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КІРІСПЕ 
 
 

Қазақстан Республикасының экономикалық жəне əлеуметтік 
дамуының маңызды міндеті халықтың өмір жағдайын тұрақты 
жақсартуға бағытталған шараларды жүзеге асыру болып табы-
лады. Адамның белсенді өмірінің көп бөлігін нақты өндіріс 
ортасы жағдайында жүзеге асырылатын жəне қабылданған нор-
мативтік талаптарды сақтамау кезінде оның жұмысқа қабілет-
тілігіне жəне денсаулығына жағымсыз əсер беруі мүмкін мақсат-
ты кəсіби жұмыс алады. 

Заманауи өндірісті дамыту жаңа жоғары өнімділікпен біл-
дектерді, машиналарды, əр түрлі мақсаттағы жабдықтарды əзір-
леу, оларды пайдалануды қарқындандыру, үдерістер техноло-
гиясын жетілдіру, профилактикалық техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеуді жақсарту жолымен жүзеге асырылуда. Осының 
бəрі қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау мəселелерін зерделеу 
бойынша жұмыс берушілердің алдына жан-жақты əрі күрделі 
міндеттерді қояды.  

Мазмұндалып отырған курс қауіпсіздік техникасы саласын-
дағы  өртке қарсы шаралар, өндірістік санитария жəне қалыпты 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін басқа талаптар саласын-
дағы еңбек заңнамасы, нормативтік базасы бойынша негізгі 
мəліметтерден тұрады.  

 Құбылыстардың мəнін түсіне отырып, олардың əлеуетті 
қауіпін бағалап, заңнамалық базамен жəне нормативтік-құқық-
тық құжаттармен таныса отырып, студент жұмыскердің ағза-
сына қауіпті жəне зиянды өндіріс факторларының əсерін  жоя-
тын əрі жарақаттануды болдырмайтын тəсілдерді білікті түрде 
қарастыра алады. 

Адам тəжірибесі тұратын ортасымен, əсіресе өндірістік са-
лада қауіпсіз өзара əрекет етуді қамтамасыз етуге арналған 
белгілі тəсілдер мен əдістерді жинақтаған. Еңбек қауiпсiздiгi – 
бұл еңбек қызметi үдерісiнде қызметкерлерге зиянды жəне 
қауiптi əсердi болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз 
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етiлген қызметкердiң қорғалу жай-күйi. Қауіпсіздік техникасы 
– жұмыс істеушілерге қауіпті жəне зиянды өндіріс фактор-
лары  əсерінің алдын алатын техникалық құралдар мен ұйым-
дық іс-шаралар жүйесі. Жұмыстың əрбір түрі үшін белгілі 
қауіпсіздік техникасы ережелері бар, адам олармен танысқан-
нан кейін жұмысқа жіберіледі. Жұмыс орындарында қауіпсіз 
жағдайларды қамтамасыз ету жұмыс берушінің міндеті болып 
табылады. 

Осылайша, «еңбекті қорғау» ұғымы жұмыскерлердің еңбек 
қызметтері барысында өмірі мен денсаулығын сақтауға бағыт-
талған ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, биоло-
гиялық, емдеу-алдын алу, оңалту жəне басқа нормаларын, ере-
желерін, рəсімдері мен критерийлерін қамтамасыз ету тұрғы-
сынан өндірістің, өндірістік жəне еңбек үдерісінің жағдайларын 
сипаттайтын сандық жəне сапалық көрсеткіштерді ұсынатын 
қауіпсіздік нормаларынан бөліп ажыратылмайды. 

Еңбекті қорғау бойынша шаралардың тиімділігі өнеркə-
сіптік аймақтағы немесе қала ортасындағы жағымсыз эколо-
гиялық жағдаймен төмендетілуі мүмкін, мұны əрдайым есте 
сақтау қажет. 

Еңбек қызметінің қауіпсіздігі, оның ішінде еңбекті қорғау 
мəселелері, бір қарағанда, дені сау жəне зақым алмаған адамдар-
дың кəдуілгі санасында өте алыста, біздің өмірлік маңызды мүд-
делеріміздің шегінде  немесе шегінен тыс болады. Алайда шы-
найы жағдай үнемі болатын пікірге қарама-қайшы. 

Күн санап адамдардың қаза болуына жəне материалдық за-
лалға əкелетін кезекті жазатайым жағдай, авария, апат, дүлей 
апаты немесе қылмыстық оқиғалар туралы хабарларды газеттер, 
радио жəне теледидар жариялап отырады.  

Əр секунд сайын Жер шарында өндірістік қызмет аясында  
4 адам жарақаттанады  жəне əрбір 15 секунд сайын олардың 
біреуі өлімге əкелетін жарақат алады. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мəліметтері 
бойынша қазіргі заманда жазатайым жағдайлардан қайтыс болу 
жүрек-тамыр жəне онкологиялық аурулардан кейін үшінші 
орынды алады. Алайда  егер аурудан, негізінен, үлкен жастағы 
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адамдар қайтыс болса, жазатайым жағдайлардан өмірі əлі алда 
əрі еңбекке қабілетті  адамдар мерт болады.  

Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) мəліметтері бойынша 
жыл сайын өндірістегі жазатайым жағдайлар мен кəсіби ауру-
лардың нəтижесінде екі миллион екі жүз адам қайтыс болады 
екен. Дүниежүзінде жыл сайын шамамен 270 миллион жаза-
тайым жағдайлар мен 160 миллион кəсіби аурулар тіркеледі. 
ХЕҰ бағалауы бойынша, осы себеппен əлемдік экономиканың 
жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) төрт пайызы кемиді. 

Нарықтық экономикада, бір жағынан, өндірістік қызметтің 
жеке адамдарға жəне олардың топтарына байлық əкелетіні бел-
гілі, ал екінші жағынан, бұл басқа адамдарды күнелтудің қара-
пайым жағдайымен қамтамасыз етеді. Біреулердің ақша қара-
жаттарына – капиталына қауіп төнетін болса, басқалары денсау-
лығымен жəне өмірімен тəуекел етеді. 

Сол себепті қоғам заң шығарушы тұлғасында  қоғамның 
мүшесі – өндіріс құралдарының меншік иесі, жұмыс беруші қо-
ғамның басқа мүшелерінің жұмыс күшін пайдалана отырып,  
а) қоғам алдында жұмыс күшінің сақталуы үшін жауап беруге,  
ə) жұмыскерлерге (қоғамның толық құқықты мүшелеріне) жұмыс 
күші бола отырып, олар алған барлық залалды өтеуі тиіс деп 
ойлайды. 

Нəтижесінде, еңбекті қорғау (жұмыс күшінің сақталуын, яғни 
жұмыскердің жұмысқа қабілеттілігін, денсаулығы мен өмірін 
қамтамасыз ететін жүйе ретінде түсінілетін) еңбек ету ықтимал-
дылығы (өмір сүру үшін, табыс табу мүмкіндігі) жəне еңбекақы 
(жалақы төлемінің мөлшері) секілді еңбек аспектілерін үздіксіз 
толықтырады. 

Осылайша, еңбекті қорғау еңбекшілерді əлеуметтік қорғаудың 
жəне əлеуметтік əлемді қолдау элементіне айналады. Міне, қоғам 
өміріндегі оның мақсаты жəне мəні осы. Жай ғана адамгершілік 
акциясы емес, қоғамға залалдың алдын алатын тиімді шартталған 
əлеуметтік-экономикалық қызмет.  

Еңбекті қорғау жұмыскерге де, жұмыс берушіге де, жалпы 
қоғамға да өмірлік маңызды  жəне олардың əрқайсысы еңбекті 
қорғауда өз «пайдасын» көреді. 
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Алайда  еңбекті қорғаудың жаңа Қазақстанның өмірінде өз 
орнын алуы үшін  нормативтік-құқықтық шығармашылық сала-
сында да жəне еңбекті қорғауды басқарудың жаңа жүйе- 
сін іс жүзінде құру саласында да əлі де өте көп еңбек ету ке- 
рек.  

Осы ұстанымнан жəне тек осы ұстанымдарда жұмыс беру-
ші, яғни сіздің ұйымыңыздың деңгейінде еңбекті қорғауды 
ұйымдастыру бойынша нақты жұмыс қалыптасуы керек. 

 



9 

 
 

1-тарау  
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ НЕГІЗДЕРІ  
 
 
1.1. Негізгі терминдер, ұғымдар  жəне анықтамалар  
 
Еңбектi қорғау – құқықтық, əлеуметтiк-экономикалық, 

ұйымдық, техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын 
алу шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметi үдері-
сiнде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігінің қауiп-
сiздiгi, қорғалуын қамтамасыз ететiн жүйе. 

Қауіпсіздік техникасы  – жұмыс істеушілерге қауіпті өн-
діріс факторлары əсерінің алдын алатын ұйымдық жəне техни-
калық шаралар мен құралдардың жүйесі. 

Өндірістік санитария – зиянды өндірістік факторлар- 
дың жұмыс істеушілерге əсерінің алдын алатын ұйымдық, ги-
гиеналық, санитарлық-техникалық іс-шаралар мен құралдар 
жүйесі. 

Еңбек гигиенасы – жұмыс істеушінің ағзасына еңбек қыз-
метінің сипатын, қоршаған өндірістік ортаның əсерін зерттейтін 
медициналық ғылым. Санитарлық-гигиеналық нормативтерді 
жəне практикалық шараларды əзірлеу, жағымсыз өндірістік фак-
торларды жою, адам ағзасына олардың əсерлерінің алдын алу 
немесе əлсірету еңбек гигиенасының негізгі міндеттері болып 
табылады. 

