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e) менделевий, кюрий 

4. Химические термины, образованные 
из греческих слов, обозначают  

a) какие-либо свойства и качества вещества 

b) поступательное движение 
c) статичное состояние 

d) динамику действия 

e) цвет 
5. Химические термины, образованные 

из латинских слов, чаще всего означают 

a) длину и ширину 

b) цвет 
c) выразительность чтения  

d) технологическую операцию, действие 

e) статичное состояние 
Процесс усвоения терминов также 

оживляют элементы игры: студенты делятся 

на 2 команды и соревнуются в знании хими-

ческих терминов, записывая их в две колонки 
на доске. Выигрывает та группа, которая на-

зовет больше химических терминов с предло-

женными приставками или корнями греко-
латинского происхождения. 

Выводы 

Интернациональные словообразова-
тельные элементы являются неотъемлемой 

принадлежностью профессионального рус-

ского языка в области химии. Целенаправлен-

ная работа по семантизации терминов-интер-
национализмов путем определения значений 

их компонентов, привлечение этимологичес-

ких сведений о происхождении иноязычных 
элементов, анализ морфемно-словообразова-

тельной структуры композита – все это спо-

собствует более осознанному овладению сту-

дентами химическими терминами и, в целом, 
развитию их лингвистической компетенции. 
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В статье рассматривается анализ системы услуги интернет-провайдеров в Казахстане. 

Предложены определение термина интернет-провайдер, типы интернет-провайдеров и виды 

предоставляемых ими услуг. Дана информация о передовых интернет-провайдерах в 

Казахстане, а также список существующих интернет-провайдеров. Предложены рекомендации 

по выбору интернет-провайдеров. Использование предложенных рекомендаций позволяет 

быстро выбрать систему услуг интернет - провайдеров в Казахстане. 
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The article deals with the analysis of Internet service providers systemin Kazakhstan. The 

definition of the term Internet provider, types of Internet providers and types of services provided by 

themare proposea. The information about the leading Internet providers in Kazakhstan, as well as a 

list of existing Internet providers are given. Recommendations on the choice of Internet providers are 

offered. The use proposed recommendations allows you to select the system of Internet service 

providers in Kazakhstan quickly. 
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Кіріспе 

Қазіргі таңда «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 

«Цифрлық мемлекетке көшу» қажеттіліктерін 

күні бұрын біліп халық пен бизнеске қызмет 
көрсету инфрақұрылымы ретінде мемлекеттің 

функцияларын түрлендіру бағыты  бойынша 

интернет-провайдер ұғымын жете түсіну 
және оны қолдануда, Қазақстандағы интернет 

- провайдерлерді білу қажет [1].  

Интерне́т-прова́йдер (ағылш. Internet 

Service Provider, ISP) - интернетке қол жеткі-
зудің қызмет көрсетулерін және интернетпен 

байланысты басқа да қызмет көрсетулерді 

ұсынатын ұйым [2].  
Интернет-провайдермен ұсынылатын 

қызмет көрсетулер қатарына кіре алады:  

 коммутацияланатын және ерекшелен-

ген арналар бойынша интернетке қол жеткізу; 

 сайттардың жұмысын сақтау және 

қамтамасыз еті үшін дискілік аймақты бөлу 
(хостинг); 

 пошталық жәшіктердің немесе вир-

туалды пошталық сервердің жұмысын қолдау; 

 провайдер аумағында клиент жабды-

ғын орналастыру (колокация); 

 ерекшеленген және виртуалды сервер-
лерді жалға беру; 

 деректерді резервтеу және басқасы.  

Зерттеудің нысандарымен мен әдістері 
Интернет-провайдерлерді ұсынылатын 

қызмет көрсетулерге сәйкес типтерге бөлуге 

болады: 

 қол жеткізу провайдерлері; 

 хостинг-провайдерлер;  
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 магистралды (ағылш. backbone) про-

вайдерлері; 

 арналық провайдерлер;  

 соңғы миля провайдерлері және бас-

қалары.  
Қол жеткізу провайдерлері арасында өз 

иелігінде магистралды арналары бар – алғаш-

қыларын (магистралдыларын), алғашқыларда 

байланыс арналарын жалға алатын – екінші-

лерін (қалалықтарын) бөліп қарастыруға бо-
лады. Алғашқы провайдерлер трафикті көбі-

несе, үлкен көлемде сатады және жеке пайда-

ланушыларға емес (алайда, шектеулер бар 
болғанымен) басқа провайдерлерге қызмет 

көрсетеді. Қазақстан интернет провайдерлері 

тізімі 2-кестеде көрсетілген.  

