
 

«Автомобиль құрылғысы» пәні бойынша  

Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған 

тест спецификациясы 

 

1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің жалпы білім 

беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында лауазымдарды 

атқаратын педагог қызметкерлерді аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуін 

өткізу. 

2. Міндеті: Педагог қызметкерлердің біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарына 

сәйкестігін анықтау. 

3. Тест мазмұны: 07161400 «Автомобиль құрастыру» мамандығы бойынша 

3W07161401 «Автомобиль құрастырушы операторы»; 3W07161402 «Автокөлік 

құралдарын сырлаушы»; 3W07161403 «Металл қаптау және бояу жабдығын 

баптаушы»; 4S07161404 «Техник-механик»; 4S07161405 «Автомобиль 

құрастырушы операторы»; «Техник-технолог»; 4S07161406 «Техник-

электромеханик» біліктіліктері үшін  

7161300 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» мамандығы бойынша 3W07161301 «Автомобиль жөндеу слесары»; 

3W07161302 «Автомобиль электр жабдығын жөндеу жөніндегі электрик»; 

3W07161303 «Авто-мобиль көлігін жөндеу шебері»; 4S07161304 «Техник-механик» 

біліктіліктері үшін «Автомобиль құрылғысы» пәні бойынша  педагог қызметкерлерді 

аттестаттауға арналған тест. 
 

№ Тақырып № Тақырыпша 

1 

Автомобиль 

қозғалтқыштарын

ың 

конструкциясы                       

1 

 

Жылжымалы  құрамды  жіктеу, Қозғалтқыштың тетіктері мен 

жүйелері,  Қозғалтқыштың негізгі параметрлері, Қозғалтқыштың 

жұмыс циклі. 

Кривошипті – шатунді механизм,Газ тарату механизмі  

Салқындату жүйесі, Майлау жүйесі, Бензинді  қозғалтқышты 

қоректендіру  жүйесі, Газбаллонды қондырғыдан қозғалтқышты 

қоректендіру жүйесі  

Дизельді қозғалтқышты  қоректен-діру жүйесі  

2 

 

Автокөлік 

құралдарының 

электр 

жабдықтары  

2 

 

 

Оталдыру жүйесі  

Электрлік іске қосу жүйесі  

3 Шасси. Шанақ.  3 

Трансмиссияның жалпы құрылғысы, Ілінісу, Берілісті ауыстыру 

қораптары, Карданды беріліс, Көпірлер, Рама, Аспа 

Доңғалақтар мен  шиналар 

Рульдік басқару,Тежегіш жүйесі, Автомобиль шанақтарының 

конструкциялары   

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және 

т.б). 

Бір нұсқадағы тапсырмалар саны  

 

4.Тапсырмалар мазмұнының сипаттамасы: 

Автомобиль қозғалтқыштарының конструкциясы 



Жылжымалы құрамды бөлу:жүк көлігі, жолаушылар көлігі,арнайы көлік.Қозғалт-қыштың 

механизмдері мен жүйелері. Жоғарғы және төменгі өлі нүктелер ұғымы, поршень жүрісі, жану 

камерасының көлемі, цилиндрдің толық және жұмыс көлемі, литраж, сығылу дәрежесі. 

Жұмыс циклі, төрт циклды қозғалтқыштың такты ұғымы. 

Қисық-шатунды механизмнің және оның бөлшектерінің мақсаты, құрылымы.Газ тарату 

механизмінің мақсаты, құрылымы, механизмдердің түрлері. Механизм мен бөлшектерді орнату. 

Газ тарату механизмі бөлшектерінің өзара әрекеттесуі.  Механизмдегі жылу саңылауы. Газ бөлу 

фазалары.Салқындату жүйесінің мақсаты. Салқындату жүйесінің жалпы құрылымы және 

жұмысы.Қозғалтқыш жұмысының жылу режимі. Салқындату жүйесі тораптарының құрылымы 

және жұмысы.  

Майлау жүйесінің мақсаты. Майды үйкелген беттерге беру тәсілдері. Майлау жүйесінің жалпы 

құрылымы және жұмысы. Майлау жүйесі тораптарының құрылымы.  

Бензинді қозғалтқышты қоректендіру жүйесінің мақсаты. Жалпы конструкция және 

қоректендіру жүйесінің жұмысы. Түсініктерді анықтау: жанғыш қоспа, жұмыс қоспасы 

Сығылған және сұйылтылған газдарға арналған газбаллонды қондырғылардың жалпы 

құрылымы.  

Дизельді қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің жалпы құрылымы 

 

Автокөлік құралдарының электр жабдықтары. 

Аккумуляторлық батареяның, айнымалы ток генераторының құрылғысы.                                                                                                   

Жалпы конструкция және оталдыру жүйесінің жұмысы. 

Жалпы конструкция және іске қосу жүйесінің жұмысы 

Шасси. Шанақ. 

Трансмиссияның тағайындалуы. Ілінісудің  тағайындалуы. Ілініс бөлшектерінің, ілініс жетегінің 

конструкциялары.  Беріліс қорабының тағайындалуы. Беріліс қораптарының және бөлшектердің 

құрылымы.   

Кардан берілісінің тағайындалуы. Кардан берілісінің құрылымы. Көпірлердің құрылысы және 

тағайындалуы.  Рама конструкциялары. Аспаның тағайындалуы және құрылымы.  

Автомобиль дөңгелектерінің конструкциялары. Рульдік басқарудың және бөлшектердің тағайындалуы 

мен құрылымы. Тежегіш жүйесінің тағайындалуы және құрылымы . Автомобиль шанақтарының 

конструкциялары. 

 

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. Ұсынылғанәдебиеттер тізімі: 
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352 б. 

                               
 


