рметті студент!
2017 жылы « ызмет к рсету - 1» 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
5В090100

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
«К лікті пайдалану жəне 1. К лік т#рлеріні зара
ж#к озғалысы мен
арым- атынасы
тасымалдауды
2. Тасымалдауды $йымдастыру
$йымдастыру»
жəне озғалысты бас ару
3. Ж#к жəне коммерциялы
ж$мыстарды $йымдастыру
4. К лік озғалысыны
ауіпсіздігін амтамасыз ету

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. К лік т#рлеріні зара арым- атынасы
2. Тасымалдауды $йымдастыру жəне озғалысты бас ару
3. Ж#к жəне коммерциялы ж$мыстарды $йымдастыру
4. К лік озғалысыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші #шін тапсырма саны – 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.
4. Есептеу ж$мыстары
пайдалануға болады.

#шін

с$ра

кітапшасыны

бос

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м$ ият толтыру керек.
2

тиісті

6. Тест ая талғаннан кейін с$ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

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.

3

К лік т#рлеріні

91

К лік т рлеріні

зара арым- атынасы

зара арым- атынасы

1. озғағыш т#рі бойынша $ша тарды жіктелуі:
A) к лемді
B) жоғары дыбысты
C) б$ралма анатты
D) анатсыз
E) ж#к тасымалдаушы
F) реактивті
G) ол к#ші ар ылы
2. Ж#к тасымалдаудағы жылжымалы $рам:
A) тіркеме
B) лага
C) автопоезд
D) кран
E) авток лік
F) рельс
3. -уеден ауыр $ша аппараттары:
A) моноплан
B) тік$ша
C) əуе шары
D) биплан
E) $ша
F) планер
4. Конвейер т#рлері:
A) пластиналы
B) ленталы
C) орта
D) $зын
E) са иналы
F) скребкалы
G) т$йы
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5. Орта пайдаланудағы к лік:
A) желілік
B) неркəсіптік
C) авток лік
D) салалы
E) кешенді
F) $бырлар
6. К лікті əлеуметтік ызметі:
A) адамдарды ауыр ж$мысын же ілдету
B) халы тар арасындағы рухани $ндылы тарды алмастыру
C) к ліктік ызметті анағаттандыру
D) халы аралы байланысты амту
E) адамдарды ж$мыс орнына жеткізу
F) адамдарды т$рмысты ажеттіліктерін амту
7. Автомобиль жолдарыны ма ыздылығы бойынша жіктелуі:
A) жергілікті
B) республикалы
C) алалы
D) неркəсіптік
E) ауылды
F) арнайы
8. Автомобильмен тасымалдауды т#рлерi:
A) пошта
B) ж#к
C) желілік
D) айма ты
E) ж#йелік
F) торапты
9. Су к лігіні кемшілігі:
A) тасымалдау абілеті шектеулі
B) тарту к#ші жоғары болуын талап етеді
C) атынасу т$ра ты емес
D) жылдамдығы баяу
E) маусымды а тəуелді
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10. Темір жол к лігінде ж#к тарифитеріне əсер ететін жағдайлар:
A) вагон т#рі
B) ж нелтілім т#рі
C) жа а типті вагондарды пайдалану
D) т$тынатын уат т#рі
E) жеткізу мерзіміне дейін ж#кті іздеу
11. Ж#к вагоны айналымыны
орташа
к рсеткіштер:
A) вагонны толы рейсі
B) бос ж#ріс коэффициенті
C) вагонны ортатəуліктік німділігі
D) тасымалды жалпы к лемі
E) пойыз массасы