Электр қауіпсіздігі – адамдарды электр тогының, электр 
доғасының, электр магниттік өріс  жəне статикалық электрдің 
зиянды əрі қауіпті əсерінен қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдық 
жəне техникалық шаралар мен құралдар жүйесі. 

Өрт қауіпсіздігі – өрт мүмкіндігін болдырмайтын объек-
тінің жай-күйі, ал ол туындаған жағдайда адамдарға қауіпті фак-
торлардың əсерінің алдын алады жəне материалдық құндылық-
тарды қорғау қамтамасыз етіледі. 
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Жұмыс орны – жұмыскердің немесе өндірістік тапсырма-
ларды бірлесіп орындайтын жұмыскерлер тобының еңбек 
қызметі жүзеге асырылатын, қажетті құралдармен жабдықталған 
кеңістіктік аймақ. Жұмыс орны кəсіпорынның (ұйымның) өн-
дірістік-технологиялық құрылымының бөлігі болып табылады, 
ол технологиялық (өндірістік) үдерістің бір бөлігін орындауға 
арналған əрі еңбек жəне басқа қолданыстағы нормалар мен 
нормативтердің негізінде анықталады. 

Жұмыс аймағы – еденнің немесе алаңның деңгейінен 2 м 
биіктік бойынша шектелген кеңістік, онда жұмысшылардың тұ-
рақты немесе тұрақсыз (уақытша) болу орны орналасады. Тұ-
рақты жұмыс орындарына жұмыс істеуші ауысым ішінде жұмыс 
уақытының 50 % көп уақытында немесе үздіксіз екі сағаттан көп  
уақыт болатын жұмыс орындары жатады. Егер жұмыс аймағы-
ның əр түрлі орындарында жүзеге асырылатын болса, тұрақты 
жұмыс орны ретінде барлық жұмыс аймағы есептеледі. 

Еңбек жағдайлары – еңбек үдерісінде адамның денсаулы-
ғы мен жұмыс істеу қабілетіне əсер ететін өндірістік орта фак-
торларының жиынтығы. Еңбек жағдайын зерттеулер еңбек үде-
рісіндегі өндірістік орта факторлары ретінде көрсетті: 

– жұмыс аймағында сыртқы ортаны анықтайтын санитар-
лық-гигиеналық жағдай – микроклимат, механикалық тер-
белістер, сəулелену, температура, жарықтандыру жəне т.б.; 

– психофизиологиялық элементтер: жұмыс қалпы, денеге 
түсетін ауырлық, жүйке-психологиялық шиеленісу жəне 
еңбек үдерісінің өзімен шартталған, т.б.; 

– эстетикалық элементтер – өндіріс жайларын, жабдықтар-
ды, жұмыс орнын, жұмыс құралын жəне т.б. ресімдеу; 

– əлеуметтік-психологиялық элементтер, психологиялық 
климаттың сипаттамасының құрамдас бөлігі. 

Кəсіби аурулар деп еңбектің зиянды жағдайларының əсері-
нен болған ауру аталады. Оларға созылмалы шаң бронхиттері, 
діріл ауруы, əр түрлі уытты заттармен улану жəне т.б. жатады. 
Кəсіби аурулар ауырлық жəне анықталу мерзімдеріне байланыс-
ты еңбекке жарамдылығынан айырылумен бірге жүруі жəне 
жүрмеуі мүмкін. Ауыр жағдайларда олар мүгедектікке əкелуі 
мүмкін. 
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1.2. Еңбекті қорғау мақсаттары мен міндеттері  
 
Еңбекті қорау – құқықтық, əлеуметтiк-экономикалық, 

санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту жəне басқа 
шараларды қамтитын, еңбек қызметi үдерісiнде жұмыскерлердің 
өмірі мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн жүйе. 
Еңбекті қорғау функциялары еңбек гигиенасы мен санитария-
сын зерттеу, еңбек үдерісінде жұмыскерлердің ағзасына зиянды 
факторлардың əсерін төмендету бойынша шараларды жүзеге 
асыру болып табылады. Еңбекті қорғаудың негізгі əдісі қауіпсіз-
дік техникасын пайдалану болып табылады. Бұл ретте екі негізгі 
міндет  шешіледі: олармен жұмыс істеу кезінде адам үшін қауіп 
болмайтын машиналар мен құралдарды жасау  жəне еңбек 
үдерісінде адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы қор-
ғаныс құралдарын əзірлеу, сондай-ақ жұмыс істеушілерді еңбек-
тің қауіпсіз тəсілдері мен қорғаныс құралдарын пайдалануға 
оқыту жүргізіледі, қауіпсіз жұмыс үшін жағдай жасалады [1]. 

Еңбек жағдайын жақсартудың негізгі мақсаты – əлеуметтік 
əсерге қол жеткізу, яғни еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұ-
мыс істеушілердің өмірі мен денсаулығын сақтау, өндірісте жа-
затайым жағдайлар мен аурулардың санын қысқарту. 

Еңбек жағдайын жақсарту экономикалық нəтижелерді де 
береді: табыстың өсуі (еңбек өнімділігінің артуымен байланыс-
ты); зиянды жəне ауыр еңбек жағдайларымен жұмыс үшін өтем-
ақылармен байланысты шығындарды қысқарту; жарақаттану-
мен, кəсіби аурумен; кадрлардың тұрақтамауын азайтумен, т.б. 
байланысты жоғалтуларды азайту. Нормативтік-техникалық 
құжаттаманың негізгі құжаты «Еңбек қауіпсіздігі стандарттары-
ның жүйесі» нормативтік актісі болып табылады. 

ЕҚСЖ стандарттары қауіпті жəне зиянды өндіріс факторла-
рының түрлері бойынша жалпы талаптар мен нормаларды, өн-
дірістік жабдыққа, өндіріс үдерістеріне, жұмыс істеушілердің 
қорғаныс құралдары мен еңбек қауіпсіздігін бағалау əдістеріне 
қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. 

Салааралық ережелер мен нормалар барлық кəсіпорындар 
мен ұйымдар үшін олардың ведомстволық бағыныштылығына 
тəуелсіз міндетті болып табылады. 



12 

Салалық ережелер мен нормалар тек жеке салаларға ғана 
таратылады. Еңбек туралы заңнаманың, стандарттардың, ере-
желердің, нормалардың, технологиялық құжаттамалардың жəне 
т.б. негізінде жалпы, жеке кəсіптер үшін жəне жұмыстың жеке 
түрлеріне еңбекті қорғау бойынша нұсқаулар əзірленеді.   

 
 

1.3. Еңбек жағдайлары мен қауіпсіздігіне  
əсер ететін факторлар  
 
Адамның еңбек қызметі белгілі бір өндіріс ортасының жағ-

дайларында өтеді, ол гигиеналық талаптарды сақтамау жағ-
дайында адамның жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына жа-
ғымсыз əсер етуі мүмкін. Адамға жиынтықта еңбек жағдайының 
қандай да бір жай-күйін анықтайтын көптеген əр түрлі фактор-
лар əсер етеді. 

Қауіпті өндірістік фактор – жұмыс істеушіге əсерiн тигiзуi 
белгілі бір жағдайларда жарақатқа немесе денсаулығының басқа 
кенеттен күрт нашарлауына əкелетін фактор. 

Зиянды өндірістік фактор деп жұмыс істеушіге əсерін тигі-
зуі белгілі бір жағдайларда ауруға немесе жұмысқа қабілет-
тілігін төмендетуге əкелетін фактор аталады. 

Қауіпті жəне зиянды факторлар əрекет ету табиғаты бойын-
ша физикалық, химиялық, биологиялық жəне психофизиология-
лық болып бөлінеді. 

Өндірістік факторлар техникалық, эргономикалық, санитар-
лық-гигиеналық, ұйымдық, психофизиологиялық, əлеуметтік-
тұрмыстық, табиғи-климаттық, экономикалық болып бөлінеді. 

Техникалық факторлар өндіріс үдерістерін автоматтандыру 
жəне механикаландыру деңгейін көрсетеді; жабдықты неғұрлым 
толық пайдалану жəне жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру; элек-
тронды есептеу жəне басқару техникасын қолдану; ұжымдық 
қорғаныс құралдарының болуы жəне ақаусыздығы, қауіпті 
аймақтардың қорғалуы, т.б. 

Эргономикалық факторлар қарастырылатын технологиялық 
үдерістегі адамның жылдамдық, энергетикалық, көру жəне 
басқа физиологиялық мүмкіндіктерінің сəйкестігін анықтауды 
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сипаттайды; тиімді еңбек жəне демалыс режімдерін ендіру, ақ-
параттың көлемін азайту, жүйке-эмоциялық шиеленісулер мен 
физиологиялық ауырлықты төмендету; кəсіби іріктеу. Бұл 
техниканың жылдамдық параметрлеріне, жұмыс органдарынан 
келіп түсетін ақпараттың көлеміне, жұмыс орнын ұйымдастыру 
деңгейіне, басқару жəне индикация органдарының орналасу 
қолайлылығына, оператордың орындығының конструкциясына, 
жұмыс аймағының көрінушілігіне жəне т.б. қатысты. 

Эстетикалық факторлар адамның эстетикалық қажеттіліктер 
мен жұмыс орындарының (еңбек құралының) жəне өндірістік 
ортаның іске асырылатын көркем-конструкциялық шешімдеріне 
сəйкестігін көрсетеді. 

