 
өрт қауіпсіздігі 

саласындағы науқан 

кампания по 

предотвращению 

пожаров, кампания в 
области пожарной 

безопасности (по 

пропаганде) 

fire prevention 

campaign 

өртті болдырмау 

тұжырымдамасы 

концепция 

предотвращения 

пожара 

fire prevention idea 

өртті бөлетін жабынды пожароразделитель-

ное перекрытие 

fire-separating floor 

өртті бөлу жиынтығы пожароразделитель-

ный комплект 

fire division 

assembly 

өртті ерте табу раннее обнаружение 

пожара 

early fire detection 

өртті ескерту апталығы неделя 

предупреждения 

пожаров 

fire prevention 

week 

өртті ескерту 

нұсқаулығы 

предупредительная 

пожарная инструкция 

fire instruction 

notice 

өртті ескертуге 

арналған авиация 
(мысалы, орман) 

авиация для 

предупреждения 
пожара  

aviation for fire 

prevention 

өртті жою, өртті 

толығымен сөндіру 

ликвидация пожара complete 

extinguishment, full 

extinguishment, 

total 

extinguishment 

өртті зерттеу исследование  пожара fire research 

өртті зерттеу бойынша 

оқу курстары 

учебные курсы по 

исследованию 

пожаров 

fireinvestigationcou

rses 

өртті кесіп тастау отсечение пожара fire cut-off 
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өртті компьютерлік 

моделдеу 

компьютерное 

моделирование 

пожара 

computer fire 

simulation 

өртті кідіріп табу задержка с 

обнаружением 

пожара 

delay before 

discovery of fire 

өртті қадағалау 

бойынша инженер 

инженер по 

пожарному надзору 

fire protection 

engineer 

өртті қадағалау 

инспекторы 

инспектор пожарного 

надзора 

fireman 

өртті моделдеу моделирование 

пожара 

fire modeling, fire 

simulation 

өртті мониторингтау 

картасы 

карта мониторинга 

пожаров 

fire monitoring map 

өртті нормалау, өртті 
реттеу 

пожарное 
нормирование 

fire grading 

өртті оқшаулау локализация пожара fire stabilization 

өртті сандық моделдеу численное 

моделирование 

пожара 

numerical fire 

modeling 

өртті сезу ощущение пожара feeling offire 

өртті сөндіру бойынша 

қызмет 

деятельность по 

тушению пожара 

fire fighting 

activities 

өртті сөндіру шығыны издержки по 

тушению пожара 

fireextinguishingco

sts 

өртті сөндіруге қажетті 

су 

вода, необходимая 

для тушения пожара 

water needed to 

suppress the fire 

өртті статистикалық 

талдау 

статистический 

анализ пожаров 

statisticalanalysis of 

fires 

өртті сумен құюшы заливщик водой 

пожара 

scupper 

өртті табу обнаружение пожара fire detection, 

discovery of fire, 

fire finding 

өртті табу уақыты 
(мыс.,спутниктен 

орман өртін) 

время обнаружения 
пожара (напр., 

лесного пожара со 

спутника) 

fire detection time 

өртті талдау анализ пожара analysis of fire, fire 

analysis 

өртті тежеуші материал пожаросдерживаю-

щий материал 

fire-retardent 

material 
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өртті тергеу туралы 

есеп 

отчёт о 

расследовании 

пожара 

fire investigation 

report 

өртті шабуылдау атака на пожар fire attack 

өрттің адамға әсері влияние пожара на 

человека 

effect of fire on 

human 

өрттің алдын алу 

бойынша агент 

агент по пожарной 

профилактике 

fire agent 

өрттің алдын алу 

бойынша ақпарат 

пожарно-

профилактическая 

информация 

fire prevention 

information 

өрттің алдын алу 

бойынша міндет 

обязанности по 

пожарной 

профилактике 

fire prevention 

duties 

өрттің алдын алу 
бойынша нұсқаулық 

директива по 
пожарной 

профилактике 

fire prevention 
letter 

өрттің алдын алу бөлімі отдел пожарной 

профилактики 

fire prevention 

bureau 

өрттің алдын алу 

қызметі 

пожарно-

профилактическая 

деятельность 

fire prevention 

activities, fire-safe 

activities 

өрттің алдын алу 

шаралары 

меры пожарной 

профилактики 

fire prevention 

measures, fire 

prevention actions 

өрттің алдын алу 

шараларына үйретуші 

офицер 

офицер по обучению 

мерам пожарной 

профилактики 

fire prevention 

officer 

өрттің алыс 

қашықтыққа ауысуы  

переброс пожара на 

большое расстояние  

long-distance  

spotting 

өрттің аяқталуы исход пожара conclusion of fire 

өрттің басталу уақыты время начала пожара time of fire 

өрттің басталуы начало пожара start of fire, fire 
inception 

өрттің басын табу обнаружить 

началопожара 

to identify fire start 

өрттің бейнежазбасы видеозапись пожара videotape of the fire 

өрттің бір шатқалдан 

басқа жағына ауысуы 

переброс пожара с 

одной стороны 

ущелья на другую 

cross-canyon 

spotting 

өрттің жақындауы 

(орман) 

наступление 

пожара(лесного) 

advance of the fire 
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өрттің компьютерлік 

моделі 

компьютерная модель 

пожара 

computer fire 

model, computer 

firesimulation 

өрттің қайталану 

интервалы 

интервал повторения 

пожара 

fire-return interval 

өрттің қалған 

ошақтарын жоюға 

арналған құрал 

инструмент для 

ликвидации 

оставшихся очагов 

пожара 

mop-up tool 

өрттің математикалық 

моделі 

математическая 

модель пожара 

mathematical fire 

model 

өрттің өмірге қауіпті 

ықпал етуі 

опасное для жизни 

воздействие  пожара 

fire-killing action 

өрттің өрбу бағыты направление развития 
пожара 

direction of the fire 

өрттің өрбу үлгісі модель развития 

пожара 

fire growth model 

өрттің өте қиын аймағы критическая зона 

пожара 

criticalfirearea 

өрттің өшуі затухание пожара fire decay 

өрттің пайда болуына 

ықпал ететін материал 

материал, 

способствующий 

возникновению 

пожара 

fire-starting 

material 

өрттің сандық моделі численная модель 

пожара 

numerical fire 

model 

өрттің түрі видпожара type of fire 

өрттің ұзақтығы длительность пожара time of fire 

өрттің физикалық 

моделі 

физическая модель 

пожара 

physical fire model 

өрттің шығу жері место возникновения 

пожара 

fireplace 

өрттің шығу көзі источник пожара fire origin, fire 

starter, source of 
fire 

өрттің шығуы возникновение 

пожара 

fire initiation 

өрттің шығуы выброс пламени flameover, outbreak 

of fire, projection of 

flame, escape of 

backfire, flame 

impingement 
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өрттің ықпалы воздействие  пожара impact of fire, 

implication of fire 

өрті аймағын 

аэрофототүсіру (орман) 

аэрофотография зоны 

пожара (лесного) 

aerial photograph of 

fire area 

өртіне тура шабуылдау 

(орман) 

атака 

непосредственно на 

пожар (лесной) 

direct attack 

өртінің ауысу 

мүмкіндігі(орман) 

вероятность 

перебрасывания 

пожара (лесного) 

probability of fire  

spotting 

өртінің 

қозғалысы(орман) 

движение пожара 

(лесного) 

firerun 

өршіп жану усилившееся горение enhanced burning 

өрілген (өрт жеңі) с оплёткой 

(пожарный рукав) 

braicled 

өсімдіктердің ашық 
жану 

открытое горение 
растительности 

open vegetation 
burning 

өткізбейтін непроницаемый impermeable 

өткір сойдақтісті 

байланыстырушы 

бастиек 

соединительная 

головка с острыми 

клыками 

pin lug coupling 

өткір ұшты күрек остроконечная лопата pointed shovel 

өтпелі жалғастырғыш переходная муфта adapter 

өтуге болатын бағдар  

(төтенше жағдай 

кезінде) 

проходимый маршрут 

(при ЧС) 

passable route 

өшу  затухание attenuation,decay 

өшу диаметрі (сыни) диаметр затухания  quenching diameter 

өшірудиаметрі диаметр гашения quenching diameter 

П 

пайдалануға қауіпсіз безопасный для 

использования 

safe for use 

пайдаланылған газдар выхлопные газы exhaustfumes 

пайдаланылған 

жанармай 

использованное 

горючее 

affectedfuel 

пайдаланылмаған 

жанармай 

неиспользованное 

горючее 

unaffectedfuel 

пакет пакет packet 

паллета паллета pallet 

пандемия, індет пандемия pandemics 

пандус, сырғыма 

баспалдақ 

пандус ramp 
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панель панель panel; plate 

панельдерді кесуге 

арналған құрал 

инструмент для 

разрезания панелей 

panel cutting tool 

парамедик парамедик paramedic 

параметр параметр parameter, value 

парапсихолог парапсихолог parapsychologist 

парашют парашют parachute 

парашют типті 

көтеретін үрлемелі қап 

(су асты жұмыстары 

үшін) 

надувной подъёмный 

мешок парашютного 

типа (для подводных 

работ) 

parachute-type 

inflatable lifting 

bag 

парашют типті 

микроқалпына 

келтіретін қап (су асты 

жұмыстары үшін) 

микровосстановитель

ный мешок 

парашютного типа 

(для подводных 

работ) 

parachute-type 

micro recovery bag 

парашютпен секіруші, 
парашютист 

парашютист jumper, parachutist 

парашютты десант 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

парашютный десант parachute delivery 

парашюттік пышақ парашютный нож parachute harness 

knife 

патруль, күзет патруль patrol 

патрульдеу,тору,торуы

лдау,шолғындау 

патрулирование patrolling 

пациенттерді 

тасымалдауға арналған 

автомобиль 

(емделушілерді) 

автомобиль для 

транспортировки 

пациентов 

patient-

carryingvehicle 

пәтер квартира flat 

пәтерге орналастыру квартирование lodging 

педальмен 

басқарылатын клапан 

клапанс педальным 

управлением 

footvalve 

пейджер пейджер pager 

пеленгілеу үшін 

апаттық таратқыш 
(зардап шеккенді) 

аварийный 

передатчик для 
пеленгации 

(пострадавшего) 

emergency locator 

transmitter 

перекладина бөрене 

салма, көлденең ағаш, 

көпір ағаш,маңдайша 

перекрытие shut, shutdown, 

shutoff 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0/
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периметр периметр perimeter   

периферия бойымен 

суыну (өрттің) 

охлаждениепо 

периферии (пожара) 

boundary cooling 

пернетақта клавиатура keyboard 

пикап пикап pickup 

пирогенді пирогенный pyrogenic 

пиролиз пиролиз pyrolysis 

пироман пироман pyromaniac, 

arsonist 

пирометр пирометр pyrometer 

пиротехника пиротехника pyrotechnics 

пиротехникалық 

тұтандырғыш 

пиротехнический 

запал 

fuse 

пирофор пирофор pyrophorus 

платформасы 

(тұғырнамасы) бар 

автокөтергіш 

автоподъёмник с 

платформой 

elevating platform 

truck 

пневматикалы уатпа 

балға 

пневматический 

отбойный молоток 

jack hammer, 

pneumatic drill   

пневматикалық клапан пневматическийклапа

н 

pneumatic valve 

пневматикалық қашау пневматическое 

зубило 

air chisel 

Пневматикалық құрал пневматический 
инструмент 

air impact tool, air-
operated tool 

пневматикалық шығыр пневматическая 

лебёдка 

pneumatic winch 

пневмоқаңқалы 

госпиталь модулі 

госпитальный 

пневмокаркасный 

модуль 

hospital’s inflatable 

module 

пневмосоққылы құрал пневмоударный 

инструмент 

air impact tool, air-

operated tool 

полимер материал полимерный 

материал 

polymer material 

полимерлі үлбірлі 

түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель с 

полимерной плёнкой 

polymer film smoke 

fire detector 

полиция департаменті департамент полиции police department 

полиция диспетчері диспетчер полиции police dispatcher 

полярлық 

сұйықтықтарды 

сөндіруге арналған 

концентрат-

пенообразователь для 

тушения полярных 

alcohol resistant 

foam concentrate 
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көбіктүзуші-

концентрат 

жидкостей 

понтон көпір понтонный мост boat bridge, float 

bridge, floating 

bridge 

практикалық әрекеттер 

бойынша сауалнама 

парағы (төтенше 

жағдай кезінде) 

опросный лист по 

практическим 

действиям (при ЧС) 

action-oriented 

checklist 

практикалық 

бағдарлану курстары 

курсы с практической 

ориентацией 

practically-

orientedcourses 

протеинді әмбебап 

көбік 

универсальнаяпротеи

новаяпена 

protein all-purpose 

foam 

протеинді көбік протеиновая пена proteinfoam 

протеинді 
көбіктендіргіш 

протеиновый 
пенообразователь 

protein foam 
concentrate 

профилактикалық 

медицина, алдын алу 

медицинасы 

профилактическая 

медицина 

preventivemedicine 

психикалық денсаулық психическое здоровье mental health, 

psychological 

health 

психологиялық ахуал психологический 

климат 

psychological 

climate 

психологиялық тұзақ психологическая 

ловушка 

psychologicaltrap 

пышақ нож knife 

піспекті клапан поршневой клапан piston valve 

піспекті сорап поршневой насос reciprocating pump 

пісіру аппараты сварочный аппарат welder 

пісіру жанарғысы сварочная горелка welding torch 

пішіннің өзгеруі; 

түрдің өзгеруі, 

деформация 

деформация deformation 

Р 

радар көмегімен 

жаңбырды өлшеу 
(болжауға арналған) 

измерение дождя с 

помощью радара (для 
прогнозирования) 

radar rainfall 

measurements 

радиация 

мөлшерлемесі 

доза радиации dose of radiation 

радиациядан қорғану радиационная защита radiation protection 

радиациялық жағдай радиационная radiological 
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обстановка situation 

радиациялық қауіп 

белгісі 

знак радиационной 

опасности 

radiation warning 

symbol 

радиациялық 

қауіпсіздік 

радиационная 

безопасность 

radiological safety 

радиациялық 

қауіпсіздік бойынша 

нормативті құжаттар 

нормативные 

документы по 

радиационной 

безопасности 

radiation safety 

regulations 

радиациялық қауіпті 

объект 

радиационно-

опасный объект 

radiation hazard site 

радиациялық қыздыру радиационный нагрев radiative heating 

радиациялық, 

химиялық және 

биологиялық қорғаныс 

радиационная, 

биологическая и 

химическая защита 

NBCdefence  

радиацияның өлтіретін 
дозасы 

смертельная доза 
радиации 

lethal dose of 
radiation 

радиоактивті доза радиоактивная доза radiation dose 

радиоактивті зақымға 

ұшыраған құрбан 

жертва, подвергшаяся 

радиоактивному 

заражению 

radiologically 

contaminated 

victim 

радиоактивті йодтың 

шоғырлануы 

концентрация 

радиоактивного йода 

radio iodine 

concentration 

радиоактивті 

қалдықтар 

радиоактивные 

отходы 

nuclear waste, 

radioactive 

wastage, dumped 

radioactive 

substances 

радиоактивті 

қалдықтарды жоюға 

арналған ғимарат 

здание для 

утилизации 

радиоактивных 
отходов 

radwaste building 

радиоактивті 

қалдықтарды 

тасымалдау бағыты 

маршрут перевозки 

радиоактивных 

отходов 

nuclear waste 

shipment route 

радиоактивті 

материалдар 

радиоактивные 

материалы 

radioactives 

радиоактивті 

сәулеленудің 

бейтараптандырғышы 

нейтрализатор 

радиоактивного 

излучения 

radioactive 

neutralizer 

радиоактивті 

шөгінділер 

выпадение 

радиоактивных 

radiation fallout 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
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осадков 

радиоактивтік бергіш датчик 

радиоактивности 

radiationdetector 

радиоактивтік 

сәулелену 

радиоактивное 

излучение 

nuclear radiation 

радиобайланыс 

жүйесімен тыныс алу 

аппараты 

дыхательный аппарат 

с системой 

радиосвязи 

communication set 

breathing apparatus 

радиобелсенді жұқтыру радиоактивное 

заражение 

nuclear 

contamination, 

radioactive 

contamination, 

radiological 
contamination 

радиобелсенді 

материалдарды жұту 

вдыханиерадиоактивн

ых материалов 

inhalation of 

radioactive 

materials 

радиобелсенді 

материалдарды 

тарту(төтенше 

жағдай кезінде) 

вовлечение 

радиоактивных 

материалов 

incorporation of 

radioactive material 

радиобелсенді 

материалдың 

шығарылуы 

выброс 

радиоактивного 

материала 

liberation of 

radioactive material 

радиобелсенділіктің 

шығарылуы 

выброс 

радиоактивности 

radiological release, 

release of radiation 

радиодан автоматты 

хабарлау 

автоматическое 

оповещение по радио 

automaticbroadcast 

радиодан ескерту 

жариялау 

предупреждающее 

оповещение по радио 

warningbroadcast 

радиодан хабарлау 
арқылы 

мобилизациялау 

(әскерге шақыру) 

мобилизация с 
объявлением по 

радио 

radio mobilization 

радиоизотопты вакуум 

өлшеуішпен өлшеу 

измерение 

радиоизотопным 

вакуумметром 

radioactive gauging 

радиоизотопты өрт 

хабарлағышы 

радиоизотопный 

пожарный 

извещатель 

radiation detector 

радиоқабылдаудың 

болмау аймағы 

зона отсутствия 

радиоприёма 

shadowarea 
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радиоландырылған 

автокөлік 

радиофицированный 

автомобиль 

radio-

equippedvehicle 

радиосәулелену қуаты 

(өртті қоздыруға 

арналған) 

мощность 

радиоизлучения (для 

инициирования 

пожара) 

radio-frequency 

power 

радиосәулендіруден 

оталу 

воспламенение от 

радио излучения 

radio frequency 

ignition 

радиотелефонды 

шақыру 

радиотелефонный 

вызов 

radio-to-telephone 

call 

рауалы доза 

(радиоактивті 

сәулеленудің) 

допустимая доза  

(радиоактивного 

облучения) 

permissible 

exposure 

редукциялық 
қақпақпен 

жалғастырғыш тетік 

переходник с 
редукционным 

клапаном 

reducing adapter 

резеңке қосылған 

сыртқы қорғаныс киімі 

прорезиненная 

защитная верхняя 

одежда 

rubber protective 

coat 

резервті аппарат резервный аппарат reserve apparatus 

резервті өрт 

сөндірушілер 

командасы 

резервная пожарная 

команда 

reserve fire team 

резервтік автомобиль резервный 

автомобиль 

reseveengine 

резервуарлар паркі резервуарный парк tank farm 

рентгендік 

сәулешығару 

рентгеновское 

излучение 

X-ray 

ресурстар пайдалануды 

қадағалау 

отслеживание 

использования 

ресурсов 

tracking the use of 

resources 

ресурстар санаты категория ресурсов resource category 

ресурстар сұрату запрос на ресурсы resource request 

ресурстарға ағымдағы 
қажеттіліктерді 

қадағалау 

отслеживание 
текущих 

потребностей  

в ресурсах 

tracking of resource 
needs 

ресурстарға тапсырыс 

беру арнасы 

канал заказа ресурсов resource ordering 

channel 

ресурстарды жоспарлау 

бойынша қызмет 

деятельность по 

планированию 

ресурсов 

resource planning 

activities 
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ресурстардың 

жетіспеушілігі 

нехватка ресурсов resource shortage, 

resource shortfall 

ресурстардың 

жұтаңдануы 

истощение ресурсов depletion of 

resources 

роторлы сорғы роторный насос rotarypump 

рұқсат берілген тәуекел 

диапазоны 

диапазондопустимого 

риска 

acceptable risk 

range 

рұқсат етілген отты 

пайдалану  

санкционированное 

использование огня  

authorised use of 

fire 

рұқсат етілген 

шоғырлану 

допустимая 

концентрация 

allowable 

concentration 

С 

сабына дөймық резеңке 

кигізілген ағаш балға 

деревянный молотокс 

резиновым 

накостыльником 

rubber mallet 

сақ әрекеттер осторожные действия ware action 
сақтандырғыш 

диафрагма (қысым 

көтерілген кезде 

жарылады) 

предохранительная 

диафрагма 

(разрывается при 

превышении 

давления) 

bursting disc 

сақтандыру 

инспекторы 

страховой инспектор insurance inspector 

сақтандыру саласы отрасль страхования Class of insurance 

сақтандыруды бастау начало страхования incapacity of 

insurance cover 

сақтандыруды тарту 

жөніндегі комиссия 

комиссия по 

привлечению 

страхования 

acquisition 

commission 

сақтандырудың мән-

мағынасын тексеру 

инспектирование на 

предмет страхования 

insurance 

inspection 

сақтандырылған; 

сақтандырылушы 

застрахованный assured, insurant, 

secure 

сақтық нормалары нормы 
предосторожности 

safeguardingnorms 

сақтық шаралары меры 

предосторожности 

precaution ary 

measures, 

prevention 

measures 

сала отрасль sector, class 

салғырт газдар 

атмосферасы 

атмосфера инертных 

газов 

inert atmosphere 
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салдарды моделдеу моделирование 

