рметті студент!
2018 жылы «Техникалы
ғылымдар жəне технологиялар - 5»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры

5В073100

Маманды ты атауы
«$оршаған ортаны
орғау жəне мір
тіршілігіні
ауіпсіздігі»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. $оршаған орта туралы ілім
2. Экология жəне т&ра ты даму
3. Тіршілік əрекетіні ауіпсіздігі
4. Радиациялы ауіпсіздік
негіздері

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. $оршаған орта туралы ілім
2. Экология жəне т&ра ты даму
3. Тіршілік əрекетіні ауіпсіздігі
4. Радиациялы ауіпсіздік негіздері
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші *шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж&мыстары *шін с&ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с&ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, &ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н&с аларынан болжалған
д&рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате *шін 1
балл кемітіледі. Студент д&рыс емес жауапты та даса немесе д&рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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оршаған орта туралы ілім
1. Жердегі тіршілікті пайда болуы ағзалардан басталады:
A) Прокариоттардан
B) К к жасыл балдырлар мен бактериялардан
C) Трилобиттерден
D) Автотрофтардан
E) Омырт асыздар
F) Шаянтəрізділер
2. Жердегі тіршілікті пайда болуы туралы гипотезалар:
A) н лдену гипотезасы
B) панспермии гипотезасы
C) креационизм гипотезасы
D) анабиоз гипотезасы
E) фагоцитоз гипотезасы
F) биопоэза гипотезасы
3. К*н ж*йесі т&рады:
A) косты зат
B) газ тəріздес заттар
C) тірі зат
D) ғаламшарлар
E) с&йы зат
4. В.И. Вернадский бойынша биосфераны биогенді заттарына жатады:
A) таск мір
B) м&най
C) акарицидтер
D) фенол
E) пестицидтер
F) хлор органикалы ты айт ыштар
5. 4лемде т&щы суды жетіспеушілігіні антропогендік себептері:
A) адамзатты суды пайдалануыны т мендеуі
B) суды ке істік бойынша бірегей таралуы
C) су сапасыны жоғарылауы
D) жерасты суларын т&тыну
E) суды уа ыт бойынша бірегей таралуы
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6. Биосфера:
A) Ғаламды экологиялы ж*йе
B) Жердегі тіршілік тараған абат
C) Геосфераны негізгі абығы
D) Жербеті жəне топыра жəндіктеріні жиынтығы
E) Ғаламды геокешендік ж*йе
F) Саналы адамдар сферасы
7. М&най &рамына кіреді:
A) а уыз
B) амин ыш ылдары
C) к мірсутегі
D) минералдар
E) майлар
F) ант
8. Гидрологиялы факторлар:
A) Сəулелік
B) Т&здылы
C) Жары ты
D) Жер сілкінуі
E) Ылғалдылы
9. Жануарларды ылғалдылы а байланысты б лінуі:
A) Галофиттер
B) Жылылы с*йгіш
C) Мезофилдер
D) Геоксендер
E) Гигрофилдер
F) Ксерофилдер
10. Жерді озон абатыны ж& ару себептері:
A) д*ниеж*зілік м&хитта т&з концентрациясыны артуы
B) атмосферада фреондарды концентрациясыны артуы
C) атмосферада СО2 концентрациясыны артуы
D) жауын-шашындарды т*зілуі
E) айма тарды ш лейттенуі
F) атмосферада галоген т*зушілерді концентрациясыны артуы
G) атмосферада хлорфторк мірсутегі концентрациясыны артуы
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11. $атты агрегатты к*йдегі зиянды заттарды атмосфераға тарауы
ж*реді:
A) Т&з ерітінділерімен
B) Азот оксидімен
C) Канцерогенді заттармен
D) Органикалы ша дармен
E) Бейорганикалы ша дармен
12. Газды агрегатты к*йдегі зиянды заттарды атмосфераға тарауы
ж*реді:
A) Канцерогенді заттармен
B) Бейорганикалы ша дармен
C) Органикалы ша дармен
D) К міртек диоксидімен
E) Азот оксидімен
F) Сілтілермен
G) Т&з ерітінділерімен
13. Су ортасын оттегімен толтыратындар:
A) Органикалы осылыстарды ыдырауы
B) Балдырлар
C) Биосфералы айналым
D) Химиялы реакциялар
E) Фитопланктондар
14. Ауылшаруашылығындағы суды басты ластану себептері:
