
 

 

 

 «Іздестіру-құтқару жұмыстары» 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: 10320200 «Төтенше жағдайларда қорғау» мамандығы, 3W10320201- 

«Құтқарушы», 3W10320202-«Кинолог», 3W10320203-«Сүңгуір», 3W10320204-«Өнеркәсіптік 

альпинист», 4S10320205-«Техник» біліктіліктеріне арналған  «Іздестіру-құтқару жұмыстары» 

пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 

№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Нормативтік-құқықтық база және 

іздестіру-құтқару жұмыстарын 

ұйымдастыру 

1 Қазақстан Республикасының Азаматтық 

қорғау саласындағы заңнамасы 

2 Іздестіру-құтқару және авариялық-құтқару 

қызметтері және ІҚЖ жүргізу үшін 

құралымдар. 

2 

 

ТЖ салдарын жою кезінде іздестіру-

құтқару жұмыстарын қамтамасыз ету 
3 

ТЖ салдарын жою кезінде ІҚЖ қамтамасыз 

ету түрлері туралы түсінік. 

4 
Іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу 

ауданын барлау. 

3 Жауапкершілік аймағындағы тән ТЖ 
5 

Ғимараттар мен құрылыстардың бұзылу 

заңдары. 

6 
Жарылыс кезінде ғимараттар мен 

құрылыстардың бұзылуы. 

7 

Динамикалық және гидродинамикалық 

жүктемелердің әсер етуі кезінде ғимараттар 

мен құрылыстардың бұзылуы. 

4 ТЖ жою кезіндегі іздестіру-құтқару 

жұмыстары 

8 ІҚЖ жүргізу кезінде күштер мен құралдарды 

басқару негіздері. 

9 Зардап шеккендерді іздеу әдістері мен 

құралдары. 

10 

 

Зардап шеккендерді үйдін астынан босату. 

11 Өнеркәсіптік объектілерде радиоактивті 

жұқтыру немесе КУЗ жұқтыру жағдайларында 

ІҚЖ жүргізу. 

12 
Жұқтыру аймағындағы құтқару 

жұмыстарының ауырлық дәрежесі 

 

Мәтінмәндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистика, сурет және т.б.). 

 

4. Тапсырмалар мазмұнының сипаттамасы: 

Нормативтік-құқықтық база және іздестіру-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру. 
ҚР ТЖМ күштері мен құралдары, іздестіру-құтқару қызметтері мен құралымдарының құрылу 

тарихы. Іздестіру–құтқару жұмыстары туралы түсінік (ІҚЖ). Құтқарушылардың еңбегін 

ұйымдастыру мәселелері жөніндегі заңдар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары және 

ведомстволық нормативтік актілері. Құтқарушыларды аттестаттау. Құтқарушылардың ережелері 

мен міндеттері.Құтқарушылар еңбегінің құқықтық және әлеуметтік кепілдіктері. 



 

Құтқарушылардың еңбегін қорғау. ҚР ТЖМ жүйесінде.Төтенше жағдай туралы сигнал алған кезде 

кезекші ауысымның жедел құрамының іс-қимыл тәртібі. Жедел кезекшінің төтенше жағдай және 

жоғарыдайындық дәрежесін енгізу туралы хабарлама алған кезде жеке құрамды хабардар ету 

жөніндегі іс-қимылдары. Кезекші ауысым басшысыныңіс-қимыл тәртібі.Кезекші ауысымның жеке 

құрамының іс-қимылы. Авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу орнына шығу тәртібі. ІҚЖ 

жүргізу кезіндегі кезекші ауысымның іс-қимылы. Кезекші ауысым басшысының лауазымдық 

міндеттері. ІҚЖ жүргізу кезінде кезекші ауысымның басшылығы. Кезекші ауысымның жеке 

құрамының міндеттері. Авариялық-құтқару жұмыстары орнына келгеннен кейін басшы мен жеке 

құрамның іс-қимыл тәртібі.Барлау және іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі кезекші 

ауысымның жеке құрамының іс-қимылы. Кезекші ауысымның жеке құрамының барлаудағы, 

зардап шеккендерді іздеу, төтенше жағдайдың салдарын жою кезіндегі іс-әрекеттері.Авариялық-

құтқару жұмыстарын тоқтату кезіндегі кезекші ауысымның іс-қимылы. Авариялық-құтқару 

жұмыстарын уақытша тоқтату. Авариялық-құтқару жұмыстарын тоқтатудың негізі мен себептері. 

