
 

 «Полимерлік материалдарды өңдеу технологиясы» пәні бойынша  

Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған  

тест сипаттамасы 

 
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: «07220700 - Полимерлік өндіріс технологиясы» мамандығы, 3W07220701 – 

Пластмассалар құюшы, 3W07220702 - Пластмассалардан жасалған заттарды 

құрастырушы, 3W07220703 - Полимерлік өндіріс желісінің операторы, 3W07220704 - 

Экструдер машинисі, 4S07220705 - Техник-технолог біліктіліктеріне арналған «Полимерлік 

материалдарды өңдеу технологиясы» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған 

тест. 

 
№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Полимерлердің химиялық 

құрылысы және 

құрылымы 

1 Синтетикалық полимерлерді алу әдістері. 

Полимерлеу. Поликонденсация. 

2 Пластикалық массалардың 

құрамы 

2 Толтырғыштар. Пластификаторлар, 

тұрақтандырғыштар. Майлаушы заттар. Бояғыштар. 

Басқа қоспалар 

3 Пластикалық массалардың 

қасиеттері 

3 Механикалық қасиеттері. Термофизикалық 

қасиеттері. Электрлік, оптикалық қасиеттері. 

Химиялық төзімділік. 

4 Термопласттарды 

өңдеудің теориялық 

негіздері 

4 Термопласттарды өңдеу ерекшеліктері. 

Полимерлердің физикалық күйі. Полимерлер 

балқытпаларының жоғары эластикалық қасиеттері. 

Термопласттардың термофизикалық қасиеттері. 

5 

 

 

Термопласттардың 

экструзиясы 

5 Экструзияның технологиялық параметрлері. 

Табақтарды, құбырларды, пленкаларды экструзиялау. 

Экструзиялық қалыптау. 

6 Білікті машиналарда 

полимерлі 

композицияларды өңдеу 

6 Білік машиналарында термопласттарды өңдеудің 

негізгі заңдылықтары. Каландрланған пленкалардың 

ақаулары және оларды жою тәсілдері. 

7 

 

 

Термопласттарды 

қысыммен құю арқылы 

қайта өңдеу 

7 Қысыммен құю арқылы қайта өңдеудің негізгі 

принциптері. Құю әдісінің артықшылықтары. 

Бұйымды қалыптау формасында қалыптау. Құюдың 

технологиялық параметрлері. Қысыммен құю 

технологиялық процесі. Құю бұйымдарының 

ақаулары және оларды жою тәсілдері. 

 

8 

 

 

Табақ термопласттардан 

жасалған бұйымдарды 

қалыптау 

8 Термоқалыптаудың негізгі әдістері. Қалыптастырушы 

машиналар. Термоқалыптаудың технологиялық әдісі. 

Қалыпталған бұйымдарды қолдану салалары.  

9 

 

 

Термопласт қалдықтарын 

қайта өңдеу 

9 Пластмасса қалдықтарының көздері. Қалдықтарды 

қайта өңдеу технологиясы. Пластмасса қалдықтарын 

пайдаланатын композициялық материалдар. 

Пластмасса қалдықтарын кәдеге жарату және 

залалсыздандыру. 



 

10 Реактопластарды қайта 

өңдеу 

10 Реактопластарды баспақтау және қысыммен құю. 

11 Көпіршік бұйымдарын 

қалыптау 

11 Пенопластар туралы жалпы мәліметтер. Полимерде 

газ ортасын құру әдістері. Пенопласттарды алудың 

баспақты әдісі. Пенопласттардың экструзиясы. 

12 

 

Пластмассаларды 

механикалық өңдеу 

12 Механикалық өңдеу процестерінің тағайындалуы 

бойынша жіктелуі. Бұйымдарды тазалау: жұмырлау, 

вибрациялық тазалау, бытыралы арынмен  және 

слесарлық тазалау. Бұрғылау, үңгілеу, жаймалау. 

Пластмассаны кесу. 

