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«Резеңке 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: «07220600 – Резеңке-техникалық өндірісі» мамандығы, 3W07220601 - Резеңке 

өңімдері мен бөлшектерін дайындаушы, 3W07220602 - Резеңке қоспасын үгітуші, 

3W07220603 - Каландр машинисі, 3W07220604 - Резеңке араластырғыш машинисі, 

3W07220605 - Орамалы шлангаларды дайындау агрегатының машинисі, 4S07220606 -

Техник-технолог біліктіліктеріне арналған «Резеңке технологиясы» пәні бойынша 

педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

 
№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Резеңке бұйымдарын өндіруге 

арналған шикізат пен 

материалдар. 

1 Каучуктар.  

2 Резеңке қоспалардың ингредиенттері. 

3 Көмекші материалдар. 

4 Армирленген материалдар 

2 Резеңке өндірісінің негізгі 

процестері. 

5 Каучуктар мен ингредиенттерді дайындау.  

6 Резеңке қоспаларды дайындау.  

7 Резеңке желім жасау.  

8 Каландрлау.  

9 Шприцтеу. 

10 Резеңке бұйымдарды вулканизациялау тәсілдері.  

11 Қысыммен құю.  

12 Резинаны металдарға бекіту.  

13 Резеңке регенерациясы. 

3 Резеңке техникалық бұйымдар 

өндірісі 

14 РТБ жалпы сипаттамасы.  

15 Қалыптық бұйымдар өндірісі.  

16 Түтіктер өндірісі.  

17 Конвейерлік таспалар мен жалпақ жетекті 

белдіктер өндірісі.  

18 Сыналы белдіктер өндірісі.  

19 Пішінсіз бұйымдар өндірісі. 

20 Эбонит бұйымдарын өндіру.  

21 Біліктерді қаптау және химиялық аппаратураны 

гуммирлеу. 



 

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

т.б). 

 
4. Тапсырмалар мазмұнының сипаттамасы: 

Резеңке бұйымдарын өндіруге арналған шикізат пен материалдар: Каучуктар, резеңке 

қоспалардың ингредиенттері, көмекші материалдар, армирленген материалдар. 

Резеңке өндірісінің негізгі процестері: Каучуктар мен ингредиенттерді дайындау, Резеңке 

қоспаларды дайындау, резеңке желім дайындау, каландрлау, шприцтеу, резеңке бұйымдарды 

вулканизациялау тәсілдері, қысыммен құю, резеңкені металдарға бекіту, резеңкелерді 

регенерациялау. 

Резеңке техникалық бұйымдар өндірісі: РТБ жалпы сипаттамасы. Қалыптық бұйымдар 

өндірісі. Түтіктер өндірісі. Конвейерлік таспалар мен жалпақ жетекті белдіктер өндірісі. 

Сыналы белдіктер өндірісі. Пішінсіз бұйымдар өндірісі. Эбонит бұйымдарын өндіру. Біліктерді 

қаптау және химиялық аппаратураны гуммирлеу. 

 
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: 

1.Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты / С.В.Резниченко, 

Ю.Д.Морозова редакциясында. -М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012.-

744 б.;   

2.Большой справочник резинщика. Ч.2. Резины и резино-технические изделия /Под ред. 

С.В.Резниченко, Ю.Д.Морозова. -М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 

2012.-648 б.;  

3.Кошелев Ф.Ф., Корнеев А.Е., Буканов А.М. Общая технология резины.- М.: Химия, 1978.-

528 б. 



 

4. .Белозеров В.Н. Технология резины.- М.: Химия, 1979.-472 б. 

5. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины: Техникумдарға арналған 

оқу құралы.-2-басылым, қайта өңделген. - Л.: Химия, 1989. - 248 б 

6.Люсова Л.Р., Буканов А.М., Кузин В.С., Овсянников Н.Я., Наумова Ю.А. Армирующие 

материалы, применяемые при производстве резиновых изделий Оқу-әдістемелік құралы. - М 

.: МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2010. - 47 б. 
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