Санитарлық-гигиеналық факторлар жұмыс орындарындағы 
өндірістік санитарияның жағдайын  көрсетеді (ауа ортасының 
сапасы, зиянды заттар мен сəулеленудің, шудың, дірілдің, жа-
рықтандыру жағдайының жəне т.б. деңгейі). Олар МЕМСТ, 
ЕҚСЖ жəне т.б. талаптарына сəйкес келулері тиіс. 

Ұйымдық факторлар кəсіпорындағы еңбек жəне демалыс ре-
жімдерін; еңбекті ұйымдастыру тəртібі мен нысанын, жұмысшы-
лардың арнайы киімдермен, арнайы аяқ киімдермен жəне басқа 
жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етілуін; еңбек 
үдерісін  жəне негізінен еңбекті қорғауды бақылау күйін; жұмыс 
істеушілердің кəсіби даярлық сапасын жəне т.б. сипаттайды [2]. 

Психофизиологиялық факторлар еңбектің қауырттылығы 
мен ауырлығын, ұжымдағы моральдық-психологиялық климат-
ты, жұмыс істеушілердің бір-бірімен өзара қарым-қатынастарын 
жəне т.б. көрсетеді. 

Əлеуметтік-тұрмыстық факторларға жалпы өндіріс мəде-
ниеті, жұмыс орындарындағы тəртіп пен тазалық, аумақты кө-
галдандыру, санитарлық-тұрмыстық жайлармен, асханалармен, 
дəрігерлік пункттермен, емханалармен, мектепке дейінгі бала-
лар мекемелерімен жəне т.б. қамтамасыз етілу кіреді. 

Табиғи-климаттық фактор – бұл аймақтың географиялық 
жəне метеорологиялық ерекшеліктері (теңіз деңгейінен биіктігі, 
жер бедері, жауын-шашынның жиілігі мен түрі, температура, 
ылғалдылық, ауаның иондануы жəне қозғалғыштығы, атмос-
фералық қысымы жəне т.б.). 
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Экономикалық факторларға еңбекті техикалық құралдан-
дыруды арттыру кіреді: жабдықты неғұрлым толық пайдалану, 
жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру, оңтайлы технологияны 
таңдау. Жұмыс уақытының қажетсіз шығындарын жою жəне 
азайту, жұмыс қарқыны мен ритмінің  қатаң регламентациясы да 
экономикалық факторларға жатады. 

Физикалық факторлар – қозғалатын машиналар мен меха-
низмдер, өткір жиектер, жұмыс орнының жердің (еденнің) дең-
гейінен жоғары орналасуы, биіктіктен құлайтын немесе ұшып 
түсетін заттар, зиянды аэрозольдардың, газдардың; иондаушы 
немесе басқа сəулеленулердің жоғары деңгейі; электр тізбегін-
дегі кернеулер; магнитті жəне электр магнитті өрістерді, стати-
калық электрдің тығыздығы; шу, діріл, жоғары немесе төмен 
температура, құбылмалылық, ылғалдылық, ауаның иондануы, 
атмосфералық қысым, табиғи жарықтың болмауы немесе жеткі-
ліксіздігі, жарық ағынының өтуі, жоғары кереғарлылық, тікелей 
немесе шағылысқан жарқырау. 

Биологиялық факторларға əр түрлі биологиялық объектілер – 
залалды микроорганизмдер (бактериялар, вирустар, риккетсиялар, 
спирохеттер, зеңдер), сондай-ақ макроорганизмдер (өсімдіктер 
жəне жануарлар)  жатады. 

Психофизиологиялық факторлар – физикалық (статикалық 
жəне динамикалық) жəне жүйке-психологиялық ауыртпалықтар 
(ақыл-ойға артық күш түсу, еңбектің бірсарындылығы, эмоцио-
налдық ауыртпалық). 

Химиялық факторлар – əр түрлі агрегаттық жай-күйдегі уытты 
заттар: дихлорэтан, ацетон, бензол, ксилол, толуол жəне басқа 
еріткіштер; метан, көмір қышқыл газы, ацетилен, басқа газдар; 
лактар, бояулар, эмальдар; дəрілік құралдар; тұрмыстық хими-
каттар жəне көптеген басқа химиялық заттар (1-сурет). 

Адамның қалыпты тіршілік əрекеті үшін қажетті құрамдағы 
жəне оңтайлы температура, ылғалдылық жəне қозғалыс жылдам-
дығына ие таза ауаның болуы аса маңызды. Адамның тіршілік 
əрекеті, қызметі барысында көптеген жағдайларда зиянды зат-
тардың түзілуі орын алады, олар ауа ортасына бөліне отырып, 
тыныс алу жолдары, асқазан-ішек жолы жəне тері арқылы адам 
ағзасына өтулері мүмкін жəне белгілі бір жағдайларда уланулар 
мен əр түрлі ауруларды болдырулары мүмкін. 
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Зиянды заттар ретінде адам ағзасымен байланысқа түскен 
кезде өндірістік жарақаттарды, кəсіби ауруларды немесе жұмыс 
үдерісіндегі жəне қазіргі кездегі əрі кейінгі буын ұрпақтарының 
өмірінде анықталатын денсаулық жағдайында ауытқуларды бол-
дыратын заттек түсініледі. Адамдарға əсер ететін жағымсыз 
факторларларды антропогенді – адамның қызметімен байла-
нысты (мысалы, металдарды балқыту кезінде гальваникалық жа-
бын үдерістерінде, пластмассаны механикалық өңдеу кезінде 
бөлінетін уытты заттар жəне т.б.) жəне табиғи (мысалы, жанар-
таулардың атылуы, топырақ эрозиясы нəтижесінде ауадағы шаң) 
деп бөлуге болады.  

Алты топтан тұратын зиянды заттардың неғұрлым кең та-
раған жалпы уытты, тітіркендіруші, сенсибилизациялаушы, кан-
церогенді, мутагенді, адам ағзасының репродуктивті (бала туу-
шылық) қабілетіне əсер ететін сыныптамасы бар (Е.Я. Юдин 
жəне В. Белов бойынша). 

Жалпы уытты заттар (көміртек тотығы, қорғасын, сынап 
жəне т.б.) ағзаның толық улануына əкеледі. Тітіркендіруші зат-
тектер (хлор, аммиак, ацетон булары жəне т.б.) тыныс алу жол-
дары мен ағзаның шырышты қабықтарын тітіркендіреді). Сен-
сибилизациялаушы заттектер (формальдегид, əр түрлі нитроқо-
сылыстар жəне т.б.) аллергендер секілді əрекет етеді. Канцеро-
генді заттектер (хром тотығы, бериллий жəне оның қосылыс-
тары, асбест жəне т.б.) қатерлі ісіктердің пайда болуына жəне 
дамуына əкеледі. Мутагенді заттектер (радиоактивті заттар, мар-
ганец, қорғасын жəне т.б.) тұқым қуалау мəліметтерінің өзгеруін 
болдырады. Адам ағзасының репродуктивті қызметіне əсер ете-
тін заттектер (сынап, қорғасын, стирол, радиоактивті заттардың 
қатары жəне т.б.). 

Зиянды заттардың бірі қатты заттектердің майда бөлшекте-
рінен тұратын шаң болып табылады. Біраз уақыт ауада салмақ-
талған күйде бола алатын шаң аэрозоль деп аталады. Шаң тыныс 
алу жолдарына жəне өкпеге зиянды əсер етеді (өкпе ауруы – 
пневмокониоздар), ал ұзақ əсер беру кезінде барлық ағзаны ауыр 
зақымдауы мүмкін. Құрамында кремний диоксиді (SiO2) бар 
шаңды жұту кезінде пневмокониоздың белгілі түрі – силикоз 
дамиды. Бытыраңқылығы (ұсақталу дəрежесі) бойынша 10 мкм-ге 
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дейін бөлшектерінің мөлшерімен ірі дисперсті; 10-нан 5 мкм-ге 
дейін орта дисперсті; 5 мкм аз майда дисперсті шаң бөлінеді. Аса 
қауіпті майда дисперсті шаң болып табылады, себебі ол жоғарғы 
тыныс алу жолдарында қалмайды жəне өкпеге өте отырып, онда 
шөгіп қалады. Жұмыс аймағының ауасы үшін МЕМСТ  
12.1.005-88 сəйкес зиянды заттардың шекті рұқсат етілетін 
концентрациясы (ШРК) белгіленген, (мг/м3).  

Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шекті 
рұқсат етілетін концентрациясы (ШРК) күнделікті жұмыста 
(демалыс күндерінен басқа) 8 сағат ішінде немесе басқа ұзақтық  
кезінде, бірақ аптасына 40 сағаттан көп емес барлық жұмыс 
өтілі ішінде қазіргі заманғы зерттеулер əдістерімен анықтала-
тын, жұмыс үдерісінде немесе қазіргі уақыттағы жəне келесі 
буын ұрпақтарының өміріндегі жеке мерзімдерде денсаулығын- 
да ауытқулар немесе ауруларды болдырмайтын концентрация-
лар.  

Қауіптілік дəрежесі бойынша зиянды заттар төрт класқа 
бөлінеді: 1 – төтенше қауіпті, 2 – аса қауіпті; 3 – орташа қауіпті; 
4 – аса қауіпті емес. 

Зиянды заттардың шекті рұқсат етілетін концентрациялары 
тиісті нормативтік құжаттарда беріледі. 