13 

 

Полимер бұйымдарын 

өңдеу 

13 Жылтырату. Металдау. Флокирлеу. Белгіні жағу. 

Бедерлеу. Лазермен таңбалау. Лактау. 

14 

 

 

Пластмассадан жасалған 

бұйымдарды дәнекерлеу 

және желімдеу 

14 Пластмассадан жасалған бөлшектерді дәнекерлеу. 

Дәнекерлеу әдістері: контактілі-жылу, қыздырылған 

газ, экструдталған қоспамен дәнекерлеу, жоғары 

жиілікті токтармен және ультрадыбыспен дәнекерлеу. 

Желімдер. Қатаю механизмі. Бетті дайындау. 

Пластмассадан жасалған бөлшектерді желімдеу. 

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

т.б). 

 
4. Тапсырмалар мазмұнының сипаттамасы: 

Полимерлердің химиялық құрылысы және құрылымы: Синтетикалық полимерлерді алу 

әдістері. Полимерлеу. Поликонденсация. Табиғи және синтетикалық полимерлер. Карбоцеп 

және гетероцеп полимерлері. Элементоорганикалық жоғары молекулалық қосылыстар. Желілік, 

тармақталған, торлы полимерлер. Аморфты және кристалды полимерлер. 

Пластикалық массалардың құрамы: Пластмассаларға қоспаларды енгізу: толтырғыштар, 

пластификаторлар, тұрақтандырғыштар, бояғыштар, антипирендер, антирадтар. Басқа қоспалар. 

Пластмасса компоненттеріне қойылатын талаптар. 

Пластикалық массалардың қасиеттері: Пластмассаның механикалық қасиеттері: созылу 

кезіндегі беріктігі, қысу кезіндегі беріктігі, иілу кезіндегі беріктігі, соққы кезіндегі беріктігі; 

соққы тұтқырлығы, соққы беріктігі, қаттылық, фрикциялық қасиеттері, тозу. Жылу физикалық 

қасиеттері: жылу өткізгіштігі, жылу сыйымдылығы, жылулық ұлғаюы. Электрлік қасиеттері, 

оптикалық қасиеттері. Химиялық төзімділік. 

Термопласттарды өңдеудің теориялық негіздері: Термопласттарды өңдеу ерекшеліктері. 

Полимерлердің физикалық күйлері. Термопласттарды қайта өңдеу процестерінің реологиясы. 

Полимерлер балқытпаларының жоғары эластикалық қасиеттері. Термопласттардың 

термофизикалық қасиеттері. Шыны тәрізді және жоғары серпімді күй. Термопластикалық 

полимерлердің технологиялық қасиеттері. Өнеркәсіптік термопласттар. 

Термопласттардың экструзиясы: Экструзия процестері туралы жалпы ақпарат. Экструзия 

теориясының негізгі ережелері. Экструзияның технологиялық параметрлері. Түйіршіктеу 

технологиясы. Табақтарды, құбырларды, пленкаларды экструзиялау. Экструдталған беттердің 

ақаулары және оларды жою тәсілдері. Пленкаларды экструзиялау әдістері. Экструзиялық 

қалыптау. Экструдталған құбырлардың ақаулары және оларды жою тәсілдері. 

Білікті машиналарда полимерлі композицияларды өңдеу: Білік машиналарында 

термопласттарды өңдеудің негізгі заңдылықтары. Біліктеу және каландрлау технологиясы. 

Біліктерде пластикация және араластыру. Каландрланған пленкалардың ақаулары және оларды 

жою тәсілдері. 

Термопласттарды қысыммен құю арқылы қайта өңдеу: Қысыммен құю арқылы өңдеудің 

негізгі принциптері. Құю әдісінің артықшылықтары. Бұйымды құю қалыбында қалыптау.  

Құюдың технологиялық параметрлері. Қысыммен құю технологиялық процесі. Құю 



 

бұйымдарының ақаулары және оларды жою тәсілдері. 