последствий 

consequence 

modeling 

салдарын жою 

операциясы  

операция по 

ликвидации 

последствий (при ЧС) 

response operation 

салқындататын мұнара охлаждающая башня cooling tower 

салқындататын 

сұйықтық 

охлаждающая 

жидкость 

coolant 

салқындау, суу, суыту, 

суыну 

охлаждение cooling, 

refrigeration 

салмақ вес  weight 

салмақ күші әсерімен 

конвекция 

конвекция под 

действием силы 

тяжести 

gravity-induced 

convection 

салмақсыздықта жану 
негіздері 

основы горения в 
невесомости 

microgravity 
combustion 

fundamentals 

салмақсыздықтағы 

жалын 

пламя в невесомости microgravity flame, 

reduced-gravity 

flame 

салмақсыздықтағы өрт 

динамикасы 

динамика пожара вне 

весомости 

microgravity fire 

behaviour 

салмақты таңбалау маркировка веса weight marking 

санат, категория категория class, category 

сандық карта цифровая карта digitalmap 

санитарлы авиация санитарная авиация sanitary aviation 

санитарлы тікұшақ санитарный вертолёт helicopter 

ambulance 

санитарлық және 

медициналық 

үйлестіруші (төтенше 

жағдай кезінде) 

санитарный и 

медицинский 

координатор (при ЧС) 

health and medical 

coordinator 

санитарлық өлшем санитарный критерий health criterion 

санитарлық-алдын алу 

іс-шаралары 

санитарно-

профилактические 
мероприятия 

sanitary 

arrangements 

саңылау;тесік;жырық отверстие vent, outlet; 

pinhole, opening 

саңылаулы жанарғы щелевая горелка slot burner 

саңылаусыздық герметичность watertightness, 

leak-proofness, 

tightness 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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сапа, қасиет качество quality; feature 

саптама таңдау выбор насадки nozzle selection 

саптамадағы қысым давление на насадке nozzle pressure 

саптамадан су ағының 

берудің тиімді биіктігі 

эффективная высота 

подачи струи воды из 

насадка 

effective height of 

jet 

сарқынды суды тазарту очистка сточных вод sewage treatment 

сары түтін жёлтый дым yellowsmoke 

саты  лестница  ladder 

саты жиынтықтары бар 

өрт сөндіру автокөлігі 

пожарный 

автомобиль с 

комплектом лестниц 

serviceladdertruck 

саты жылжытуға 

байланысты жүктеме 

мониторингі 

мониторинг нагрузки 

в зависимости от 

выдвижения 

лестницы 

load & reach 

monitoring 

саты иіні колено лестницы laddersection 

саты құрылмасы конструкция 
лестницы 

ladder structure 

саты негізі основание лестницы ladder bed 

саты ұшы вершина лестницы ladder top 

сатыларымен мінуге 

арналған жаттығу 

мұнарасы (өрт) 

тренировочная вышка 

для залезания по 

лестницам 

(пожарная) 

ladder training 

tower 

сатымен жабдықталған оснащённый 

лестницей 

laddered 

сатының көлденең 

ағашы (дөңгелек 

басқыш) 

перекладина 

лестницы (круглая 

ступенька) 

ladder round 

сатының қолжетімділігі 

(ғимараттың жоғары 

қабаттарына) 

доступ лестницы (к 

верхним этажам 

здания) 

ladder access 

сатысы бар өрт 

автосорғысы 

пожарный автонасос 

с лестницей 

pumper-laddertruck 

сауал, сұрақ, сұрату, 

сұрау салу, сұратым 

запрос request, inquiry 

саусақ іздері отпечатки пальцев fingerprints 

сәйкестендіру идентификация identification 

сәйкестендіру белгісі 
(мысалы, баспанадағы) 

знаки дентификации 
(напр., на укрытии) 

identity marker 

сәйкестендіру идентификационная identification 
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таңбаламасы маркировка marking 

сәйкестендірілген 

белгі; сәйкестендіру 

белгісі 

идентификационный 

знак 

identification 

symbol 

сәуле шығару выход излучения radiation yield 

сәуле шығару 

коэффициенті 

коэффициент 

излучения 

emissivity 

сәуле шығару сезбегі датчик излучения radiationsensor 

сәулелену аймағы  зона излучения area of 

impingement 

сәулелену, сәуле 

шығару, сәулелендіру 

излучение radiation emission, 

ray 

сәулеленудің жеке 

дозасы 

индивидуальная доза 

облучения 

individual exposure 

dose 

сәулелердің таралу 
қарқыны 

интенсивность 
излучения 

radiant intensity, 
irradiance 

сәулелеу мөлшерлемесі доза облучения exposure-dose 

сәулешығару қуаты мощность излучения emisive power 

сезу (адамның сезім 

мүшелерімен) 

ощущение (органами 

чувств человека) 

feeling, sensation 

сезімтал микрофон чувствительный 

микрофон 

sensitive 

microphone 

сезінерлік жер сілкінісі ощутимое 

землетрясение 

sensible earthquake 

сейсмикаға төзімді 

құрылма 

сейсмостойкая 

конструкция 

earthquake-resistant 

construction, 

seismic resistant 

construction, 

earthquake-resistant 

design 

сейсмикалық әрекет сейсмическое 

действие 

seismic action 

сейсмикалық бақылау сейсмическое 

наблюдение 

seismic 

observation, 
seismic survey 

сейсмикалық 

белсенділік 

сейсмическая 

активность 

seismic activity, 

seismic-activity rate 

сейсмикалық деректер сейсмические данные seismicdata 

сейсмикалық емес 

(аумақ туралы) 

несейсмический (о 

территории) 

aseismic, non-

seismic 

сейсмикалық жағдай сейсмическая 

обстановка 

seismic situation 
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сейсмикалық жүктеме сейсмическая 

нагрузка 

seismic load 

сейсмикалық жылыстау миграция 

сейсмичности 

migration of 

seismicity 

сейсмикалық қауіпті 

есепке ала отыра 

конструкциялау 

нормалары 

нормы 

конструирования с 

учётом сейсмической 

опасности 

seismic design 

standards, seismic 

design codes 

   

сейсмикалық 

оқшаулау(ғимаратты) 

сейсмическая 

изоляция (зданий) 

seismic isolation 

сейсмикалық соңғы 
әсер аймағы 

зона сейсмического 
последействия 

aftershock area 

сейсмикалық 

тербелуі(жер 

қыртысының) 

сейсмические 

колебания(почвы) 

seismic vibrations, 

shaking of earth, 

shaking of ground, 

earth shaking, 

ground shaking, 

vibration of ground, 

ground vibrations 

сейсмикалық 

фактордан пайда 

болған апат 

бедствие, вызванное 

сейсмическим 

фактором 

seismic disaster 

сейсмикалықты шектеу локализация 

сейсмичности 

localization of 

seismicity 

сейсмологиялық бюро сейсмологическое 

бюро 

seismological 

bureau 

сейсмологиялық 

деректер 

сейсмологические 

данные 

seismological data 

секциялы жылжымалы 
саты 

секционная 
выдвижная лестница 

sectional ladder 

сел, сел жүру, су басу, 

тасқын, топан су, тілсіз 

жау 

наводнение flood, flooding, 

flood situation, 

flood incident, 

inundation 

сенімділік надёжность reliability, 

dependability 

сенімсіз, осал ненадёжный unsafe 

сең жүру кезіндегі 

кептеліс 

затор при ледоходе breakaway ice jam 

сермер маховик wheel 

серіктегі бергіш датчик на спутнике satellitesensor 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
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серіктен бақылау наблюдение со 

спутника 

satellite survey 

серіктен деректер данные со спутника satellite dat 

серіктен мониторинг 

жүргізу (жер бетінің) 

мониторинг со 

спутника (земной 

поверхности) 

 

серіктен орман өртін 

табу 

обнаружение лесного 

пожара со спутника 

satellite wildland 

fire detection 

серіктен өрттің 

табылуы 

обнаружение пожара 

со спутника 

satellite fire 

detection 

серіктерді қолданумен 

қашықтықтан бақылау 
(мысалы, өртті) 

дистанционный 

контроль с 
использованием 

спутников (напр., 

пожаров) 

satellite remote 

sensing 

сигнал беру передача сигнала transmission of 

signal 

сигнал беру орны место подачи сигнала call-point 

сигнал жабдығы сигнальное 

оборудование 

warning equipment 

синергетикалық апат синергетическое 

бедствие 

synergistic disaster 

синтетикалық көбік синтетическаяпена synthetic foam 

синтетикалық 

көбіктендіргіш 

синтетический 

пенообразователь 

synthetic foam 

concentrate 

синтетикалық 

талшықтар 

қорғауышымен костюм 

(қорғаныс) 

костюмс покрытием 

синтетическими 

волокнами 

(защитный) 

synthetic fiber-

coated suit 

сирек тоғай редкий лес sparse forest 

созу вытягивание stretch 

созу(сатыны түсірген 

кезде) 

оттяжка (при 

опускании лестницы) 

guy line 

созылмалы улану хроническое 
отравление 

chronic poisoning 

соңғы шығу, соңғы есік 

(эвакуациялау 

жолындағы) 

конечный выход  (на 

пути эвакуации) 

final exit 

сорап қондырғысының 

операторы 

оператор насосной 

установки 

pumpoperator 

сорап,сорғы,сорғыш насос pump, primer 

сорғы жиынтығы насосный комплект pump outfit 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BF/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D1%80%D2%93%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
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сорғы қозғағышы крыльчатка насоса pump impeller 

сорғы үшін «шығын-

қысым» қисығы 

кривая  «расход – 

давление» для насоса 

pump characteristic 

curve 

сорғыға арналған бөлек 

қозғалтқыш 

отдельный двигатель 

для насоса 

separate engine for 

pump 

сорғыдағы қысым давлениена насосе pump pressure, 

pump discharge 

pressure 

сорғыдан сору; жұмсақ 

сорғыш жең 

всасывание из насоса; 

мягкий всасывающий 

рукав 

soft suction 

сорғымен берілетін су подаваемая насосом 
вода 

pumping water 

сорғымен қосылған 

жеңдік желі 

рукавная линия, 

соединённая с 

насосом 

initial line 

сорғыны сумен 

толтыру 

заполнение водой 

насоса 

pump priming 

сорғыш өрт сөндіру 

жеңқұбырының 

бастиегіне арналған 

кілт 

ключ для головки 

всасывающего 

пожарного рукава 

suction wrench 

сорғыштар жұмысына 

жауапты (өрт сөндіру 

құралдарын беретін) 

ответственный за 

работу насосов 

(подачи огнетушащих 

средств) 

pumper boss 

сортаңдауы (жердің) засоление (почвы) salinization 

сору всасывание suction 

сору биіктігі (су беру 

кезінде) 

высота всасывания 

(при подаче воды) 

suction lift 

сору келте құбыры всасывающий 
патрубок 

suction intake 

сору, сорып шығару вытяжка extraction; 

aspiration 

сорушы бастиекке 

арналған кілт 

ключ для 

всасывающей головки 

suction spanner 

сорушы жалғастырғыш 

тетік 

всасывающий 

переходник 

suction adapter 

сорушы сорғы всасывающий  насос suctionpump 

сөйлесу мембранасы  переговорная 

мембрана 

speech diaphragm 

сөйлесу түйіспесі речевой контакт contact by speech 



247 

сөйлеу пейджері речевой пейджер voice pager 

сөнбеген жанартау действующий вулкан erupting volcano 

сөндіргішті қайта 

зарядтау 

перезарядка 

огнетушителя 

extinguisher 

recharging 

сөндіру тетігі (өртті) механизм тушения 

(пожара) 

extinguishing 

mechanism 

сөндіру, аяғына дейін 

сөндіру 

дотушивание mop-up 

сөндірілу;сөну выключение shutdown, shutoff, 

cut-off; silencing 

сөндіріп аяқтау 

операциясы (өртті) 

операция 

дотушивания 

(пожара) 

mop-up operation 

спирттерді сөндіруге 

арналған көбік 

пена для тушения 

спиртов 

alcohol type foam 

спринклер 
гидравликасы 

гидравлика 
спринклера 

sprinkler hydraulics 

спринклер жүйесінің 

басқарылатын клапаны 

управляющий клапан 

спринклерной 

системы 

deluge valve, 

deluge control 

valve 

спринклер клапанын 

ажыратқыш 

выключатель клапана 

спринклера 

sprinkler  switch 

спринклер құбырының 

диаметрі 

диаметр 

трубопровода 

спринклера 

sprinkler  pipe size 

спринклер 

қысымтығының су 

хабарлағышының 

тоқтату камерасы 

камера задержки 

водосигнального 

клапана спринклера 

sprinkler alarm 

valve retard 

chamber 

спринклер 

суландырғышы 

спринклерный 

ороситель 

sprinkler, sprinkler 

head 

спринклер 

шағылдырғышы 

отражатель 

спринклера 

sprinkler deflector 

спринклер іске 
қосылғанда ескертетін 

қоңырау 

предупредительный 
звонок при 

срабатывании 

спринклера 

sprinkler alarm 
gong 

спринклерде флекторы дефлектор 

спринклера 

sprinkler deflector, 

baffle 

спринклердегі қысым  давление  

в спринклере 

sprinkler pressure 

спринклердегі судың водосигнальный sprinkler alarm 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%BD%D1%83/
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кері бағытқа ауысуын 

болдырмайтын су 

дабылды клапан 

клапан, 

предотвращающий 

перемещение воды в 

обратном 

направлении  

valve clapper 

спринклерден көлденең 

бөгет(қорғайтын) 

горизонтальный 

барьер из 

спринклеров 

(защитный) 

sprinkler horizontal 

barrier 

спринклерден 

шыққандағы қысым 

давление на выходе 

спринклера 

sprinkler discharge 

pressure 

спринклерді ағыту 
клапаны 

клапан выключения 
спринклера 

sprinkler stop valve 

спринклерді орнату 

орны 

место установки 

спринклера 

sprinkler location 

спринклерді тексеру 

клапаны 

клапан проверки 

спринклера 

sprinkler test valve 

спринклердің жұмыс 

істеу уақыты 

время работы 

спринклера 

sprinkler operating 

time 

спринклерлер 

жиынтығы 

набор спринклеров sprinkler array 

спринклерлерді 

қолданумен өртке 

қарсы қорғау 

противопожарная 

защита  

с использованием 

спринклеров 

sprinkler protection 

спринклерлердің 

жіктемесі 

классификация 

спринклеров 

sprinkler 

classification 

спринклерлермен 

жабдықталған тұрғын 

үй 

жилище, 

оборудованное 

спринклерами 

sprinklered 

dwelling 

спринклерлермен 
жабдықталмаған 

тұрғын үй 

жилище, 
необорудованное 

спринклерами 

unsprinklered 
dwelling 

спринклерлі су 

шымылдығы 

спринклерная водяная 

завеса 

sprinkler water 

shield 

спринклерлік жүйемен 

жабдықталған ғимарат 

здание, 

оборудованное 

спринклерной 

системой 

fire-sprinklered 

building 

спринклерлік жүйемен 

толығымен 

жабдықталған ғимарат 

здание, полностью 

оборудованное 

спринклерной 

fully sprinklered 

building 
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системой 

спринклермен 

жабдықталған аймақ 

зона, оборудованная 

спринклерами 

sprinklered area 

спринклермен 

жабдықталмаған аймақ 

зона, 

необорудованная 

спринклерами 

unsprinklered area 

спринклерің су 

дабылды клапаны 

водосигнальный 

клапанспринклера 

sprinkler alarm 

valve 

спутниктен 

фототүсірілммен 

алынған кескін 

изображение, 

полученное 

фотосъёмкой со 

спутника 

satellite imagery 

спутниктерден 
талдау(мыс., ауа 

райын) 

анализ со спутников 
(напр., погоды) 

spatialanalysis 

стандартты 

құрғақшылық күні 

день стандартной 

сухости 

standard day 

стандартты теміржол 

вагоны 

стандартный 

железнодорожный 

вагон 

standard rail wagon 

станция бастығы начальник станции station commander 

статикалық қысымды 

теңшеуге арналған 

құрал 

инструмент для 

настройки 

статического 

давления 

static pressure 

setting tool 

статикалық өрт 

хабарлағышы 

статический  

пожарный 

извещатель 

static detector 

статикалық электр 

зарядынан жерге 

тұйықтау 

заземление от 

статического 

электрического 
заряда 

static grounding 

статикалық электрден 

өрт қаупі 

пожарная опасность 

от статического 

электричества 

staticfirehazard 

стационарлы аспалы 

саты 

стационарная 

навесная лестница 

(для спасения) 

fixedladder 

стационарлы бак стационарная ёмкость stationarytank 

стационарлы өрт 

сөндіргіш 

стационарный 

огнетушитель 

fixed-position fire 

extinguisher 

стационарлы саты стационарная wallladder 
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лестница 

стационарлы су көзі, 

тұрақты су көзі 

стационарный 

водоисточник 

static water source 

стехиометрия 

концентрациясы 

стехиометрическая 

концентрация 

stoichiometric 

concentration 

стратегиялық әуе 

тасымалы 

стратегическая 

воздушная перевозка 

strategic airlift 

стратегиялық басқаша 

орналастыру(күштер 

мен құралдарды) 

стратегическая 

перестановка (сил и 

средств) 

Strategy shift 

стратегиялық қор 

(төтенше жағдай бола 

қалғанда) 

стратегический запас 

(на случай ЧС) 

strategic stock 

стратегиялық міндет стратегическая задача strategic task 

су вода water 

су водный aqueous 

су ағатын арық сточная канава gutter 

су ағызатын науа водосточный жёлоб gutter 

су ағының бергіші датчик потока воды waterflow detector 

су ағының түтік 
құбырына 

перпендикулярлы 

беруге арналған оқпан 

мен түтік құбыры 

арасындағы саптама 

насадок между 
рукавом и стволом 

для подачи струи 

перпендикулярно 

рукаву (напр., для 

тушения пожара в 

подвале) 

elbow-for-nozzle 

су ағысын ауыстыру переброска стока 

воды 

Diversion  

су айдауыш мұнара водонапорная башня water tower 

су асты жанартау 

белсенділігі 

подводная 

вулканическая 

активность 

underwater 

volcanic activity 

су асты жанартауы подводный вулкан submarine volcano 

су астында дербес дем 

алуға арналған аппарат 

аппарат для 

автономного дыхания 

под водой SCUBA 

self-contained 

underwater 

breathing apparatus 
gear 

су астындағы жер 

сілкінісі 

подводное 

землетрясение 

submarine 

earthquake, 

undersea 

earthquake, 

seaquake 
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су астындағы көтеру 

және қалпына келтіру 

жұмыстарына арналған 

жабдықтар 

оборудование для 

подъёмных и 

восстановительных 

работ под водой 

underwater lifting 

and recovery 

equipment 

су аэрокірнесі водяной аэрозоль water fog 

су басатын аймақ зона затопления flood plain 

су басатын аймақ зона затопления floodedarea, 

inundationarea 

су басу затопление waterlogging, 

flooding, deluge, 

incursion, 

inundation 

су басу көлемі масштаб затопления floading quantity 

су басу, жағып жіберу затапливать to deluge 

су басу; (при 

наводнении) 

затоплять to swamp, to 

submerge 

субасуды талдау анализ наводнения floodanalysis 

су беру кестесі график подачи воды water supply curve 

су беру торабы магистраль подачи 
воды 

watermain 

су беруге арналған 

жабдықтар 

оборудование для 

подачи воды 

water-handling 

equipment 

су беруге жауап 

беретін офицер (өрт 

сөндірген кезде) 

офицер, отвечающий 

за подачу воды (при 

тушении пожара) 

watersupplyofficer 

су беруді реттеуге және 

шығынды бақылауға 

мүмкіндік беретін 

құрама клапан 

комбинированный 

клапан, позволяющий 

регулировать подачу 

воды и 

контролировать 

расход 

combinationmeter 

су беруді тоқтататын 

кілт 

ключ отключения 

подачи воды 

water shut off 

wrench 

су бетіне төгілген 

жанармай 

разлившееся по 

поверхности воды 
горючее 

floating fuel 

су бұрғыш водоотвод water diversion   

су деңгейінің тартылуы 

(су тасқыны кезінде) 

падение уровня воды 

(при наводнении) 

water-level decline 

су деңгейінің 

хабаршысы 

датчикуровня воды waterlevelgauge, 

waterlevelgage 

су жеткізу доставка воды water delivery 
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су жіберуші водопроводчик plumber 

су көзі водоисточник water source 

су көтеретін сорғы водоподъёмный насос liftpump 

су қоймасы водоём pond 

су қоймасы водохранилище reservoir, 

impoundment 

су қоймасының 

сыйымдылығы 

(тасқынмен күресуге 

арналған) 

ёмкость 

водохранилища (для 

борьбы с 

наводнением) 

capacity of drainage 

basin 

су қорғау орманы водоохранный  лес bank-protection 

forest 

су қоры запас воды water stock 

су қоспасы (мысалы, 

өрт сөндіру кезінде 

үстіңгі керілісті 

азайту үшін) 

добавка к воде (напр., 

для уменьшения 

поверхностного 

натяжения при 
тушении пожара) 

water additive 

су құрылысы гидросооружение hydraulic structure 

су қысымы давление воды water pressure 

су мөлшері (өрт 

сөндіруге арналған) 

количество воды (для 

тушения пожара) 

amount of water 

су негізіндегі қауіпсіз 

жанармай(өртке 

қатысты) 

безопасное горючее 

на водной основе (в 

пожарном 

отношении) 

safewater-basedfuel 

су нысандары (тоған, 

су қоймасы және тағы 

басқалары) 

водные 

объекты(плотины, 

водохранилищаидр.) 

water facilities 

су өткізбейтін водонепроницаемый water tight 

су өткізбейтін водонепроницаемая 

обувь 

waterproof boots 

су өткізбейтін аралық водонепроницаемая 

перегородка 

watertight bulkhead 

су өткізбейтін есік водонепроницаемая 

дверь 

watertight door 

су өткізбейтін киім Водонепроницаемая 

одежда 

waterproof clothing 

су өткізбейтін 
қоршаулар (кемедегі) 

водонепроницаемые 
переборки (на судне) 

hermetic bulkheads 

су өткізбейтін өрт 

сөндіру автокөлігі 

пожарный 

водозащитный 

damage control 

truck, salvage 
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автомобиль tender, damage 

control tender 

су өткізгіш водная перемычка waterline 

су өтпейтін 

(жаңбырдан) 