уа ытына

12. К лік тораптарын жобалауына ойылатын шарттар:
A) а параттығы
B) сарапшылы
C) бас арушылы
D) арнайыландырылуы
E) желілігі
F) интеграциялануы
13. К ліктік логистикадағы негізгі бағыттар:
A) $ны
B) сыйымдылығы
C) тізбектілігі
D) əмбебаптығы
E) дамуы
14. К лікті эксплуатациялы ызметіні к рсеткіштері:
A) ж#к тасымалдау жылдамдығы
B) тасымалдау абілеті
C) келу к лемі
D) е бек німділігі
E) ор сыйымдылығы
F) жолаушы айналымы
15. Орташа жылдамды ты к ліктік процестер:
A) тиімді
B) транзитті
C) жылды
D) мезгілді
E) айлы
6
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16. Ж#к ағындарыны жіктелеуі:
A) ыдыс т#рі мен формасы, массасына байланысты
B) ндірісті технологиялы ерекшеліктеріне байланысты
C) орау мен маркировка т#ріне байланысты
D) ж#к т#рлеріне байланысты
E) к лік т#рлеріне байланысты
F) ж#к жеткізуді к ліктік-технологиялы с$лбасы бойынша
G) тағайындалу бойынша
17. Арнайыландырылған теміржол жылжымалы $рамы:
A) здігінен ж#рмейтін, кірме жолдарына ызмет к рсететін $рал
B) здігінен ж#ретін, магистралды теміржол желісіне ызмет к рсететін
$рал
C) жолаушыларға ызмет к рсететін $рал
D) клиент с$ранысын анағаттандыратын к ліктік $рал
E) тиеу – т#сіру механизмдері
F) ж#к тасымалдау $ралы
G) теміржол желісіне ызмет к рсететін к ліктік $рал
18. Жол дамытылымы:
A) арнайы атынау жолдарыны жиынтығы
B) станция аймағында орналас ан басты жəне осал ы жолдар
жиынтығы
C) бас а кəсіпорандарға атынау жолдары
D) станция аймағында орналас ан станция аралы жолдар жиынтығы
E) коммерциялы атынау жолдарыны жиынтығы
19. К лiк саласында мемлекеттiк реттеу, ба ылау жəне адағалау:
A) ж$мыс технологиясын амыту
B) тасымалдау ауырттылығын бас ару
C) $ ы ты амтамасыз ету
D) за наманы са талуын ба ылау
E) техникалы реттеу
20. К лік т#рлеріні əрекеттесуін реттейтін $жат:
A) к лік $ралдарын ж#ктеу келісім шарты
B) к лік шығынын есептеу к рсеткіштерін негіздеу мен бекіту
C) к ліктік тораптарды пайдалану келісім шарты
D) к ліктік-экспедициялы ызмет к рсету келісім шарты
E) клиент с$ранысы
F) ж#к тасымалдау келісім шарты
G) техникалы ж#йелер мен ондарғыларыны ткізу абілетін #йлестіру
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21. Те із к лігіні салыстырмалы кемшіліктері:
A) ымбат портты шаруашылы тар $ру ажеттілігі
B) ткізу абілетіні жоғарылығы
C) айта тиеу ж$мыстарын механикаландыруды жоғарғы де гейі
D) жоғарғы німділік
E) метеожағдайларға тəуелділігі
F) т менгі металлсалымы
G) #лкен каботажбен темір жол к лігенен бірнеше рет тиімдірек
22. 0неркəсіптік теміржол торабыны б ліктері:
A) басты жол
B) бағыттауыш орғаулар
C) тоннель
D) жол тос аулары
E) рейд
F) байланыс жолдары
G) ткел
23. -уе к лігі негізінен пайдаланылады:
A) орташа жəне алыс ара ашы ты а жолаушы к лігі ретінде
B) ала жəне ала ма ы хал ына к ліктік ызмет к рсетуге
C) ндірістік ызмет к рсетуге
D) халы аралы атынастарда континент аралы ретінде
E) ғылыми ма саттарға жету #шін
F) оны ж#к тасымалдауға олдану шектелген
G) ғылыми ма саттарға жету #шін
24. Желі ішіндегі кірме жолдарына поездарды беру санын аны тайтын:
параметрлер
A) ж#ктік ж$мыс аймағыны ж$мыс тəртібі мен сыйымдылығы
B) ж#к тасымалдау ыдыстарыны параметрлері
C) к ліктік ағын кірістері
D) озғалмалы $рамны параметрлері
E) к ліктік $ралдарды максималды ж#ктеуі
F) ж#к деуіні к лемі
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25.
$бырларды
ткізу
абілеттілігін арттыруына əсер ететін
жағдайлар:
A) $бырларды сырт ы беттерін коррозияға арсы орғауларды
пайдалану
B) бас аруда телемеханикаландыру жəне автоматтандыруды пайдалану
C) м$найды шығаруды зіндік $нын т мендету
D) екінші желілерді салу
E) $бырдағы ысымды жоғарылату
К лік т рлеріні зара арым- атынасы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тасымалдауды йымдастыру жəне озғалысты бас ару

1. 0неркəсіптік кəсіпорындарда болатындар:
A) 1здіксіз к лікті т#рлері
B) Темір жолды с$рыптау жолдары
C) Локомотив шаруашылығы
D) Жолаушы ғимараты
E) Ерекше жағдайда ж$мысы #шін мамандырылған автомобиль паркі
2. Жолды к лдене
имасы ар ылы уа ыт бірлігі ішінде
$ралдарыны саны:
A) К лік ағындарыны тығыздығы
B) озғалыс ар ындылығы
C) К лік ағындарыны озғалыс жылдамдығы
D) К лік ағындарыны $рамы
E) К лік ағындарыны ар ындылығы
F) озғалыс жылдамдығы
G) К лік ағындарыны озғалыс ар ындылығы