A) $атты дауыл
B) Гидротехника
C) Авток лік
D) Суармалы егістіктерді шамадан тыс суару
E) Мал шаруашлығыны шайынды сулары
F) Минералды ты айт ыштарды шайылуы
15. Т&щы су к здерін е к п ластайтын кəсіпорындар:
A) М&най деу орындары
B) $&рылысты саяба тар
C) $оры шалар
D) $оры тар
E) Демалыс орындары
F) Сəулеттік орындар
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16. Топыра ты деградацияға &шырауыны негізгі себептері:
A) $азба байлы тарды ашы əдіспен ндіру
B) Ормандарды ыс аруы
C) =неркəсіпті ар ынды дамуы
D) Жерді к лдене деп жырту
E) Ж& палы ауруларды таралуы
F) Топыра тағы тірі ағзаларды жойылуы
G) Топыра эрозиясы
17. Топыра ты химиялы
A) ксилол
B) пара бензол
C) азот
D) фосфор
E) калий

&рамы келесі &рылымнан т&рады:

18. Топыра а зиян келтіретін басты антропогендік факторларды т*рлері:
A) Рекультивация
B) Суландыру
C) Мелиорация
D) Эрозия
E) Химиялы ластану
F) Ш лейттену
G) Агро неркəсіп
19. Радиоактивті сəулелер тудыратын аурулар:
A) $атерлі ісік аурулары
B) Гипертония
C) Сəулелі аурулар
D) Ісік аурулары
E) Т&мау
F) Аллергия
G) Анемия
20. Сапасына шарауыз су жаппай ж& тыруды себебі болуы м*мкін:
A) Дизентирия
B) Ісік
C) Гепатит
D) Грипп
E) ЖИТС
F) Лейкемия
G) Холера
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21. Заманауи кезе де $аза стан Республикасыны алдында т&рған
ғаламды мəселелер:
A) ш лейттену
B) демографиялы жарылыс жəне халы ты азы -т*лікпен амтамасыз ету
C) озон тесіктері
D) ыш ыл жа бырлар
E) озон абатыны ж& аруы
F) к мілген радиоактивті алды тар
22. $аза станны «Экологиялы апат аймағы» аталған жерлері:
A) Іле – Бал аш бассейні
B) Астана
C) Арал ма ы
D) Арал
E) Семей полигоны аймағы
23. Экологиялы ауіпсіздік:
A) т&лғаны, мемлекетті сырт ы м*мкін болатын соғыс аупінен орғау
B) кез-келген шаруашылы іс-əрекетті оршаған ортаға əсеріні де гейін
зерттеу
C) мемлекетті мəдени м&расыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
D) оршаған ортаға антропогендік жəне табиғи əсерету нəтижесінде
туындайтын м*мкін болатын ауіптен т&лғаны орғауды амтамасыз ету
E) мемлекетті аржылы ауіпсіздігін амтамасыз ету
F) оршаған ортаға табиғи əсер ету нəтижесінде туындайтын м*мкін
болатын ауіптен мемлекетті орғауды амтамасыз ету
G) пайдалы азбаларды тиімді пайдалану бойынша шараларды əзірлеу
24. Атмосфералы ауаны ластайтын т&ра ты нысандар:
A) Егістіктер
B) Темір жол торабы
C) Жерасты сулары
D) Зауыттар мен фабрикалар
E) М&зды тар
F) $озғалмайтын технологиялы ондырғылар
G) Авток ліктер
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25. $аза стан Республикасыны т&ра ты даму концепциясында
халы аралы келісімді жа сартуға арналған &станымдар:
A) Халы аралы аржыландыруға басшылы жасау
B) $аза станнны шекаралы концепцияларына атысуы
C) Экологиялы за , бағдарламаларға халы аралы стандарттарды енгізу
D) Экологиялы жобаларды аржыландыру *шін шарттар жасамау
E) Биологиялы алуан – т*рлілікті са тау
оршаған орта туралы ілім
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Экология жəне т ра ты даму
1. $оршаған орта деградациясы &былысыны мəнісі:
A) Табиғи орта жағдайыны нашарлауы
B) Температураны т мендеуі
C) Ылғалдылы ты згеруі
D) Табиғи экож*йелерді б&зылуы
E) Температураны артуы
F) Атмосфера ысымыны т мендеуі
2. Б.Коммонер за дары:
A) Биогенді энергия за ыны максимумы
B) Барлы тіршілік к зі бір жа а жоғалып кетуі керек
C) Адамны кейбір əлеуметтік-экономикалы ажеттіліктері
ауыстырылады
D) Теориялы -экологиялы əсер ету за ы
E) Бəрі бір-бірімен зара байланысты
F) Табиғат бəрін жа сы біледі
3. Сар ылатын ресурстар:
A) К мір
B) М&най
C) К*н энергиясы
D) Климат
E) Табиғи газ
4. Гетеротрофтарға жататын ағзалар:
A) Жануарлар.