 
Кесте 1 – Қазақстан интернет-провайдерлер тізімі 

 

Интернет-

провайдер 

Компания Қамту аймағы E-mail Веб-сайт 

2DAY TELECO

M 

"2DAY TELECOM" 

ЖШС 

Астана, Алматы, 

Ақтобе, Атырау 

info@2day.kz  www.2day.kz 

ALLNET.kz  "АЛЛНЕТ" ЖШС Қостанай облысы info@allnet.kz www.allnet.kz 

ASTEL  "ASTEL" АҚ ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

astel@astel.kz www.astel.kz 

Beeline  "КаР-Тел" ЖШС ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

webmaster@beelin

e.kz 

www.beeline.kz 

NETWORK.KZ  "СТС" ЖШС Астана, Алматы ctc@network.kz www.network.kz 

DigitalTV "DIGITAL TV" ЖШС ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

  www.dtv.kz  

Diji "Aksoran" ЖШС Астана, Алматы, 

Ақтау, Қарағанды, 

Орал, Тараз 

  www.diji.kz 

DUCAT  "Арна" АҚ Астана, Алматы, 
Атырау, Павлодар 

info@ducat.kz www.ducat.kz 

ICON  "ICON" ЖШС Алматы office@iconnet.kz www.iconnet.kz 

INTELSOFT  "INTELSOFT 

KAZAKSTAN" ЖШС 

Алматы info@intelsoft.kz  www.intelsoft.kz 

Jet3G "АЛТЕЛ" АҚ ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

webmaster@teleco

m.kz 

www.jet3g.kz 

KazTransCom  "KazTransCom" АҚ ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

info@kaztranscom.

kz 

www.kaztransco

m.kz 

Kcell "Kcell" АҚ ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

ccmail@kcell.kz www.kcell.kz 

Megaline / iD 

TV / iD Net 

"Қазақтелеком" АҚ ҚР көптеген 

аумақтары  

webmaster@teleco

m.kz 

www.telecom.kz 

NURSAT  "NURSAT" АҚ ҚР көптеген 

аумақтары бойынша 

info@nursat.kz www.nursat.kz 

PROMTELL  "PROMTELL" ЖШС Ақмола облысы info@promtel.kz www.promtell.kz 

RB-K  "Радиобайланыс" ЖШС Астана, Алматы, 

Атырау, Ақтау, 

Ақтөбе, Қарағанды, 

Қапшағай, Өскемен,  

Орал 

info@rbk.kz www.rbk.kz 

Sky Telecom  "SkySilk" АҚ Ақтау billing@aknet.kz www.aknet.kz 

SputTV  "SputTV" компаниясы Алматы info@sputtv.com  www.sputtv.com  

Transtelecom  "ТРАНСТЕЛЕКОМ" АҚ ҚР көптеген 
аумақтары  

бойынша 

sales@transteleco
m.kz 

www.transteleco
m.kz 

Академсеть  "Академсеть" ЖШС Алматы info@academset.kz www.academset.

kz 

КОМТЕЛ  "КОМТЕЛ" ЖШС Алматы облысы info@komtel.kz www.komtel.kz 

Ескерту: Түпнұсқа негізінде құрастырылған [3] 

Нәтижелер және олардың талқылануы 
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http://www.beeline.kz/
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Қол жеткізу провайдерлерін қарастыра-

тын болсақ, онда мыналарды бөлуге болады:  
- United Russia провайдері – Еуропада 

деректермен алмасудың ең өнімді тәуелсіз 

Сымсыз орталықтарының бірінің операторы.  
-British Telecom провайдері – телеком-

муникациялық қызмет көрсетулер мен ше-

шімдердің алдыңғы қатарлы әлемдік жеткізу-
шілерінің бірі. 170-тен аса әлем елдерінде 

әрекет етеді.  

- DINAMIT провайдер (ООО «Мистер 

Мобайл») – Украина территориясында ең ірі 
болып табылады, контентпен, интернетпен 

және т.с.с. байланысты кез келген қызмет 

көрсетулерді ұсынады. 
- EastWind провайдері – телеком-на-

рығы үшін мамандырылған және күрделі ше-

шімдердің әзірлеушісі және жеткізушісі. 