ткен к лік

3. а тығысу н#ктелеріні т#рлері:
A) айналу
B) тіркесу
C) осылу
D) жанасу
E) ауыт у
F) зара иылыспайтын
G) əрт#рлі де гейде
4. Ж#ргізушіні дайынды -ая тау операцияларына жатады:
A) озғалыс графигі мен кестені дайындау
B) озғалыс кестесі мен графиктарды, маршруттарды $ру
C) Жол озғалысын $йымдастыру
D) Автомобильді техникалы жағдайын тексеру
E) Жол парағын алу жəне тапсыру
F) Жолда аялдау уа ытында автомобильге техникалы ызмет к рсету
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5. Тасымалдау формасына арай автомобильдік жолаушы тасымалы
келесі т#рге б лінеді:
A) Тікелей аралас
B) Транзиттік
C) -кетілетін
D) Тапсырыcты
E) 0тпелі
F) Алыс сапарлы
G) Жергілікті
H) Маршрутты
6. Ережелер негізінде жолаушы тасымалдау ызметінен бас тарта алады,
егер тасымалдаушы:
A) Тергеуді амтамасыз етпесе
B) Рейсті жойса
C) Авиациялы персоналды дайындамаса
D) Аны таманы бермесе
E) Кестені орындалуын амтамасыз етпесе
F) -уе кемені т#рін немесе ызмет к рсету классын згертсе
7. -уе к лігінде тасымалдау келесідей ж#зеге асады:
A) Толы рейстермен
B) Тапсырыс береген рейстермен
C) ыс а маршруттармен
D) Ж елтпелі атынаспен
E) Жартылай рейстермен
F) Маневрлік рейспен
8. алалы тасымалдау ж#зеге асады:
A) Ж#к автомобильдермен
B) Метрополитенмен
C) Ба ылаушылар ар ылы
D) Жергілікті ж$мыстармен
E) Автобустармен
F) Автопарк ар ылы
9. Ж#к пойыздарыны н мірленуі:
A) 1001-1598
B) 901-948
C) 951-968
D) 971-998
E) 3401-3498
F) 3001-3398
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10. Бағдаршамны (оны орнатылған жеріне жəне ма сатына тəуелсіз)
«Екі сары шам оны #сті гісі жанып-с нетін» сигналыны негізгі
мағынасы:
A) Келесі бағдаршам ашы
B) 35 км/сағ жылдамды пен ж#руді талап етеді
C) Келесі бағдаршам жабы
D) То та! Сигналды туге тыйым салынады
E) Белгіленген жылдамды та озғалыс р$ сат етіледі
11. Бағдаршамны (оны орнатылған жеріне жəне ма сатына тəуелсіз)
«Жанып-с нетін бір сары» сигналыны негізгі мағынасы:
A) То та! Сигналды туге тыйым салынады
B) Азайтылған жылдамды та озғалыс р$ сат етіледі
C) Келесі бағдаршам ашы
D) Келесі бағдаршам жабы
E) Пойыз б$рылма бағыттама бойынша ауыт умен ж#реді
12. озғалыс жылдамдығын о тайландыруды ж#зеге асыру тəсілдері:
A) озғалысты əр т#рлі де гейде шешу
B) озғалысты тыныштандыру
C) Ж#ру б лігіндегі жола тарды арнайыландыру
D) Жылдамды ты арттыру
E) Жылдамды ты шектеу жəне ба ылау
13. Маршруттандыру ж#к ағындарын тиімдендіру м#мкіндігін береді:
A) Бағыттар
B) Тасымалдау к лемі
C) ызмет к рсетуін
D) Ж#ктерді сорттарын
E) Тиелген жəне т#сірілген ж#ктерді м лшерлері
F) Ж#ктерді са тандырылуын
G) ашы ты тар
14. озғалыс маршрутыны б ліну т#рі:
A) Маятникті
B) Тартымды
C) Телімдік
D) оспалы
E) Бағыттамалы
F) Тиелген жəне т#сірілген ж#ктерді м лшерлерін есептеу
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15. Аэропорттағы $шу аума тары:
A) Жолаушы терминалдары
B) Ж#к терминалдары
C) Перронны облысы
D) Ж#к ауласы
E) Авток ліктерді т$ра тары
F) Медициналы б лім
G) 6шып- ону жолағы
16. Техникалы кемелерге жатады:
A) Жер сорғыш снарядтар
B) Жер азатын
C) Жолаушы
D) Отын $ятын станциялар
E) Топыра шығаратын шаландалар
17. Су к лігінде тасымалдауды жіктелуі:
A) Судағы озғалыс принциптері
B) Корпусты материалы
C) 0ткізу абілеті
D) Тасымалдау абілеті
E) Жолаушы айналым
18. Кемені суға бату де гейіні сипаттамалары:
A) озғалысты кідіру $за тығыны т мендеуі
B) Бас арма ызметкерлеріні ж$мысын ба ылау
C) Кемелер кірме жолындағы суға бату де гейі - 6м.
D) аны ан озғалыс де гейіні орталы тануы
E) Асыра аны ан озғалыс де гейіні жоғарылауы
F) Ішімдік ішкен жолдағы ж#ргізушілерді ж$мыс а жіберу
19. Ж#кті кемеге тиеу коэффициенттері:
A) Басым
B) Кемеге ж#к тиеу
C) Кідіру
D) Ж#ргізуші
E) Ж#ру уа ытыны
F) Балласты ж#ріс
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20. 0ткізу абілетті т#рлері:
A) Желіні ткізуі
B) Жолды ткізуі
C) Жобалы
D) ажетті
E) На ты
F) Тасымалды
G) Аралы ты ткізуі
21. Дара жолды пойыздар озғалысыны кестесінде арастырылады:
A) Айырылысу станцияда болуы м#мкін
B) -р т#рлі бағыттағы пойыздар бір бірінен тəуелсіз озғалады
C) Бір б лігі дара жолды екіншісі ос жолды (е дірмелі) аралы
D) Айырылысу тпелерде болуы м#мкін
E) Басты жол екі бағыттағы озғалыс а олданылады
22. Б лімше бойынша кезекші ж#зеге асырады:
A) Станцияны тəуліктік жоспар кестесіні орындалуын
B) Б лімшені пайдалану ж$мысын ауысымды ш$ғыл жоспарлауын
C) Орындалған озғалыс кестесіні орындалуыны амтамасыз етуін
D) Диспетчерлік айналымдарды ж$мысын #йлестіруін
E) Диспетчерлік секторды жалпы бас ару ж$мысын
F) Станцияны пайдалану ж$мысын ауысымды ш$ғыл жоспарлауын
G) Торапты станцияларды ж$мысын #йлестіруін
23. $рама пойыз:
A) Бір телімні аралы стансалары бойынша $растырылатын пойыздар
B) Жолаушы вагондарыны белгілі саны мен электровоз
C) Бір телім бойынша айта $растырылмай тетін пойыздармен паравоз
D) Вагондарды белгілі саны мен электровоз
E) Ж#к жəне жолаушы вагондарыны белгілі саны мен тепловоз
F) Бір телімні аралы стансалары бойынша вагондарды жинауға
арналған пойыздар
G) ТПЕ жəне $ру жоспарына сəйкес, вагондар $рамыны бір немесе
бірнеше белгілер орнатылған əрекеттегі локомотивке тіркелген $рама
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24. Ж$мысты к лемі мен сипатына арай стансаларда болады:
A) ж#к сактау орындары (жабы оймалар, ашы ала дар, платформалар,
вагон таразылары, контейнер ала дары)
B) локомотивтерді ағымды ж ндеу цехтары
C) с$рыптағыш $рылғылар, станса жолдары жəне вагондар мен
локомотивтерді тексеруге, жара тауға, ж ндеуге арналған $рылғылар
D) вагондарды ағымды ж ндеу цехтары
E) вагондар мен локомотивтерге техникалы ызмет к рсету цехы
F) локомотивтерді к#рделі ж ндеу цехтары
25. Алғаш ы автомобиль
озғалысына байланысты Халы аралы
конвенция” 15 баптан $рылған болып, мына мəселелерді арастырды:
A) Басып ту тəртібін
B) 1ш ескерту белгілерін
C) Т рт ескерту белгілерін
D) Бес ескерту белгілерін
E) Ж#ргізушілерге ойылатын негізгі талаптар
Тасымалдауды йымдастыру жəне озғалысты бас ару
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Ж к жəне коммерциялы ж мыстарды йымдастыру