B) Б&талар.
C) Фитопланктон.
D) Арамтама тар.
E) Жырт ыштар.
5. Тіршілікке &мтылуды исы сызығын &ру ма саты:
A) Особьтар иммиграциясыны т мендеуі
B) Особьты лім-жітімін реттеу
C) Популяция динамикасы за дылы тарын зерттеу
D) Особьтар популяциясыны тіршілік &за тығын бағалау
E) Уа ыт аралығында тірі алған особьтар саныны графикалы
тəуелділігін аны тау
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6. $оректену – б&л:
A) Коменсализм
B) Нейтрализм
C) Анаболизм
D) Аменсализм
E) Заттарды т&тыну *дерісі
F) Ағзаларды ажетті заттармен амтамасыз ету
G) Энергия т&тыну *дерісі
7. Биогеоценоздарды негізгі к рсеткіштері:
A) =німділік.
B) Ендік.
C) Т&ра тылы .
D) Cзынды .
E) К*йзеліске т&ра тылы .
8. Табиғи экож*йелер мысалы:
A) Ш л
B) Урбож*йе
C) Орман
D) $ала
E) Зауыт
F) Агрож*йе
9. В.И. Вернадский бойынша биосфера &рылымындағы заттар б лінеді:
A) Тірі немесе айта деліп &шырауынан алыптасатын
B) «Жерді а парат абығы»
C) Топыра ластануынан алыптасатын
D) Биосфера ластануынан алыптасатын
E) Техногенді заттар
10. Биосфераны ж*йе ретіндегі негізгі ерекшеліктері:
A) Сусыз ж*йе
B) Энергия сырттан т*сетін ашы ж*йе
C) Жабы ж*йе
D) $арапайым ж*йе
E) Ауасыз ж*йе
F) Реттелмейтін ж*йе
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11. Адамны биохимиялы ызметі з ажетіне планетаны жанама,
биогенді жəне тірі заттарын осі м лшерінде пайдаланудан к рінеді:
A) Транспорт
B) Продуценттер
C) Са ырау &ла тар
D) Жануарлар
E) =сімдік
F) Микробтар
G) Ауылшаруашылы
12. Тірі затты газды функциясы:
A) Уытты газдарды жиналуы
B) Атмосфера &рылымыны циклдік згерісі
C) Атмосфераны газды &рамыны т&ра тылығын &стап т&ру
D) Газ тəрізді заттарды олдану
E) Парниктік газдарды жиналуы
F) Атмосфераны газды &рамыны т&ра тылығыны *здіксіз згеруі
G) Атмосфераны айтымсыз *рдістері
13. Зат айналымына келесілер атысады:
A) $алайы.
B) Биосфера биоценозы.
C) Барлы тірі ағзалар.
D) Торф.
E) М&най.
F) =сімдік, жануар, са ырау &ла тар.
14. Биосфера *шін озон абатыны ма ызы келесідей:
A) Ультрак*лгін сəулелерді сі іреді.
B) Инфра ызыл сəулелерді сі іреді.
C) Лазерлік сəулеленуді сі іреді.
D) К рінетін жары ты сі іреді.
E) Ғарышты сəулелерден Жер атмосферасын орғайды.
15. Атмосфера ластануыны табиғи к зі:
A) Органикалы заттарды орналастыру
B) Зауыттарды газ-ша ды алды тары
C) Ша ды дауылдар
D) Зымыранды отынны жануы
E) К мірді жануы
F) Автомобильдік алды тар
G) Т&рмысты алды тарды жағу
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16. Химиялы ластану к здері:
A) Ша ды дауылдармен ластану
B) Гербицидтермен ластану
C) Орман рттерімен ластану
D) Электромагниттік
E) Жары
F) Инвазия
17. «Sustainable development» с зі андай мағына береді:
A) «=мірді &стап т&рушы».
B) «Dнемі сіп т&ратын ажеттіліктер».
C) «Альтернативті энергия к здерін игеру»
D) «Биосфераны шаруашылы сыйымдылығы».