непромокаемый (от 

дождя) 

rainproof, raintight 

су өтпеушілік водонепроницаемость water tightness 

су ресурстарын қорғау охрана водных 

ресурсов 

water conservation 

су сапасын тексеруге 

арналған жиынтық 

набор для проверки 

качества воды 

water quality test 

kit 

су сорғы водяной насос hydraulicwatereject

or 

су тамшылары капли воды water droplets 

су тасқындарының 

саны 

количество 

наводнений 

number of floods 

су тасқыны бойынша 

деректер 

данные по 

наводнению 

flood data 

су тасқыны бола қалған 
жағдайдағы су қоймасы 

водохранилище на 
случай наводнения 

flood storage 
reservoir, flood 

storage 

су тасқыны 

гидрографы 

гидрограф 

наводнения 

flood hydrograph 

су тасқыны жөніндегі 

комиссия 

комиссия по 

наводнению 

flood commission 

су тасқыны кезінде қаза 

тапқандардың саны 

количество погибших 

при наводнении 

deathsfromflood 

су тасқыны кезінде 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

шаралары 

меры обеспечения 

безопасности при 

наводнении 

flood security 

measures 

су тасқыны кезінде 

қирауға 

шалдыққыштық 

восприимчивость к 

разрушению при 

наводнении 

susceptibility to 

flood damage 

су тасқыны кезінде су 

қабылдау 

принимать воду при 

наводнении  

to contain flood 

waters 

су тасқыны кезінде 
суды ағызып жіберу 

спускать воду при 
наводнении 

to evacuate flood 
waters 

су тасқыны кезінде 

суды бөлу 

отводить воду при 

наводнении 

to divert the flood 

waters 

су тасқыны кезінде 

суды жіберуге арналған 

канал 

канал для спуска 

воды при наводнении 

flood relief channel, 

flood-bypass 

channel 
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су тасқыны кезінде 

суды өткізуге арналған 

канал 

канал для пропуска 

воды при наводнении 

flood channel 

су тасқыны кезінде 

суды ұстау (бөгетпен) 

удерживать воду при 

наводнении (дамбой) 

to retain flood 

waters 

су тасқыны кезіндегі 

толқын 

волна при 

наводнении 

flood wave 

су тасқыны туралы 

хабардар ету 

оповещение о навод- 

нении 

flood warning 

су тасқынымен күресу борьба с наводнением flood fighting 

су тасқынын бақылау контроль наводнения flood control 

су тасқынын бақылау 

комитеті 

комитет по контролю 

наводнения 

flood control 

committee 

су тасқынына қарсы 

сақтық шараларын 

сақтау 

предосторожности 

против наводнения 

to take precautions 

against flood 

су тасқынынан 
қорғалған болу 

быть защищённым от 
наводнения 

to be secure against 
flooding 

су тасқынынан 

қорғануға арналған 

құрылым 

конструкция для 

защиты от 

наводнения 

flood-protection 

structure 

су тасқынынан қорғау 

бөгеті 

защитный барьер от 

наводнения 

flood barrier 

су тасқынынан қорғау 

шаралары 

меры защиты от 

наводнений 

flood protection 

measures 

су тасқынынан пайда 

болған апат 

бедствие, вызванное 

наводнением 

flood disaster 

су теңгерімі водный баланс water balance 

су тұманын жасауға 

арналған саптама 

насадокдля 

образования водяного 

тумана 

fog stream nozzle 

су тұндырғы водоотстойник gulley, trap 

су шымылдық водная завеса water curtain, water 

shield 

суағар водослив weir, spillway, 

spillway 

суағар водосток water drainage 

суағар арық водосточная канава water trench 
суағар жотасындағы 

қақпа 

затвор на гребне 

водослива 

crest gate 

суайырығы водораздел watershed divide 

суаратын машина  поливальная машина  streetflusher 
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суару, суландыру орошение irrigation 

суасты жұмыстарына 

арналған шам 

лампа для подводных 

работ 

underwater torch 

суатқыш водомёт water spray 

projector 

суға арналған шелек ведро для воды water bucket 

суға арналған ыдыс ёмкость для воды water tank, dam 

суға батпайтын (кеме 

туралы) 

непотопляемый (о 

судне) 

unsinkable 

суға батырылатын 

қысым бергіші 

погружаемый в воду 

датчик давления 

submersible 

pressuregauge, 

submersible 

pressuregage 

суға батырылатын 

манометр 

погружаемый в воду 

манометр 

submersible 

pressure gauge, 

submersible 
pressure gage 

суға қаныққан түтін насыщенный водой 

дым 

water based smoke 

суға толған торап заполненная водой 

магистраль 

wetmain 

суға төзімді водостойкий waterproof 

суға төзімді қымтақ водостойкий 

герметик 

water-stop sealant 

суға төзімділік водостойкость waterproofness 

суда еритін тұтанғыш 

сұйықтық 

растворимая в воде 

воспламеняющаяся 

жидкость 

water-soluble 

flammable liquid 

суда құтқаруға 

арналған жабдық 

оборудование для 

спасения на воде 

marine rescue 

equipment 

судағы жауын-шашын 

түріндегі жүктеме 

нагрузка в виде 

осадков в воде 

sediment load 

суды беткей кернеу поверхностное 

натяжение воды 

surface tension of 

the water 

суды бұруға арналған 

канал 

канал для отвода 

воды 

waterway 

суды зарасыздандыру дезинфекция воды water disinfection 

суды қайта айдауға 
арналған клапан 

клапан для 
перекачивания воды 

line relay valve 

суды пайдалану использование воды water use 

суды тазалау очистка воды water purification, 

clarifying 
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суды тартып шығару 

сорғышы (өрт 

сөндірген кезде 

төгілген) 

насос для откачки 

воды (пролитой при 

тушении пожара) 

dewatering-type 

pump 

судың ағынын 

бақылау(өрт 

магистралындағы) 

контроль потока воды 

(в пожарной 

магистрали) 

water flow testing 

судың артық мөлшері 

(мысалы, су тасықыны 

кезінде) 

избыточное 

количество воды 

(напр., при 

наводнении) 

excessive waters 

судың әсері воздействие воды impact of water 

судың бар болуы наличие воды availability of water 

судың күші, судың 
қысымы 

напор воды water pressure 

судың ластануы загрязнение воды water pollution 

судың сапасы качество воды water quality 

сукөтергіш бөгеттің 

қақпағы 

затвор 

водоподъёмной 

плотины 

barrage gate 

суландыру каналы ирригационный канал irrigation canal 

сулашы агенті бар өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель со 

смачивающим 

агентом 

wetting agent 

extinguisher 

сулы өрт сөндіргіш водный огнетушитель water fire 

extinguisher 

сулы үлдіртүзгіш 

көбіктендіргіш 

водяной 

плёнкообразующий 

пенообразователь 

aqueous film-

forming foam 

concentrate 

сумен байланысты апат 

(су тасқыны, 

құрғақшылық) 

бедствие, связанное с 

водой (наводнение, 

засуха) 

waterdisaster, 

water-

relateddisaster 
сумен бұзылу және 

мүжілу 

водная абразия   water abrasion 

сумен жылытылатын 

ішкі киім(сүңгуірге 

арналған) 

нижнее бельё с 

водяным обогревом 

(для водолазов) 

liquid-heated 

undergarments 

сумен қамтамасыз ету водоснабжение water supply   

сумен суыту механизмі механизм охлаждения 

водой 

water cooling 

mechanism 

сумен толтыру  заполнение водой 

(насоса, ёмкости) 

priming, water fill 

up 
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сумен толтырылған 

жеңдік желі 

заполненная водой 

рукавная линия 

charged line 

сурет, көрініс картина pattern, picture 

сусыз без воды out of water 

сутегі водород hydrogen 

сутек водораздел 

подземных вод 

Ground water 

divide 

суытушы әрекет охлаждающее 

действие 

cooling effect 

сұйық жанармай жидкое горючее liquid fuel 

сұйық күйде жану горение в жидкой 

фазе 

combustion in a 

liquid state 

сұйық қалдықтар жидкие отходы liquid waste 

сұйықкөбікті 

концентрат 

жидкопенный 

концентрат 

foam-liquid 

concentrate 

сұйықтық жидкость liquid, fluid 

сұйықтық төгілген 

кездегі тазалау 

очистка при разливе 

жидкости 

spill clean-up 

сұйықтық ыдысы мен 

сорғышы бар  өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель с 

ёмкостью для 

жидкости и насосом 

pump-tank 

extinguisher 

сұйықтықтың ағып 
кетуін бітеуге арналған 

жинақ 

комплект для 
герметизации 

подтекания жидкости 

leak sealing kit 

сұйықтықтың артық 

мөлшерін төгуге 

арналған 

сыйымдылықтың 

шығару саңылауы 

(толып кетпес үшін) 

выходное отверстие 

ёмкости для слива 

избыточного 

количества жидкости 

(для исключения 

переполнения) 

overflow outlet 

сұйықтықтың тұтануы воспламенение 

жидкости 

ignition of liquid 

сұйытылған газға 

арналған баллон 

баллондля 

сжиженного газа 

liquefied gas 

container 

сүзгіш бетперде фильтрующая маска filtermask 

сүзгіш тыныс алу 

аппараты 

фильтрующий 

дыхательный аппарат 

air-purifying 

respirator 

сүйеніш,сүйеу,таяныш, 
тірек 

опора holder, support, rest 

сүймен лом bar,crowbar 

сүйрейтін автомобиль буксировочный 

автомобиль 

towingvehicle 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA/
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сүйрейтін жүк 

автомобилі 

буксировочный 

грузовой автомобиль 

towtruck 

сүйреткі, ысырма волокуша (для 

спасательных работ) 

floor runner 

сүйретпедегі өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель на 

полозьях 

skid-mounted 

extinguisher 

сүңгу қоңырауы водолазный колокол dive hood 

сүңгу қызметінің 

автомобилі 

автомобиль 

водолазной службы 

diver’s tender 

сүңгу ішкі киімі водолазное нижнее 

бельё 

diving undersuit 

сүңгуір водолаз diver 

сүңгуір жұмысының 

жұмыс тереңдігі (суға 

батудағы) 

рабочая глубина 

работы водолаза 

(погружения) 

diver’s working 

depth 

сүңгуір қайықтағы 

өрттен қорғаныс 

пожарная защитана 

подводной лодке 

submarine fire 

protection 

сүңгуірлік команда водолазная команда divingteam 

сүрек древесина wood 

сүру немесе қирату 
шығыны 

издержки по сносу 
или слому 

demolition costs 

сығылған ауа сжатый воздух compressedair 

сығылған ауа толқыны волна сжатого 

воздуха 

wave of 

compressed air 

сығылған ауадағы 

тыныс алу аппараты 

дыхательный аппарат 

на сжатом воздухе 

compressed air 

breathing apparatus 

сығылған ауамен 

баллонды зарядтау 

перезарядка баллона 

со сжатым воздухом 

compressed-air 

cylinder recharging 

сығылған ауасы бар 

баланды бекітетін 

иықбаулар (тыныс алу 

аппаратын 

пайдаланған кезде) 

лямки крепления 

баллона со сжатым 

воздухом (при 

использовании 

дыхательного 

аппарата) 

cylinder straps 

сығылған ауасы бар 
баллон 

баллон со сжатым 
воздухом 

compressed-air 
cylinder 

сығылған ауасы бар 

баллонның клапаны 

клапан баллона со 

сжатым воздухом 

cylinder valve 

сығылған ауасы бар 

қосымша баллон 

дополнительный 

баллон со сжатым 

воздухом 

extra air cylinder 

сығымдалған газға баллон для сжатого compressed gas 
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арналған баллон газа container 

сыдырма түймелік застёжка-молния zipper 

сый, сыйлық дар donation 

сыйымдылығынан 

баяулатқышты 

лақтыруға арналған 

есік (өрт сөндіру 

ұшағы) 

дверь для 

сбрасывания 

ингибитора из 

ёмкости (пожарного 

самолёта) 

retardant tank door 

сыйымдылық вместимость capacity 

сыйымдылық, ыдыс ёмкость tank, vessel, dam, 

basket, bucket, 

dispenser, 

container, reservoir, 

bucket 

сылбыр өртке қарсы 
қорғаныс 

пассивная 
противопожарная 

оборона 

passive fire defence 

сым арқан проволочный канат wire rope 

сымарқанмен 

құтқарушыны түсіру 

(тік ұшақтан) 

опускание на тросе 

спасателя (с 

вертолёта) 

rappelling 

сымтартқыш ілмек волочильный крюк pulldown hook 

сына, танап клин chock 

сыналушы нұсқа испытуемый образец test specimen 

сынамалық жағу пилотное зажигание piloted ignition 

сынықшылар 

бригадасы 

бригада 

травматологов 

trauma team 

сыпырғыш (отты 

осқылап сөндіру үшін) 

метла (для тушения 

огня захлёстыванием) 

fire broom, broom, 

flails, swatter, fire 

swatter 

сырғымалы иін (өрт 

сатысының) 

скользящее колено 

(пожарной 

лестницы) 

sliding section 

сыртқы әсерді талдау анализ внешнего 
воздействия 

exposure analysis 

сыртқы багы (өрт 

ұшағының) 

наружный бак 

(пожарного 

самолёта) 

external tank 

сыртқы газ 

баллоншасы бар өрт 

сөндіргіш 

огнетушитель с 

внешним газовым 

баллончиком 

fire extinguisher 

with external gas 

cartridge 

сыртқы диаметр наружный диаметр outside diameter 
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сыртқы ескертетін 

белгі (қандай да болсын 

қауіптің түрін) 

внешний 

предупреждающий 

знак (какого-л. Вида 

опасности) 

outward warning 

sign 

сыртқы киім верхняя одежда coat 

сыртқы қауіпсіздік внешняя 

безопасность 

external security 

сыртқы от ықпалына 

төзімді шатыр 

огнестойкая крыша к 

внешнему огневому 

воздействию 

resistant to external 

fire exposure roof 

сыртқы өрт 

гидранты(ғимараттан 

тыс) 

наружный пожарный 

гидрант (вне здания) 

yard hydrant 

сыртқы өртке қарсы су 
тартқыш 

наружный 
противопожарный 

водопровод 

out-house hoseline 

сыртқы радиациялық 

бақылау (радиация 

шығу аймағынан тыс) 

внешний 

радиационный 

контроль (вне зоны 

утечки радиации) 

off-siteradiological 

monitoring 

сыртқы саты внешняя лестница external stairway 

сыртқы саты наружная лестница external stairway 

сыртқы таңбалама наружная маркировка outside marking 

сыртқы эвакуациялау 

сатысы 

наружная 

эвакуационная 

лестница 

external escape 

stairway 

сырттағы шолу аймағы, 

қашықтықтан шолу 

аймағы (каскадан) 

зона периферийного 

обзора (из каски) 

peripheralvision 

сыртық өрт сатысы наружная пожарная 

лестница 

exterior fire escape 

сілтіден айыру выщелачивание alkalinization 

сілтілі-қышқылдықөрт 
сөндіргіш 

щёлочно-кислотный 
огнетушитель 

soda-acid 
extinguisher 

сіңіру адсорбция адсорбция adsorption 

Т 

табақ материалдан 

жасалған өртке қарсы 

есік 

противопожарная 

дверь из листового 

металла 

sheetmetaldoor 

табан, негіз, негіздеме основание feet, base,bed 

табиғат өзгерістеріне 

қарсы тұру 

противостоять 

природным 

to withstand natural 

shocks 
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катаклизмам 

табиғи апат природная катастрофа natural catastrophe 

табиғи апат стихийная катастрофа natural catastrophe 

табиғи апаттар 

бойынша деректер 

данные по 

природным 

бедствиям 

dataonnaturaldisast

ers 

табиғи апаттар 

жіктемесі 

классификация 

стихийных бедствий 

classification of 

natural disasters 

табиғи апаттар туралы 

ғылым 

наука о стихийных 

бедствиях 

natural disaster 

science 

табиғи апаттарға 

арналған үрлемелі 

модуль 

надувной модуль для 

стихийных бедствий 

inflatable disaster 

module 

табиғи апаттардың 

тарихы 

история природных 

бедствий 

history of natural 

disasters 

табиғи жанармай естественное  

горючее 

natural fuel 

табиғи желдету естественная 
вентиляция 

natural ventilation 

табиғи катаклизм природный катаклизм natural cataclysm 

табиғи катаклизм стихийный катаклизм natural cataclysm 

табиғи қауіптің ықпалы влияние природной 

опасности 

impact of natural 

hazard 

табиғи өрт желдету естественная 

пожарная вентиляция 

natural smoke 

control 

табиғи себептермен 

туындайтын тербеліс 

колебания, 

вызываемые 

природными 

причинами 

naturally occuring 

vibrations 

табиғи сору естественная вытяжка natural extraction 

табиғи су көзі естественный 

водоисточник 

natural water source 

табиғи түтін естественный дым legitimate smoke 

табиғисыздандыру денатурирование denaturation 

таблетка түріндегі 

жанар-жағармай 

горючее в виде 

таблетки 

fuel tablet 

табу аспабы аппаратура 

обнаружения 

detection 

equipment 

табу уақыты(ТЖ) время обнаружения 

(ЧС) 

detectiontime 

табу, анықтау засечка detection 

табылу, табу обнаружение detection, finding 
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тағайындалған 

қызметкерлер құрамы 

(мысалы, іздестіру-

құтқару жұмыстарын 

жүргізу үшін) 

назначенный 

персонал (напр., для 

проведения поисково-

спасательных работ) 

assigned personnel 

таза ауа беретін тыныс 

алу аппараты 

(майтүтік арқылы) 

дыхательный аппарат 

с подачей свежего 

воздуха (по шлангу) 

fresh air breathing 

apparatus 

тазарту 

құрылыстарындағы 
авариялар 

аварии на очистных 

сооружениях 

purifying plants 

accidents 

тазарту, тазалау очистка purification, 

treatment, 

decontamination 

тактикалық әрекет тактическое действие tactical action 

тактикалық әуе 

тасымалы 

тактическая 

воздушная перевозка 

Tactical air lift     

тактикалық доктрина тактическая доктрина tactical doctrine 

тактикалық 

жұмыстарды басқару 

руководить 

тактическими 

операциями 

to direct tactical 

operations 

тактикалық міндет  тактическая задача tactical task 

тактикалық операция 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

тактическая операция 

(при ЧС) 

tactical operation 

тал жіп, талшық волокно fibre 

талап етілетін көбік 

мөлшері (өртті 

сөндіруге арналған) 

требуемое 

количествопены (для 

тушения пожара) 

proper amount of 

foam 

талдағыш, талдауыш анализатор analyzer 

талдау анализ analysis, test, 
survey, study, 

review, 

consideration 

талшықтан жасалған 

арқан 

канатиз волокон fibre rope   

тамаққа жарымау недоедание malnutrition 

тамақты жабатын 

қайырма жаға 

(қорғаныс күрткесінің) 

отворот, 

закрывающий горло 

(защитной куртки) 

throats trap 

тамшы капля droplet 
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тамшылап жану капельное горение droplet combustion 

тамшылы жанарғы капельная горелка drip torch 

тану белгісі (жетон) опознавательный знак 

(жетон) 

identity badge 

таңбалық диаграмма символьная 

диаграмма 

mimic diagram 

таңдау выбор selection 

таңу материалы перевязочный 

материал 

dressing material, 

bandage, dressing 

тапшылық, 

жетіспеушілік 

нехватка shortage, shortfall, 

scarcity 

таратқыш, хабарлағыш передатчик transmitter 

тарих история history 

тармақ ответвление lateral,branch 

тартқыш негізінде 

техникалық көмек 

көрсету автокөлігі 

автомобиль 

технической помощи 

на базе тягача 

truck tractor 

wrecker 

тарту (су) забор (воды) diversion 

тартылмаған аймақ 

(төтенше жағдайға) 

невовлечённая зона (в 

ЧС) 

uninvolved area 

тас камень rock 
тас дауылы каменная буря rock stream, stone 

stream 

тас көшкіні каменная лавина rock avalanche 

тасқұламадан қорғауға 

арналған бөгет 

дамба для защиты от 

камнепада 

rock-fall dam 

тасқұлау; тасқұлама камнепад avalanche of earth 

and rocks, 

rockavalanche, 

rockfall, rockfall, 

falling rock    

тасқын гидрографы гидрограф паводка flood hydrograph 

  тасқын кезеңі период наводнения   floodperiod   

тасқын кезіеде судың 

жайылуы туралы 

хабарлау 

оповещение о разливе 

при наводнении 

flashflood warning 

тасқын кезінде әлсін-

әлсін су басу 

периодическое 

затопление при 

наводнении 

intermittent 

flooding 

тасқын кезінде 
жағадағы су басу 

прибрежное 
затопление при 

наводнении 

coastal flooding 
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тасқын кезінде 

жергілікті су басу 

местное затопление 

при наводнении 

local flooding 

тасқын кезінде 

реттелмейтін су басу 

нерегулируемое 

затопление при 

наводнении 

free flooding 

тасқын кезінде су 

басатын аймақ 

зоназатопленияприна

воднении 

flood inundation 

area 

тасқын кезінде су басу затоплениепри 

наводнении 

flooding, flood-

flush 

тасқын кезінде су басу 

қаупін ескере отырып 

аймақтау 

зонирование, исходя 

из опасности 

затопления при 
наводнении 

floodplain zoning 

тасқын кезінде суды 

бұру 

отвод воды при 

наводнении 

diversion of flood 

water 

тасқын кезінде судың 

жайылуын қадағалау 

наблюдение за 

разливом при 

наводнении 

flashflood watch 

тасқын кезіндегі күзет патрульпри  

наводнении 

patrol during the 

flood 

тасқын көлемі масштаб наводнения extent of flood(ing), 

flood extent 

тасқын қарқындылығы интенсивность 

наводнения 

intensity of flood, 

flood rate, depth of 

flooding 

тасқын қаупі бар аймақ зона, где есть 

опасность наводнения 

flood-hazard area 

тасқын қаупіне 

шалдыққыш аймақ 

зона, подверженная 

опасности 

наводнения 

flood hazard zone 

тасқын қауіп-қатеріне 
шалдыққыш аймақ 

зона, подверженная 
риску наводнения 

flood-prone area 

тасқын периметрі 

бойынша аймақ 

зона по периметру 

наводнения 

flood fringe area 

тасқын суларды 

өткізуге арналған канал 

канал для пропуска 

паводковых вод 

flood water 

diversion, flood 

way 

тасқын толқыны волна наводнения wave of flooding, 

flood wave 

тасқын туралы ескерту 

кезі 

период 

предупреждения о 

наводнении 

flood-

warningperiod    
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тасқынға қарсы бөген противопаводковое 