1. Манипуляциялы белгілер дегеніміз:
A) брутто, таза салмағы, габариттік м лшерін жəне к лемін к рсететін
бейнелер
B) ба ылау белгілерді к рсететін бейнелер
C) ж#ктерді ерекше асиеттерін жəне ж#кті тиегенде #ндеу əдістерін
к рсететін бейнелер
D) ж#к алушыны атауын к рсететін бейнелер
E) ж#к алушыны атауын, тағайындалған стансасын жəне жолын
к рсететін бейнелер
F) ж#к алушыны атауын, бекетін, станса жəне ж нелту станса атауын
к рсететін бейнелер
2. Ж#кті тасымалдауға талап ететін шараларды кешені:
A) кеденге $жаттарды ресімдеу
B) ж нелтушілік та балауды ою
C) ж#кті с$рыптау
D) ж#кті беру
E) ж#кті абылдау
F) лшеу
3. Ж#к тасымалдау ж$мысын $райтын операциялар:
A) каммерциялы ж$мыстарды $йымдастыру
B) с$рыптау
C) тасымалдау $жаттарын толтыру
D) вагондармен ж$мыс
E) ж#к тасымалына німдерді абылдау
4. Манипуляциялы белгілері:
A) ж#к алушыны атауын, тағайындалған стансасын жəне жолын
к рсететін бейнелерсіз
B) ж#ктерді ерекше асиеттерін жəне ж#кті тиегенде #ндеу əдістерін
к рсететін бейнелер
C) ж#ктерді ерекше асиеттерін жəне ж#кті са тағанда #ндеу əдістерін
к рсететін бейнелер
D) ба ылау белгілерді к рсететін бейнелерсіз
E) брутто, таза салмағы, габариттік м лшерін жəне к лемін к рсететін
бейнелерсіз
F) ж#к алушыны атауын, бекетін, станса жəне ж нелту станса атауын
к рсететін бейнелерсіз
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5. Ж#ктік станцияны негізгі $рамы:
A) абылдап – ж нелту, с$рыптау жəне тартымды жолдарды
техникалы паркі
B) к ліктік – оймалы кешен жəне с$рыптау жолдарды техникалы
паркі
C) д ес немесе шағын д ес
D) тартымды жолдарды техникалы паркі
E) шағын д ес
6. К лік логистикасыны классикалы сызбасы біріктіреді:
A) су
B) т$тынушы
C) дайындаушы
D) автомобиль
E) əуе
F) темір жол
G) $быр
7. Коммерциялы операция дегеніміз:
A) тасымалдау $жаттарын толтыру
B) ауіпсіздікті амтамасыз ету
C) техникалы тексеру
D) ж#ктерді с$рыптау
E) ж#ктерді тарату
F) коммерциялы т$рғыдан тексеру
G) к лік-экспедициялы ызмет к рсету
8. Та балауды т#рлері:
A) халы аралы сыз
B) аралас
C) к ліктік
D) айналмалы
E) республикалы сыз
9. Ж#к операциялар:
A) ж#кті са тау
B) с$рыптау
C) лшеу
D) ж#кті абылдау
E) ж#кті та балау
F) тасымалдау $жаттарын ресімдеу
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10. ауіпті ж#ктерді тасымалдайтын вагондар:
A) думпкарларда
B) жабы
C) жартылай
D) транспортерлерде
E) хопперлерде
F) контейнелерде
G) платформада
11. Тез б$зылатын ж#ктер:
A) с#т німдері
B) к мір
C) кен
D) жеміс-жидектер
E) м$най
F) дəн
G) ағаш
12. Маршруттағы вагондарды
A) статикалы ж#ктемеге
B) вагонны таза салмағы
C) $рамны салмағы
D) жел ж#ктемесіне
E) ж#кті т#ріне