E) «Т&ра ты мəдениет»
F) «Халы санын ба ылау».
18. Стокгольм Конференциясында оршаған ортаны са тау саласы
бойынша келесі мəселелер туындады:
A) Биоалуант*рлілікті са талуы.
B) $оршаған ортаны айта &ру бойынша д&рыс емес немесе
ойластырылмаған т*рде болуы.
C) Кедейлік ликвидациясы.
D) $оршаған ортаны айта &ру салдары ретінде арастыру.
E) =мір сапасын жа сарту.
F) Денсаулы са тау.
G) Ш лденумен к*ресу.
19. Т&ра ты даму т&жырымдамасына экономикалы к з арасты жобалы
т*сінігі:
A) Мегаполистерді &лғаюы
B) Материалды ресурстарды айта *лестіру
C) Жолдарды жа арту
D) Шектеулі ресурстарды &тымды пайдалану
E) $алаларды ірілендіру
F) Экологиялы , *немдеуіш технологияларды пайдалану
20. Атомды энергетика ж ніндегі Халы аралы агенттік ызметіне
жатады:
A) Азаматты ядролы бағдарламалар мен əзірлемелер əскери ма сатта
пайдаланылмайтындығына кепілдік беру ж*йесін олдану
B) Энергияны пайдалануды ыс арту
C) Табиғи ж*йелерді шаруашылы а пайдаланудан бас тарту
D) Шаруашылы ызмет
E) Ядролы ауіпсіздік саласында нормалар даярлау
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21. Арал те ізіні экологиялы мəселелері байланысты:
A) Шаруашылы ажеттіктерге суды тиімсіз пайдалану
B) Те із де гейіні к терілуі
C) Суды т&здылығыны біршама артуы
D) Альтернативті энергия к здерін пайдалану
E) Су акваториясыны ке еюі
F) Те із де гейіні т мендеуі
22. $аза станны т&ра ты дамуға ту т&жырымдамасына сəйкес одан ары
əлеуметтік-экономикалы дамуы келесі бағытта ж*руі тиіс:
A) =мір с*ру сапасын жа сарту
B) Шаруашылы іс-əрекеттерді масштабын арттыру
C) Ерекше орғалатын айма тарды к лемін т мендету
D) Ерекше орғалатын айма тарды аумағыны т мендеуі
E) Табиғи ресурстарды са тау
F) Адам тиіспеген табиғи ресурстар аумағыны т мендеуі
G) $оршаған ортаға зиян келтіретін іс-əрекеттерге жауапкершілікті
к*шейту
23. 4леуметтік экологияны &рылуына əсер етті:
A) Халы саныны тығыздығыны адам іс-əрекетіне əсері
B) Адамды зерттеу кезінде оғамды тіршілік иесі ретінде арастыру
C) Шығу тегі табиғи факторлар
D) Экологиялы дағдарысты ршуі
E) =лі табиғатты элементтері
24. БДСC-ны мəліметтері бойынша денсаулы ты жағдайы тəуелді
факторлар:
A) Импорт *лесіні т мендеуі
B) Тіршілік ету ортасы
C) Экспорт *лесіні артуы
D) Е бек дифференциациясыны суі
E) Адамны климат а əсеріні жағдайы
F) Т&рмыс жағдайы
G) Т& ым уалаушылы ты ерекшелігі
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25. БCC-ны азы -т*лік жəне ауыл шаруашылы &йымыны (ФАО)ісəрекетіні негізгі саласы:
A) Ауылшаруашылығын, орман шаруашылығын жəне
балы шаруашлығын жа сарту жəне модернизациялауда дамушы
мемлекеттерге к мектесу
B) 4лемдегі кедейлік жəне ашаршылы ты ткір мəселесін т мендету
C) Денсаулы ты са тауды &лтты бағдарламаларын к*шейту саласында
мемлекеттер *кіметімен байланыс жасау
D) Атмосфералы ауаны ластануымен к*рес
E) Адамны климат а əсерін зерттеу
F) Ядролы ауіпсіздікті са тау
G) Ауылшаруашылы жəне негізгі ауылшаруашылы ресурстарын &лғайту
Экология жəне т ра ты даму
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. А$ жəне ТЖ к ліктік ызметіні шешетін мəселелері:
A) Отынды материалдарымен амтамасыз ету
B) А$ іс-шараларын к лікпен амтамасыз ету есептемелерін дайындау