-  Electronic Vostok провайдері – контент-
провайдерлерге, медиапартнерлерге, корпора-

тивтік клиенттерге, мобильді сервис ұйым-

дарына техникалық платформаны ұсыну, смс-
сервистерін жүзеге асыру үшін барлық типте-

рінің қосымшаларын әзірлеу, ресейлік өндіру-

шілер мен жеткізушілерді біріктіру, мобильдік 
маркетинг – мобильдік технологияларға негіз-

делген кампанияларды қолдау [4].  

Хостинг-провайдер – соңғы кездері осы 

терминді басқа да жалпы қолданылатын сөз-
дердің қатарында жиі естуге болады. Бірақ, 

бұл мақалада біз сіздерге осы хостинг-про-

вайдердің не екенін айтып береміз.  
Сонымен, хостинг-провайдер – хостинг 

қызмет көрсетулерінде мамандырылатын 

ұйым. Басқа сөзбен айтқанда, хостинг-про-
вайдер деп, хостинг-қызмет көрсетулерін 

ұсынумен кәсіби айналысатын кез келген 

фирманы немесе компанияны айтуға болады.  

Хостинг-қызмет көрсетулерінң провай-
деріне қатысты белгілі халық даналығын 

қайта айтуға болады: «Сендердің достарың 

кім екенін айтыңдар, біз сендердің кім екен-
деріңді айтамыз». Неге? Өйткені, соңғысы-

ның атағынан, оның кәсібилігінен және өз 

бизнесіне, сонымен бірге клиенттеріне қарау-

дан желідегі сіздің сайтыңыздың үздіксіз жұ-
мысы тікелей тәуелді. Міне, сондықтан хос-

тинг қызмет көрсетулерін таңдауда, ең алды-

мен, хостер таңдауына, дәлірек айтқанда, хос-
тингтің жоғары сапалы қызмет көрсетулерін 

ұсынатын компанияға назар аударған жөн.  

Сондықтан да, сенімді хостинг-компа-
нияның таңдауында қателеспес үшін келесі 

белгілерге назар аударыңыз: 

Хостинг қызмет көрсетулерін ұсынатын 

компания сайтын мұқият қараңыз. Тек қана 
сайт компанияның визиттік карточкасы бо-

лып табылады және ұсынылатын қызмет көр-

сетулер сапасы мен сервис деңгейі  туралы 
көп айтып бере алады. Ең алдымен, компания 

сайтында компанияның өзі туралы нақты 

және толық ақпарат және әрине, онымен ұсы-
нылатын қызмет көрсетулер туралы мәлімет-

тер болуы тиіс[5].  

Жақсы хостингтік компанияның сай-

тында клиенттің қосымша сұрақтарын тудыр-
майтындай көлемінде ұсынылатын қызмет 

көрсетулер туралы ақпарат бар. Ал, егер сайт-

та негізгі сұрақтар бойынша ақпарат жоқ бол-
са, онда бұл сервис деңгейінің және ұсыны-

латын қызмет көрсетулердің көрнекі көрсе-

тілімі. Егер провайдер өз компаниясының 

сайтына жауапсыз қараса, онда өз клиентте-
ріне одан да нашар қарайды.  

Белгілі бір провайдерден хостингке тап-

сырыс беруден бұрын, техникалық қолдау жұ-
мысын тексеруге еңбек етіңіз. Нағыз кәсіпқой 

«клиент әрдайым дұрыс» деген кең таралған 

сәтті ережені негізге алып, жұмыс істеген-
діктен, дұрыс және клиентпен өте сыпайы.  

Хостер әлеуетті клиенттерге «Жеке 

кабинет» (аккаунт, профайл) басқару панеліне 

демо-кіруді ұсыну көмегімен сапаны және 
ыңғайлылықты тестілеу мүмкіндігін ұсынса 

жақсы. Осы жағдайда сіздің хостинг қызмет 

көрсетулерін әлі төлемей, сайттарға қол жет-
кізуді жылдамдығын, мысалы, тәуліктің әр 

түрлі уақыттарында, апта күндерінде тексе-

рудің әмбебап мүмкіндігіңіз бар.  
Хостинг қызмет көрсетулерін төлеудің 

алдында, егер, сіз нәтижесінде ұсынылатын 

қызмет көрсетулердің сапасына немесе дең-

гейіне көңіліңіз толмаған жағдайда, қаражат-
ты қайтару механизмінің болуын және толық-

тығын анықтап алыңыз.  