Даму сипаты мен өту ұзақтығы бойынша уланудың өткір 
жəне созылмалы түрі бар. Өткір улану кенеттен, улы заттардың 
жоғары концентрациясына қатысты аз уақыттық əсер етуден 
кейін байқалады жəне ерекше клиникалық белгілерімен білінеді. 
Өткір улану жиі технологиялық циклдері қауіпті жəне зиянды 
заттарды пайдаланумен байланысты кəсіпорындардағы апат-
тардан кейін байқалады. Созылмалы улану, ережеге сай, зиянды 
заттардың елеусіз концентрациясының адам ағзасына ұзақ уақыт 
əсер етуінен болады (кейде бірнеше жылдар бойына). Ерекше 
уланулардан басқа уытты заттар ағзаның жалпы əлсіреуіне 
əкелуі мүмкін, мысалы, əр түрлі инфекцияларға қарсыласуының 
төмендеуі. 

Уланудың дамуы жəне зиянды заттың əсер ету дəрежесі 
елеулі дəрежеде адам ағзасының физиологиялық күйімен бай-
ланысты жəне белгілі бір шамада жұмыскердің жынысы мен жа-
сына тəуелді болады. Əйел ағзасы бірқатар зиянды заттардың 
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(бензол, қорғасын, сынап) əсеріне неғұрлым сезімтал болады, ал 
қалыптасып келе жатқан жасөспірімнің ағзасы өндірістік орта-
ның барлық зиянды факторлардың дерлік əсеріне аз қарсыла-
сады [3]. 

Жұмыс істеушілерді зиянды химиялық факторлардың əсе-
рінен қорғау жəне алдын алу бойынша шаралар өндірістік опе-
рацияларды механикаландырумен жəне герметизациялаумен, 
улы заттарды зиянсыз немесе аз уытты заттармен ауыстырумен 
байланысты технологиялық үдерістерді оңтайландыруға бағыт-
талуы тиіс. Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың 
құрамы қатаң түрде нормалануы жəне тұрақты бақылауда болуы 
тиіс. Негізінен, санитарлық-техникалық шараларға жұмыс жай-
ларын желдету (бұл туралы біз келесі дəрісте айтатын боламыз) 
жатады. Аса уытты заттармен операциялар қуатты сорумен 
арнайы сорып шығару шкафтарында немесе тұйықталған аппа-
ратурада жүргізіледі. 

Ауыр улану себептерін жəне қызметкерлер құрамының кейде 
өздерінің қызметтік міндеттеріне салғырт қараумен байланысты 
өлімге əкелген жағдайларды ерекше атап өтеміз. Сол себепті 
белгіленген мерзімдерде қызметкерлер құрамын жұмыстың қауіп-
сіз əдістеріне оқыту жəне нұсқамалар жүргізу қажет. Алдын алу 
шараларының жүйесінде мерзімді медициналық тексерулердің 
маңызы зор екендігін əрі олардың кəсіби уланудың ерте жəне 
жеңіл емделетін сатыларын анықтаудағы рөлін атап өткен жөн.  

Алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде содан кейін 
медициналық мекемеге бару керектігін есте сақтау керек. Əрбір 
нақты жағдайда алғашқы көмек кезінде қышқылдармен улануда 
4-5 стақан жылы суды ішу жəне құсу, содан кейін сондай 
мөлшерде магний тотығының судағы жүзгінін ішу жəне тағы да 
құсу керек. Осыдан кейін таза жылы сумен асқазанды екі рет шаю 
керек. Сұйықтықтың жалпы мөлшері 6 л-ден кем емес болуы 
қажет. Концентрацияланған қышқылдар ішке түскен жағдайда 
жəне адам есінен танып қалған кезде жоғарыда аталған операция-
ны жүргізуге тыйым салынады. Дəрігерді шақыру керек; 
сілтілермен улануда  4-5 стақан жылы суды ішу жəне құсу, содан 
кейін сондай мөлшерде заттектің 2 % салмақтық үлесімен сірке 
қышқылының сулы ерітіндісін ішу жəне тағы да құсу керек. 
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Осыдан кейін таза жылы сумен асқазанды екі рет шаю керек; 
фенолмен улануда 4-5 стақан жылы суды ішу жəне құсу, содан 
кейін сондай мөлшерде калий перманганатының заттектің қыз-
ғылт ерітіндісін ішу жəне тағы да құсу керек. Асқазанды үшінші 
рет шаюды 5 % салмақтық үлесімен этанол сулы ерітіндісімен 
жасау керек (мөлшері 1 л-ден аз емес); газдармен улануда таза 
ауаның берілуін жəне тыныштықты, ауыр жағдайларда оттегімен 
қамтамасыз ету керек. 

Ауа ортасын қалпына келтіруге ондағы зиянды заттардың 
құрамын өндірістік жайдағы микроклиматты бір уақытта ұстай 
отырып, қауіпсіз мəндерге дейін (аталған затқа ШРК шамадан 
аспайтын) төмендету арқылы қол жеткізіледі. Жұмыс аймағы-
ның ауасындағы зиянды заттардың концентрациясын техноло- 
гиялық үдерістер мен жабдықты пайдалана отырып, азайтуға 
болады, бұл кезде зиянды заттар не түзілмейді, не жұмыс ай-
мағының ауасына түспейді. Негізінен, бұл желдету жүйесімен, 
жабдықтың сенімді герметизациясымен, технологиялық үдеріс-
терді экологиялық таза шикізатқа ауыстыру жəне т.б. арқылы 
қол жеткізіледі. Егер бұл шаралар күтілетін нəтижелерге қол 
жеткізуге мүмкіндік бермейтін болса, онда өндірісті автомат-
тандыруға немесе қашықтан басқаруға көшуге ұсыныс беріледі. 
Алайда, бірқатар жағдайларда, жұмыс аймағының ауасындағы 
зиянды заттардың əсерінен  қорғау үшін жеке қорғаныс құрал-
дарын қолдануға тура келеді, олар сүзгілеуші жəне оқшаулаушы 
(респираторлар жəне газтұтқыштар (противогаздар) болып бөлі-
неді. Арналуы бойынша сүзгілеуші респираторлар болуы мүм-
кін: шаңға қарсы (сүзгілеу элементімен жартылай маска, «ле-
песток» типіндегі респиратор), газдық жəне əмбебап (мұндай 
респираторлар зиянды газдардың, булар мен шаңның шағын 
құрамында пайдалануға арналған). Газтұтқыштар сүзгілеуші 
жəне оқшаулаушы (шлангалы жəне автономды) болады. Сүзгі-
леуші газтұтқыштарының жиынтығына кіреді: сүзгілеу қорабы, 
резеңке беттік шлем-маска кеңірдекті түтікпен жəне газтұтқыш-
ты алып жүруге арналған қалта.  

Барлық жайдағы ауаны алмастыруға арналған жалпы алмасу 
желдеткішінің жұмысын қарастырайық. Бұл жүйедегі ауаның 
қозғалысы арнайы ауа өткізетін машиналарды – желдеткіштерді 
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пайдалану есебінен қол жеткізіледі. Қазіргі заманғы ғимараттар-
дағы желдеткіштердің ерекшелігі – жоғары ауа алмасуды қамта-
масыз ету қажеттілігі (40-50 млн  м3/сағ.). Бұл өндірісті қар-
қындандырумен де, ауа ортасының жағдайына қойылатын талап-
тарды арттырумен де болған. Осы себепті желдетуді ұйымдас-
тыру кезінде кəсіпорынның неғұрлым таза аймақтарында орна-
ластырылатын ауаны орталықтандырылған жинаумен (бұрын 
ғимараттың периметрі бойынша іске асырылған) жəне ағынды əрі 
сорып шығаратын қондырғылардың жабдықтарын орналастыруға 
арналған аумақтарды іздестірумен байланысты жаңа міндеттер 
туындаған. Желдету техникасында таза ауаны барынша көп 
беруге жəне пайдаланылған ауаны шығаруға қол жеткізуге мүм-
кіндік беретін турбулентті ағындар қолданылады.  

Ауаны жайдың ішіне беру келесі тəсілдермен іске асыры-
лады:  

1) ауаны тікелей жұмыс аймағына беру;  
2) ауаны жұмыс аймағына қарай бағытта еденнен 4-6 метр 

биіктіктен беру;  
3) ауаны шағын көлденең ағындармен жоғарғы аймаққа 

беру;  
4) ауаны жоғарғы аймаққа төменге қарай тігінен беру.  
Жайлардан зиянды заттарды неғұрлым тиімді шығару үшін 

жалпы алмасу желдеткіштер жүйесі, əдетте, жергіліктімен, мы-
салы, табиғи желдетумен құрамдастырылады. 

Өндірістік жайда жұмыс аймағының ауасындағы зиянды 
заттардың құрамын тұрақты бақылап отыру қажет. Бұл заттарды 
анықтау үшін сынамаларды іріктеп алуды жұмыс орнында 
жұмыс істеушінің тыныс алу деңгейінде жүргізеді. Жұмыс айма-
ғының ауасының шаңдануын, зиянды заттардың концентра-
циясын тиісті аспаптар мен аппараттарды пайдалана отырып, əр 
түрлі əдістермен бақылайды.  