C) Ж&мыс нысандарына ауысым ж&мыскерлерін тасымалдау
D) ТЖ айма тарындағы ж&мыстарды ат аруға, ртке арсы ызметін &ру
жəне оларды дайындау
E) Инженерлік &рамаларды &ру жəне дайынды та &стау
2. Мемлекеттік де гейде т тенше жағдайларды əсерін жою, мемлекеттік
ж*йелерді ескерту жетекшілігі орындалады:
A) Апатты - & арушылы жəне апатты - алпына келтіру &рамаларымен
B) $Р т тенше жағдайлар бойынша орталы тандырылған органымен
C) Жергілікті ат арушы органдармен
D) Мекемелерді басшыларымен
E) Радиациялы , химиялы жəне биологиялы орғаныс əскери
б лімдерімен
F) Азаматты орғанысты айма ты жəне нысаналы &рамаларымен
3. А$ жəне ТЖ ртке арсы ызметіні ат аратын ызметі:
A) Радиациялы барлау ж*ргізу
B) =ртке арсы техниканы жəне &ралдарын дайынды та &стау
C) Инженерлік &рамаларды &ру жəне дайынды та &стау
D) Зіл-залаға т зімді ғимараттарды салынуын ба ылау
E) Жанар жағар маймен амтамасыз ету
4. Со ы тол ыныны
за ымдау əрекетін
параметрлер:
A) Меншікті белсенділік
B) Жылдам арын
C) Жары импульсі
D) Со ы тол ыныны əсер ету уа ыты
E) Радиация де гейі
F) Тротилды эквиваленті
G) Сəулелену дозасы
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5. Химиялы аруды улылы сипаты бойынша улы заттарды топтары:
A) Сенсибилизиялы ы палы
B) $оздырғыш ы палы
C) Мутагендік ы палы
D) Жергілікті ы палы
E) Канцерогендік ы палы
F) Биологиялы ы палы
6. Табиғи т тенше жағдайларға жатады:
A) К ліктік т тенше жағдайлар
B) Геофизикалы
C) Т&рмысты желідегі т тенше жағдайлар
D) Гидродинамикалы апаттар
E) Табиғи рттер
7. Нысандардағы ызметкерлерді ш&ғыл орғау шаралары:
A) Жағдайға байланысты Ж$$ олдану
B) $орғаныс *ймереттерін т&рғызу
C) Нысаннан ызметкерлерді к шіру жəне зардап шеккендерге алғаш ы
медициналы к мек к рсету
D) За ымданған жəне б&зылған байланыс желілері мен коммуналдыэнергетикалы желілерді ж ндеу мен алпына келтіру
E) $орғаныс жəне баска жедел ж&мыстар ж*ргізу
F) $ауіптілік туралы жариялау
G) Б&зылу к лемі мен дəрежесін аны тау жəне барлау
H) Адамды санитарлы тексеру жəне киімді залалсыздандыру, техниканы
дегазациялау мен дезактивациялау
8. =рттік ахуалды бағалауды мына нəтижелер бойынша ж*ргізеді:
A) =рт с ндіру &ралдарыны бар болуын бағалау
B) Эвакуациялы шығу жолдарыны жағдайы
C) =рт ауырлығыны есебі
D) =рт аймағындағы ымбат ондырғылар
E) =рт ауіпсіздігіне жауапты т&лғаларды болуы
F) =рттік ахуалды болжау
9. Техногендік апаттарға жатады:
A) $атты аяздар
B) Эпифитотия, эпизоотия, эпидемия
C) Ш л
D) 4уе апаттары
E) Электр-энергетикалы ж*йедегі апаттар
F) Су тас ындары
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10. Табиғи апаттарға жатады:
A) Электр-энергетикалы ж*йедегі апаттар
B) Ғимараттарды &лауы
C) 4уе апаттары
D) Су тас ындары
E) Б геттерді жарылуы
F) Эпифитотия, эпизоотия, эпидемия
G) Дауылдар
11. Жандыру:
A) $арсы отты алдын ала тіреу сызығынан асыра жіберу
B) Орман жерасты рттері
C) $арсы отты тіреу сызығынан асыра жіберу
D) Жоғары орман рттері
E) Т мен орман рттері
F) $арауыл
12. $ор ынышты к*рделі т*рінде, келесі психикалы жағдай болады:
A) Ажиотаж
B) Ступор
C) Бағдарды жоғалту
D) Ажитация
E) Талу
F) Сіреспе
13. Жаппай за ымдайтын аруды т*рлері:
A) Уландырғыш
B) Вирусты
C) Жарылғыш
D) Биологиялы (бактериалды)
E) Ядролы