водохранилище 

flood control 

reservoir 

тасқынға қарсы 

шаралар 

противопаводковые 

меры 

counter-flood 

measures 

тасқынға осал аймақ зона, уязвимая для 

наводнения 

floodvulnerablearea 

тасқындарды азайту 

бойынша шаралар 

меры по уменьшению 

наводнений 

flood reduction 

measures 

тасқынды бақылаудың 

конструктивті 

шаралары  

конструктивные меры 

контроля наводнения  

structural flood 

control measures 

тасқынды болжау үлгісі модель 

прогнозирования 

наводнения 

flood forecasting 

model 

тасқынды тежеу 
аймағы 

зона сдерживания 
наводнения 

flooddetentionarea 

тасқынды тежеуге 

арналған бөгет 

дамба для 

сдерживания 

наводнения 

flood control dam 

тасқындық ағынды 

бұру 

отвод паводкового 

стока 

flood water 

diversion 

тасқынмен күресу 

бойынша міндеттер 

задача по борьбе с 

наводнением 

flood fighting task 

тасқыннан 

ғимараттарды қорғау 

защита зданий от 

наводнения 

flood-

proofingofbuildings 

тасқыннан қираған 

ғимарат 

здание, разрушенное 

наводнением 

flooding-damaged 

house 

тасқыннан қорғалған 

ғимарат 

здание, защищённое 

от наводнения 

flood proofed 

building 

тасқыннан қорғаныс 

бөгеті 

защитная дамб от 

наводнения 

flood bank 

тасқыннан сақтандыру 

шаралары 

меры 

предосторожности от 
наводнения 

flood precautions, 

precautions for 
flood, 

floodlossprevention

measures, 

floodcontrolworks 

тасқыннан техникалық 

қорғаныс 

техническая защитаот 

наводнений 

technical flood 

protection 

таспа лента tape 

тастау аймағы  зона сброса (с 

самолёта при ЧС) 

droparea, dropzone 
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тасымалданатын айдау 

сорғысы (кез келген 

суайдынында жұмыс 

істей алады) 

переносной 

нагнетающий насос 

(может работать в 

любом водоёме) 

Down ton pump 

тасымалданатын бак переносная ёмкость portabletank 

тасымалданатын нысан переносный объект portable object 

тасымалданатын өрт 

сөндіргіш 

переносной 

огнетушитель 

portable fire 

extinguisher 

тасымалданатын өрт 

сөндіру сорғысы 

переносной 

пожарный насос 

portable fire pump 

тасымалданатын сорғы переносной насос portable pump 

тасымалданатын су 

сорғысы 

переносной водяной 

насос 

water-borne pump 

тасымалдау перевозка transportation, 

shipment, handling 

тасымалдауға арналған 

автомобиль  

автомобиль для 

перевозки  

vehicle to transport 

evacuees 
тасымалды газ портативный 

газоанализатор 

orsat apparatus 

тасымалды жабдық переносное 

оборудование 

portable equipment 

тасымалды құбыртүтік 

орама 

переносная рукавная 

катушка 

portable hose-reel 

тасымалды мотопомпа переносная 

мотопомпа 

portable 

motorpump 

тасымалды саты переносная лестница portable ladder 

тасымалды себезгі 

(қатерсіздендіруге 

арналған) 

портативный душ 

(для дезактивации) 

portable shower 

тасымалды сорғы портативный насос portable pump 

тасымалды ультра 

дыбысты жабдық 

переносное 

ультразвуковое 

оборудование 

portable ultrasonic 

equipment 

тауарлық поездар 

авариялары 

аварии товарных 

поездов 

fright train 

accidents 

таусылу;түгесілу;сарқы

лу 

истощение depletion, 

exhaustion 

тәуекел аймағына 
шектеулі қолжетімділік 

ограниченный доступ 
в зону риска 

restricting access to 
risk area 

тәуекел аймағындағы 

объект  

объект в зоне риска  element at risk 

тәуекел жауапкершілігі ответственность за liability for risk 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%83/
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риск 

тәуекел маңыздылығы, 

қауіп-қатер 

маңыздылығы 

значимость риска significance of risk 

тәуекел негіздері основы риска fundamentals of 

risk 

тәуекел өлшемі критерий риска riskcriterion 

тәуекел санаты категория риска class of risk, 

category of risk 

тәуекел түрі, қауіп-

қатер түрі 

вид риска form of risk 

тәуекелге ұшырайтын 

өмір 

жизнь, подвергаемая 

риску 

life at risk 

тәуекелге ықпал ететін 

әрекет 

деятельность, 

способствующая 
риску 

activity 

contributing to the 
risk 

тәуекелдер количество рисков number of risks 

тәуекелдерді бұрыс 

іріктеу 

неправильный отбор 

рисков 

risks anti-selection 

тәуекелді азайту 

бойынша әрекет 

деятельность по 

уменьшению риска 

risk reduction 

activities 

тәуекелді азайту 

шаралары 

меры уменьшения 

риска 

risk reduction 

measures 

тәуекелді ауыстыру перенос риска risk transfer 

тәуекелді бағалау 

құралы, қауіп-қатерді 

бағалау құралы 

инструмент оценки 

риска 

risk assessment tool 

тәуекелді бағалау негізі основа для оценки 

риска 

basis of risk 

assessment 

тәуекелді бағалау үлгісі модель оценки риска model of risk 

assessment 

тәуекелді бағалаудың 

маңыздылығы 

важность оценки 

риска 

importance of risk 

тәуекелді елемеу, 

қауіп-қатерді елемеу 

игнорирование риска risk ignorance 

тәуекелді жиынтықтау кумуляция рисков accumulation of 

risks 

тәуекелді зерттеу изучение риска risk study 

тәуекелді көрсету, 
тәуекелді бейнелеу 

изображение риска risk depiction 

тәуекелді қабылдау, 

қауіп-қатерді түсіну 

восприятие риска perception of risk, 

risk perception 
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тәуекелдіктер 

сыныптамасы 

классификация 

рисков 

classification of 

risks  

тәуекелмен 

байланысты іс-шара 

мероприятие, 

сопряжённое  

с риском 

risky event 

тәуекелмен жұмыс 

істеу мәдениеті 

культура работы  

с риском 

risk culture 

тәулік бойы қызмет 

көрсету 

круглосуточное 

обслуживание 

round-the-clock 

coverage, 24-hour 

coverage 

тәуліктік кезекшілік круглосуточное 

дежурство 

24 hour duty 

тәуліктік төлеу суточное возмещение daily allowance, 
amount payable on 

settlement 

тегіс ұңғылы саптама гладкоствольный 

насадок 

smooth-bore nozzle 

тежегіш қалыбының 

өртенуі 

загорание тормозных 

колодок 

(автомобиля) 

brake fire 

тежеу шарасы 

(төтенше жағдайды) 

мера сдерживания 

(ЧС) 

containment 

measure 

тежеуіш бөген (тасқын 

жағдайында) 

сдерживающее 

водохранилище (на 

случай наводнения) 

detention reservoir, 

detention basin 

тез ашылатын 

түймелігі (қорғайтын 

киімнің) 

быстро 

открывающаяся 

застёжка (защитной 

одежды) 

quick-release 

fastener 

тез бұрылатын діңгек 

(төтенше жағдай 
кезінде радио байланыс 

үшін) 

быстро 

разворачиваемая 
мачта (для радиосвязи 

при ЧС) 

fast-erecting mast 

тез дамитын апат быстро 

развивающееся 

бедствие 

rapid on set disaster 

тез жанатын жанармай быстро горящее 

горючее 

fast-burning fuel 

тез жанғыш, жанатын 

және жарылғыш 

заттарды өндіру, қайта 

өңдеу және сақтау 

взрывы на объектах 

добычи, переработки 

и хранения 

легковоспламеняю-

explosions at the 

sites of extraction, 

treatment and 

storage of highly 
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нысандарындағы 

жарылыстар 

щихся, горючих и 

взрывчатых веществ 

inflammable 

тез жану, жылдам жану быстрое горение rapid combustion, 

briskly burning, 

rapid burning 

тез жүретін кеме быстроходный катер high-speed scooter 

тез кеңейетін газ, тез 

таралатын газ 

быстрорасширяющий

ся газ 

rapidly expanding 

gas 

тез тұтанғыш сұйықтық легковоспламеняю-

щаяся жидкость 

highly flammable 

liquid 

тез істейтін түймелік  быстро действующая 

застёжка-молния (для 

защитной одежды) 

quick-release zipper 

тезтұтанғыш жанармай легковоспламеняемое 
горючее 

flashfuel 

тезтұтанғыштық легковоспламеняе-

мость 

ease of ignition 

тексеру инспектирование inspection, survey 

тексеру, қарау; осмотр survey, inspection, 

check-up 

тексеріп шығу обход beat 

тектоникалық 

белсенділік 

тектоническая 

активность 

tectonic activity 

тектоникалық желі тектоническая линия tectonicline 

тектоникалық жер 

сілкінісі 

тектоническое 

землетрясение 

tectonic earthquake 

тектоникалық кернеу тектоническое 

напряжение 

tectonic stress 

телескоптық 

жылжымалы саты 

телескопическая 

выдвижная лестница 

telescopic ladder 

телескоптық 

кронштейндегі жарық 

беруші 

осветительна 

телескопическом 

кронштейне 

telescoping light 

телефон арнасы телефонный канал telephone path 

телефон байланысының 

диспетчері 

диспетчер 

телефонной связи 

switchboard 

operator, telephone 
operator 

телефон 

жабдығынакіру люгі 

люк к телефонному 

оборудованию 

telephone manhole 

телефон желісімен 

қамту аймағы 

зона охвата 

телефонной сети 

telephone exchange 

area 

телефон пейджері телефонный пейджер telephone pager 
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телефонды өрт 

байланысының желісі 

линия телефонной 

пожарной связи 

fire telephone line 

темекі шегуге 

шектеулер 

ограничения по 

курению 

smoking 

restrictions 

температура өзгергенде 

іске қосылатын 

ажыратқыш 

выключатель, 

срабатывающий на 

изменение 

температуры 

temperature switch 

температура сезбегі датчик температуры temperaturesensor, 

thermalsensor 

температуралық 

градиент 

температурный 

градиент 

temperature 

gradient 

температуралық 
кеңейту коэффициенті 

коэффициент 
температурного 

расширения 

coefficient of 
thermal expansion 

температураны 

көтерумен өртке 

ұқсатқыш 

(жаттығулар кезінде) 

имитатор пожара с 

увеличением 

температуры (при 

учениях) 

hot fire simulator 

температураның 

ауытқуы 

колебания 

температуры 

temperature 

variation 

темпетатура өзгеруінің 

жылдық ауытқу шегі 

годовая амплитуда 

изменений 

температуры 

annual amplitude of 

temperature change 

темір жол қозғалысы железнодорожное 

движение 

railwaytraffic 

теміржол апаты железнодорожное 

крушение 

railway crash, train 

derailment 

теміржол көлігіндегі 

күйреу, авариялар мен 

соқтығулар (соның 
ішінде, 

метрополитенде) 

крушения, аварии и 

столкновения на 

железнодорожном 
транспорте (в т.ч., на 

метрополитене) 

crashes, accidents 

and collisions at 

railway transport 
(including urban 

tube lines) 

теміржолдағы 

қауіпсіздік 

безопасность на 

железной дороге 

rail safety 

теңгерім баланс balance 

теңгерімдік су қоймасы компенсационное 

водохранилище 

regulating reservoir 

теңдестіруші клапан уравнивающий 

клапан 

equalizationvalve 

теңіз бөгеті морская дамба sea dike, sea dyke 

теңіз буксирі морской буксир tug boat 
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теңіз дауылы кезіндегі 

апат 

катастрофа при 

шторме 

windstorm 

catastrophe 

теңіз деңгейінің қатты 

ауытқуы 

сильное колебание 

уровня моря 

intensivefluctuation

ofsealevel 

теңіз мұзының 

мониторингі 

мониторинг морского 

льда 

sea ice monitoring 

теңіз параметрлері параметры моря sea parameters 

теңіз суына арналған 

сорғы 

насос для морской 

воды 

marine pump, salt 

water pump 

теңіз толқыны 

салдарынан болған 

апат 

бедствие из-за 

штормовой волны 

disaster of storm 

surge 

теңіздегі апат бедствие на море distressatsea 

теңіздегі құтқару 

жабдықтары 

спасательное 

оборудование на море 

maritime safety 

equipment 

тепе-тең иондау равновесная 
ионизация 

equilibrium 
ionization 

тепе-теңсіз иондау неравновесная 

ионизация 

non-equilibrium 

ionization 

тербелісті күшейтетін 

конструкция(мысалы, 

радиосәуленуге 

арналған) 

резонирующая 

конструкция (напр., 

для радиоизлучения) 

resonated structure 

терезе окно window 

терезеге қолжетімділік 

(өрт сөндіру кезінде) 

доступ в окно (при 

тушении пожара) 

access to window 

терезедегі әйнекті 

қирату (жарылу 

толқынымен) 

выбить стёкла в окне 

(взрывной волной) 

to smash the 

window 

терең жер сілкінісі глубокое 

землетрясение 

deep earthquake 

терең қорғау, мұқият 

қорғау 

углублённая защита defence-in-depth 

термиялық бұзылу термическая 

деструкция 

thermal 

decomposition 

термо электрлік өрт 
хабарлағышы 

термоэлектрический 
пожарный 

извещатель 

thermoelectric 
detector 

термодинамикалық 

деректер 

термодинамические 

данные 

thermodynamicdata 

термодинамикалық 

параметр 

термодинамический 

параметр 

thermal property 
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термоядролық бомба термоядерная бомба thermo nuclear 

bomb 

тері кожа skin 

терімен түйісу контакт с кожей skin contact 

теріс шапшандатқыш отрицательный 

катализатор 

anti-catalyst 

тесетін ілмек протыкающий багор grab hook 

техникалық ақау 

болған салдарынан 

авария 

авария из-за 

технического отказа 

accident due to 

technical failure 

техникалық көмек 

көрсету автокөлігі 

автомобиль 

технической помощи 

wrecker, 

wreckertruck 

техникалық қалпына 

келу 

техническое 

восстановление 

technical recovery 

техникалық 
қамтамасыз ету 

техническое 
обеспечение 

engineering 

техникалық қызмет 

көрсету 

техническое 

обслуживание 

maintenance 

техникалық қызмет 

көрсету автомобилі  

автомобиль 

технической службы 

service truck 

техникалық қызмет 

көрсету аймағы 

зона технического 

обслуживания 

maintenance area 

техникалық қызмет 

көрсетудің кемістігі 

недостаток 

технического 

обслуживания 

lack of maintenance 

техногенді авария техногенная авария man-madeaccident 

техногенді апат техногенноебедствие technicaldisaster, 

technologicaldisaste

r 

техногенді апат техногенная 

катастрофа 

engineering 

catastrophe, 

technogenic 
disaster 

техногенді апаттардың 

салдарын жеңілдету 

смягчать последствия 

техногенных 

катастроф 

to mitigate effects 

of man-made 

disasters 

техногенді жер сілкінісі 

(адам қызметімен 

бастамашылық 

етілген) 

техногенное 

землетрясение 

(инициированное 

деятельностью 

человека) 

man-induced 

earthquake 

техногенді қауіп техногенная industrial hazard  
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опасность 

техногенді қауіпті 

аймақтар көрсетілген 

карта 

картас указанием зон 

техногенных 

опасностей 

technogenious 

hazards map 

технологиялық 

мәдениет 

технологическая 

культура 

technological 

culture 

технологиялық 

сенімділік 

технологическая 

надёжность 

technological 

reliability 

ТЖ алдын алу және 

жою саласын басқару 

жөніндегі агенттік 

агентство по 

управлению в области 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

agencyfordisasterm

anagement 

ТЖ аспектісі аспект ЧС aspect of 
emergency 

ТЖ аудандарын 

анықтау 

(мыс.,спутниктен) 

выявление районов 

ЧС (напр., со 

спутника) 

identification of 

emergency 

ТЖ әрекет ету 

икемділігі 

гибкость 

реагирования на ЧС 

flexibility to 

respond to 

emergencies 

ТЖ барабарлық әрекет 

ету 

адекватность 

реагирования на ЧС 

adequateness of 

emergency 

response 

ТЖ болғанда үйрету 

мүмкіндігі 

возможность 

обучения на случай 

ЧС 

emergency training 

capacity 

ТЖ даярлық готовность к ЧС emergency 

preparedness 

ТЖ жою бойынша іс-

әрекет 

действия по 

ликвидации ЧС 

emergency 

response actions 

ТЖ жөнінде ақпарат 
шығару 

выпуски нформации 
по ЧС 

issuance of 
emergency 

information 

ТЖ қызметінің 

қызметкерлерінің 

қауіпсіздігі 

безопасность 

сотрудников службы 

по ЧС 

emergency 

responder s’ safety 

ТЖ талдағыш анализаторЧС emergency analyzer 

ТЖ талдау анализЧС emergencyconsider

ation 

ТЖ туындаған әсер воздействие, 

вызванное ЧС 

impact caused by 

emergency 

ТЖ шақыру алған время от момента turn-outtime 
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сәтінен бастап шығуға 

дейінгі уақыт 

получения вызова до 

момента выезда на 

ЧС 

ТЖ ықтималдығы вероятность ЧС emergency 

probability 

тиек қысымтығыны запорный клапан flap valve, gate 

valve, shut-down  

тиек, ысырма, жапқыш задвижка bolt, latch 

типтік автосорғы типовой автонасос standardpumper 

типтік жеңдегі өрт 

шұрасы (қосу үшін) 

типовой пожарный 

вентиль на рукаве 

(для подсоединения) 

standard hose valve 

типтік сорғы типовой насос standard pump 

тиімді әсер ететін доза эффективная 

воздействующая доза 

effective exposure 

dose 

тиімді жерлендіру эффективное 
заземление 

effectivegrounding 

тиімді концентрация эффективная 

концентрация 

effective 

concentration 

тиімді фракциялық 

концентрация 

фракционная 

эффективная 

концентрация 

fractional effective 

concentration 

тобыр қысымы напортолпы crowd pressure 

тозуға төзімділік износостойкость wearability 

тозуы, қажалуы (өрт 

жеңдерінің) 

истирание 

(пожарного рукава) 

chafing, 

deterioration 

тоқ бойынша асқын 

жүктемеден қорғану 

защита от перегрузки 

по току 

overcurrent 

protection 

тоқ көзі источник тока source of current 

supply 

тоқсыздандыру обесточивание deenergizing 

тоқтау, тұрып қалу задержка delay 

тоқтаусыз жалындап 

жану 

непрерывное горение 

пламенем 

continuous flaming 

тоқтаусыз жану непрерывное  горение sustained 

combustion 

тоқығыш оплётка weave, jacket 

толқын волна wave, surge 

толқын әсері действие волны wave action 

толқын басқы волнорез breakwater 

толқын тосқы волнолом  breakwater 

толтыру (бакты) наполнение (бака) filling 
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толтыру уақыты время наполнения 

(автоцистерны) 

fillingtime 

толтырылған бак наполненная ёмкость fillingtank 

толтырылмаған өрт 

гидранты 

незаполненный 

пожарный гидрант 

dry hydrant 

толығымен жабық 

кабина 

полностью закрытая 

кабина 

fully enclosed cabin 

толығымен іске қосу 

(құтқару 

қызметтерін) 

полное 

задействование  

(спасательных 

служб) 

full activation 

толық жану уақыты время выгорания burnout time 

толық жануға қажетті 

ауа 

воздух, необходимый 

для полного сгорания 

combustion air 

толық жылжыту 
(сатыны) 

полное выдвижение  
(лестницы) 

full extension 

толық зарядталған 

баллон (сығылған 

ауамен) 

полностью 

заряженный баллон 

(со сжатым 

воздухом) 

fully-charged 

cylinder 

толық күйдіру (орман 

өртін сөндірген кезде) 

полное выжигание 

(при тушении лесного 

пожара) 

cleanburning, 

completeburnout 

толық масштабты жану полномасштабное 

горение 

full-scaleburning 

толық масштабты өрт 

сынағы 

полномасштабное 

огневое испытание 

real-scale fire test, 

full-scale fire 

testing 

толық масштабты 

сынау 

полномасштабное 

испытание 

full-scale test 

толық масштабты 

шабуыл  

полномасштабная 

атака  

full attack 

толық мобилизация полная мобилизация full mobilization 

толық тегеуірін кезінде 
сынау (мысалы, жеңдік 

желіде) 

испытание при 
полном напоре (напр., 

в рукавной линии) 

full-flowtest 

тондық код 

(хабарлама) 

тоновый 

код(сообщения) 

tone code 

топ группа group, team, staff 

топ командирі командир расчёта squad boss, 

foreman 

топографиялық топографические topographicaldata 
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деректер данные 

топографиялық карта топографическая 

карта 

topographic map 

топсалы клапан шарнирный клапан clappervalve 

топтық шақыру групповой вызов group call 

топырақ көшкіні земляная лавина earth-fall 

топырақ үю (өртке 

қауіпті нысанға) 

обваловывание 

(пожароопасного 

объекта) 

diking 

топырақ 

ілмегі(сатының) 

грунтозацеп 

(лестницы) 

butt spur 

топырақпен үйіліп 

қорғалған бөгет 

обвалованная дамба floodwall 

топырақты өңдеу 

бойынша шаралар  

меры по обработке 

почвы  

land treatment 

measures 

топырақтың қозғалысы движение грунта floating of ground 

топырақтың ісінуі набуханиегрунта ground swelling 

тор жәшік (көшкінді 

болдырмау үшін 

бөктерде тастармен 
бекітілген тор) 

габион (сетка с 

камнями, 

закрепляемая на 
откосе для 

исключения оползня) 

gabion 

тораптың жүк 

көтергіштігі(көтергіш

тегі) 

грузоподъёмность 

люльки (на 

подъёмнике) 

cagepay load 

торға түскен адам 

(көміліп қалған және 

т.с.с.) 