Жоғарыда тыныс алу органдарының кейбір жеке қорғаныс 
құралдары аталып өтілген. Олардан басқа жұмыс істеушілердің 
денесін сыртқы ортаның физикалық, механикалық, химиялық 
факторларының жағымсыз əсерінен қорғайтын арнайы киім пай-
даланылады. Арнайы киім қозғалыс еркіндігін, ағзаның қалыпты 
термореттелуін қамтамасыз етуі жəне ластанулардан жақсы 
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тазартылуы тиіс. Арнайы аяқ киім жұмыс ортасының материал-
дарына берік болуы, ал табаны  жұмыскердің орнықтылығын 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Халық шаруашылығында зиянды жəне қауіпті өндірістік 
факторлар  жағдайында жұмыс істейтін халықтың жалпы саны-
ның 28 %-дан астамы жұмыс істейді. Өнеркəсіпте бұл жұмыс-
тарда жұмыс істеушілердің 33 %-ы, ал құрылыста 19 %-ы жұ-
мыс істейді. 

Кəсіпорындардағы негізгі жағымсыз өндірістік факторлар  
шудың жоғары деңгейі; жоғары жүйке – эмоциялық ауыртпа-
лық; жұмыс орнындағы шекті рұқсат етілетін концентрациялар-
дан асатын жұмыс аймағының ауасындағы зиянды химиялық 
заттар болып табылады.  

Өндірістік фактордың шекті рұқсат етілетін деңгейі – бұл 
əсері белгіленген ұзақтықта барлық еңбек өтілі бойына жұмыс 
істеу кезінде жарақатқа, ауруға жұмыс барысында немесе қазіргі 
кездегі жəне кейінгі буын ұрпақтарының өмірінің кейінгі мер-
зімдерінде денсаулық жағдайының ауытқуларына əкелмейтін 
деңгей.  

Еңбек жағдайлары өндірістік факторлардың қандай да бір 
үйлесіміне байланысты болады  жəне өз кезегінде, еңбек өнімді-
лігі мен нəтижесіне, жұмыс істеушілердің денсаулық жағдайына 
əсер етеді. Жағымды жағдайлар адамның жалпы көңіл-күйін, 
жағдайын жақсартады, жоғары өнімділік үшін алғышарт болады  
жəне керісінше, нашар жағдайлар еңбек қарқындылығы мен 
сапасын төмендетеді, өндірістік жарақат пен аурулардың туын-
дауына себін тигізеді. Салауатты жəне қауіпсіз еңбек жағдайын 
құру – кəсіпорын əкімшілігінің, жалдаушының басты міндеті [4]. 
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2-тарау 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ  
НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ  
 
 
2.1. Еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдар  
 
Қазақстан Республикасының негізгі заңы Қазақстан Респуб-

ликасының конституциясы болып табылады (1995 жылы 30 та-
мызда республикалық референдумда қабылданған). 

Негізі заң əрбір адамға оның құқықтары мен міндеттерін 
бекітеді.  

Конституцияның 24-бабының 2-тармағына сəйкес «Əркім-
нің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағ-
дайына, еңбегі үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сон-
дай-ақ жұмыссыздықтан əлеуметтік қорғалуға құқығы бар». 

Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық негіздерді белгілей-
тін ҚР негізгі заңы 2007 жылы мамыр айында қабылданған Қа-
зақстан Республикасының Еңбек кодексі болып табылады  
(2007 жылдың 15 мамыры  №251-III) (əрі қарай ҚР ЕК), ол  
2007 жылы 1 маусымда қолданысқа енгізілген. 

ҚР ЕК 341 баптан, 40 бөлімнен  жəне олардың ішінде ар-
найы бөлімдер мен баптарда регламенттелген жаңартпалардың 
елеулі санынан тұрады: 

– еңбек заңнамасының қағидалары; 
– еңбек қатынастарын реттеу саласындағы барлық мем-

лекеттік органдардың құзыреті; 
– еңбек қатынастарының туындау негіздері; 
– жұмыскер мен жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен 

міндеттері; 
– еңбек шартынжасау, тоқтату жəне бұзу тəртібі; 

– жұмыскердің дербес деректерін қорғау; 
– жұмыс уақыты мен еңбекті мөлшерлеу режімі; 
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Қазақстан Республикасы
Еңбек заңнамасының
жалпы ережелері

ҚР конституциясына
негізделедіжəне берілген

кодекстен, 
ҚР заңдарынан жəне
басқа НҚА-дан тұрады

ҚР басқа заңдарына
қатынастарды реттейтін

нормалардықосуға
тыйым салынады

ЕгерҚазақстан Республикасыменбекітілген
халықаралық шартпенберілгенкодексте

мазмұндалғандардан
басқа ережелер белгіленгенболса, 
онда халықаралық шарттардың

ережелері қолданылады

 
 

2-сурет. Жалпы ережелер  
 
– еңбекақы төлеу; 
– кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін көтеру; 
– кепілдіктер мен өтемақылық төлемдер; 
– əйелдер жəне басқа отбасылық міндеттерімен тұлғалар-

дың еңбегін реттеу ерекшеліктері; 
– əлеуметтік серіктестік жəне еңбек саласындағы ұжым-

дық қатынастар; 
– еңбек қызметімен байланысты жазатайым жағдайларды 

жəне жұмыскерлердің денсаулығының басқа да зақымда-
нуларын тексеру жəне есепке алу; 

– еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік жəне қо-
ғамдық бақылау; 

– қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылау. 
ҚР ЕК қабылдаумен бір уақытта ҚР 2007 жылғы 15 мамыр-

дағы №253-III «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне еңбекті реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңы қабылданды жəне 2007 жыл-
дың 1 маусымынан бастап қолданысқа енгізілді, бұл заңмен ҚР 
Əкімшілік құқықбұзушылықтар туралы кодексінің 87-бабына 
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жұмыс беруші мен лауазымды тұлғаның əкімшілік жауапкер-
шілігін белгілейтін өзгертулер енгізілді. 

Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның 
өмірі  мен  денсаулығына зиян  келтіргені үшін жұмыс  беруші-
нің

 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 

жəне оны жүргізудің құқықтық, экономикалық əрі ұйымдық 
негіздерін белгілеу саласында туындайтын қоғамдық қатынас-
тарды реттеу мақсатында 2005 жылдың ақпан айында ҚР «Қыз-
меткер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі 
мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің аза-
маттық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 
заңы  заңға бағынатын бірқатар нормативтік актілермен қабыл-
данды.  

Еңбекке жарамды тұрғындардың денсаулығын қорғау жəне 
өндірістік қызметтің қауіпсіздігі мəселелері бойынша заңнама-
лық нормалар  

– ҚР 2003 жылғы 4 маусымдағы №430-II «Денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» заңында; 

– ҚР 2002 жылғы 4 желтоқсандағы №361-II  «Халықтың 
санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» 
заңында  бекітілген. 

 Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қам-
тамасыз ету жəне қауіпті өндірістік объектілердегі апаттардың 
алдын алуды, ұйымның олардың салдарын жоюға жəне оқ-
шауландыруға дайындығын қамтамасыз ету, апаттармен жеке 
жəне заңды тұлғаларға, қоршаған ортаға əрі мемлекетке тигі-
зілген залалды кепілді өтеу, өрт қауіпсіздігі саласындағы 
құқықтық реттеу саласындағы құқықтық қатынастар қамтамасыз 
етіледі: 

– ҚР 2002 жылғы 3 сəуірдегі №314 «Қауіпті өндірістік 
объектілердегі өнеркəсіптік қауіпсіздік туралы» заңы-
мен; 

– ҚР 1996 жылғы 22 қарашадағы №48 «Өрт қауіпсіздігі 
туралы» заңымен; 

– ҚР 1996 жылғы 5 шілдедегі №19 «Табиғи жəне техно-
гендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» заңымен; 
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– ҚР 2004 жылғы 9 қарашадағы №603 «Техникалық реттеу 
туралы» заңымен. 
Азаматтарды əлеуметті қорғауға бағытталған заңнама 
келесі заңдармен ұсынылған: 

–  ҚР 1999 жылғы 13 шілде №414-I «Жерасты жəне ашық 
кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды 
жəне ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары 
зиянды əрі ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін 
мемлекеттік арнайы жəрдемақы туралы» Қазақстан 
Республикасының заңы; 

– ҚР 1997 жылғы 16 маусымдағы №126-I «Қазақстан Рес-
публикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан 
айрылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты 
берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар туралы» 
заңы. 

 
 
2.2. Еңбекті қорғау туралы заңға бағынатын  
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу  
жəне бекіту тəртібі  
 
Мемлекеттік органдармен қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау 

бойынша нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне бекіту 
тəртібі ҚР үкіметімен белгіленеді. Нормативтік актілер Қазақ-
стан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 
заңының талаптарын ескере отырып, əзірленеді жəне қабылда-
нады, ҚР Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуге жатады 
жəне оларды ресми жариялау күнінен бастап қолданысқа енгі-
зіледі [5].  

Бір деңгейдегі уəкілетті органдардың заңға бағынатын нор-
мативтік құқықтық актілері əзірленулері, ал қажет болған жағ-
дайда  бірнеше уəкілетті органдармен қабылданулары мүмкін.  