14. Радиациялы жағдайды бағалау:
A) Затты тығыздығын білу ажет
B) Шашырауды айналу за ын білу ажет
C) Затты айнау температурасын білу ажет
D) Ж&мыс ж*ргізілгелі жат ан аума та радиация дəрежесін білу ажет
E) Сəулеленуді шекті дозасын білу ажет
F) Жарылыс уа ытын білу
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15. Жина тау жəне аралы эвакуациялы орындар арналған:
A) Техникаға дезактивация ж*ргізу *шін
B) Адамдарды санитарлы
деу *шін
C) Эвакуацияланған т&рғындарды жинап, тіркеп, к ліктерге отырғызу
*шін
D) Уа ытша тығылатын орындар *шін
E) Дегазациялы шаралар ткізу *шін
F) Т&рғындарды эвакуациялау кезінде осылғандарды &йымдастыру жəне
есепке алып, тарату *шін
G) Дозиметриялы , химиялы ба ылаулар ж*ргізу *шін
16. Т&рғындарды эвакуациялау кезінде жаяу ж*ретін топ:
A) 2500 адам
B) 3000 адам
C) 3500 адам
D) 500 адам
E) 1500 адам
17. Азаматты жеке орғаныс &ралдарына жатады:
A) Азаматты газ ағарлар
B) О шаулағыш костюмдар
C) $олды орғайтын &ралдар
D) Балалар газ ағарлары
E) Бетті орғайтын &ралдар
F) Басты орғайтын &ралдар
G) Арнайы орғаныс киімі
18. Химиялы уланған аума ошағында аза табуы м*мкін т&лғаларды
аны тау *шін:
A) Оша аумағында алған адамдар саны, орғаныс де гейі жəне А$$
уа ытында олдану
B) Затты айнау температурасы
C) Затты тығыздығы
D) $аны ан бу ысымы
E) Затты молекулярлы салмағы
F) $4УЗ са тау шарттары
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19. Нысананы беріктігін тексеруді со ғы кезе і:
A) Беріктігін тексеру
B) Беріктілікті жоғарылату бойынша жоспарлар жасау
C) Мекемені аржыландыруды тексеру бойынша шаралар дайындау
D) Технологиялы режимдерді згеруін тексеру бойынша шаралар
дайындау
E) $ондырғыны ашы ала ға шығару бойынша шаралар дайындау
F) Факелдік ондырғыларды олдану бойынша шаралар дайындау
G) Нысанда А$ бойынша о ыту
20. Т тенше жағдайларды ескерту жəне зардаптарын жою мемлекеттік
ж*йесіне жергілікті де гейде басшылы ызметін ат арады:
A) Т тенше жағдай бойынша $аза стан Республикасыны орталы ат ару
органы
B) $аза стан Республикасыны *кіметі
C) =ндірістік ызмет басшылары
D) Ж&мыс берушілер
E) Азаматты орғаныс б лімшелері
F) Мекеме басшылары
G) Т тенше жағдай бойынша Орталы ат ару органыны ауданды
органдары
21. Жедел &т ару кезінде А$
максималды уа ыты:
A) 3, 5 сағат
B) 1,5 сағат
C) 3 сағат
D) 2, 5 сағат
E) 6 сағат
F) 4 сағат
G) 2 сағат

&рылымдарыны

дайын болуыны

22. =ндірістік нысанны т&ра тылығын бағалауға жатады:
A) $осымша за ымдаушы фактор ы палыны сипатын аны тау
B) $осымша за ымдаушы факторды болу ы тималдығын аны тау
C) Ядролы жарылысты за ымдаушы факторларға беріктігін аны тау
D) Нысанны т&ра тылығыны дəрежесін аны тау
E) Нысанны ндіріске ажет заттармен амтамасыз ету ж*йесіні
сенімділігі
F) =ндіріс пен Азаматты орғанысты бас арудағы т&ра тылы пен
тынымсызды
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23. Ш&ғыл ж&мыстар:
A) Адамдарды санитарлы тексерістен ткізу
B) =рт ошағын жою жəне ртті шіру
C) Технологиялы желілерде апат к здерін жою
D) Су жəне канализация желілеріндегі апат к здерін жою
E) Газ жəне энергетика желілеріндегі апат к зін жою
24. $&т ару ж&мыстары:
A) Зардап шеккендерді іздеу
B) Газ желілеріндегі апат к зін жою