лицо в ловушке 

(заваленный и т.п.) 

trapped person 

торға түсіп қалу 

(мысалы, үйіндіде) 

оказавшийся в 

ловушке (напр., в 

завале) 

trapped 

тотықсыздандырғыш антиокислитель antioxidant 

тотықтырғыш,тотықтан

дырғыш, 

тотықтандыратын зат, 

қышқылдандыратын 
зат 

окислитель oxidizing material, 

oxidizer, oxidizing 

agent 

тотықтырғыштың 

шоғырлануы 

концентрация 

окислителя 

oxidizer 

concentration 

төбе ілмегі потолочный багор ceiling hook, pike 

pole 

төбе, дөң (құмнан) дюна (песчаная) dune 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
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төбеге дейін жететін 

түтінге қарсы аралық 

противодымная 

перегородка, 

доходящая до 

потолка 

ceilingscreen 

төбедегі өрттен 

күзететін хабарлағыш 

потолочный охранно-

пожарный 

извещатель 

ceiling mounted 

detector 

төгілген мұнай разлитая нефть spilled oil 

төгілуін анықтау 

алгоритмі(мыс., 

мұнайдың) 

алгоритм 

обнаружения разлива 

(напр., нефти) 

spill detection 

algorithm 

төгілуін бақылайтын 

аппарат 
(сұйықтықтың) 

аппарат контроля 

разлива (жидкости) 

spill control 

apparatus 

төмен гравитация 

кезінде жануды зерттеу 

исследование горения 

при малой гравитации 

low-gravity 

combustion 

research 

төмен гравитация 

кезіндегі жалын 

пламя при 

пониженной 

гравитации  

microgravityflame, 

reduced-

gravityflame 

төмен температуралы 

түтін 

низкотемпературный

дым 

low-temperature 

smoke 

төмен электр кернеуі низкое электрическое 

напряжение 

lowvoltage 

төменгі гравитация 

кезінде жану, төменгі 

ықпалдастық кезінде 

жану 

(салмақсыздықта) 

горение при 

пониженной 

гравитации (в 

невесомости) 

low-gravity 

combustion 

төменгі қабат өрт 

кезінде ағаш 
крондарында оттың 

шығуы 

выброс пламени на 

кроны деревьев при 
низовом пожаре 

crown-out 

төменгі қысым кезінде 

гидрантқа орнатылатын 

әмбебап клапан 

универсальный 

клапан, помещаемый 

на гидрант при 

низком давлении 

hydrassistvalve 

төменгі қысым клапаны клапан низкого 

давления 

low-pressure valve 

төменгі қысым 

сорғысы 

насос низкого 

давления 

low-pressure pump 

төменгі қысым шегі линия низкого low-pressure line 
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давления 

төменгі қысымды бу пар низкого давления low-pressure steam 

төменгі қысымтыныс 

алу қабы 

дыхательный мешок 

низкого давления 

low pressure airbag 

төменгі тәуекел аймағы зона малого риска low-risk area 

төменгі тұтану 

температурасы бар 

жанармай 

горючее с низкой 

температурой 

вспышки 

low-flash-pointfuel 

төменгі уытты түтін  низкотоксический 

дым  

LT smoke 

төмендеген гравитация 

кезіндегі тұтанғыштық 

воспламеняемость 

при пониженной 

гравитации 

reduced-gravity 

flammability 

төніп келе жатқан апат надвигающееся 

бедствие 

imminent disaster 

төрт есікті кабина четырёхдверная 

кабина 

four-door cabin 

төрт жетекші 
доңғалақтары бар 

автомобиль 

автомобиль с 
четырьмя ведущими 

колесами 

four-
wheeldrivevehicle 

төсек орындарының 

саны(ауруханадағы) 

количество койко-

мест (в госпитале) 

bedcapacity 

төсек, койка (кемеде) койка cot 

төтенше ақшалай 

демеуқаржы 

чрезвычайная 

денежная дотация 

emergency cash 

grant 

төтенше ауыр апат, 

төтенше қатты апат 

бедствие 

чрезвычайной 

суровости 

disaster of extreme 

eseverity 

төтенше жағдай аймағы зона ЧС emergency zone 

төтенше жағдай 

бойынша қызметті 

тіркеу журналы 

журнал регистрации 

службы по ЧС 

emergency service 

log, emergency 

service logbook 

төтенше жағдай бола 

қалғандағы  қор 

запас на случай ЧС emergency stock 

pile 

төтенше жағдай бола 

қалғандағы жиынтық 

комплектна случай 

ЧС 

emergency package 

төтенше жағдай болған 

күн 

дата ЧС emergency date 

төтенше жағдай 
жөніндегі комиссия 

комиссия по ЧС emergency 
commission 

төтенше жағдай кезеңі период чрезычайной 

ситуации 

emergency period 
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төтенше жағдай кезінде 

айналып өту  

объезд при ЧС  emergency  detour 

төтенше жағдай кезінде 

апатсыз тоқтау 

(жабдықтың) 

безаварийная 

остановка при 

ЧС(оборудования) 

trouble-free 

emergency stop 

төтенше жағдай кезінде 

аумақтық әрекеттерді 

үйлестіруші 

координатор 

территориальных 

действий при ЧС 

community 

emergency 

coordinator 

төтенше жағдай кезінде 

әкелетін тапсырысты 

сұрату 

запросна поставки 

при ЧС 

request for supplies 

for emergency 

operations 

төтенше жағдай кезінде 

әрекет ету аймағы 

зона реагирования 

при ЧС 

area of emergency 

response 

төтенше жағдай кезінде 
әрекеттерді үйлестіру 

құралдары 

инструменты 
координации 

действий при ЧС 

emergency 
coordination 

instrument   

төтенше жағдай кезінде 

басқару бойынша 

үйлестіруші 

координатор по 

управлению при ЧС 

emergency 

management 

coordinator 

төтенше жағдай кезінде 

басқару комиссиясы 

комиссия по 

управлению при ЧС 

emergency 

management 

commission 

Төтенше жағдай 

кезінде басқару 

мүмкіндігі 

возможность 

управления при ЧС 

emergency 

management 

capacity 

Төтенше жағдай 

кезінде баспанасыз 

бездомный при ЧС homeless by 

emergency 

төтенше жағдай кезінде 

жолдарды бақылау 

контроль на дорогах 

при ЧС 

emergency traffic 

control 

төтенше жағдай кезінде 

жоспарлау аймағы 

зона планирования 

при ЧС 

emergency 

planning zone 

төтенше жағдай кезінде 
көмекке сұрау салу 

запрос о помощи при 
ЧС 

request for 
emergency 

assistance 

төтенше жағдай кезінде 

қамту аймағы 

область охвата при 

ЧС 

scope of emergency 

төтенше жағдай кезінде 

қоныстану 

заселение при ЧС emergency 

settlement 

төтенше жағдай кезінде 

қорғау 

защита при ЧС protection in 

emergencies 

Төтенше жағдай 

кезінде құқық қорғау 

действия 

правоохранительных 

emergency law 

enforcement 



280 

органдары 

қызметтерінің 

әрекеттері 

служб при ЧС 

төтенше жағдай кезінде 

тұрғындарға арналған 

ақпарат 

информация для 

населения при ЧС 

emergency public 

information 

төтенше жағдай кезінде 

үйлестіру 

координация при ЧС coordination in 

emergencies 

төтенше жағдай кезінде 

халықтың 

мұқтаждықтары 

нужды населения при 

ЧС 

public’s emergency 

needs 

Төтенше жағдай 

кезіндегі әрекет 

действия при ЧС actions in an 

emergency, 
emergency actions 

төтенше жағдай 

кезіндегі әрекет 

деятельность при ЧС emergency 

activities 

төтенше жағдай 

кезіндегі әрекетті 

үйлестіруші 

координатор 

действий при ЧС 

emergency 

coordinator 

төтенше жағдай 

кезіндегі басқару 

бойынша қызмет 

деятельность по 

управлению при ЧС 

emergency control 

operations 

төтенше жағдай 

кезіндегі көліктік 

операция 

транспортная 

операция при ЧС 

emergency 

transportation 

operation 

Төтенше жағдай 

кезіндегі қауіпсіздік 

безопасность при ЧС safety in 

emergencies 

төтенше жағдай 

кезіндегі мүмкін 

болатын 

қаржыландыру көлемі 

возможный объём 

финансирования при 

ЧС 

emergency funding 

capacity 

төтенше жағдай 

кезіндегі міндет 

обязанности при ЧС emergency duties 

Төтенше жағдай 

кезіндегі уақытша 

бөгет 

временная дамба при 

ЧС 

temporary 

emergency levee 

Төтенше жағдай 

кезіндегі шұғыл әрекет 

ету тобы 

группа быстрого 

реагирования при ЧС 

emergency 

response team 

төтенше жағдай 

комитеті 

комитет по ЧС emergency-related 

committee 

төтенше жағдай көзі источникЧС generator  
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of emergency 

төтенше жағдай 

құрбаны 

жертва ЧС emergency victim 

төтенше жағдай 

мониторингі 

мониторинг ЧС emergencymonitori

ng 

төтенше жағдай орны место ЧС scene of emergency 

emergency scene 

төтенше жағдай 

орнында әрекет етуші 

офицер 

офицер, 

действующий на 

месте ЧС 

line officer 

төтенше жағдай өлшемі критерий ЧС criterion for 

emergency 

төтенше жағдай 

салдарын жою мерзімі 

период ликвидации 

последствий 

чрезычайной 
ситуации 

emergency 

response period 

төтенше жағдай 

салдарын жоюшы 

қызметкер құрамына 

хабарлау 

извещать персонал, 

ликвидирующий 

последствия при ЧС 

to notify emergency 

response personnel 

төтенше жағдай туралы 

дер кезіндегі ақпарат 

своевременная 

информация о ЧС 

timely emergency 

information 

төтенше жағдай туралы 

хабардар ету 

оповещение о ЧС emergency warning 

төтенше жағдай 

туындау қаупі 

опасность 

возникновения ЧС 

emergency hazard 

төтенше жағдайға 

арналған қор 

запас для ЧС emergency  stock 

төтенше жағдайға 

әрекет ету тетігі 

механизм 

реагирования на ЧС 

emergency 

response 

mechanism 

төтенше жағдайға 

қорғаныс маскасы 

защитная 

масканаслучайЧС 

emergency incident 

protective mask 

төтенше жағдайға 
құрылыс материалдары 

строительные 
материалы на случай 

ЧС 

emergency building 
materials 

төтенше жағдайға 

нұсқаулық 

инструкция на случай 

ЧС 

emergency 

instruction 

төтенше жағдайда 

әрекет ету органы 

орган реагирования 

при ЧС 

emergencyresponse

agency 

төтенше жағдайда 

әрекет етумен 

органы власти, 

связанные  

emergency-related 

authorities 
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байланысты билік 

органдары 

с действиями при ЧС 

төтенше жағдайда 

байланыс операциясы 

операция связи при 

ЧС 

emergency 

communications 

operation 

төтенше жағдайда 

басқаруға жауапты 

органдар 

органы власти, 

ответственные за 

управление при ЧС 

emergency 

authorities 

төтенше жағдайда 

жергілікті басқару 

ұйымы 

местная организация 

по управлению при 

ЧС 

local emergency 

management 

organization 

төтенше жағдайда 

көмек көрсету органы 

орган оказания 

помощи при ЧС 

emergency service 

agency 

төтенше жағдайда 
операциялар жүргізу 

проводить операции 
при ЧС 

to conduct 
emergency 

operations 

төтенше жағдайда 

орталықтандырылған 

хабарландыру 

централизованное 

оповещение при ЧС 

centralized 

emergency warning 

төтенше жағдайдан 

кейін жүзеге 

асырылатын іс-шаралар 

мероприятия, 

осуществляемые 

после ЧС 

post-emergency 

activities 

төтенше жағдайдан 

кейін сынықтарды 

жинау 

убирать обломки при 

ЧС 

to dispose of 

emergency debris 

төтенше жағдайдан 

қорғау 

защита от ЧС protection against 

emergencies 

төтенше жағдайды 

болдырмау 

саласындағы заңнама 

законодательство в 

области 

предотвращения ЧС 

disaster emergency 

prevention 

legislation 

төтенше жағдайды 
ескерту бойынша 

қызмет 

деятельность по 
предупреждению ЧС 

emergency 
prevention 

activities 

төтенше жағдайды жою 

бойынша әрекет 

деятельность по 

ликвидации ЧС 

emergency 

response activities 

төтенше жағдайды жою 

бойынша жұмыстарды 

қамтамасыз етуге 

арналған қор 

запас для 

обеспечения работ по 

ликвидации ЧС 

emergency 

response stock 

төтенше жағдайды жою 

саласындағы заңнама 

законодательство в 

области ликвидации 

ЧС 

emergency 

response legislation 
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төтенше жағдайды табу 

(мысалы, серіктен) 

обнаружение ЧС 

(напр., соспутника) 

detection of 

emergency 

төтенше жағдайды 

хабарлау өлшемі 

критерий объявления 

ЧС 

criterion for 

declaration of 

emergency 

төтенше жағдайдың 

алдын алу және жою 

департаменті 

департамент 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

emergency 

prevention and 

response 

department 

төтенше жағдайдың 

алдын алу және жою 

жөніндегі 
ведомствоаралық 

комиссия 

межведомственная 

комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации ЧС 

Interagency 

Commission for 

Disaster 
Management 

төтенше жағдайдың 

басталуы 

началоЧС inception of 

emergency, onset of 

emergency 

төтенше жағдайлар 

салдарын жою 

бойынша 

лицензияланған ұйым 

лицензированная 

организация по 

ликвидации 

последствий ЧС 

licensee emergency 

response  

organization 

төтенше жағдайлар 

саны 

количество ЧС number of 

emergencies 

төтенше жағдайлар 

туралы заңнама 

законодательство по 

ЧС 

emergency 

legislation 

төтенше жағдайларды 

сыныптау 

классификация ЧС classification of 

emergencies 

төтенше жағдаймен 

байланысты қызмет 

деятельность, 

связанная с ЧС 

emergency-related 

activities 

төтенше жағдаймен 

байланысты үйлестіру 

координация, 

связанная с ЧС 

emergency-related 

coordination 

төтенше жағдайына 

азық 

паёк на случай ЧС emergency ration 

төтенше жағдайына 

ақпараттар пакеті 

пакет информации на 

случай ЧС 

emergency 

information packet 

төтенше қызметтің 

алғашқы көмек көрсету 

автокөлігі 

автомобиль 

чрезвычайной 

службы первой 

помощи 

first-due engine 

төтеншежағдай кезінде 

көмек көрсетуші тұлға 

лицо, оказывающее 

помощь при ЧС 

emergency care-

giver 

төтеншежағдай туралы информация о ЧС emergency 
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ақпарат information 

травматологиялық 

медицина  

травматологическая 

медицина 

trauma medicine 

тракторлардың 

механик жүргізушілер 

командасы 

команда механиков-

водителей тракторов 

tractor crew 

трансшекаралық 

төтенше жағдай кезінде 

көмек көрсету 

бойынша іс-шаралар 

мероприятия по 

оказанию помощи 

при трансграничном 

ЧС 

trans-boundary 

assistance 

arrangements 

тура жетекті желдеткіш прямоприводной 

вентилятор 

direct drive blower 

турбиналы сорғыш турбинный насос turbine pump 

турбулентті жану турбулентное горение turbulent burning 

туындаған 

сейсмикалық толқын 

вызванная 

сейсмическая волна 

simulated seismic 

wave 

туындаған төтенше 
жағдай масштабы 

масштаб возникшей 
ЧС 

scale of actual 
emergency 

туындау;басталу возникновение appearance, 

inception, initiation; 

onset 

тұжырымдама концепция conception, 

concept, idea 

тұзды судың басуы 

(тасқын кезінде 

соңында жердің 

сортаңдауымен) 

затопление солёной 

водой (при 

наводнении, с 

последующим 

засолением почвы) 

salt water incursion 

тұйық дәліз тупиковый коридор semi-enclosed 

corridor 

тұйықталған контурлы 

тыныс алу аппараты 

дыхательный аппарат 

с замкнутым 

контуром 

closed circuit 

breathing apparatus 

тұмшалау герметизация sealing 
тұмшалыққа сынау испытание на 

герметичность 

leakproof test 

тұнба су вода с осадком sediment-laden 

water 

тұншыққан, тұншығып 

өлген 

задохнувшийся suffocated 

тұншықтырғыш газ удушающий газ asphyxiating gas 

тұншықтырушы зат удушающее вещество choking agent 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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тұншықтырушы 

уландырғыш зат 

удушающее 

отравляющее 

вещество 

asphyxiate 

тұрақты ауа беретін 

құтқару тыныс алу 

аппараты 

спасательный 

дыхательный аппарат 

с постоянной подачей 

воздуха 

constant-flow 

emergency escape 

breathing apparatus 

тұрақты жану стационарное горение steady burning 

тұрақты жерлендіру постоянное 

заземление 

static grounding 

тұрақты көшіру  постоянное отселение  permanent 

evacuation 

тұрақты орнатылған 

қондырма 

постоянно 

установленый 
насадок 

permanently 

installed nozzle 

тұрақты сорғы стационарный насос fixed pump, 

mounted pump 

тұрақты хабарлағыш, 

стационарлы 

хабарлағыш 

стационарный 

извещатель 

non-detachable 

detector 

тұрақтылық 

тұжырымдамасы 

концепция 

стабильности  

concept of 

sustainability 

тұрғын үй жилище dwelling, 

lodgement, housing 

тұрғын үйлерге 

арналған түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель для 

жилых помещений 

residential smoke 

detector 

тұрғын үйсекторын 

спринклерлік өрт 

сөндіру 

қондырғыларымен 
жабдықтау туралы заң 

закон об оснащении 

жилого сектора 

спринклерными 

установками 
пожаротушения 

residential sprinkler 

law 

тұрғын, әлеуметтік-

тұрмыстық және 

мәдени мақсаттағы 

ғимараттар мен 

құрылыстардың 

опырылуы 

обрушение зданий и 

сооружений жилого, 

социально-бытового 

и культурного 

назначения 

collapse of 

buildings and 

structures of 

housing estates and 

public facilities 

тұрғындар мен аумақты 

қорғау департаменті  

департамент защиты 

населения и 

территорий 

population and 

territories 

protection 

department 
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тұрғындарды ауыз 

сумен қамтамасыз ету 

жүйесіндегі авариялар 

аварии в системах 

снабжения населения 

питьевой водой 

water supply 

accidents 

тұрғындарды 

таныстыру науқаны 

(мысалы, төтенше 

жағдай кезінде жүріс-

тұрыс туралы) 

кампания 

ознакомления 

населения (напр., о 

поведении при ЧС) 

public preparedness 

campaign 

тұрғындардың 

қауіпсіздігі 

безопасность 

населения 

people’s safety 

тұрмыс құнының 

индексі 

индекс стоимости 

жизни 

cost of living index 

тұтанатын воспламеняющийся flammable, 
inflammable   

тұтанатын аэрозоль воспламеняющийся 

аэрозоль 

flammable droplet 

suspension 

тұтанатын газ 

детекторы 

детектор 

воспламеняющегося 

газа 

flammable gas 

detector 

тұтанатын жанармай воспламеняемое 

горючее 

flammablefuel 

тұтанатын қатты зат воспламеняющееся 

твёрдое вещество 

flammable solid 

тұтанатын материал воспламеняющийся 

материал 

flammable material, 

ignitable material 

тұтанатын сұйықтық воспламеняющаяся 

жидкость 

flammable liquid 

тұтанатын 

сұйықтықтарға 

арналған жер 

астындағы қойма 
ыдысы 

подземная складская 

ёмкость для 

воспламеняющихся 

жидкостей 

underground 

storage tank for 

flammable and 

combustible liquids 

тұтанатын 

сұйықтықтарға 

арналған жердегі ыдыс 

наземная ёмкость для 

воспламеняющихся 

жидкостей 

above ground 

storage tank for 

flammable and 

combustible liquids 

тұтанбайтын невоспламеняющийся non-combustible, 

non-flammable 

тұтанған воспламенившийся ignited 

тұтанғыш бояу воспламеняющаяся 

краска 

flammable paint 

тұтанғыш газ, оталғыш воспламеняющийся flammable gas 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
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газ газ 