Бірнеше уəкілетті органдардың заңға бағынатын норматив-
тік құқықтық актілері олармен бірлесіп, берілген заңмен қарас-
тырылған тəртіпте жасалады жəне уəкілетті органдардың бас-
шыларымен қол қойылатын, бірлескен бұйрықтар немесе қау-
лылар түрінде қабылданады.  
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Үкіметпен, Қазақстан Республикасының Еңбек жəне ха-
лықты əлеуметтік қорғау министрлігімен ҚР ЕК қабылдаумен 
байланысты Қазақстанның аумағында еңбекті қорғау саласында 
келесі салааралық заңға бағынатын нормативтік құқықтық 
актілер əзірленген: 

– тиісті уəкілетті органдардың еңбек қауіпсіздігі жəне ең-
бекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық акті-
лерді қабылдау ережесі (ҚР үкіметінің 2007 жылғы  
21 тамыздағы №721 қаулысы); 

– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласында ақпарат 
беру жəне мемлекеттік статистика жүргізу ережесі (ҚР 
үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы №720 қаулысы); 

– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы мем-
лекеттік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу ережесі (ҚР 
үкіметінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі №851 қаулысы); 

– кəсiптiк қызметтiң жекелеген түрлерiн, сондай-ақ аса 
қатерлi көздермен байланысты жұмыстарды жүзеге асы-
ру үшiн медициналық психиатриялық жарамсыздық- 
тар тiзбесiн бекiту туралы (ҚР үкіметінің 2002 жылғы  
18 маусым №668 қаулысы); 

– мiндеттi түрде өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдар 
мен объектiлердiң тiзбесi (ҚР үкіметінің 2004 жылғы  
27 ақпандағы № 239 қаулысы); 

– өндірістік нысандарды еңбек жағдайлары бойынша мін-
детті мерзімді аттестациялауды өткізу ережесі (ҚР Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2007 жыл-
ғы 23 тамыздағы №203 бұйрығы); 

– ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі 
жөніндегі үлгі ереже (ҚР Еңбек жəне халықты əлеу-
меттік қорғау министрінің 2007 жылғы 22 тамыздағы 
№200 бұйрығы); 

– өндірістік жарақаттану туралы ведомстволық статис-
тикалық есептің нысаны (ҚР Статистика агенттігі төра-
ғасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы №60 бұйрығы); 

– жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу жəне бекіту ережесі (ҚР 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2007 
жылғы 16 шілдедегі №157 бұйрығы). 
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Еңбекті қорғау саласымен байланысты заңға бағынатын 
нормативтік құқықтық актілер: 

– SbolrS; 
– олардың кезінде алдын ала жəне мерзімдік медициналық 

қараулар міндетті зиянды өндірістік факторлардың, 
кəсіптердің тізбесі мен зиянды, қауіпті жəне қолайсыз 
өндірістік факторлардың əсеріне ұшыраған қызметкер-
лерді міндетті алдын ала жəне мерзімдік медициналық 
қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту ту-
ралы (ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы  
12 наурыздағы №243 бұйрығы); 

– кəсіби аурулар мен улануларды тіркеу, тексеру, есепке 
алу жəне олар бойынша есеп беру ережесі (ҚР Денсау-
лық сақтау министрінің 2005 жылғы 28 маусымдағы 
№294 бұйрығы). 

 
 
2.3. ХЕҰ бекіткен конвенциялар жəне  
еңбекті қорғау талаптарынан тұратын  
басқа халықаралық шарттар  
 
Қазақстан Республикасында еңбекті қорғау талаптарынан 

тұратын Халықаралық еңбек ұйымының келесі конвенциялары 
бекітілген: 

– əйелдердi кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою 
туралы 1979 ж. 18 желтоқсандағы ХЕҰ конвенциясы;  

– №135 кəсіпорындарда еңбекшілер уəкілдерінің құқық-
тарын қорғау жəне оларға берілетін мүмкіндіктер ту- 
ралы ХЕҰ конвенциясы (Женева, 1971 ж. 23 мау- 
сым); 

– №129 Ауылшаруашылығындағы еңбек инспекция- 
сы туралы ХЕҰ конвенциясы (Женева, 1969 ж. 25 мау-
сым); 

– №155 Еңбек қауiпсiздiгi мен гигиенасы жəне өндiрiстiк 
орта туралы ХЕҰ конвенциясы (Женева, 1981 ж.  3 мау-
сым); 
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– №144 Халықаралық еңбек нормаларын қолдануға көмек 
көрсетуге арналған үшжақты консультациялар туралы 
ХЕҰ конвенциясы (Женева, 1976 ж.  2 маусым); 

– №182 Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне тыйым салу 
жəне жою жөніндегі шұғыл шаралар туралы ХЕҰ кон-
венциясы (Женева, 1999 ж. 17 маусым); 

– №148 Еңбекшiлердi жұмыс орындарындағы ауаның лас-
тануы, шу мен тербелiс салдарынан болатын кəсiби 
қауiптерден қорғау туралы ХЕҰ конвенциясы (Женева, 
1977 ж. 20 маусым); 

– №88 Жұмыспен қамту қызметін ұйымдастыру туралы 
ХЕҰ конвенциясы (Сан-Франциско, 1948 ж. 17 маусым); 

– №167 Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбек гигие-
насы туралы ХЕҰ конвенциясы (Женева, 1988 ж. 20 мау-
сым). 

ҚР Президентінің 1995 ж. 4 қыркүйектегі №2451 жарлы-
ғымен Мəскеу қаласында 1994 жылы 9 желтоқсанда қол қойыл-
ған Əзірбайжан Республикасы, Армения Республикасы, Бела-
русь Республикасы, Грузия Республикасы, Қазақстан Респуб-
ликасы, Қырғыз Республикасы, Молдова Республикасы, Тəжік-
стан Республикасы, Түрікменстан Республикасы, Өзбекстан 
Республикасы, Украина үкіметтерінің арасында Еңбекті қорғау 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісім бекітілді. 

Тараптар жоғарыда аталған келісімге сəйкес, еңбекті қорғау 
саласындағы ұлттық саясатты қалыптастыру жəне іске асыру 
мəселелерінде толық дербестілікке ие бола отырып: 

– жалпы қабылданған халықаралық ережелер мен норма-
ларды есепке ала отырып, еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша үйлестірілген саясатты жүргізуді мақсатты деп 
санайды; 

– Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің (ЕҚСЖ) стан-
дарттарын, тараптардың ұлттық заңнамаларының талап-
тарын ескере отырып, қажеттілігі бойынша қайта қарас-
тырылатын тізімдемеге сəйкес мемлекетаралық ретінде 
еңбекті қорғау бойынша бірыңғай нормалар мен ереже-
лерді жəне ЕҚСЖ жетілдіруге бағытталған бірлескен 
жұмыстың нəтижелерін мойындайды; 
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– өзара жеткізілетін машиналарға, механизмдерге, жаб-
дыққа, материалдарға, технологияларға, еңбекті қорғау 
құралдарына еңбекті қорғау бойынша қойылатын та-
лаптар мен келісілген немесе бірлесіп əзірленген норма-
ларды бекітеді; 

– еңбекті қорғау саласында келісілген терминдер мен 
анықтамаларды қолданады; 

– еңбекті қорғау бойынша деректер қорымен бірлескен 
ақпараттық жүйені жасайды жəне осы мəселе бойынша 
жарияланымдарды ұйымдастырады. 
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3-тарау 
НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА:   
СТАНДАРТТАР, НОРМАЛАР ЖƏНЕ ЕРЕЖЕЛЕР  
 
 
3.1. Техникалық стандарттар, нормалар жəне ережелер  
 
Қазақстан Республикасында келесі нормативтік жəне тех-

никалық құжаттар қолданылады: 
– санитарлық-эпидемиологиялық ережелер жəне нормалар 

(СанЕжН), гигиеналық нормативтер (ГН); 
– мемлекеттік сыныптауыштар (ҚР МС); 
– Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты (ҚР 

СТ); 
– Мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарт-

тарының жүйесі (ЕҚСЖ МЕМСТ); 
– Салалық стандарт (ССТ); 
– Қауіпсіздік ережелері (ҚЕ); 

       – Өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары (ӨҚЕ, ӨҚМН)  
– Еңбекті қорғау бойынша ережелер (ЕҚЕ); 
– Қазақстан Республикасының ережелері (ҚР ЕР); 
– Республикалық нормативтік құжат (РНҚ); 
– Басшылық құжат (БҚ). 
Еңбекті қорғау бойынша салалық стандарттарды, норма-

ларды, ережелерді, нормативтік-техникалық құжаттаманы белгі-
ленген тəртіпте тиісті мемлекеттік органдар мен ведомстволар 
өз өкілеттіктері шегінде əзірлейді жəне бекітеді: 

– Денсаулық сақтау министрлігі; 
– Индустрия жəне сауда министрлігі (Стандарттау жəне 

сертификаттау жөніндегі комитет); 
– Төтенше жағдайлар министрлігі (Өртке қарсы қызмет 

комитеті. Төтенше жағдайларды жəне өнеркəсіптік бақы-
лауды мемлекеттік бақылау жөніндегі комитет); 
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– Энергетика жəне табиғи ресурстар министрлігі (Энерге-
тикалық қадағалау); 

– сондай-ақ басқа салалық министрліктер мен ведомст-
волар. 

Еңбекті қорғау мен өнімнің, жабдықтау, өндірістік үдеріс-
тердің, жұмыс істеушілерді қорғау құралдарының қауіпсіздігі 
саласындағы талаптарды белгілейтін мемлекеттік стандарттар 
Индустрия жəне сауда министрлігінің стандарттау жəне сер-
тификаттау жөніндегі комитетімен əзірленеді.  

ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен санитарлық-эпиде-
миологиялық ережелері мен нормалары, гигиеналық норматив-
тер əзірленеді. 

Төтенше жағдайлар министрлігімен қауіпсіздік техникасын 
қамтамасыз етуге қатысты ережелер, нұсқаулар бекітіледі. 