C) Энергетика желілеріндегі апат к зін жою
D) $озғалыс бағыттары мен айма тарын барлау
E) =рт ошағын жою жəне ртті шіру
25. $&т ару ж&мыстары уа ытыны &за тығына кері əсерін тигізетін
факторлар:
A) Т&рғындар арасында зардап шеккендерді болуы
B) Барлау а паратыны болмауы
C) Айма ты биологиялы белсенді заттармен ластануы
D) $ауіпті рт факторлары
E) К лікті болмауы
F) Радиоактивті ластану жəне айма та $4ЕУЗ-ды таралуы
G) Айма ты газдануы жəне əрт*рлі ж*йелерді б&зылуы
H) Айма ты ластануы
Тіршілік əрекетіні ауіпсіздігі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Фотонды сəулеленуді т*рлері:
A) гамма
B) бета-б лшектер
C) электрондар
D) позитрондар, протондар
E) нейтрондар
2. Корпускулярлы сəулеленуді &райды:
A) тежеуіш
B) ренгтген
C) электронды
D) аннигиляциялы
E) сипаттауыш
F) протонды
G) нейтронды
3. Радиоактивтілікті зерттеп аш аны *шін Нобель сыйлығын
алған ғалымдар:
A) А. Эйнштейн
B) Э. Ферми
C) А. Бутлеров
D) А. Вернер
E) П. Кюри жəне М. Кюри
F) Р. Бойль
G) Ф. Жолио-Кюри жəне И. Жолио-Кюри
4. Энергия шамасы бойынша нейтрондар т*рлері:
A) мезонды
B) же іл
C) ауыр
D) жылдам
E) баяу
F) *здіксіз
G) белсенді
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5. Жедел сəулелі ауруды де гейлері:
A) аралы
B) же іл
C) сауығу
D) созылмалы
E) летальды
F) бастап ы
6. Cлпаларды
сезімталдығын
сəулеленуіні лшем бірліктері:
A) Дж/кг
B) Рад
C) Кулон/кг
D) Рентген
E) Кюри
7. Иондаушы сəулеленуді дозалы
A) иондаушы
B) физикалы
C) радиациялы
D) экспозициялы
E) эквиваленттік

есепке

алатын

иондаушы

лшемдері:

8. Корпускулалы ионды сəулелену:
A) Рентгендік
B) Альфа сəулелену
C) Гамма-сəулелену
D) Сипаттамалы
E) Тежелулік
F) Ультрак*лгін
9. АЭС-тегі апат кезіндегі радиациялы жағдайды болжау:
A) дезактивациялау мерзімін аны тау
B) адамдарды сəулеге &шырауы м*мкін дозасы
C) радионуклидтер типі мен м лшері
D) энергоблокты апат а əкелуі м*мкін жағдайлар
E) ағзаны радионуклидтерге сезімталдығы
F) радионуклидтерді миграциясы
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10. АЭС-тағы апаттан кейін келесі салдар орын алмайды:
A) генетикалы зардаптар
B) лі туылымдарды к беюі
C) салма осылу к беюі
D) онкологиялы ауырулар
E) жаппай эпидемиялар
F) химиялы оспалармен улану
G) ерте босану мен т*сіктер
11. Радиациялы йод-131 шығаратын сəуле т*рі, ағзада
жиналатын орны:
A) гамма- сəуле шығарушы
B) бета -сəуле шығарушы
C) ал анша безде жиналады
D) альфа- сəуле шығарушы
E) с*йектерде жиналады
F) б*йректе жиналады
G) бауырда жиналады
12. Иондаушы сəулеленуді табиғи к здері:
A) т*рлі т*сті теледидар
B) компьютер дисплейлері
C) радиоактивті алды тар
D) жер радиациясы
E) ғарышты сəулелену
13. 4-дəрежелі (аса ауыр) жіті сəулелі ауруды сипаттамасы:
A) жасырын мерзімі жо
B) бас ауру, &су, тəбет ашуы
C) 4-6 Гр дозада бай алады
D) 2-3 Гр дозада бай алады
E) жасырын мерзімі 5-6 апта
F) лімге əкелу м*мкіндігі-30%
14. Аумалы м*шелерді екінші тобы:
A) білезік
B) тері
C) ал анша без
D) балтыр
E) ас азан-ішек
F) с*йек &лпасы
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15. Иондаушы сəулелер энергиясыны биологиялы &лпаға əсер
етуінен туындайтын ағзадағы бастап ы кезе дегі физикалы химиялы згерістер:
A) гендік мутациялар
B) бос радикалдар т*зілуі