$рам санына тəуелді параметрлер:

13. Дəнді ж#ктерді тасымалдау жəне са тау #шін ескеретін асиеттер:
A) электрлендіру
B) булануы
C) тығыздығы
D) сусымалылығы
E) ылғалдылығы
F) дəнні пісіп жетуі, ніп суі
14. Кесілген материалдарды сорттау белгілері:
A) т#рі, м лшері
B) тығыздығы
C) деу дəрежесі
D) жабыс а тығы
E) гигроскпоиялығы
F) ылғалы
G) жемірлігі
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15. $йылмалы ж#ктерді салма (м$най
тəуелділігі:
A) жарылу
B) цистерна типінен
C) осымша операцияларды $за тығынан
D) тығыздығынан
E) ж#кті $ю биіктігінен
F) булану
G) жабыс а тығынан

німдері) параметрлеріні

16. 1йілме, $йылмалы т#рінде тасымалданатын жəне ыдысты-дара
ж#кті массасын аны тау əдісі:
A) салма пен
B) т#рімен
C) лшеумен
D) санаумен
E) стандарт бойынша
F) трафарет бойынша
17. Вагонны шанағы жəне ж#к б$зылған жағдайда толтырылатын
$жат:
A) декадалы с$раным
B) жол ведомосты
C) накладная
D) коммерциялы акт
E) есептік кітапша
18. Тасымалдау келісім-шартты , есептік аржылы мəні бар жəне поезд
$рамына ажет $жаттар:
A) вагон ағазы
B) ж#к абылдау туралы т#біртек
C) жалпы формадағы акт
D) жол ведомосыны т#біртегі
E) накладная
F) жол ведомосы
19. Теміржолға талаптар мен арыздарды $ ығы бар шағым беруші:
A) диспетчер
B) тауар кассирі
C) станса кезекшісі
D) ж#к ж нелтуші
E) ж#к алушы
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20. Апат карточканы б лімдері:
A) ж#кті на ты жағдайын сипаттау
B) ж#к т гілгенде жəне тасығанда, рт кезінде индивидуалды орғаныс
$ралдар
C) жалпы сипаттамадағы ауіптілік т#рі, бірінші медициналы шаралар
D) ж#кті массасы
E) орын саны
F) ООН номірінде улылы дəрежесін к рсетуімен ж#кті (затты ) атауы
G) ж#ктерді бекітуді жəне тиеуді б$зу
21. №3 тарифтік н$с ауда алымдарды олдану ережесі аны талған:
A) ашы ты ты аны тау
B) тиеу-т#сіру
C) ж#кті са тау
D) массаны аны тау
E) ж#кті лшеу
22. №1 тарифтік н$с а бойынша кіре а ы алынады:
A) термос-вагондарға
B) контейнерлерге
C) ж#кті лшеу #шін
D) əмбебап вагондарға
E) ж#кті к#зету #шін
F) мамандандырылған вагондарға
G) ж#кті са тау #шін
23. Ж#кті тарифтік класына арай вагон #шін т лем аны талады:
A) № 9 тарифтік сызбасымен
B) № 15 тарифтік сызбасымен
C) № И4-И7 тарифтік сызбасымен
D) № И2- И7 тарифтік сызбамен
E) № 13 тарифтік сызбасымен
24. 4 класс ауіптілікке атысты ж#ктер:
A) улы заттар
B) тоты тандыратын заттар
C) тез т$танатын атты заттар
D) ж$ палы (инфекциялы ) заттар
E) атты жанғыш заттар
F) радиоактивті материалдар
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25. Орман ж#ктеріні ылғалдылығыны тəуелділігі:
A) жыл маусымынан
B) т#сіру əдісінен
C) дайындау орынны сипаттамасынан
D) тиеу əдісінен
E) тығыздығынан
F) жабыс а тығынан
Ж к жəне коммерциялы ж мыстарды йымдастыру
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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ауіпсіздігін амтамасыз ету