Табақ термопласттардан жасалған бұйымдарды қалыптау: Термоқалыптаудың негізгі 

әдістері. Қалыптық машиналар. Термоқалыптаудың технологиялық әдісі. Қалыпталған 

бұйымдарды қолдану саласы. 

Термопласт қалдықтарын қайта өңдеу: Пластмасса қалдықтарының көздері. Қалдықтарды 

қайта өңдеу технологиясы. Пластмасса қалдықтарын пайдаланатын композициялық 

материалдар. Пластмасса қалдықтарын кәдеге жарату және залалсыздандыру 

Реактопластарды қайта өңдеу: Реактопластарды баспақтау және қысыммен құю. 

Реактопластарды өңдеудің теориялық негіздері. Өңдеу ерекшеліктері. Технологиялық 

қасиеттері. Өнеркәсіптік реактопластар. 

Көпіршік бұйымдарын қалыптау: Пенопласттар туралы жалпы ақпарат. Полимерде газ 

ортасын құру әдістері. Пенопласттарды алудың баспақтау әдісі. Көпіршік бұйымдарының 

экструзиясы. 

Пластмассаларды механикалық өңдеу: Механикалық өңдеу процестерінің тағайындалуы 

бойынша жіктелуі. Бұйымдарды тазалау: жұмырлау, вибрациялық тазалау, бытыралы арынмен 

және слесарлық тазалау. Бұрғылау, үңгілеу, жазу. Пластмассаларды кесу. 

Полимер бұйымдарын өңдеу: Жылтырату. Металдау. Флокирлеу. Белгіні жағу. Бедерлеу. 

Лазермен таңбалау. Лактау. 

Пластмассадан жасалған бұйымдарды дәнекерлеу және желімдеу Пластмассадан жасалған 

бөлшектерді дәнекерлеу. Дәнекерлеу әдістері: контактілі-жылу, қыздырылған газ, 

экструдерленген қоспамен дәнекерлеу, жоғары жиілікті токтармен және ультрадыбыспен 

дәнекерлеу. Желімдер. Қатқылдану механизмі. Бетті дайындау. Пластмассадан жасалған 

бөлшектерді желімдеу. 

 

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 тізімі: 

1. Власов С.В., Калиничев Э.Л., Кандырин Л.Б. и др. Основы технологии и переработки 

пластмасс. ЖОО арналған оқулық. М.:Химия, 1995.-528 б. 

2. Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология переработки пластических масс. 

Техникумдарға арналған оқулық. М.: Химия, 1989.-512 б. 

3. Шварц О.,Эбелинг Ф.-В.,Фурт Б.Переработка пластмасс. А.Д. Паниматченко техника 

ғылымдарының кандидаты редакциясымен неміс тілінен аударма, Санкт-Петербург,  

«Профессия» баспасөзі, 2005 ж. 

4.Лукасик В.А., Кирюхин Н.Н., Тужиков О.О. Основы промышленной переработки полимеров.-

Волгоград, 1997.-112 б. 

5.Лукасик В.А., Давыдова В.Н., Петрюк И.П. Полимерные композиции. Оборудование и 

технология изготовления.-Волгоград, 2002.-47 б. 

6. Дутчак Н.Н., Федькина М.А., Давыдова Т.Н., Федоров Н.А. Переработка пластмасс 

прессованием. Астана,  «Профи Полиграф», 2018.-126 б. 

7. Толстова Л.И., Дутчак Н.Н., Марченко Н.И., Уракова М.С. Контроль качества прессованных 

изделий. Астана,  «Профи Полиграф», 2018.-150 б. 

8. Крыжановский В.К., Кербер М.А., Бурлов В.В., Паниматченко А.Л.Производство изделий из 

полимерных материалов.Санкт-Петербург. Издательство «Профессия», 2004.-117 б. 

9.Толстова Л.И., Сугралина Л.М., Каколина Г.М Оқу құралы  Специальность «Технология 
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