C) жасушаларды жандануы
D) стохастикалы згерістер
E) энергия ж&тылуы
F) атомдарды иондануы
16. Иондаушы сəулелерді аны тау *шін олданылатын газо-разрядты
детекторлар:
A) Есептеуіш
B) Электронды
C) Сцинтилляциалы
D) Пропорционалды
E) Гейгер-Мюллер
F) Ионизациалы
17. Иондаушы сəулеленуді аны тауды фотографиялы ,
сцинтилляциялы , химиялы əдістері негізделген:
A) орек элементіні сезімталдылығына
B) аспап тілшелеріні згерісіне
C) фотоэмульсияны сəулелену əсерінен араюына
D) к рінетін жары фотондарыны шығарылуына
E) су иондары концентрациясыны згеруіне
18. Иондаушы сəулелерді табуды негізгі əдістері:
A) жылулы
B) фотографиялы
C) &рылымды
D) сцинтилляциялы
E) вольтамперлік
19. Ғимараттар мен
&рылыстарды
олданылмайтын тəсілдер:
A) металл щеткамен деу
B) ша ды сору
C) ыш ыл ерітіндімен жуу
D) бумен деу
E) су ағынымен жуу
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20. Созылмалы а анны III сатысы сипатталады:
A) Кейбір *рдістерді ауысуыны б&зылуымен
B) $аназды пен
C) $атты лейкопениямен
D) Ас орыт ыш безді функциялы жеткіліксіздігімен
E) Шырыштағы ЖКТ атрофикалы *дерістермен
21. Созылмалы а анны I сатысы сипатталады:
A) $атты лейкопениямен
B) Ж*рек- антамырлар ж*йесіні ж*йке реттегіштік б&зылуымен
C) Т зімді бір алыпты лейкопениямен
D) Т зімсіз бір алыпты лейкопениямен
E) $аназды пен
F) Кейбір *дерістерді ауысуыны б&зылуымен
G) Ас орыт ыш безді функциялы жеткіліксіздігімен
22. І жəне ІІ сыныпты аймағыны ж&мыстарына арналған *йжайларды едендері мен абырғалары, т белеріне ойылатын
талап:
A) айма тар мен сыныптарды ара т*ске бояу
B) ауыстырылып т&ратын материалдар болуы
C) жуатын &ралдарды олданбау
D) айма тар мен сыныптарды əрт*рлі т*ске бояу
E) жуу &ралдарына т зімді болуы
F) сі іргіштігі жоғары материалдармен апталуы
G) айма тар мен сыныптар т*стерге боялмайды
23. Ашы сəулелену к здері ж&мыскерлеріне ойылатын негізгі талаптар:
A) $ауіптілікті ескерту плакаттарын ілу
B) Радиоактивті алды тарды жинау жəне жою
C) Радиациялы ауіпсіздік пен ба ылауға жауапкершілік
D) Дəрігерлік тексеруден ткізу
E) Радиациялы ауіпсіздік н&с аулығымен ж&мыс ат ару
F) $ызметкер біліктілігін арттыру
G) Ішкі сəулеленуден орғану
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24. Атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік
органны &зыретіне жатады:
A) Азаматтарды радиациялы ауiпсiздiктi амтамасыз етуін адағалау
B) Иондаушы сəулелендiрудi белгiленген нормалардан əсер етуiне жол
бермеу
C) Радиациялы ауіпсіздікті амтамасыз ету саласындағы
бағдарламаларды əзірлеу жəне іске асыру
D) Радиациялы ауiпсiздiктi са тауды амтамасыз ету
E) Технологиялы регламенттi б&зылуы туралы дер кезiнде хабарлап
отыру
F) Радиациялы ауіпсіздікті амтамасыз ету саласындағы нормалар мен
ережелер əзірлеу, оларды са талуын ба ылау
25. Халы аралы радиологиялы
орғау комиссиясы (ХР$К) &сынған
дозалы ж*ктемені принциптері:
A) Жеке эквивалентті доза шегін &ру
B) Ядролы ндіріс *шін тəуекелділікке ол жеткізу
C) Радиациялы орғанысты о тайландыру
D) Тəуекелдікті шектен асуын болдырмау
E) $оршаған орта за ымдалуын болдырмау
F) Ядролы энергетика *шін доза шегін &ру
Радиациялы ауіпсіздік негіздері
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