1. Ж$мыс а абілетсіз жағдай за ымдалған факторлар пайда болғандағы
жағдай:
A) орғалған
B) ауіпті ж$мыс а абілетті
C) ж$мыс а абілетсіз
D) ауіпті ж$мыс а абілетсіз
E) ауіпті
2. Авиа к лігінде ісіне за сыз араласудан орғалу к#йі:
A) 6шу ауіпсіздігі
B) Мемлекеттік ауіпсіздік
C) аржылы ауіпсіздік
D) Экологиялы ауіпсіздік
E) оршаған ортаны орғау
F) -уе ауіпсіздігі
G) Авиация ауіпсіздігі
3. Тəртіптік- орғау шаралар
амтамасыз ету:
A) Су кемелерін
B) -уе кемелеріні экипажы
C) Жолаушыларды
D) Жануарларды
E) Министірлікті
F) $бырларды

жиынтығы

авиациялы

ауіпсіздікті

4. Азаматты авиация ызметіне за сыз араласу, ауіп т ндіретін,
$ ы а арсы əрекеттер нəтижесінде əкеліп со тыратын жағдайлар:
A) Авиабилеттерді сату
B) Медициналы к мек
C) -уе кемесін жаулап алу
D) Аэропорт салу
E) Адамдармен айғылы о иғалар
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5. Темір жол к лігінде ауіпсіздік шараларын са тамағандағы салдар:
A) байланыс ондырғыларын жарамды $стауға
B) іс-əрекеттеріні $дайы дайын болуына
C) ж$мыстағы а ауды ерекше жағдайына əкеледі
D) ғимараттарда, ндірістік жəне ызметтік #й-жайларда ртке əкеледі
E) ж$мыс істейтіндерді орғау $ралдарыны дайын болуына
F) ж$мыстағы иынды а озғалыс ауіпсіздігін бас а да
б$зушылы тарға əкеледі
G) рт с ндіру, рт сигналын беруге, хабарлауға əкеледі
6. 0те ауіпті айма тар:
A) Шетел посольстволары
B) Демалыс орындары
C) Т$рғын #й
D) Порттар
E) Темір жол станциясы
F) Темір жолдары
7. Р территориясында ауіпсіздікті амтамасыз ету к рсеткіштерін
есептеу мемлекеттік біры ғай ж#йе іске асады:
A) К лік $ралдарыны саны
B) Урбандалу
C) Жол к лік травматизмі
D) -серленуі
E) алды шығару
F) аржыландыру
8. К лік $ралдарына ойылатын талаптар:
A) Максималдылы
B) Аэродинамика
C) Т#стер гаммасы
D) Макроэкономика
E) Минималдылы
F) оршаған орта ауіпсіздігі
G) Адам міріне ауіпсіздік
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9. Азаматты авиация саласындағы уəкілетті орган т$ра ты адағалауды
ж#зеге асыру кезінде ат аратын ызметі:
A) Жолаушыларды, ж#кті жəне почта ж нелтілімдерін тасымалдау
B) Тексерілетін жеке жəне за ды т$лғаларға $шу ауіпсіздігін адағалау
нəтижелері
C) Шекара ызметіні ж$мысын $йымдастыру
D) 6лтты ауiпсiздiк комитетi ж$мысын $йымдастыру
E) Ішкi iстер органдарыны ж$мысын $йымдастыру
F) Мемлекетті ауіпсіздігі ж$мысын $йымдастыру
10. Станция бойынша кезекші аралы тағы автоб$ғаттауды а аулығы
туралы хабарламаны алған со немесе оны а аулығын ба ылау
аспаптары бойынша аны тағанда:
A) Радиобайланыс бойынша аралы та орналас ан поездарды
машинистерін ша ыруға жəне оларды а аулы туралы ескертуі
B) Жол постында бойынша кезекшіні бар екені тексеру
C) Жолдағы т$рған жылжымалы $рамдарды д$рыс бекітілгені
тексеру
D) Ж$мыс орнына барар жолдарды тексеру
E) Диспетчерлік орталы тандыру кезінде – диспетчерді бар екені
тексеру
F) Ж$мысты алдын-ала болжау
11. Электрлiк орталы тандыру $рылғылары жол бермейдi
A) бос емес жолға маршрут ойылған кезiнде кiру бағдаршамыны
ашылуына
B) маневрлiк бағдаршамдарды к рсетулерi бойынша поездарды
ж#ргiзуге
C) берiлген маршрутты оршайтын бағдаршамды бiр мезгiлде жаба
отырып, бағыттаманы кесiп тiлуiне
D) бағыттамаларды алпын жəне жолдар мен бағыттамалы
секцияларды бос еместiгiн бас ару аппаратында ба ылауға
E) бағыттамалар мен бағдаршамдарды маршрутты немесе б лек
бас аруға жол бермеуге
F) бағыттамалар мен бағдаршамдарды зара т$йы талуына