 
 
3.2. Еңбекті қорғауды басқару жүйелері  
бойынша нормативтік құжаттар 
 
Қазақстан Республикасында кəсіпорын деңгейінде еңбекті 

қорғауды басқару жүйелерін қолдануды реттейтін келесі негізгі 
нормативтік құжаттар қабылданған. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты ҚР СТ 
1348-2005 «Кəсіби еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау  
менеджменті жүйесі. Талаптар», OHSAS 18001:1999 «Кəсіби 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау менеджменті жүйесі. 
Талаптар» стандартына қатысты үлгіге айналдырылған болып 
табылады. Стандарт ҚР СТ ХСҰ 9001-2001 «Қоршаған ортаны 
басқару жүйелері. Қолдану бойынша талаптар жəне нұсқаулар» 
стандарттарымен үйлесімділікті қамтамасыз ету мүмкін 
болатындай жолмен əзірленген, бұл ұйымның қалауы бойынша 
сапа, қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау 
саласындағы сапа менеджменті жүйесін біріктіруге себін тигізуі 
мүмкін. Бұл стандарттардың негізіне «PDCA циклі»: «Жос-
парлау (Plan) – Ендіру (Do) – Тексеру (Check) – Əрекет (Act) 
ретінде танымал методология алынған.  
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ҚР СТ 12.0.001-2005 Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік стандарты. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесіне қойылатын 
жалпы талаптар.  

Берілген стандарт Р  МЕМСТ 12.0.006-2002 «ЕҚСЖ. Ұйым-
дағы еңбекті қорғауды басқару жүйесіне қойылатын жалпы та-
лаптарға» сəйкес үлгіге айналдырылған болып табылады.  

Аталған стандарт ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару 
жүйесіне қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. Берілген 
стандартта мазмұндалған талаптар ұйымдық-құқықтық ныса-
нына тəуелсіз кез келген ұйымға қолданылады, егер ол: 

– тиімді, халықаралық стандарттарға бейімделген еңбекті 
қорғауды басқару жүйесін құрғысы келетін болса; 

– еңбекті қорғауды басқару жүйесін ендіруді, жұмыс іс-
теуді жəне əрі қарай жетілдіруді қамтамасыз ететін 
болса; 

– қолданылатын еңбекті қорғауды басқару жүйесінің тиім-
ділігін жəне оның еңбекті қорғау саласындағы жария-
ланған саясатқа сəйкестігін талдауды жүргізетін болса. 
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4-тарау 
ҚАУІПСІЗДІК ЖƏНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ  
САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ  
 
 
4.1. Қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау саласындағы  
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары  
 
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы мем-

лекеттік саясат: 
– Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі жəне 

еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық акті-
лерін əзірлеу мен қабылдауға;  

– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы мем-
лекеттік, салалық (секторлық) жəне аймақтық бағдарла-
маларды əзірлеуге;  

– еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін жəне еңбекті қорғауды 
əзірлеу мен жақсарту, қауіпсіз техника мен технология-
ларды əзірлеу мен енгізу, еңбекті қорғау, қызметкер-
лердің жеке жəне ұжымдық қорғану құралдарын шығару 
жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру жүйесін 
құруға əрі іске асыруға;  

– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша ғылыми-зерттеулер жүргізуге;  

– өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кəсіби ауруларды 
есепке алудың бірыңғай тəртібін белгілеуге;  

– Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі жəне ең-
бекті қорғау саласындағы заңдары талаптарының сақ-
талуын мемлекеттік қадағалау мен бақылауға;  

– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласында қыз-
меткерлердің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақта-
луына қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға жəрдем-
десуге;  
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– өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кəсіби аурулардан 
зардап шеккен қызметкерлердің, сондай-ақ олардың 
отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауға;  

– өндірістің жəне еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заман-
ғы техникалық деңгейінде жойылмайтын ауыр жұмыс 
үшін əрі еңбек жағдайлары зиянды, қауіпті жұмыс үшін 
өтемақылар белгілеуге;  

– еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту жө-
ніндегі жұмыстың отандық жəне шетелдік озық тəжіри-
белерін таратуға;  

– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі маман-
дарды даярлауға əрі олардың біліктілігін арттыруға; 

– еңбек жағдайлары туралы, сондай-ақ өндірістік жарақат, 
кəсіби ауру туралы жəне олардың салдары туралы мем-
лекеттік статистикалық есептілікті ұйымдастыруға;  

– еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласында бірыңғай 
ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;  

–  еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы 
халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған.  

Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы мемле-
кеттік саясаттың маңызды қызметкердің өмірі мен денсаулығы-
ның басымдығын қамтамасыз ету болып табылады. Жұмыскер-
дің еңбекті қорғау құқықтары мен еңбекті қорғау талаптарын 
бұзу салдарынан оның өмірі мен денсаулығы үшін қауіп төну 
жағдайында жұмысты орындаудан бас тарту қарастырылады. 

ҚР еңбекті қорғау туралы заңнамасымен өндірістегі жаза-
тайым жағдайлардан жəне кəсіби аурулардан зардап шеккен жұ-
мыскерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерін өндірістегі 
жазатайым жағдайлардан жəне кəсіби аурулардан жұмыскер-
лерді міндетті əлеуметтік сақтандыру негізінде заңды мүдде-
лерін қорғау қарастырылады. Өндірістің жəне еңбекті ұйымдас-
тырудың қазіргі заманғы техникалық деңгейінде жойылмайтын 
зиянды жəне қауіпті еңбек жағдайларымен жұмыс жəне ауыр 
жұмыс үшін өтемақыны белгілеу қарастырылады. 

ҚР Еңбек кодексінің 22-бабына сəйкес жұмыскер: 
– еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарына 

сəйкес жабдықталған жұмыс орнына; 
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– заңға сəйкес өндірістегі жазатайым жағдайлардан жəне 
кəсіби аурулардан міндетті əлеуметтік сақтандыруға; 

– жұмыс берушіден, тиісті мемлекеттік органдардан жəне 
қоғамдық ұйымдардан жұмыс орнындағы еңбек жағдай-
лары мен еңбекті қорғау туралы, денсаулыққа залал 
тигізетін бар тəуекелдер туралы, сондай-ақ зиянды неме-
се қауіпті өндірістік факторлардың əсерінен қорғау ша-
ралары туралы дəйекті ақпарат алуға;  

– еңбекті қорғау талаптарын бұзу салдарынан өзінің ден-
саулығына жəне өміріне қауіп төндіретін жағдай туын-
даған кезде, мұндай қауіпті жойғанға дейін жұмысты 
орындаудан бас тартуға, федералдық заңдармен қарасты-
рылған жағдайлардан басқа; 

– еңбекті қорғау талаптарына сəйкес жұмыс беруші  қара-
жатының есебінен жұмыскерлер жеке жəне ұжымдық 
қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуге; 

– жұмыс берушінің қаражатының есебінен қауіпсіз еңбек 
əдістері жəне тəсілдерімен қамтамасыз етілуге; 

– еңбекті қорғау талаптарын бұзу салдарынан жұмыс орны 
таратылған жағдайда жұмыс беруші қаражаттарының 
есебінен кəсіби қайта даярлауға;  

– еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттiк органға немесе 
еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға жұмыс 
орнындағы еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жағ-
дайларына тексеру жүргізу туралы өтініш білдіруге, 
сондай-ақ еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін жəне еңбекті 
қорғауды жақсартуға байланысты мəселелерді тексеру 
мен қарауға өкілдік етіп қатысуға;  

– Қазақстан Республикасы субъектілерінің мемлекеттік 
билік органдарына жəне жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандарына, жұмыс берушіге, жұмыс берушілердің бір-
лестіктеріне, сондай-ақ кəсіподақтарға, олардың бірлес-
тіктеріне жəне басқа еңбекті қорғау мəселелері бойынша 
жұмыскерлермен уəкілеттік берілген  өкілдік ету орган-
дарына өтініш білдіруге; 

– өзінің жұмыс орнындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз етумен байланысты мəселелерді қарастыруға  
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жəне өндірісте өзімен болған жазатайым жағдайды, 
өзінің кəсіби ауруын тексеруге өзі жеке қатысуға немесе 
өзінің өкілдері арқылы қатысуға; 

– медициналық тексеру (тексеруден өту) уақытына өзінің 
жұмыс орнын (лауазымын) жəне орташа жалақысын 
сақтай отырып, медициналық кеңестерге сəйкес кезектен 
тыс медициналық тексеруге (тексеруден өтуге); 

– ҚР Еңбек кодексіне, ұжымдық шартқа, келісімге, жер-
гілікті нормативтік актіге, еңбек шартына сəйкес белгі-
ленген өтемақыларға, егер ол ауыр жұмыстарда, зиянды 
жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс 
істейтін болса құқылы.  

 
 
4.2. Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару,  
бақылау жəне қадағалау 
 
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы мемле-

кеттік басқару, бақылау жəне қадағалау Қазақстан Республикасы  
үкіметімен, еңбек жөніндегі  уəкілетті мемлекеттік органмен 
жəне басқа уəкілетті мемлекеттік органдармен олардың 
құзыреттеріне сəйкес жүзеге асырылады. 

1. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша талаптар 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен 
белгіленеді жəне еңбек қызметі үдерісінде жұмыскерлердің өмі-
рі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ережелерден, рəсім-
дерден жəне критерийлерден тұруы тиіс. 

2. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша талаптар 
Қазақстан Республикасының аумағында қызметтерін жүзеге 
асыру кезінде жұмыс берушілермен жəне жұмыскерлермен мін-
детті орындалуға жатады. 