Сонымен бірге, компания клиент өкі-
леттігіне поддомендері бере ме, соны да біліп 

алыңыз. Көп жағдайларда, хостер өз клиен-

тіне 6-ға жуық поддемендерді тегін береді. 

Оған қоса, поддомендері пайдалану шартта-
рын толық біліп алыңыз. Осы мүмкіндікті 

елемеңіз. Мүмкін, хостингті таңдау кезінде 

сіз олардың пайдаланылуы қызықтырмайды, 
бірақ кейін поддомендердің ұсынылуы сіз 

үшін пайдалы қосымша болады.  

Провайдерлер алғашқы (магистралды) – 
өз иелігінде магистралды арналары болады 

және екіншілері (қалалықтары) – алғашқы-
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ларда байланыс арналарын жалға алады. Ал-

ғашқы провайдерлер трафикті тек қана үлкен 
көлемде сатады және жеке пайдаланушыларға 

емес (алайда, белгілі бір шектеулер бар болға-

нымен) басқа провайдерлерге қызмет көрсе-
теді. Заңды түрде, екіншілерінің қуаттылығы 

магистралды провайдерлерге қарағанда, тө-

мен болады.  
Әрине, провайдерлер мүмкіндіктері 

қуатты болған сайын олар қызмет көрсету-

лердің кеңейтілген таңдауын ұсынады, және 

заңды түрде, Алматыдағы провайдерлер мүм-
кіндіктері, айталық Алматы облысындағы-

ларға қарағанда ерекшеленеді.  

Айталық, «Алматыда қандай интернет-
провайдер оптималды болып табылады» де-

ген сұраққа жауап бергенде, белгілі бір або-

ненттік төлемге желіге қол жеткізудің кәдімгі 

нүктесін ұсыну позициясынан жай ғана 
жүргізбеу керек. Қазірге провайдерлердің әр 

түрлілігін есепке алумен, осындай қызмет 

көрсетулердің сапасына баға беру, «баға – 
трафик көлемі – құны» қатынасына негізде-

леді, қосылу жылдамдығын, оның тұрақты-

лығын, жергілікті желінің болуын немесе 
жоқтығын, ұсынылған жабдықтың сапасын, 

сонымен қатар, тарифтік жоспарды таңдау 

мүмкіндігін есепке алған жөн.  

Осыдан басқа, Алматы облыстарының 
басқа аудандарына қызмет көрсетулерді ұсы-

натын провайдерлерден ерекше, оптималды 

провайдерде болуы тиіс белгісінің бірі – аз 
пәтерлі үйлерде, жеке коттедждерде және 

басқа да кабельдік телефондық қол жеткізуі, 

ADSL және Ethernet қосылулары немесе 
жоғары жылдамдықты Wi-Fi жоқ орындарда 

интернетті қосу мүмкіндігі болып табылады.  

Интерфейстың берілген түрлері аса 

жоғары жылдамдықты және оптималды бо-
лып табылады, ал, спутниктік антенна немесе 

3G EVDO модемдерінің көмегімен интернет-

ке альтернативтік қол жеткізу – қосылудың 
тұрақтылық көрсеткіштері бойынша да, құны 

бойынша нашар. Осыдан басқа, мұндай фир-

мада міндетті түрде өзінің жеке сауатты, опе-

ративтік тәулік бойы жұмыс істейтін қолдау 

қызметінің болуы, сонымен бірге, үйге келу-
мен желі параметрлерін баптаудың жедел 

компьютерлік көмек көрсету мүмкіндігі 

болуы тиіс.  

Қорытынды  

Қорыта келе, қаржылық шығындар, 

байланыс сенімділігі және сапасы бойынша 
(провайдерлер көп болған жерлерде) провай-

дерді таңдаудағы кейбір практикалық кеңестер: 

- интернет желісіне қатынау үшін теле-

фон нөмірлерінің саны кем дегенде екі болуы 
керек және әртүрлі АТС-да орналастырылуы 

керек. 

- бұқаралық ақпарат құралдарында 
белсенді түрде жарнамаланатын фирмалар-

дың қызметтерін пайдалану қажет емес.  

- байланыс сенімділігі үшін провайдер-

дің әртүрлі жоғары деңгейлі провайдерлерден 
бірнеше байланыс арналары бар болғаны жөн. 

Бұл өте жиі болатын байланыс желілеріндегі 

апаттар жағдайында резерв бола алады. 
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