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12. Диспетчерлiк орталы тандыру $рылғылары амтамасыз етуi тиiс:
A) Поездарды абылдау, ж нелту жəне маневрлердi орындау бойынша
резервтiк бас аруға берудi
B) Поездарды орындалған озғалысы кестесiнi автоматты жазбасын
бермеуге
C) Сигнализация мен байланысты жеке $ралы ретiнде олданылатын
электрлiк орталы тандыруға, автоматты б$ғаттауға жол бермеуге
D) осындарды поездарды жəне станция iшiндегi маршруттарды
абылдау жəне ж нелту маршруттарын əзiрлеуiнi д$рыстығына станция
бойынша кезекшi жағынан ба ылауды
E) Жа адан енгiзiлетiн ж#йелерде автоматика жəне телемеханика
$рылғылары жай-к#йiнi диагностикасын жəне мониторингiн
F) Бас ару аппараттарынан бағыттамаларды жағдайы мен бос еместiгiн,
аралы ты , станциялардағы жолдарды бос еместiгiн ба ылауды
G) Бiр орыннан бағыттамалар мен бағдаршамдар ар ылы бiр атар
станциялар мен аралы тарды бас аруды
13. Электрлiк орталы тандыру $рылғылары амтамасыз етедi:
A) Бағыттамалар мен бағдаршамдарды зара т$йы талуына жол
бермеуді
B) Берiлген маршрутты оршайтын бағдаршамды бiр мезгiлде жаба
отырып, бағыттаманы кесiп тiлуiн ба ылауды
C) Бағыттамалар мен бағдаршамдарды маршрутты немесе б лек
бас аруға жол бермеуді
D) Берiлген маршрутты оршайтын бағдаршамды бiр мезгiлде жаба
отырып, бағыттаманы кесiп тiлуiн ба ылауды
E) Маневрлiк бағдаршамдарды к рсетулерi бойынша поездарды
ж#ргiзудi
14. Автомобиль жолдары ж нiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк органны
арауына жатады:
A) Халы аралы ма ызы бар автомобиль жолдарын ж ндеу
B) Жол ызметi саласында ғылыми зерттеулер ж#ргiзу
C) Облысты ма ызы бар автомобиль жолдарын салу
D) Жалпыға орта пайдаланылатын автомобиль жолдарын мемлекеттiк
есепке алу
E) Жол ызметiндегi мемлекеттiк нормалар мен стандарттарды
жобаларын əзiрлеу
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15. озғалыс ауіпсіздігіні б$зылуын болдырмауға бағытталған
нормативтік талаптарды дайындау жəне оларды орындалуы бойынша
шараларды ж#зеге асыру:
A) озғалыс ауіпсіздігін амтамасыз етуді $йымдастыру
B) к лік ж#йесіндегі озғалыс ауіпсіздігіні б$зылуы
C) озғалыс ауіпсіздігі
D) озғалыс ауіпсіздігіні б$зылуы
E) к лік озғалысыны ауіпсіздігі
F) озғалыс ауіпсіздігіні са талуы
G) озғалыс ауіпсіздігін амтамасыз ету
16. Жол-к лік о иғасы – б$л:
A) озғалыстағы механикалы к лік $ралдары зара со тығыс анда
немесе темір жол жылжымалы $рамымен со тығысуы
B) ЖКО жəне оны зардаптарынан жол озғалысыны
атысушыларыны орғану дəрежесін к рсететін жол озғалысыны
жағдайы
C) Есептік жылдамдығы бар к лік $ралыны $йымдастырылған,
ауіпсіз озғалысы
D) Жолдардағы озғалысты бас ару бойынша техникалы $йымдастыру шараларыны кешені
E) Жолды т$тынушылы асиеттері жəне к ліктік - пайдалану
к рсеткіштерін аны тайтын к рсеткіш
F) Механикалы к лік $ралыны озғалмайтын денеге (к пір тіреуі,
бағана, ағаш, оршау) соғуы
G) К лік $ралыны жолдағы озғалысы кезінде к лік $ралыны
атысуымен болған адам лімі немесе жара аты, к лік $ралыны ,
ж#кті за ымдануы немесе тағы бас а материалды шығынға əкеліп
со тырған жағдай
17. Жол-к лік апатын кызметтік тексеру бойынша со ғы толтырылатын
$жат:
A) жол-к лік апатыны схемасы
B) жол-к лік апатын сараптама хаттамасы
C) тексеру актісі
D) жол-к лік апатын тіркеу
E) ызметтік тексеру актісі
F) ызметтік тексеру хаттамасы
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18. Тəулікті ара ғы мезгілінде озғалыс ауіпсіздігін арттыруға ы пал
