
 

«Шойын өндірісінің теориясы мен 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: «07151500 - Домна пешіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
мамандығы, 3W07151501 - Домна пешін газдаушы, 3W07151502 - Домна пешінің су 
құбыршысы, 3W07151503 - Домна пешінің көрікшісі біліктіліктеріне арналған «Шойын 
өндірісінің теориясы мен технологиясы» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған 
тест. 

 
№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Кіріспе.  
Домна пешінің құрылымы 
мен жабдықтары 

1 Домна пешінің құрылғысы және профилі. Домна пеші 
жабдықтарының құрылысы және техникалық пайдалану 
ережесі. 

2 Домна пешінің науаларын орнату. Құю және кен ауласы. 
Көрік аспабы және оларға қойылатын талаптар. 

2 Шойын балқытудың 
технологиялық процесі 

3 Домна процесінің шикіқұрам материалдары. Шихта 
материалдарына қойылатын талаптар. Домна пешіндегі 
шихта мен газдардың қозғалысы. 

4 Шойын алу технологиясы. 
Домна пешіндегі қалпына келтіру процестері. 

3 Домна пешінен шойын 
мен қожды шығару 

5 Шойындардың жіктелуі. Шойын мен қождың химиялық 
және физикалық қасиеттері. 

6 Домна пешінен шойын мен қожды шығару. 
Шойынтасушы және қожды шөміштер. 

4 Домна пешінің ауа 
жылытқышы 

7 Технологиялық жабдықтарды дайындау. Ауа 
жылытқыштың клапандары. Домна пешінің ауа 
жылытқыштарын жылыту. 

8 Пештің салқындату жүйелері, Домна пешінің 
жабдықтары. Тоңазытқыштар. 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және 
т.б). 

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 
Кіріспе. Домна пешінің құрылысы:  
Пештің негізі. Пеш пеші. Қож ағындары. Шойын ағын. Фурмалық аспап. Пештің және көріктің 
қаптамасы. Иық. Көтеру-тасымалдау құрылғылары. Шығырлар. Такелажды жұмыстар. 
Грейферлер. Тесікке қызмет көрсетуге арналған машиналар. Көміртекті блоктар. Шамот отқа 
төзімді материалдар бар. Отқа төзімді массалар. 
Шойын балқытудың технологиялық процесі: 
Учаскедегі еңбекті қорғау. Домна өндірісінің қауіпті және зиянды факторлары. Көрік, домна 
пешінің қауіпсіздік ережелері. Жеке қорғаныс құралдары. Домна пешінің отыны. Темір-кен 
материалдар. Марганец кендері. Флюстер. Домна процестің сипаттамасы. Домна балқыту 
технологиясы. Домна пешінің қарқындылығы және пештің өнімділігі. 



 

Домна пешінен шойын мен қожды шығару: 
Шойындардың жіктелуі. Шойын мен қождың химиялық және физикалық қасиеттері. Шойын. 
Домна пешінің қожы. Домна (колошник) газы. Домна пешінен шойын мен қожды шығару. 
Шойын мен қожды дайындау және шығару. Шойын ағынды қағу. Шойыннан сынама алу және 
дайындау. Шойын және қож шөміштері. Домна пештерінен шойынды жинау. Пештерден қожды 
шөмішпен жинау. Шөміштерді жылжытуға арналған құралдар. Шойынтасушы шөміштер мен 
қожтасымалдаушыларға күтім жасау. 
Домна пешінің ауа жылытқыштарын жылыту:  
Домна пештерінің ауа жылыту аппараттарын қыздыру процесінің технологиясы. Ауа 
жылытқыштарды жылыту процесін жүргізу технологиясы. Жабдықты сынау және іске қосу. 
Негізгі слесарлық жұмыстар. Домна пештерінің ауа жылыту аппараттарын қыздыру процесін 
жүргізу бойынша операциялар. Пайдаланылатын жабдықты дайындау және техникалық қызмет 
көрсету. Су құбыры шаруашылығының бақылау-өлшеу аспаптары. Домна пешінің су, бу, ауа 
және газ құбырларының схемасы. Тоңазытқыштар. Су құбырының сүзгілері. 

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. 
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