Жұмысты тоқтату кезіндегі қажетті әрекеттер. Жұмысты тоқтату кезеңінің ұзақтығы. Тоқтату 

туралы шешім қабылдауға арналған негізгі көрсеткіштер. Тұрақты орналасу пунктіне келгеннен 

кейін кезекші ауысым басшысының міндеттері.Кезекшілік атқаруды ұйымдастыруды тексеру. 

Кезекші ауысымның жеке құрамын кәсіби тактикалық даярлау. Жеке құрамның тактикалық 

дайындығын тексерудің нысандары мен мақсаттары. АҚҚҚ аттестациясы. 

ТЖ салдарын жою кезінде іздестіру-құтқару жұмыстарын қамтамасыз ету.ТЖ салдарын жою 

кезінде ІҚЖ қамтамасыз ету түрлері туралы түсінік. Материалдық-техникалық және басқа да 

қамтамасыз ету түрлері, олардың міндеттері, мазмұны. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ 

салдарын жою кезінде ІҚЖ қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі ведомстволық нормативтік 

актілер. Іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу ауданын барлау. Барлау туралы түсінік. Жер үсті, 

жер асты, су, ауа, өрт, медициналық, биологиялық, ветеринарлық, радиологиялық, химиялық, 

барлау жұмыстарының мәні мен мазмұны. Инженерлік барлаудағы жеке құрамның іс-қимыл 

тәртібі. Барлаудың негізгі міндеттері. Қозғалыс жолдарын барлаудың тактикалық тәсілдері. Су 

кедергілерін инженерлік барлау әдістері мен құралдары. Тұрақты көпірдің, мұз жамылғысының 

жүк көтергіштігін анықтау кезіндегі жеке құрамның іс-қимылы. Қирау аймақтарында инженерлік 

барлау кезіндегі жеке құрамның іс-қимыл тәртібі. Экономика объектілерінде барлау жүргізудің 

ерекшеліктері. ТЖ-дағы химиялық, радиациялық және биологиялық қауіпті объектілерде барлау 

жүргізу ерекшеліктері. Табиғи сипаттағы ТЖ кезінде барлау жүргізудің ерекшеліктері. 

Жауапкершілік аймағындағы тән ТЖ 

ТЖ жою кезіндегі іздестіру-құтқару жұмыстары 
ІҚЖ жүргізу кезінде күштер мен құралдарды басқару негіздері. Зардап шеккендерді іздеу әдістері 

мен құралдары. ІҚЖ жүргізудің негізгі технологиялық схемалары. Зардап шеккендерді үйінді 

астынан босату. Зардап шеккендерді үйінді астынан босату бойынша іздестіру-құтқару 

жұмыстарының тактикасы. Үйілген аумаққа өту жолдарын төсеу. Құлау қаупі бар қираған 

ғимараттардың конструктивтік элементтерін уақытша бекіту. Үйінділер мен үй-жайларды ашу 

кезінде іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу тактикасы.Қираған ғимараттардың жоғарғы 

қабатынан зардап шеккендерді эвакуациялау. Өнеркәсіптік объектілерде радиоактивті жұқтыру 

немесе КУЗ жұқтыру жағдайларында ІҚЖ жүргізу. Жұқтыру аймағындағы құтқару 

жұмыстарының ауырлық дәрежесі. ТЖ жою кезіндегі ІҚЖ басшысының іс-қимылы 

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.Ұсынылатын әдебиет: 

1. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V 

Заңы. 

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 

бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті 

(28.06.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)) // СПС «Параграф». 

3. Өртке қарсы қызмет жарғысы. 26.06.2017 жылғы №445 бұйрық 

4. Өрт сөндіруді ұйымдастыру ережелері. 26.06.2017 жылғы №446 бұйрық 

5. Радиоактивті, химиялық және биологиялық зақымдану аймағында авариялық-құтқару 

жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу: Оқу құралы /ШарипхановаС.Д., Арифджанова С.Б., 

Кусаинова А.Б., Рахимова М.Т.-Нур-Султан: «Холдинг «Кәсіпқор»Коммерциялық емес 

акционерлік қоғам, 2019 ж. 

 