тұтанғыштығы 

бойынша деректер 

данные по 

воспламеняемости 

flammability data 

тұтанғыштық 

критерийі 

критерий 

воспламеняемости 

criterion for 

flammability 

тұтанғыштыққа сынау испытание на 

воспламеняемость 

flammability test, 

testing for 

flammability 

тұтанғыштықты сынау испытание 

воспламеняемости 

ignition test 

тұтандырғыш запальник match 

тұтандыру алдындағы 

іс-шаралар 

мероприятия перед 

зажиганием 

pre-firing 

тұтандыру көзі источник зажигания ignition source, 

ignitionsource     

тұтандыру көзі болып 

қызмет ету қабілеті 

способный служить 

источник ом 
зажигания 

incendive 

тұтандыру көзінің күші мощность источника 

зажигания 

power of ignition 

source 

тұтандыру критерийі критерий зажигания criterion for 

ignition 

тұтану вспыхивание flashing 

тұтану аймағы область 

воспламенения 

flammable region 

тұтану көлемі диапазон 

воспламенения 

flammable range 

тұтану күші мощность 

воспламенения 

flaming force 

тұтану қаупі опасность 

воспламенения 

combustion hazard, 

flammability  

тұтану мүмкіндігі вероятность 

зажигания 

likelihood of 

ignition 

тұтану негіздері основы 

воспламенения 

fundamentals of 

ignition 

тұтану уақыты время воспламенения burn time 

тұтану шекарасы (мыс., 

температуралық) 

граница 

воспламенения 
(напр., 

температурная) 

ignition threshold 

тұтану, өртену загорание ignition, fire 

тұтануға әкелген әрекет действя, повлёкшие acts bringingabout 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
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воспламенение ignition 

тұтануға дейінгі уақыт время до 

воспламенения 

time to ignition 

тұтануға 

шалдыққыштық 

восприимчивость к 

воспламенению 

sensibility to 

ignition 

тұтас қорғайтын 

комбинезон 

цельный защитный 

комбинезон 

one-piece coverall-

type garment 

тұтастық,тығыздық,ық

шамдылық 

компактность compactness, 

density 

тұтату воспламенить to ignite, to flame   

тұтату жағу көзінің 

қарқындылығы 

интенсивность 

источника зажигания 

ignition source 

intensity 

тұтату кезі период зажигания ignition period 

тұтатушы воспламенитель igniter, fuse, fuse 

тұтқаны айналдыру 

кезінде (өрт) сигналын 

беретін гонг 

гонг, издающий 

сигнал при вращении 

рукоятки (пожарный) 

rotary gong 

тұтқасы бар сермерік  маховичок с 

рукояткой  

hand wheel 

тұтқыр тұтанғыш 
сұйықтық 

вязкая 
воспламеняющаяся 

жидкость 

viscous flammable 
liquid 

түймелігі  застёжка  fastener, snap 

fastener 

түйсік инстинкт instinct 

түйістірілмейтін беттер 

арасындағы ұшқын 

искра между 

неконтактирующими 

поверхностями 

static spark   

түнгі кезекші ночной дежурный night watcher 

түнде көзге 

көрінушілік 

видимость ночью night visibility 

түнде көру көзілдірігі очки ночного видения night vision goggles 

түнел, тар жол лаз tunnel 

түр, көрініс вид type 

түрлі-түсті код цветовой код colourcode 

түрлі-түсті код биркасы 

(зардап шеккендер 

үшін) 

бирка с цветовым 

кодом (для 

пострадавших) 

colour-coded tag 

түршіктірмейтін түтін нераздражающий 

дым 

non-irritatingsmoke 

түссіздік непрозрачность opacity 

түстерді аңғару восприятие цвета colour perception 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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түсініксіз дыбыс 

(мысалы, үйінділердегі 

құрбандардан) 

невнятный звук 

(напр.,от жертв в 

завалах) 

inaudible sound 

түсірмелі эвакуациялық 

науа 

спусковой 

эвакуационный лоток 

sliding tray 

түсіру механизмі 

(мысалы, жоғары 

қабатты ғимараттан 

құтқару кезінде) 

механизм спуска 

(напр., при спасении 

из высотного здания) 

launching 

mechanism 

түсіру, төмендету опускание descent, lowering 

түсірусаңылауы; 

шығарусаңылауы 

спускное отверстие drain 

түсіріп тастауды 

ұқсату(көздеуді дәлдеу 
үшін әуе кемесінен 

баяулатқышты) 

сбрасывания 

(ингибитора с 
воздушного судна для 

выверки 

прицеливания) 

dummy run 

түтік тәрізді дәке трубчатый бинт tubular bandage 

түтін дым fume, smoke 

түтін аэрозолі дымовой аэрозоль smoke aerosol 

түтін бағанасының 

еңісі 

наклон столба дыма lean of the smoke 

түтін барлығын 

бақылау 

контроль наличия 

дыма 

smoke control 

түтін биіктігі высотадыма smokeheight 

түтін генераторы  генератордыма  smoke machine 

түтін генераторы  дымогенератор  smoke machine 

түтін жапқышы дымовая заслонка smoke damper 

түтін жұту вдыхание дыма smoke inhalation 

түтін иісі запах дыма smell of smoke 

түтін клапаны дымовой клапан smoke valve 

түтін қозғалысы движение дыма smoke movement, 

smoke travel 

түтін қозғалысы передвижение дыма smoke evolution      

түтін люгі дымовой люк smoke vent 

түтін мұржасы 

үстіндегі қақпақ 

колпак над дымовой 

трубой 

chimney pot 

түтін өтетін дымопроницание smoke leakage 

түтін өтпейтін дымонепроницаемый smoke tight 

түтін параметрлерін 

өлшеу 

измерение 

параметров дыма 

measurement of 

smoke 

түтін сезбегі датчик дыма smoke sensor 
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түтін таралуын 

бақылайтын түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель с 

контролем 

распространения 

дыма 

smoke spread 

detector 

түтін тартқы дымосос smoke extractor, 

smoke ventilator, 

smoke exhaust fan, 

smoke ejector 

түтін тартқыш дымоотвод sink 

түтін шығару саңылауы отверстие для 

выпуска дыма 

smoke outlet 

түтін шығу көзі источник дыма smoke source, 
source of smoke 

түтінге қаныққан ауа насыщенный дымом 

воздух 

smoke-

contaminated air 

түтінге қарсы аралық противодымная 

перегородка 

smoke screen 

түтінге оранбаған незадымленный smoke-clear 

түтінге оранған 

(мысалы, өрт кезінде) 

покрытый дымом 

(напр., при пожаре) 

affected by smoke 

түтінге оранған аймақ задымленная зона smoke area, smoke 

pollution area 

түтінге оранған 

атмосфера 

задымлённая 

атмосфера 

smoke-laden 

atmosphere 

түтінге оранған 

ғимарат, түтінге толған 

ғимарат 

задымлённое здание smoke building, 

smoke-filled 

түтінге оранған; түтінге 

толған 

задымленный smoke-filled, 

smoke-logged 

түтінге толған аймақ область, охваченная 

дымом 

areaaffectedbysmok

e 

түтінге толған дәліз задымленный 
коридор 

smoke-filled 
hallway 

түтінге түншыққан, 

түтінге тұншығып 

өлген 

задохнувшийся в 

дыму 

suffocated in smoke 

түтінде жарық сәулесін 

өшуін бақылайтын өрт 

хабарлағышы 

пожарный 

извещатель с 

контролем затухания 

луча света в дыму 

light attenuation 

smoke detector 

түтінде жарық фотоэлектрический photoelectric light 
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сәулесінің ауытқуы 

кезінде іске қосылатын 

фотоэлектрлік өрт 

хабарлағыш 

дымовой пожарный 

извещатель, 

срабатывающий при 

отклонении луча 

света в дыму 

scattering smoke 

detector 

түтінде жарықтың 

шашырауын 

бақылайтын өрт 

хабарлағышы 

пожарный 

извещатель с 

контролем 

рассеивания света в 

дыму 

light scattering 

smoke detector 

түтінденуді шектеу ограничение 
задымления 

smoke control 

түтіндету;түтіндеу задымление obscuration by 

smoke, smoke 

evolution 

түтіндеу аймағы зона задымления smoke zone 

түтіндеу қаупі опасность 

задымления 

smoke hazard 

түтінді дымный smoky 

түтінді аластау дымоудаление smoke removal, 

smoke ventilation,  

түтінді аса қауіпті ішке 

жұту 

смертельное 

вдыханиедыма 

fatal smoke 

inhalation 

түтінді кетіру удалять дым to extract smoke 

түтінді көп жұтып қою наглотаться дыма to eat smoke 

түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель 

smoke detector, 

smoke alarm 

түтінді сезу улавливать дым to catch smoke 

түтінді соратын 

желдеткіш 

дымовой вытяжной 

вентилятор 

smoke exhaust fan, 

smoke exhaust 

ventilator 

түтінді сынау дымовое испытание smoketest 

түтінді шашырату әдісі метод рассеивания 

дыма 

smoke dispersal 

method 

түтіндік, өңеш дымоход smoke passage, 
smoke transfer 

duct, flue 

түтіндіктегі өрт 

сөндіруге арналған 

саптама 

насадок для тушения 

пожара в дымоходе 

chimney nozzle 

түтіннен жасалған 

шымылдық 

дымовая завеса smoke haze 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
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түтіннен қорғайтын 

күләпара 

дымозащитный 

капюшон 

smoke hood 

түтіннен қорғалған 

саты 

дымозащищённая 

лестница 

enclosedstairway 

түтіннен қорғау защита от дыма protection against 

smoke 

түтіннен қорғаушы 

бөлік 

дымозащитный отсек smoke 

compartment 

түтіннен улану отравление дымом smoke poisoning 

түтіннің әсері воздействие дыма effect of smoke 

түтіннің бар болуы наличие дыма presence of heavy 

smoke 

түтіннің компьютерлік 

моделі 

компьютерная модель 

дыма 

computer model of 

smoke 

түтіннің қозғалысы движение дыма smoke migration 

түтіннің таралуы распространять дым to spread smoke 

түтіннің түзілуі дымообразование smoke generation, 

smoke production 

түтіннің түссіздігі непрозрачность дыма opacity of smoke 

түтіннің шоғырлануы концентрация дыма smoke 

concentration 

түтінсіз аймақ бездымная зона smoke-freearea 
түтінтүзгіш заттар дымообразующее 

вещество 

smoke-producing 

compound 

тыныс алатын дыхательный respiratory 

тыныс алғанда 

өлтіретін доза 

смертельная доза 

вдыхания 

lethal inhalation 

dose 

тыныс алу аппараты дыхательный аппарат breathing apparatus, 

respirator 

тыныс алу аспабы дыхательная 

аппаратура 

breathing apparatus 

equipment 

тыныс алу аспабының 

ауа компрессоры 

воздушный 

компрессор 

дыхательного 

прибора 

breathing air 

compressor 

тыныс алу аспабының 

жиынтығы 

комплект 

дыхательного 

прибора 

breathing apparatus 

set 

тыныс алу аспабының 

өкпе автоматы 

лёгочный автомат 

(дыхательного 
прибора) 

demand-breathing 

regulator, lung 
demand regulator 

тыныс алу аспабының опознавательная breathing apparatus 
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танымды биркасы бирка дыхательного 

прибора 

identification tag 

тыныс алу ауасының 

көлемі 

объём вдыхаемого 

воздуха 

tidal air 

тыныс алу жолындағы 

қысымға икемделген 

жасанды өкпе 

желдетілуін күшейтуге 

арналған аппарат 

аппарат для 

форсированной 

искусственной 

вентиляции лёгких, 

настроенный на 

давление в 

дыхательных путях 

pressure cycling 

resuscitator 

тыныс алу кезінде 
ашылатын тыныс алу 

аспабының клапаны 

клапан дыхательного 
прибора, 

открывающийся при 

вдохе 

demand valve 

тыныс алу клапаны 

 

дыхательный 

дымовой клапан  

breathing valve 

тыныс алу қабы дыхательный мешок rebreathing bag 

тыныс алу маскасын 

бекіту тетігі 

механизмкрепления 

дыхательной маски 

fastening 

mechanism for the 

mask 

тыныс алу 

мөлшерлемесі  

вдыхаемая доза  respiratory dosage 

тыныс алу органдарына 

әсер ету 

воздействие на 

органы дыхания 

inhalation exposure, 

respiratory 

exposure 

тыныс алуға арналған 

ауа 

воздух для дыхания breathing air 

тыныс алуға арналған 
ауа баллоны 

баллон с воздухом 
для дыхания 

breathing bottle 

тыныс алуға арналған 

оттегі 

кислород для 

дыхания  

breathing oxygen 

тыныс алуға жарамды 

атмосфера 

атмосфера, пригодная 

для дыхания 

breathing 

atmosphere 

тыныс алуға жарамды 

газ 

пригодный для 

дыхания газ 

respirable gas 

тыныс алуға жарамсыз 

атмосфера 

атмосфера, 

непригодная для 

дыхания 

irrespirable 

atmosphere 

тыныс алудың 

қиындауы 

затруднение дыхания breathing 

discomfort 

тынысы тарылу затруднённое difficulty breathing 
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дыхание 

тырма  борона  harrow 

тырнауыш грабли rake 

тізеқап наколенник knee protection 

тікелей жерлендіру глухое заземление deadearth 

тікқұбыр клапаны клапан стояка standpipe valve 

тікұшақ вертолёт helicopter, 

rotarywingaircraft 

тікұшақ командирі командир вертолёта helicopter boss 

тікұшаққа арналған 

бүктемелі ыдыс 

складная ёмкость для 

вертолёта 

fold-outtank for 

helicopter 

тікұшаққа ілінетін жүк груз, подвешиваемый 

к вертолёту 

helicopter 

underslung cargo 

тікұшаққа ілініп 

қойылатын ыдыс  

ёмкость, 

подвешиваемая к 

вертолёту  

helibasket, 

helibucket 

тікұшақпен 

жеткізілетін 

тасымалданатын сорғы 

переносной насос, 

доставляемый 

вертолётом 

heli pumper 

тікұшақпен 
жеткізілетін 

ыдыс(сумен) 

доставляемая 
вертолётом ёмкость (с 

водой) 

helitank, sling-type 
helitank 

тікұшақтан өртті 

шабуылдау 

атака на пожар с 

вертолёта 

helitack 

тікұшақ-цистерна (өрт 

сөндіруші) 

вертолёт-цистерна 

(пожарный) 

helitanker 

тірегі бар өрт оқпаны 

үшін кері клапаны бар 

байланыстырушы 

бастиек 

соединительная 

головка с обратным 

клапаном для 

пожарного ствола с 

опорой 

radial breeching 

тірек (сатының) опора пожарного 

ствола 

branch holder, hose 

branch holder, 

nozzle holder 

stationary 

тіркемелі автосаты прицепная 
автолестница 

aerial ladder trailer 
unit   

тіркемелі өрт сатысы прицепная пожарная 

лестница 

tiller aerial ladder 

apparatus 

тіршілікпен 

қамтамасыз ету 

жүйелеріндегі 

аварии на 

коммунальных 

системах 

accidents at public 

utilities systems 
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авариялар жизнеобеспечения 

тіршілікпен 

қамтамасыз ету 

жүйесіндегі авария 

авария в системе 

жизнеобеспечения 

accident at life-

support 

infrastructure 

тіршілікті қамтамасыз 

етудің шектік 

магистралі 

критическая 

магистраль 

жизнеобеспечения 

critical lifeline 

тіршіліктіқамтамасызет

у 

жизнеобеспечение life support, life-

support 

тірі қалған (төтенше 

жағдай кезінде) 

выживший survived 

тірі қалған адамдардың 

өмірлерін құтқару 

(төтенше жағдай 
кезінде)  

спасать жизни 

выживших лиц (при 

ЧС) 

to save the lives of 

survivors 

тірі қалған адамдардың 

өмірлерін сақтау  

поддерживать жизни 

выживших лиц (при 

ЧС) 

sustain the lives of 

survivors 

тірі қалу выживание survival 

тірі қалу бойынша 

нұсқаулық 

инструкция по 

выживанию 

survival instruction 

тірі қалу 

мүмкіндігі(төтенше 

жағдай кезінде) 

вероятность 

выживания 

probability of 

survival   

тірі қалуға арналған 

қажеттіліктер 

нужды для 

выживания 

survival needs 

тістегерішті сорап шестерёнчатый насос rotary gearpump 

тісті доңғалақ зубчатое колесо gear 

У 

уақыт время time; period 

уақыт бірлігіне 

сәулелеу мөлшерлемесі 

доза облучения в 

единицу времени 

dose rate 

уақытқа байланысты 

емес 

независящий от 

времени 

time-independent 

уақытша бөгет временная дамба temporary levee 

уақытша қабыл алмау временный отказ malfunction 

уақытша өтпе көпір временный 

переходной мостик 

flying shore 

уақытша саты временная лестница temporarystairway 

уақытша 
температуралы қисық 

сызық 

температурно-
временная кривая 

temperature-time 
curve 
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уәкілетті медициналық 

қызметкерлер құрамы 

уполномоченный 

медицинский 

персонал 

authorized 

personnel 

улағыш сұйықтық токсическая жидкость toxic fluid 

уландырғыш заттардың 

бу бұлттары 

облако паров 

токсических веществ 

toxic agent vapor 

cloud 

улану отравление poisoning, 

intoxication 

улану, улау интоксикация intoxication 

улы атмосфера ядовитая атмосфера poisonous 

atmosphere 

улы бу ядовитыйпар poisonous vapor, 

poisonous vapour 

улы газ ядовитыйгаз noxiousgas, 

poisonousgas 

улы емес, уытты емес нетоксический toxic-free 
улы зат ядовитое вещество poisonous 

substance 

улы түтін ядовитый дым poisonous smoke 

ультрадыбысты өрт 

хабарлағыш 

ультразвуковой 

пожарный 

извещатель 

ultra-sonic wave 

detector 

ультрадыбысты 

таратқыш 

ультразвуковой 

передатчик 

ultrasonic 

transmitter 

ультракүлгін өрт 

хабарлағыш 

ультрафиолетовый 

пожарный 

извещатель 

ultraviolet detector 

ультракүлгінсәуле ультрафиолетовое 

излучение 

ultraviolet 

radiation  

уытсыздандыру детоксификация detoxifying 

уыттандыратын доза токсическая доза toxic dose 

уытты атмосфера токсическая 

атмосфера 

toxic atmosphere 

уытты бу токсический пар toxic vapor, toxic 

vapour 

уытты булану токсические 

испарения 

toxic vapor, toxic 

vapour 

уытты газ токсичный газ toxicgas 

уытты зат токсическое вещество toxocant, toxic 
substance 

уытты материал токсический материал toxic material 

уытты өрт өнімдерінен отравление intoxication by 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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улану токсичными 

продуктами горения 

toxic products of 

burning 

уытты түтін токсический дым harmfulfume, 

toxicfume 

уытты химиялық зат токсическое 

химическое вещество 

toxic chemical 

agent 

уытты шығарылу токсический выброс toxic release 

Ұ 

ұзақ әрекет 

баяулатқышы  

ингибитор 

длительного действия  

long term retardant   

ұзақ жанатын 

жанармай 

долгогорящее 

горючее 

longer-burningfuel 

ұзақ мерзімді орнын 

ауыстыру 

долговременная 

передислокация 

long-term 

redevelopment 

ұзақ мерзімді тыныс 

алу аппараты 

дыхательный аппарат 

длительного действия 

longer duration 

breathing apparatus 

ұзақ сақталатын көбік длительно  
сохраняемая пена 

longer-lastingfoam 

ұзақтық длительность time, length 

ұзартылған шүмекті 

өрт сөндіргіш 

огнетушитель с 

удлинённым соплом 

long-range nozzle 

extinguisher 

ұзын жеңді өрт 

гидранты 

пожарный гидрантс 

длинной рукояткой 

long handle  

hydrant 

ұзын сапты күрек лопата с длинной 

ручкой 

long-handled 

shovel 

ұзындық, ұзақтық длина distance, length, 

size 

ұйғарымды 

ауылшаруашылық 

күйдіру (алдын ала) 

предписанное 

сельскохозяйственное

выжигание 

(профилактическое) 

agricultural 

prescribed burning 

ұйғарымды әрекеттер предписанное 

действие 

warrant action 

ұйғарымды күйдіру 

(мыс., орман өртінің 

алдын алу үшін) 

предписанное 

выжигание (напр., для 

профилактики 
лесного пожара) 

prescribed burning 

ұйғарындылық өлшем критерии 

допустимости 

acceptance criteria 

ұйым организациия organization; 

technology; 

establishment 



298 

ұлттық апат национальная 

катастрофа 

national catastrophe 

ұнтақ беру торабы магистраль подачи 

порошка 

powdertrunk 

ұнтақпен сөндіретін 

өрт сөндіру автокөлігі 

пожарный 

автомобиль 

порошкового 

тушения 

powder 

extinguishing fire 

truck 

ұнтақты жарылысты 

басқыш (зат) 

порошковый 

взрывоподавитель  

powder explosion 

suppressant 

ұнтақты зат порошковое вещество powder 

ұнтақты өрт сөндіргіш порошковый 

огнетушитель 

dry chemical 

extinguisher 

ұнтақты өрт сөндіруші 
химиялық зат 

порошковое 
огнетушащее 

химическое вещество 

dry chemical 
extinguishing agent 

ұсақ бөлшектерден 

тұратын жанармай 

горючее из мелких 

частиц 

fine fuel 

ұстағыш держатель holder, bracket 

ұстай білу, пайдалану, 

жұмыс істеу 

обращение handling,treatment 

ұстап алу, қармау, 

қағып алу, басып алу, 

жаулап алу 

захват hold 

ұстау, тоқтату задержание detention 

ұш, ұштық наконечник head 

ұшақты бағыттап 

түзетуші (орман өртін 

сөндіру кезінде) 

корректировщик для 

наведения самолёта 

(при тушении лесного 

пожара) 

airo-pointeur 

ұшақтың құлауы крушение самолёта air crash, aircraft 

crash, airplane 

crash, aviation 
crash 

ұшақтың өрт 

қауіпсіздігі 

пожарная 

безопасность 

самолёта 

aircraft fire safety 

ұшар басы(ағаштың) крона (дерева) crown 

ұшатын шала, ұшатын 

шала жанған отындар 

(жалынды) 

