
 

 «Темірбетон және металл бұйымдары мен құрылымдарының өндіріс процесінің 
технологиясы мен ұйымдастырылуы» пәні бойынша  

Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған  
тест спецификациясы 

 
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтарды 
аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін 
құрастырылған. 
2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: «07220200 - Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері бойынша)» 
мамандығы, 3W07220201 - Металл құрылымдарын құрастыру жөніндегі слесарі, 3W07220202 
- Болат және темір-бетон құрылымдарын монтаждаушы, 4S07220203 - Техник-технолог 
біліктіліктеріне арналған «Темірбетон және металл бұйымдары мен құрылымдарының 
өндіріс процесінің технологиясы мен ұйымдастырылуы» пәні бойынша педагогтарды 
аттестациялауға арналған тест. 

 
№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Темірбетон бұйымдарын 
өндірудің тәсілдері 

 

1 Өндірістің стендтік тәсілі 

2 Өндірудің агрегатты-ағымды тәсілі 
3 Өндірістің тізбекті тасымалдау тәсілі 
4 Өндірістің кассеталық тәсілі 
5 Үздіксіз дірілді тәсіл 

2 Темір бетон бұйымдарын 
әзірлеудің технологиялық 
тәсілдері 

 

6 Бетон қоспасын әзірлеу 

7 Кернеулі және кернеулі емес арматураны даярлау 
8 Бұйымдарды әзірлеу үрдісі 
9 Бұйымдарды жылы бумен өңдеу 
10 Бұйымның беткі жағын қаптау 

3 Темірбетон бұйымның 
негізгі түрлері 

11 Ғимараттың іргетастары мен жерасты бөліктеріне 
арналған бұйымдар 

12 Ғимараттың дулығасына арналған бұйымдар 
13 Түрлі бағытты бұйымдар 

4 Құрылыста қолданылатын 
металдардың жіктелуі 

14 Темір мен көмірқышқылдың балқуын білдіретін қара 
металдар 

15 Түсті металдардың балқуын білдіретін түсті металдар 

5 Металдарды өндіру 
технологиясы 

 

16 Шойын өндірісі 

17 Болатты өндіру әдістері 

18 Түсті металдар 

6 Металдарды және оның 
бұйымдарының балқуын  
әзірлеу мен түрлері 

19 Қара металдарды өндіру тәсілдері 

20 Прокат түрлері (Различные виды проката) 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және 
т.б). 

 



 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Бетон өнімдерін өндіру әдістері: Бетон өнімдерін өндіру әдістерін сипаттау және таңдау. Бума 
және брошюраға арналған стендтерді бөлу. Кернеуді күшейту үшін гидравликалық ұялар 
сипаттамалары. Өндірістік желіні ұйымдастыру сызбасы. Тақта төсеніштерін өндіру қағидалары. 
Ағымдық әдіс үшін негізгі машиналар мен механизмдер. Конвейерлік сызықтардың 
классификациясы. Ауыр бетоннан жасалған бұйымдарға арналған екі деңгейлі фабрикалар. Ірі 
көлемді темірбетон тақталарын өндіру. Кассета өндірісінің әдістерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктері. Діріл өндірісінің ерекшеліктері. Өнеркәсіптік ғимараттарды жабу үшін жұқа 
темірбетон қабықтарын өндіру. 
Бетон өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісі: Бетон қоспасының қасиеттері. Бетон құрамын 
таңдау. Темірбетонды арматуралау түрлері. Бетонға бекіту. 
Арматураланбаған бөлшектер мен өнімдерді кернеулі емес және алдын ала кернеулі темірбетон 
технологиясында дайындау. Металл формалары және олардың негізгі қасиеттері бойынша 
жіктелуі. Бетон өнімдерінің жылу өңдеу режимдері. Әртүрлі салқындатқыштармен жылу өңдеу. 
Термиялық өңдеуге арналған қондырғылар. 
Темірбетон бұйымдарының негізгі түрлері: Бетон бұйымдары мен құрастырылымдарын 
дайындаудың негізгі топтары. Тұрғын және азаматтық ғимараттарға арналған өнімдер. Өндірістік 
ғимараттар үшін өнімдер. Инженерлік құрылымдарға арналған өнімдер. Бетонның түрі бойынша 
жіктелу, арматура әдісі, құрылымы. 
Құрылыста қолданылатын металдардың жіктелуі: Қара металдардың мақсатына қарай 
жіктелуі. Сапаны бөлу қарапайым, жоғары сапалы, жоғары сапалы және жоғары сапалы болды. 
Жеңіл және ауыр қорытпалар үшін шынайы тығыздықта түсті металдардың жіктелуі. 
Металл өндіру технологиясы: Темір кенінен қара металдарды өндіру. Пештегі балқытылған 
темір. Темір кендерін құрайтын қосылыстардың сипаттамасы. Пневматикалық пештердің жалпы 
сипаттамасы. Болат алудың түрлендіргіш тәсілі. Болат өндірісінің ашық ілгек әдісі. Электролит 
балқыту - арнайы және жоғары сапалы болаттарды шығару үшін қолданылатын әдіс. Құймалар 
үшін түсті металдардың сипаттамасы. 
Металдардан және олардың қорытпаларынан жасалған өнімдерді өндіру және олардың 
түрлері: Балқытылған болатты қалыптарға құю үрдісі. Болаттан жасалған бұйымдарды өндіру 
үшін қысыммен болат құймаларын өңдеу әдістері. Роллинг, сызу, соғу, штамптау, басу және суық 
қалыптау. Түрлі болат өнімдерінің номенклатурасы. 

5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: Тест тапсырмаларының 
қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; жоғары 
деңгейде (C) – 25 %. 
Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 
түсушінің ең төменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың көмегімен 
әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 
Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 
жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 
дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 
негізделген. 
Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 
тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 
біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 
негіздеуге бағытталған. 
 
6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 
жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 
 
7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 
Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 

8. Бағалау: 



 

Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 
Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 
орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 
Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 
балл, екі және одан көп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 
 
9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 
1. «Технология железобетонных изделий и конструкций». В.И.Ганжара, А.В.Атякшева. Фолиант, 
2007 ж. 
2. «Общая технология строительных материалов» Л.Н.Попов.-М,; Высш. шк., 1989 ж. 
3. «Технология строительных процессов» под редакцией Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева-2-
изд.,перераб.-М.: Высш.школа,2000. 
4. «Строительные материалы и детали». Л.Н.Попов.-М,; Стройиздат 1986 ж. 
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