
 

«Мұнай және газ өндіру технологиясы» 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: «07240800 - Мұнай және газ өндіру технологиясы» мамандығы, 3W07240801 - 
Оператор, 4S07240802 - Техник-технолог біліктіліктеріне арналған «Мұнай және газ өндіру 
технологиясы» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

 
№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Мұнай, газ және 
газдыконденсат-ты кен 
орындарының 
геологиялық-физикалық 
сипаттамалары:  

1 Тау жыныстары мен мұнай және газ коллекторларының 
физикалық-химиялық қасиеттері. Қабаттық 
флюидтердің құрамы мен қасиеттері. Қабат 
жағдайындағы  сұйықтық пен газдың күйі. Мұнай және 
газ өндірудің физикалық негіздері. 

2 Мұнай, газ және 
газдыконденсатты кен 
орындарын игеру:  

2 Мұнай және газ ұңғыларын зерттеу. Мұнай, газ және 
газдыконденсатты кен орындарын игеру. 

3 Мұнай өндіру техникасы 
мен технологиясы:  

3 Мұнай өндіру жүйесінің фонтандық тәсілі.  Мұнай 
өндірудің газлифттік тәсілі. Штангалы  сорапты 
қондырғылары-мен мұнай өндіру. Штангасыз сорапты  
қондырғылармен мұнай өндіру. Газ және 
газконденсатын өндіру ерекшеліктері. Бір мезгілде екі 
және одан да көп қабаттарды бір ұңғымен бөлек 
пайдалану. 

4 Қабат қысы-мын ұстау, 
ұңғылардың өнімділігін 
және қабаттардың мұнай 
беру коэффициентін 
арттыру әдістері 

4 Қабат қысымын ұстау әдістері. Ұңғылардың өнімділігін 
арттыру әдіс-тері. Қабаттардың мұнай беру 
коэффициентін ұлғайту әдістері. 

5 Ұңғыларды жер астында 
жөндеу:  

5 Ұңғыларды ағымдағы жөндеу технологиясы.Ұңғыларды 
күрделі жөндеу технологиясы 

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

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Мұнай, газ және газдыконденсатты кен орындарының геологиялық-физикалық 
сипаттамалары: Тау жыныстары мен мұнай және газ коллекторларының физикалық-химиялық 
қасиеттері. Қабаттық флюидтердің құрамы мен қасиеттері. Қабат жағдайындағы  сұйықтық пен 
газдың күйі. Мұнай және газ өндірудің физикалық негіздері. 
Мұнай, газ және газдыконденсатты кен орындарын игеру: Мұнай және газ ұңғыларын 
зерттеу. Мұнай, газ және газдыконденсатты кен орындарын игеру. 
Мұнай өндіру техникасы мен технологиясы: Мұнай өндіру жүйесінің фонтандық тәсілі.  Мұнай 
өндірудің газлифттік тәсілі. Штангалы  сорапты қондырғыларымен мұнай өндіру. Штангасыз 
сорапты  қондырғылармен мұнай өндіру. Газ және газконденсатын өндіру ерекшеліктері. Бір 
мезгілде екі және одан да көп қабаттарды бір ұңғымен бөлек пайдалану. 



 

Қабат қысымын ұстау әдістері, ұңғылардың өнімділігін және қабаттардың мұнай беру 
коэффициентін арттыру әдістері: Қабат қысымын ұстау әдістері. Ұңғылардың өнімділігін 
арттыру әдістері. Қабаттардың мұнай беру коэффициентін ұлғайту әдістері. 
Ұңғыларды жер астында жөндеу: Ұңғыларды ағымдағы жөндеу технологиясы.Ұңғыларды 
күрделі жөндеу технологиясы. 

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. 
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