летящая головня 

(горящая) 

flying brand 

ұшқын жасау искрообразование spark-making 
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ұшқын қауіпсіз құрал искробезопасный 

инструмент 

reduced-sparking 

tool 

ұшқын сөндіргіш; 

ұшқын ұстағыш; 

ұшқынды бәсеңдеткіш; 

ұшқын өшіргіш, ұшқын 

басқыш 

искрогаситель spark arrester, spark 

arrester 

ұшқын шашырауға 

сынау 

испытание на 

искрение 

sparktest 

ұшқын, от искра spark 

ұшқындамай без искрения nonsparking 

ұшқындамайтын неискрящий nonsparking 

ұшқындатқыш искритель sparkler 

ұшқындау; ұшқын 

шашырау 

искрение sparking, arcing 

ұшқынмен тұтандыру 
көзі 

искровой источник 
зажигания 

spark ignition 
source 

ұшқыннан қорғалған искрозащищённый spark protected 

ұшқыннан қорғалған 

жабдық 

искрозащищённое 

оборудование 

nonsparkingequipm

ent 

ұшқыннан қорғау защита от искр spark guard 

ұшқыннан оталу воспламенение от 

искры 

ignition by spark, 

spark ignition 

ұшқыш лётчик pilot 

ұшқыш пилот pilot 

ұшқышсыз, ұшқышы 

жоқ 

беспилотник pilotless plane, 

unmanned aerial 

vehicle 

ұшпайтын сұйықтық нелетучая жидкость involatile liquid 

ұшпалылық летучесть volatility 

ұшу кезіндегі 

қауіпсіздік (әуе 

кемесінде) 

безопасность в полёте 

(на воздушном судне) 

in-flight safety 

ұшып жатқан ұшқын летящая искра flying spark 

Ү 

үдемелі жану прогрессирующее 

горение 

progressiveburning 

үздікті жалындап жану прерывистое горение 

пламенем 

intermittentflaming 

үзілуге шыдамды 

материал 

разрывопрочный 

материал 

rip-resistant 

material 

үй жағдайындағы безопасность в home safety 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
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қауіпсіздік домашних условиях 

үй жөндеуге арналған 

келісімшарт 

контракт на ремонт 

дома 

home repair 

contract 

үйкелістен шыққан 

ұшқын, үйкелістен 

шыққан от 

искра от трения frictional spark   

үйкелісті қыздыру фрикционный нагрев frictional heating 

үйлеспейтін қауіпті 

материалдар 

несовместимые 

опасные материалы 

incompatible 

hazardous materials 

үйлестіру координация coordination 

үйлестіруші координатор coordinator 

үйіліп тасталған жол 

(төтенше жағдай 

кезінде) 

загромождённая 

дорога 

obstructed road 

үйінді завал debris 

үйінділерді тазалау 

немесе жинау бойынша 
қызмет (төтенше 

жағдай кезінде) 

деятельность по 

расчистке завалов или 
по уборке 

debris clearance 

activities 

үйіту, құйқалау опаливание burn  

үлгі (үлгітүр) образец sample, specimen 

үлгілер алу отборобразцов sampling 

үлдіртүзгіш көбікті алу 

үшін су негізіндегі 

көбіктүзгіш концентрат 

концентрат 

пенообразователя на 

водной основе для 

получения 

плёнкообразующей 

пены 

aqueous film 

forming foam 

үлестіруші қақпаша распределительный 

клапан 

distributionvalve 

үлкейген агент вспучивающийся 

агент 

intumescingagent 

үлкен ағын бұрмасы 

(тасқын кезінде) 

отвод большого 

потока (при 

наводнении) 

high flow diversion   

үлкен апат большая катастрофа large catastrophe   

үлкен биіктікке су 
көтеретін сорғы 

водоподъёмный насос 
на большую высоту 

high-liftpump 

үлкен диаметрлі 

жеңмен суды қайтара 

айдау (өртке суды 

қайтара айдау кезінде) 

перекачка по рукаву 

большого диаметра 

(при перекачке воды 

на пожар) 

LDH relay 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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үлкен дөңгелекті жүк 

автокөлігі (жолы қиын 

жерге жеткізу үшін) 

больше колёсный 

грузовой автомобиль 

(для передвижения по 

труднодоступной 

местности) 

high-wheeltruck 

үміткер кандидат candidate 

үндік күйге келтіру  тоновая настройка  tone coded squelch 

үнемі қосылатын 

апаттық жарық 

постоянно 

включённое 

аварийное освещение 

maintained 

emergency lighting 

үрдістің қауіпті 

дәрежесін анықтау 

выяснение степени 

опасности процесса 

process hazard 

identification 

үрейлі сигнал 
қондырғысының 

орналасқан орны 

местоположение 
установки тревожной 

сигнализации 

alarm set point 

үрейлі сигналдаудың 

ақаулығы 

неисправность 

тревожной 

сигнализации 

alarm fault 

үрейлі сигналды 

басқару панелі 

панель управления 

тревожной 

сигнализацией 

alarm panel, alarm 

annunciator panel, 

alarm control panel 

үрлеген кезде 

қалқымалылық 

(құтқару құралының) 

плавучесть при 

надувании  

inflatable flotation 

үрлемелі қап надувной мешок airbag 

үрлемелі құтқару жолы 

(ТЖ кезінде су 

айдындары мен топи 

арқылы өту үшін) 

надувная 

спасательная дорожка 

(для переправы через 

водоёмы и топи при 

ЧС) 

inflatable rescue 

walkway 

үрлемелі модуль надувной модуль inflatable module 

үрленетін қайық надувная лодка inflatable boat 

үрленетін құтқару 

жилеті 

надувной 

спасательный жилет 

inflatable life jacket 

үрленетін науа 

(құтқарма) 

надувной лоток 

(спасательный) 

inflatable ramp 

үрлеу выдувание weathering 

үрлеу обдувание blowing 

үстін 

залалсыздандыруға 

арналған көбік 

пена для 

обеззараживания 

поверхности 

surface 

decotamination 

foam 

үстіңгі бетінің жануы горение на burning at a vertical 
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вертикальной 

поверхности 

surface 

үстіңгі қабатынан 

тұтану 

воспламенение 

поверхностного слоя 

surface ignition 

үш есе әйнектеу тройное остекление triple glazing 

үш тізе баспалдақ трёхколенная 

лестница 

three-section ladder 

үшқадауышты қосқыш трёхштырьковая 

вилка 

three pin plug 

үшөлшемді модел трёхмерная модель three-dimensional 

model 

Ф 

фазалы өзгеріс фазовое изменение phasechange 

федералды өрт 

ведомствосы 

федеральное 

пожарное ведомство 

federal fire 

department 

физикалық белсенділік физическая 

активность 

physical activity 

физикалық қауіпсіздік физическая 
безопасность 

physical security 

физиологиялық әрекет физиологическое 

действие 

physiological action 

формалы киім форменная одежда uniform 

формалы киімде в форменной одежде uniformed 

фотоэлектрлікбергіш фотоэлектрический 

датчик 

photo-electric 

sensor   

фотоэлектрлік өрт 

хабарлағыш 

фотоэлектрический 

пожарный 

извещатель 

photoelectric 

detector 

фотоэлектрлік түтінді 

өрт хабарлағыш 

фотоэлектрический 

дымовой пожарный 

извещатель 

photoelectric smoke 

detector 

фракциялық тиімді 

доза 

фракционная 

эффективная доза 

fractional effective 

dose 

фторлы көбіктендіргіш фторсодержащий 

пенообразователь 

fluorochemical 

foam concentrate 

фторпротеинді көбік фторпротеиновая 

пена 

fluoroprotein foam 

фторпротеинді 
көбіктендіргіш 

фторпротеиновый 
пенообразователь 

fluoprotein foam 
concentrate, 

fluoroprotein foam 

compound    

фторпротеинді үлдір плёнкообразующая film-forming 
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жасаушы көбік фторпротеиновая 

пена 

fluoroprotein foam 

фундаменті осал 

ғимарат 

здание с ослабленным 

фундаментом 

building with weak 

foundation 

фуражкаға арналған 

металл кокардасы 

металлическая 

кокарда на фуражку 

metal cap badge 

Х 

хабарлағыш извещатель detector, sensor, 

anunciator 

хабарлағыш оповещатель indicator, speaker 

хабарлағыштың іске 

қосылу қысымы 

давление 

срабатывания 

извещателя 

detection pressure 

хабарламаға арналған 

тегін телефон нөмірі 

(мысалы, төтенше 
жағдай туралы) 

бесплатный 

телефонный номер 

для сообщений 
(напр., о ЧС) 

toll-free registration 

telephone number 

хабарланған зардап 

шеккендер саны 

количество 

пострадавших, о 

которых сообщено 

number of reported 

casualties 

хабарландыру және 

байланыс департаменті 

департамент связи и 

оповещения 

communications 

and warning 

department 

хабарландыру жүйесін 

бағалау 

оценка системы 

оповещения 

evaluation of 

warning system 

хабарландыруға 

арналған 

парақ(төтенше 

жағдай кезінде) 

лист для оповещения 

(при ЧС ) 

call-down list 

хабарлау извещение notification, notice 

хабарлау бойынша 

мүмкіндік(төтенше 

жағдай кезінде) 

возможности по 

оповещению 

warning capabilities 

хабарлау уақыты время извещения time of notification 

хабарлаушыларының 
пайда болу уақыты  

время появления 
предвестника  

precursor time 

хабарсыз жоғалғандар 

саны 

количество 

пропавших без вести 

number of missing 

Халлиган құралы  инструмент 

Халлигана  

Haligan tool 

халықаралық 

азаматтық қорғаныс 

международный знак 

гражданской обороны 

international sign of 

civil protection 
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белгісі 

халықаралық 

гуманитарлық заң 

международный 

гуманитарный закон 

(об оказании помощи 

при ЧС) 

international 

humanitarian law 

халықаралық көмекке 

сұрау салу 

запрос на 

международную 

помощь 

request for 

international 

assistance 

Халықаралық Қызыл 

Крест пен Қызыл 

Жарты Ай күні 

Международное 

движение Красного 

Креста и Красного 
Полумесяца 

International Red 

Cross and Red 

Crescent Movement 

халықаралық іздестіру-

құтқару командасы 

международная 

поисково-

спасательная команда 

international search 

and rescue team 

халықты қорғау защитана селения protection of 

population 

халықты құлақтандыру оповещение 

населения 

public 

announcement  

химикалық оқ-

дәрілермен авариялар 

аварии с 

химическими 

боеприпасами 

accidents involving 

war chemicals 

химиялық авария химическая авария chemical accident 

химиялық апат химическое бедствие chemical disaster 

химиялық әдіспен 

өлшеу (мысалы, су 

шығының) 

измерение 

химическим методом 

(напр., расхода воды) 

chemical gauging 

химиялық жабдық химическое 

оборудование 

chemicalfacility 

химиялық зат химическое вещество chemical agent 

химиялық затарға 

қарсы қорғаныс 

противохимическая 

защита 

chemicalprotection 

химиялық зертхана химическая 
лаборатория 

C-lab 

химиялық иондау химическая 

ионизация 

chemical ionization 

химиялық 

кәсіпорындағы апат 

бедствие на 

химическом 

предприятии 

chemicalplantdisast

er 

химиялық көбік химическая пена chemical foam 

химиялық көбікті өрт 

сөндіргіш 

химическийпенныйог

нетушитель 

chemical foam 

extinguisher 
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химиялық көрсеткіш химический 

индикатор 

chemical indicator, 

chemical sensor 

химиялық қалдықтар химические отходы chemical waste 

химиялық қару химическое оружие chemical weapon 

химиялық қауіпсіздік химическая 

безопасность 

chemical safety 

химиялық қауіпті 

нысандардағы 

жарылыстар 

взрывы на химически 

опасных объектах 

explosions at 

chemical hazard 

sites 

химиялық қорғаныс 

киімі 

химзащитная одежда chemicalprotectivec

lothing 

химиялық қорғаныш 

автомобилі 

автомобиль 

химической защиты 

chemicalincidentuni

t 

химиялық қорғаныш 

командасы 

команда химической 

защиты 

chemical defense 

team 

химиялық 
қосындыларды бөлу 

выделение 
химических 

соединений 

liberation of 
chemical 

compounds 

химиялық өрт 

сөндіргіш 

химический 

огнетушитель 

self-generating 

extinguisher 

химиялық реакциядан 

оталу 

воспламенение от 

химической реакции 

chemical ignition 

химиялық 

сәйкестендіру коды 

код химической 

идентификации 

chemical code 

химиялық сіңіру химическая 

адсорбция 

chemisorptions 

химиялық 

тұншықтырушы 

уландырғыш заттар 

химическое 

удушающее 

отравляющее 

вещество 

chemical 

asphyxiate 

химиялық үрлеу химическое 

выдувание 

chemical 

weathering 

химиялық энергияның 

шығу есебінен 
жарылыс 

взрыв за счёт 

высвобождения 
химической энергии 

chemical explosion 

химиялық, 

биологиялық және 

радиациялық жұқтыру 

химическое, 

биологическое и 

радиационное 

заражение 

CBR contamination 

хладонды от сөндіргіш хладоновый 

огнетушитель 

halogenated agent 

extinguisher, halon 

fire extinguisher 
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хлодонды жарылысты 

басқыш (зат) 

хладоновый 

взрывоподавитель 

(вещество) 

halon explosion 

suppressant 

хронологиялық 

жазбалар (мысалы, 

төтенше жағдайы 

хабарлама) 

хронологические 

записи (напр., 

сообщений о ЧС) 

cronological 

records 

Ц 

циан сутегі (жалпы 

уландырушы 

әрекеттегі УЗ) 

цианистый водород 

(ОВ общеядовитого 

действия) 

hydrogen cyanide 

цистернаны сорғымен 
қосатын клапан 

клапан соединения 
цистерны с насосом 

tank-to-pumpvalve 

цунами магнитудасы магнитуда цунами tsunami magnitude 

цунами толқындары волны цунами tsunami waves 

цунамиге берік ғимарат здание, стойкое к 

цунами 

tsunami-resistant 

building 

цунамиден қорғау 

шаралары 

меры защиты от 

цунами 

tsunami protection 

measures 

цунамиден қорғауға 

арналған мол 

мол для защиты от 

цунами 

breakwater for 

tsunami 

цунамидің пайда болу 

аймағы 

зона происхождения 

цунами 

source area of 

tsunami 

Ш 

шабуыл атака attack, assault; 

onset 

шабуыл әдісі (орман 

өртіне) 

методатаки (на лесной 

пожар) 

method of attack 

шабуыл бағытындағы 

жеңдік желі 

рукавная линия на 

направлении атаки 

attack line 

шабуыл, 

ату,басталу,болу,жақын

дау,түсу 

наступление advance; onset 

шабуылға арналған 
құрал(өртке) 

инструмент для атаки 
(на пожар) 

attack tool 

шабуылдау әрекет  атакующие действия  attack actions 

шағылдырғыш, 

тойтарғыш 

отражатель mirror; deflector 

шағын батпалы сорап небольшой 

погружной насос 

donkeypump 

шағын диаметрлі 

жеңдік желі 

рукавная линия 

небольшого диаметра 

hand-line 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%83/
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шағын көлемде жану маломасштабное 

горение 

small-scale 

combustion 

шаймаапан карст karst 

шақыру вызов call, message; 

ringing, calling 

шақыру кідірісі задержка вызова call delay 

шақыру уақыты время вызова call-handling time 

шақыруды автоматты 

тіркеу, шақыруды 

автоматты жазып алу 

автоматическая 

запись вызова 

automatic call 

record 

шақыруды жазып алу запись вызова call record 

шақырулар саны количество вызовов calls number, 

number of calls 

шақыруларды 

қабылдайтынқызметкер

лер құрамы 

персонал, 

принимающий 

вызовы 

answering 

personnel 

шақырулармен жұмыс 
істейтін қызметкерлер 

құрамы 

персонал, 
работающий по 

вызовам 

call personnel 

шақырушы абонент вызывающий абонент caller 

шала күйген материал обугливающийся 

материал 

char-forming 

material 

шала, шала жанған 

отын 

головня brand 

шалбар брюки trousers, pants 

шалдыққыштық восприимчивость susceptibility, 

sensibility 

шам лампа torch, lamp 

шамшырақ (белгі 

беруші) 

маяк (сигнальный) beacon, light 

шаншуға сынау 

(мысалы, етіктерді, 

қорғайтын 

қорғаптарды) 

испытание на 

прокалывание (напр., 

сапог, защитных 

перчаток) 

puncture resistance 

testing 

шаң көшкіні, тозаң 

көшкіні 

пылевая лавина dust avalanche, 

powdery avalanche 

шаңды дауыл пыльная буря dust storm, dusty 

hurricane 

шаңнан қорғау защита от пыли dustprotection 

шаңнан қорғауға 
арналған тыныс алу 

аппараты 

дыхательный аппарат 
для защиты от пыли 

dust-purifying 
respirator 
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шапшандатқыш катализатор activator, catalyst 

шара, өлшем, шама мера measure, procedure; 

extent 

шарғыға қайтадан 

оралған (өрт жеңі) 

вновь намотанный на 

катушку (пожарный 

рукав) 

re-reeled 

шарғыға оралған (өрт 

жеңі) 

намотанный на 

катушку(пожарный 

рукав) 

reeled 

шарғыға оралған жіп намотанная на 

катушку верёвка 

bobbinline 

шарт договор contract 

шаруашылық-ішуге 

арналған сумен 
қамтамасыз ету 

водоснабжение 

хозяйственно-
питьевого назначения 

public water 

supplies   

шатыр қалқаны (өрт 

газдары бөлмені 

толтырмау үшін) 

чердачная 

перегородка (чтобы 

газы от пожара не 

заполняли помещение) 

roof screen 

шатыр, төбе крыша roof 

шатырға қолжетімділік 

(өрт сөндіру кезінде) 

доступ на крышу (при 

тушении пожара) 

access to roof 

шатырға шығатын өрт 

сатысы 

крышевая пожарная 

лестниц 

roof ladder 

шатырдағы ауа 

тазартқыш люк 

вентиляционный люк 

на крыше 

roof vent 

шатырдағы 

жайқабылдағыш 

молниеприёмник на 

крыше 

roof air terminal 

шатырдағы 

жайтартқыш 

молниеотвод на 

крыше 

roof conductor 

шатырлы лагерь палаточный лагерь tent camp 

шашыранқы жанғыш 

материал 

разбросанный 

горящий материал 

scattering burning 

material 

шашыраңқы жанармай распылённое горючее pulverizedfuel, 

dispercedfuel, 
mistingfuel, fuel-

airmist 

шашыраңқы көбік  распылённая пена fogfoam 

шашыратуға қарсы 

шымылдық (мысалы, 

уландырғыш 

сұйықтықтардан) 

завесы от 

разбрызгивания 

(напр., токсических 

жидкостей) 

anti-splash curtains 
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шашыраудан 

қорғайтын костюм 

брызгозащитный 

костюм 

splash-protective 

suit 

шашыраудан қорғалған брызгозащищённый splashproof 

шашыраудан қорғануға 

арналған күләпара 

капюшон для защиты 

от брызг 

sprayhood, 

protective 

sprayhood 

шегіну (өрт сөндірген 

кезде) 

отступление (при 

тушении пожара) 

retraction 

шек қою, шектеу ограничение limitation 

шекара граница boundary, border, 

front, threshold, 

line 

шекаралық өрт 

хабарлағышы 
(жылдамдық артуынан 

тәуелсіз берілген 

температураға 

жеткен кезде іске 

қосылады) 

граничный пожарный 

извещатель 
(срабатывает при 

достижении 

заданной 

температуры 

независимо от 

скорости её 

нарастания) 

rate compensation 

detector 

шектейтін клапан ограничивающий 

клапан 

restricting valve 

шектелген жанғыштық ограниченная 

горючесть 

limited 

combustibility 

шектеулі дорога  

с ограниченным 

доступом (туннель, 

мостит.п.) 

limited access road 

шектеулі жанғыш ограниченно 
возгораемый 

limited-combustible 

шектеулі жанғыш 

конструкция 

конструкция  

с ограниченной 

горючестью 

limited-combustible 

construction 

шектеулі іс-әрекетке 

қабілеттілік 

ограниченная 

дееспособность 

incapacity 

шекті оттекті индексі предельный 

кислородный индекс 

limiting oxygen 

index 

шекті өрт шекарасы 

(орман өртінің) 

предельная граница 

пожара (лесного 

пожара) 

ultimate fire edge 

шектік шоғырлану критическая critical 
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концентрация concentration 

шелек ведро pail, bucket 

шеті дөңгелектенген 

күрек (орман өртін 

сөндіруге арналған) 

лопата с 

закруглённой 

кромкой (для 

тушения лесного 

пожара) 

round point shovel 

шешілген маскамен 

(тыныс алу) 

со снятой маской 

(дыхательной) 

unmasked 

шешім қабылдау 

жауапкершілігі 

ответственность за 

принятие решения 

command 

responsibility   

шикізат сапасы качество сырья quality of raw 

materials 

шкаласы бар дозиметр дозиметр со шкалой self-reading 
dosimeter 

шлемдегі құлаққап наушники на шлеме ear cups, ear flaps 

шлемнің салмағы вес шлема weight of helmet 

шлеміндегі дем шығару 

клапаны(сүңгуір) 

клапан выдоха на 

шлеме (у водолаза) 

helmet exhaust 

valve 

штаб офицері офицер штаба staff officer 

шуға қарсы құлаққап противошумные 

наушники 

ear defenders 

шұғыл әрекет ету 

автокөлігі 

автомобиль 

экстренного 

реагирования 

rapid intervention 

vehicle 

шұғыл әрекет ету 

бригадасы 

(медициналық, құтқару 

және т.б.) 