ететін негізгі инженерлік шараларды атап тетін болса :
A) аланы негізгі сауда мекемелері мен т$рғындарды зіне тарту
орталы тарын орналастыру
B) Шағылыстыруға арсы бағыттаушы ондырғыларды орнату жəне жол
бойын к галдандыру
C) Т$ра ты жары тандыру $ралдарын орнату
D) аланы саяхатшыларды зіне тарту орталығы болып табылатын,
тарихи аудандары
E) Тарихи жəне сəулеттік к рікті орындарды са талуын амтамасыз ету
19. Автомобиль к лігі т мендегідей негізгі элементтерден т$рады:
A) Аралас ағын техникалы базасы
B) Байланыс ан ағын техникалы базасы
C) Б лшек ағын техникалы базасы
D) Жол шаруашылығы материалдарыны техникалы базасы
E) Жол атынасы шаруашылығы немесе барлы $рылымдар
F) Жылжымалы тізбекке ызмет к рсетуге материалды техникалы база
20. К лік #рдісін тиімді $йымдастыру #шін келесі талаптар $сынылады:
A) Автомобильдер маневріне ала дар мен жол ткелдерін $ру
B) Жол ткелдерінде, к пірлерде, темір жол ткелдерде маневрге
арналған аландар $ру
C) Ж#ктерді тиеу жəне т#сіруде автомобильдерді бос уа ытыны
жоғары нормативті уа ыт шығынын ыс арту
D) Автомобильдер ж$мысы графигін ата са тау жəне $ру
E) Тиеу-т#сіру ж$мыстарын ке ейту жəне оларға кешенді механизация
олдану
21. Жол теліміні ауіп- атер дəрежесіні к рсеткіштері:
A) Бекіту коэффициенті
B) Жылжымалы арсылы коэффициенті
C) Телімге кіру жылдамдығы мен онда ж#ру жылдамдығыны атынасы
D) Жылдамды озғалысыны коэффициенті
E) Жылдамды ты згерту
F) Телімге кіру жылдамдығы мен онда ж#ру жылдамдығыны сомасы
G) Ауаны кедергі коэффициенті
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22. аза стан Республикасы аумағында $шудағы ізденіс- $т аруды
амтамасыз ету ж$мыстарын $йымдастыру ережелеріне кіреді:
A) апатты хабарлау тəртібі, апат а $шыраған жəне $шырап жат ан əуе
кемесін оларды $т ару жəне іздеу ж$мыстарын $йымдастыру схемасы
B) əуе озғалысына ызмет к рсету
C) $ш ыштарды дайындау
D) авиация эксплуатанты ж$мысы
E) азаматты авиация ж$мысы
F) əуе озғалысына ызмет к рсететін органдарды байланыс
$ралдарымен амтамасыз ету
G) əуе кемелеріне техникалы ызмет к рсету
23. Апат а $шыраған əуе кемесі:
A) сынаулар жəне ғылыми-зерттеу, эксперименттік, тəжірибелік$растырымды ж$мыстарын ж#ргізу #шін арналған əуе кемесі
B) əуе к лігіні ж#ргізіп əкелу, самғау, ону немесе $лағанда т#гел
жойылған əуе кемесі
C) борт ішінде адамдарға ауіп т нгенде немесе олармен
радиобайланысы #зілген жəне белгісіз жерде орналас ан əуе кемесі
D) əуе к лігіні ж#ргізіп əкелу, самғау, ону немесе $лағанда
за ымдалған əуе кемесі
E) шет мемлекетті немесе аза стан Республикасыны азаматты əуе
кемелеріні тізілімінде тіркелген жəне азаматты авиацияда
олданылатын əуе кемесі
24. ауіпсіз $шуды бас ару ж#йесіне кіреді:
A) бас ару ағидалары
B) оғамды бас ару
C) жауапкершілік саласы
D) ресурстар
E) а парат ндірісі
F) а парат деу
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25. Азаматты əуе кемесі б$л:
A) аза стан Республикасыны азаматты əуе кемелеріні тізілімінде
тіркелген кемесі
B) ж#ргізіп əкелу, самғау, ону жəне $лап за ымдалуы немесе т#гел
жойылуы, сонымен атар аэродромнан тыс амалсыздан онған əуе кемесі
C) сынаулар жəне ғылыми-зерттеу, эксперименттік, тəжірибелік$растырымды ж$мыстарын ж#ргізу #шін арналған əуе кемесі
D) $шуды іске асыру ма сатымен озғалысты бастауға дайын т$рған əуе
кемесі
E) азаматты $шуды ж#ргізетін əуе кемесі
К лік озғалысыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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