бригада экстренного 

реагирования 

(медицинская, 

спасательная и др.) 

quick response 

brigade 

шұғыл әрекет ету 

қызметкерлері 

персонал экстренного 

реагирования 

emergency 

response personnel 

шұғыл әрекет етуші 

құрама жасақ 

сводный отряд 

экстренного 

реагирования 

multipurpose rapid 

response unit   

шұғыл әрекеттер немедленные 
действия 

prompt actions 

шұғыл қайта жанармай 

құю 

экстренная повторная 

заправка топливом 

emergency fuel 

resupply 

шұғыл медициналық 

шақыру 

неотложный 

медицинский вызов 

emergency medical 

call call 

шұғыл орнын 

ауыстыру 

оперативная 

передислокация 

operational 

redevelopment 
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шұңқыр воронка hole, funnel, crater 

шұңқыр түріндегі 

бұлттар (қатты құйын 

кезінде) 

облако в виде 

воронки (при 

торнадо) 

funnel cloud 

шұра вентиль valve; faucet 

шыбықпен іздеу  лозоходство  biolocation 

шыбықпен іздеуді 

қолдану (зардап 

шеккендерді іздеу үшін) 

использование 

лозоходства (для 

поиска 

пострадавших) 

dowsing use 

шыбықпен іздеуші лозоходец dowser 

шығару выброс release, outbreak, 

flash, impingement 

шығару выпуск escaping; issuance 

шығару (зардап 

шеккенді) 

извлечение 

(пострадавшего) 

extrication 

шығару жеңінің 

саңылауы 

выходное отверстие 

рукава 

hose outlet 

шығару қақпақшаның 

саңылауы 

выходное отверстие 

клапана 

valve outlet 

шығарушы саптама 
(өрт сөндіргіштің) 

выпускной насадок 
(огнетушителя) 

discharge nozzle, 
extinguisher nozzle 

шығарылу қысымы, 

атылу қысымы 

давление выброса surge pressure 

шығарылу мән-жайы 

(зиянды заттардың) 

обстоятельства 

выброса (вредных 

веществ) 

release conditions 

шығу дәлізі выходной коридор exit passage 

шығу есігі дверь выхода exitdoor 

шығу есігін белгілеу обозначение выхода exit marking 

шығу жалғастырғыш 

тетігі 

выходной переходник outlet adapter 

шығу қашықтығы 

(құтқару қызметінің) 

дальность выезда 

(службы спасения) 

turn-out reach 

шығу қысымын 

бақылау аймағы 

(өрттік оқпанның) 

зона контроля 

выходного давления 

(пожарного ствола) 

outlet pressure 

control area 

шығу люгі выходной люк exit hatch 

шығу мүмкіндігі вероятность 

происхождения 

probability of 

occurence 

шығуға жол көрсететін 

жіп 

верёвка, 

указывающая путь к 

guideline 
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выходу 

шығулар саны количество выходов number of exits 

шығын издержки costs,charges, 

expenses 

шығын коэффициенті  коэффициент расхода  discharge 

coefficient 

шығын, жұмсалған 

қаражат 

затраты costs 

шығындар динамикасы  динамика потерь dynamics of losses 

шығындар 

индикациясы 

индикация потерь indication of losses 

шығындар көрінісі картина потерь loss picture 

шығындар мүмкіндігі вероятность потерь loss probability 

шығындарды бағалау 

әдістемесі 

методика оценки 

потерь 

loss estimation 

methodology 

шығындарды моделдеу моделирование 

потерь 

loss modeling 

шығындарды талдау анализ потерь lossanalysis 

шығынды есептеп 

шығару 

исчисление издержек costing 

шығыңқы тірек выносная опора ground jack, 

outrigger jack, 
outrigger 

шығыр көмегімен 

көтеру немесе түсіру 

поднимать или 

опускать с помощью 

лебёдки 

to winch 

шығыр көмегімен түсу опускание с помощью 

лебёдки 

winching 

шығыр, жүкшығыр лебёдка winch, hoist 

шығыршық кольцо ring 

шыққан (ТЖ-ға) выехавший (на ЧС) responded 

шыққандағы қысым давление на выходе outlet pressure, 

output pressure 

шынайы уақытта 

хабарлау 

оповещение в 

реальном времени 

real-time warning 

шынайы уақыттағы 

деректер 

данные в реальном 

времени 

real-time data 

шынтаққап налокотник elbow protection 

шыны талшықтан 

жасалған каска 

каскаиз 

стекловолокна 

glass fiber helmet 

шіритін материал разъедающий 

материал 

corrosive material 
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Ы 

ыдырамайтын 

жанармай 

нераспыляемое 

горючее 

antimistingfuel 

ыдырату аймағы, 

пиролиз аймағы 

зона пиролиза pyrolysis zone 

ықтимал қанат жаю 

орны 

место возможного 

развёртывания 

potentialdeploymen

tlocation 

ықшам жабдық портативное 

оборудование 

portableequipment 

ылғалтартқыштық гигроскопичность hygroscopicity 

ыртқы қорғаныс киімі защитная верхняя 

одежда 

protectivecoatс 

ыстық түтін газдары горячие дымовые 

газы 

hot smoky gases 

ысырма;ілгешек;ілмек защёлка latch 

І 

ізгілікті көмек көрсету 

бойынша қызмет 

деятельность по 

оказанию 

гуманитарной 
помощи 

humanitarian relief 

activities 

ізгіліктікөмек жеткізу, 

гуманитарлық көмек 

жеткізу 

доставка 

гуманитарной 

помощи 

humanitarian 

assistance delivery 

іздестіру автомобилі(су 

тасқаны кезінде көмек 

көрсетуге арналған)  

поисковый 

автомобиль (для 

помощи при 

наводнении) 

amphibious search 

vehicle 

іздестіру-құтқару 

жұмыстарын жүргізу 

бойынша кеңейтілген 

мүмкіндіктер 

расширенные 

возможности по 

проведению 

поисково-

спасательных работ 

extended SAR 

operations 

capabilities 

іздестіру-құтқару 

жұмыстарын жүргізу 
ерекшеліктері 

особенности 

проведения поисково-
спасательных работ 

pecularities of 

search and rescue 

іздестіру-құтқару 

жұмыстарын үйлестіру 

координация 

поисково-

спасательных работ 

coordination of 

SAR activities 

іздестіру-құтқару 

жұмыстарының аймағы 

область поисково-

спасательных работ 

SAR region 

іздестіру-құтқару 

командасы 

поисково-

спасательная команда 

search and rescue 

team, SAR team 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
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іздестіру-құтқару 

қызметі 

поисково-

спасательная 

деятельность 

search and rescue 

activities 

іздестіру-құтқару 

шараларын үйлестіру 

координация 

поисково-

спасательных 

мероприятий 

coordination of 

SAR activities 

іздеуге арналған құрал 

(төтенше жағдай 

кезінде зардап 

шеккендерді) 

инструмент для 

поиска 

(пострадавших при 

ЧС) 

search tool 

іздеу-құтқару 
операциясы 

поисково-
спасательная 

операция 

SAR operation 

ілгекпен іліп қою подвешивать на 

крюке  

hook 

ілгешегі бар ілмек крюк с защёлкой snap hook 

ілесіп жүретін 

автомобиль 

автомобиль 

сопровождения 

escort vehicle 

ілмекпен ідіп алу зацеплять крюком hook 

ілмекті құрал багор с петлёй bale hook 

ілмекті сорғы бугельный насос stirruppump 

ілінген саты  подвешенная 

лестница  

hanging ladder 

ірі авария крупная авария big accident 

ірі ауқымды жану крупномасштабное 

горение 

large-scale burning 

ірі ауқымды отты 

сынау 

крупномасштабное 

огневое испытание 

large-scale fire test 

ірі масштабты апат крупномасштабное 

бедствие 

large-scaledisaster 

ірі өндірістік авария крупная 

промышленная 

авария 

large-scale 

industrial accident 

іріктемелі газ 
хабарлағышы 

селективный газовый 
извещатель 

selective gas 
detector 

іс жүзінде көзге нөлдік 

көрінушілік 

практически нулевая 

видимость 

near-zero visibility 

іс жүзіндегі апат фактическое бедствие realdisaster 

іс-шара мероприятие work, activity, 

affair, measure, 

event; procedure 
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ісіну,ісіп-кебу набухание swelling 

іш өту диарея diarrhoea 

ішкі аумақты су басу затопление 

внутренних 

территорий 

inland flooding 

ішкі багы (өрт 

ұшағының) 

внутренний бак  inside tank, internal 

tank 

ішкі газ баллоншасы 

бар өрт сөндіргіш 

огнетушитель с 

внутренним газовым 

баллончиком 

fire extinguisher 

with internal gas 

cartridge 

ішкі диаметр внутренний диаметр inside diameter 

ішкі киім нижнее бельё undersuit, 

underwear, 

undergarments 

ішкі қауіпсіздік внутренняя 

безопасность 

internal security, 

intrinsic safety 

ішкі өртке қарсы су 
тартқыш, ішкі өртке 

қарсы су құбыры 

внутренний 
противопожарный 

водопровод 

in-house hoseline 

ішкі саты внутренняялестница internalstairway 

ішкі түтіннен қорғалған 

саты 

внутренняя 

дымозащищённая 

лестница 

internal enclosed 

stairway 

іштен жанатын 

қозғалтқыш 

двигатель 

внутреннего сгорания 

internal-combustion 

engine 

іші қуыс конструкция пустотелая 

конструкция 

hollow-joisted 

construction 

іші қуыс металл 

қаңқасы бар терезе 

окно с полым 

металлическим 

каркасом 

hollow metal 

window 

ішінара іске қосу  частичное 

задействование  

partial activation 

Э 

эваауациялау 

операциясы 

операция эвакуации evacuation 

operation 

эваауациялау тәртібі 

туралы дауыстап 
хабарлау 

речевое оповещение о 

порядке эвакуации 

live voice 

evacuation 
instruction 

эвакуацилау туралы 

бұйрықтың уақыты, 

көшіру туралы 

бұйрықтың уақыты 

время приказа об 

эвакуации 

evacuation order 

time 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BF-%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83/
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эвакуация бағытына 

қолжетімділік 

доступ к маршруту 

эвакуации 

access to 

evacuation route 

эвакуация басталуға 

дейінгі уақыт 

время до начала 

эвакуации 

startup time 

эвакуация бойынша 

алдын ала жасалған 

нұсқаулық, көшіру 

бойынша алдын ала 

жасалған нұсқаулық 

предварительно 

составленная 

инструкция по 

эвакуации 

pre-recorded 

evacuation 

instruction 

эвакуация бойынша 

нұсқаулық, көшіру 

бойынша нұсқаулық 

инструкция по 

эвакуации 

evacuation 

instruction 

эвакуация бойынша 
үйлестіруші 

координатор по 
эвакуации 

evacuation 
coordinator 

эвакуация туралы 

хабарлау, көшіру 

туралы хабарлау 

извещение об 

эвакуации 

evacuation notice 

эвакуацияға қауіпсіз 

нормативтік уақыт 

нормативное время 

безопасной эвакуации 

required safe escape 

time 

эвакуацияланатындарға 

арналған ақпарат, 

көшірілетіндерге 

арналған ақпарат 

информация для 

эвакуируемых 

information for 

evacuees 

эвакуацияланатындарға 

арналған нұсқаулық, 

көшірілетіндерге 

арналған нұсқаулық 

инструкция для 

эвакуируемых 

instruction for 

evacuees 

эвакуацияланатындард

ы қону жолағын 

көбікпен жабуға 
арналған автомобиль 

автомобиль для 

покрытия пеной 

посадочной полосы  

runway foaming 

vehicle 

эвакуацияланатындард

ың мұқтаждықтары 

нужды эвакуируемых needs of evacuees   

эвакуацияланғандарды

ң қозғалысы 

движение 

эвакуируемых 

evacuees movement 

эвакуациялау (көшіру) 

уақытын талдау 

анализ времени 

эвакуации 

evacuation time 

study 

эвакуациялау аймағы, 

көшіру аймағы 

зона эвакуации escape area, 

evacuation area 

эвакуациялау аймағына 

қолжетімділік 

доступ в зону 

эвакуации 

access to evacuated 

area 

эвакуациялау время перед pre-movement time 
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алдындағы уақыт эвакуацией 

эвакуациялау бағдары маршрут эвакуации route of evacuation 

эвакуациялау бойынша 

әрекет 

действие по 

эвакуации 

evacuation action 

эвакуациялау бойынша 

қызмет 

деятельность по 

эвакуации 

evacuation 

activities 

эвакуациялау бойынша 

міндеттер  

задача по эвакуации 

(при бедствии) 

task for evacuation 

эвакуациялау бойынша 

шаралар 

меры по эвакуации disposal measures 

эвакуациялау дәлізі эвакуационный 

коридор 

egress corridor, 

escape corridor 

эвакуациялау 

жолдарына жарық 

түсіру 

освещениепутей 

эвакуации 

escape lighting 

эвакуациялау 

жолдарының бар болуы 

наличие путей 

эвакуации 

availability of 

escape 

эвакуациялау 
жолдарының ұзындығы 

длина пути эвакуации escape travel 
distance 

эвакуациялау 

жоспарын бағалау 

оценка плана 

эвакуации 

evaluation of 

evacuation plan 

эвакуациялау кезіндегі 

қимыл 

движение при 

эвакуации 

evacuatemovement 

эвакуациялау 

командасы, көшіру 

командасы 

эвакуационная 

команда 

evacuation team 

эвакуациялау 

қажеттіліктері 

нужды по эвакуации evacuate needs 

эвакуациялау 

құралдарының 

мүмкіндіктері 

возможность средств 

эвакуации 

capacity of means 

of egress 

эвакуациялау моделі модель эвакуации evacuation model 

эвакуациялау мүмкін 

емес аймақ (төтенше 

жағдай кезінде) 

зона, эвакуация из 

которой невозможна 

(при ЧС) 

non-evacuated area 

эвакуациялау 
мүмкіндігі 

возможность 
эвакуировать 

ability to escape 

эвакуациялау сатысы эвакуационная 

лестница 

evacuation stairs, 

evacuation stairway 

эвакуациялау түрлері, 

эвакуациялау 

нұсқалары 

варианты эвакуации evacuation options 
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эвакуациялау уақыты, 

көшіру уақыты 

время эвакуации egress time, escape 

time, evacuation 

time 

эвакуациялау іс-

шаралары 

эвакуационные 

мероприятия 

evacuationmeasures 

эвакуациялау іс-

шараларын жоспарлау 

бойынша деректер 

данные по 

планированию 

эвакуационных 

мероприятий 

evacuation planning 

data 

эвакуациялауға 

арналған жиынтық 

набор для эвакуации escape kit, evasion 

kit 

эвакуациялауға 

есептелген уақыт 

расчётное время 

эвакуации 

calculated 

evacuation time 

эвакуациялауға 
жауапты 

ответственный за 
эвакуацию 

evacuation warden 

эвакуациялауды 

жоспарлау бойынша 

қызмет 

деятельность по 

планированию 

эвакуации 

evacuation planning 

activity 

эвакуациялауды 

ұйымдастыру 

организация 

эвакуации 

organizationofevac

uation 

эвакуациялық шығу эвакуационный выход escape exit, 

evacuation exit 

эвакуациялық шығу 

есігі 

дверь эвакуационного 

выхода 

firedoor 

эвакуацияны 

қамтамасыз ету 

обеспечение 

эвакуации 

escape provision 

эвакуацияны моделдеу моделирование 

эвакуации 

evacuation 

modeling 

эжекциялық көбік беру 

жабдығы 

эжекционное 

оборудование подачи 

пены 

selfaspiratingfoam

makingequipment 

экологиялық апат экологическое 
бедствие 

ecological disaster, 
environmental 

disaster 

экологиялық теңгерім экологический баланс ecological balance 

экономикалық шаралар экономические меры economic measures 

экспедициялық 

аэромобилді госпиталь 

экспедиционный 

аэромобильный 

госпиталь 

expeditionary 

airmobile hospital 

экспедициялық 

госпиталь 

экспедиционный 

госпиталь 

expeditionary 

hospital 

электр аспабын неприменять no electrical 
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қолданбау электрическую 

аппаратуру 

applications 

электр 

бейтараптандырғышы 

(статикалық 

электрдің) 

электрический 

нейтрализатор 

(статического 

электричества) 

electrical 

neutralizer 

электр берудің құлаған 

желісі (төтенше 

жағдай кезінде) 

поваленная линия 

электропередач (при 

ЧС) 

downedpowerline 

электр доғасы электрическая дуга electric arc 

электр жабдығының 

істен шығуы 

отказ 

электрооборудования 

electrical fault 

электр жетегінен артқа 

айналдыру (мысалы, 
өрт жеңін) 

перемотка от 

электропривода 
(напр., пожарного 

рукава) 

Electric   rewind     

электр жылу бөліну 

көзі 

электрический 

источник 

тепловыделения 

electrical energy 

heat source 

электр кабелдеріне кіру 

люгі 

люк к электрическим 

кабелям 

electricity manhole 

электр кедергісін 

кішкене көпірмен 

өлшейтін түтінді өрт 

хабарлағышы 

дымовой пожарный 

извещатель с 

мостиком измерения 

электрического 

сопротивления 

resistance bridge 

smoke detector 

электр кернеуі электрическое 

напряжение 

voltage, electricity 

электр кернеуіне 

төзгіштікке сынау 

испытание  на 

выдерживаемое 
электрическое 

напряжение 

voltage withstand 

test 

электр 

қозғалтқышынан жетегі 

бар сорғы 

насос с приводом от 

электродвигателя 

electric pump 

электр қуат беруді 

ажырату 

отключение 

электропитания 

power failure, 

deenergizing 

электр тоғымен 

зақымданудан опат 

болу 

гибель от поражения 

электрическим током 

death through 

electrocution 

электр тұтандыру көзі электрический 

источник зажигания 

electrical ignition 

source 
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электр тізбегінің қысқа 

тұйықталуы 

короткое замыкание в 

электрической цепи 

electric short, short-

circuits, short 

circuit 

электр ұшқыны электрическая искра electric spark   

электр ұшқынынан 

оталу 

воспламенение от 

электрической искры 

electrical ignition 

электрлі авариялық 

жақындықты 

хабарлағыш 

электрический 

аварийный 

извещатель близости 

electrical proximity 

alarm 

электрлі қоңырау электрический звонок electric gong 

электрлі уатпа балға электрический 

отбойный молоток 

electric hammer 

электрлік оқшаулауды 

сынау 

испытание 

электрической 

изоляции 

test of electrical 

insulation 

электрмагниттік 
импульс (жарылыс 

кезінде) 

электромагнитный 
импульс (при взрыве) 

electromagnetic 
pulse 

Электрмагниттік 

сәулелену 

электромагнитное 

излучение 

electromagnetic 

radiation 

электродинамикалық 

дауыс зорайтқыш 

электродинамический 

громкоговоритель 

inductor 

loudspeaker, 

moving-iron 

loudspeaker, 

moving coil speaker 

электромагниттік 

дауыл 

электромагнитная 

буря 

electric storm, 

magnetic storm 

электронды 

мониторингі 

электронный 

мониторинг 

electronicmonitorin

g 

электрстатикалық 

дауыс зорайтқыш 

электростатический 

громкоговоритель 

electrostatic 

loudspeaker 

электрэнергетикалық 
жүйелердегі авариялар 

аварии на 
электроэнергетичес-

ких системах 

power system 
accident 

эмоциялық тәжірибе эмоциональный опыт emotionally 

experience 

энергия беру передача энергии energy transfer 

энергия толқыны, қуат 

толқыны 

волна энергии energy surge 

эпидемиологиялық 

апат 

эпидемиологическое 

бедствие 

epidemiologicaldisa

ster 

эпидемиологиялық эпидемиологические epidemiologicaldata 
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деректер данные 

эпидемиологялық 

талдау 

эпидемиологический 

анализ 

epidemiologicalstud

y 

эпицентр аймағы (жер 

сілкінісінің) 

зона эпицентра 

(землетрясения) 

epicentral area 

эргономикалық 

құрылма (мысалы, 

арнайы киімнің) 

эргономичная 

конструкция  (напр., 

специальной одежды) 

ergonomic design 

Я 

ядролы, биологиялық, 

химиялық әсерден 

қорғану маскасы 

защитная маска от 

ядерного, 

биологического и 

химического 

воздействия 

NBCprotectivemas

k 

ядролық апат ядерное бедствие nucleardisaster 

ядролық бөліну ядерное деление nuclear fission 

ядролық жарылыс ядерный взрыв nuclear explosion, 
nuclear detonation 

ядролық қалдық 

сәулелендіру 

остаточное ядерное 

излучение 

residual nuclear 

radiation 

ядролық қару ядерное оружие nuclear weapon 

ядролық қауіпсіздік 

жөніндегі нормативтік 

құжаттар 

нормативные 

документы по 

ядерной безопасности 

nuclear safety 

regulations 

ядролық сәулешығару ядерное излучение nuclear radiation 

ядролық, 

бактериологиялық 

және химиялық 

факторлардан 

қорғануға арналған 

костюм 

костюм для защиты 

от ядерных, 

бактериологических и 

химических факторов 

NBC suit 

ядролық, биологиялық 

және химиялық 

факторлар әсерінен 
қорғау медицинасы 

медицина защиты от 

воздействия ядерных, 

биологических и 
химических факторов 

NBC defense 

medicines 

 

 

 



322 

 

 

Қазақша-орысша-ағылшынша өрт-техникалық сөздігі 

 

Қ.Ә.Нарбаев, Ә.Б.Мейрамова, Б.Б. Саденова 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 21.04.2021 г. 

Формат 60х84/16  Усл.п.л. 23,5 
Тираж 50 экз. Заказ № 88 

 

Отпечатано в типографии Кокшетауского технического 
института Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 

Республики Казахстан  

(020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,  

г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 

 

 

 