Мемлекеттік басқару мемлекет саясатын іске асыру бойын-
ша мемлекеттік органдардың тəжірибелік қызметінен көрінеді. 
Қоғамдық құрылымның жүйелілігіне жəне жұмыс істеуіне бай-
ланысты мемлекеттік басқару да жүйелі сипатқа ие. 

Мемлекеттік басқару аталған мемлекеттің аумағында тұра-
тын адамдардың өндірістік, əлеуметтік жəне рухани тіршілік 
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əрекетіне əсер етудің (ұйымдастырудың) əр түрлі нысандары 
мен əдістерін пайдаланады. Негізгі əсер ету нысандары əкім-
шілік-командалық жəне экономикалық (нарықтық) тетіктері бо-
лып табылды. Негізгі айырмашылықтарына қарамастан  бұл екі 
нысан қолданыстағы заңнаманың аясында əрекет етеді (немесе 
əрекет етулері тиіс). 

Мемлекеттік еңбекті қорғауды басқару жүйесінің негізгі 
құрылымы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 ақпан-
дағы № 528-II «Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау туралы» 
заңының 4-бабында бекітілген. Ол еңбек қауiпсіздігі жəне еңбек-
тi қорғау саласындағы мемлекеттік басқаруды, бақылау мен 
қадағалауды Қазақстан Республикасының үкіметі, уəкілетті 
орган жəне оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ өнеркəсіп 
қауіпсіздігі саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган мен өзге де 
уəкілетті органдар жүзеге асыратындығын қарастырады.  

Еңбекті қорғау саласында нормативтік-құқықтық реттеу 
бойынша жеке қызметтерді, арнайы рұқсат беретін, қадағалау жəне 
бақылау қызметтерін  жүзеге асыру құқы берілген атқарушы билік 
органдары еңбекті қорғау саласында өздері қабылдайтын шешім-
дерді еңбек саласында нормативтік-құқықтық реттеу бойынша 
қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік атқарушы билік орган-
дарымен келісуге, сондай-ақ өз қызметін үйлестіруге міндетті. 

Еңбекті қорғау саласында мемлекеттік басқарудың атқару 
органдарының басқаруына төменде аталғандарды белгілейтін, 
Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолдану үшін 
міндетті заңдарды жəне басқа нормативтік құқықтық актілерді 
қабылдау жатады: 

– еңбек қатынастары жəне басқа олармен тікелей байла-
нысты қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың 
негізгі бағыттарын; 

– еңбек қатынастарын жəне басқа олармен тікелей байла-
нысты қатынастарды құқықтық реттеу негіздерін (еңбек 
қызметі үдерісінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулы-
ғын сақтауға бағытталған ережелерді, рəсімдерді, кри-
терийлер мен нормативтерді қоса); 

– жұмыскерлерге еңбек құқықтарының, еркіндіктерінің 
жəне кепілдемелердің мемлекет  пен қамтамасыз етілетін 
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деңгейін (жұмыскерлердің жеке санаттарына қосымша 
кепілдіктерді қоса); 

– еңбек шарттарын жасау, өзгерту жəне бұзу тəртібін; 
– əлеуметтік серіктестік негіздерін, ұжымдық келіссөздер-

ді жүргізу, ұжымдық шарттар мен келісімдерді жасау 
жəне өзгерту тəртібін; 

– жеке жəне ұжымдық еңбек дауларын шешу тəртібін; 
– еңбек заңнамасын жəне еңбек құқының нормаларынан 

тұратын басқа нормативтік құқықтық актілердің сақта-
луын мемлекеттік қадағалауды жəне бақылауды жүзеге 
асыру қағидаттары мен тəртібін, сондай-ақ аталған қада-
ғалау мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік би-
лік органдарының жүйесін жəне өкілеттіктерін; 

– өндірістегі жазатайым жағдайларды жəне кəсіби ауру-
ларды тексеру тəртібін; 

– еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттеста-
циялаудан өткізу жүйесі мен тəртібін, еңбек жағдайының 
мемлекеттік сараптамасын, еңбекті қорғау бойынша 
жұмысты ұйымдастырудың еңбекті қорғауға қойылатын 
мемлекеттік нормативтік талаптарға сəйкестігін растау; 

– еңбек шартының тараптарының материалдық жауапкер-
шілігінің тəртібі мен шарттарын, оның ішінде еңбек мін-
деттерін орындаумен байланысты жұмыскерге тигізілген 
жұмыскердің өмірі мен денсаулығына залалды өтеу тəр-
тібін; 

– тəртіптік жаза қолдану түрлерін жəне оларды қолдану 
тəртібін; 

– еңбек жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша мемле-
кеттік статистикалық есептеме жүйесін; 

– жұмыскерлердің жеке санаттарының еңбегін құқықтық 
реттеу ерекшеліктерін. 

Еңбекті қорғау басқармасының маңызды міндеттері мен 
функционалдық міндеттері, негізінен, 1) еңбекті қорғау саласында 
шаруашылық құрушы субъектілердің құқықтары мен барлық 
билік органдарының қызметінің құқықтық базасын құру;   
2) барлық осы қызметті ұзақ мерзімдік (экономикалық) жəне опе-
ративтік (əкімшілік) басқару болып табылады. Осы тұрғыдан 
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басқарудың деңгейі барлық басқа, тек басқару пирамидасындағы 
орнымен ғана емес, басқару типімен де ерекшеленеді. Біздің 
пікірімізше, аталған тип қабылданатын басқарушылық шешім-
дердің жалпыға бірдейлілігімен, нақты билігімен жəне (қатысты) 
тəуелсіздігімен сипатталады.   

Алайда еңбекті қорғау басқармасының аймақтық деңгейінің 
нақты өкілеттіктері мен функциялары туралы мəселе тəжірибе 
үшін маңызды болса да  заң шығарушы бұл Қазақстан Рес- 
публикасы субъектілерінің өзінің ісі деп, əділ болжай оты- 
рып, оның егжей-тегжейлі мəнін ашпаған. Бұл үшін оларда тиіс- 
ті өкілеттіктер мен тиісті қаражаттар (аймақтық бюджеттің)  
бар.  

Еңбекті қорғауды басқарудың аймақтық деңгейдегі маңызды 
міндеттері мен қызметтік міндеттері:  

1) құқық қолдану тəжірибесін ұйымдастыру жəне мемле-
кеттік еңбекті басқарудың құқықтық базасын аймақтың ерекше-
лігіне қарай бейімдеу;  

2) атқарушы билік  органдарының аумақтық бөлімшелерінің 
қызметін үйлестіру, мемлекеттік қадағалау жəне бақылау ор-
гандарын, еңбекті қорғау мен əлеуметтік серіктестердің өндірістік 
қызметінің қауіпсіздігін басқару саласындағы аймақтық əкімшілік 
құрылымдарды қоса;  

3) еңбекті қорғауды корпоративтік басқарудың ғылыми 
ендіру жəне білім беру ақпараттық инфрақұрылымын ұйымдас-
тыру (еңбекті қорғау бойынша қызметтер нарығын құру жəне 
реттеу);  

4) аймақтың аумағында барлық осы қызметті оперативті 
(əкімшілік) басқару болып табылады. 

Жеткіліксіз ауқымдағы құқықтық база жəне жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының экономикалық мүмкіндіктерінің əл-
сіздігі, өкінішке орай, олардың еңбекті қорғауды басқарудың 
нақты үдерісінен жиі нақты шеттеушілікке əкеледі. Сонымен 
қатар  тек аумағының жəне экономикалық əлеуетінің көлемі 
елеулі жерде ғана жергілікті өзін-өзі басқару органдары еңбекті 
қорғауды басқаруды муниципалдық деңгейде нақты əрі шын-
дыққа негізделген түрде жасай алады. Біздің пікірімізше, еңбекті 
қорғаудың басқарудың муниципалдық деңгейін болашақта 
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дамыту құқық субъектілерін тіркеу жəне лицензиялау кезінде 
еңбекті қорғауды корпоративтік басқаруды реттеу мүмкін-
діктерімен байланысты болады. 

Барлық жоғарыда аталған билік органдарының басқару 
объектісі кейбіреулер қате ойлайтындай еңбек жағдайлары емес, 
жұмыс берушінің өзінің жұмыскерлерінің еңбегін қорғауға 
қойылатын мемлекеттік талаптарды қамтамасыз ету бойынша 
қызмет болып табылады. Еңбекті қорғауға қойылатын мемле-
кеттік нормативтік талаптармен белгіленген жұмыс берушімен 
еңбекті қорғау бойынша жүргізілетін жұмыстардың сəйкестігін 
растау бұл жұмыстарды ұйымдастыруды сертификаттау болып 
табылады [6]. 

Мемлекеттік бақылауды жүргізу мақсаты еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбекті қорғау талаптарын сақтауды қамтамасыз ету болып 
табылады. 

Мемлекеттік бақылау мемлекеттік еңбек инспекторымен 
жұмыс берушімен немесе жұмыскермен ЕҚ жəне ҚТ талап- 
тарын орындауды тексеру жүргізу арқылы жүзеге асыры- 
лады.  

Тексерулер жоспарлы жəне жоспардан тыс болып бөлінеді. 
Жоспарлы – бұл уəкілетті мемлекеттік еңбек органымен немесе 
оның аумақтық бөлімшесімен жоспарланған, Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарымен белгіленген алдыңғы тексерулерге қа-
тысты уақыт аралықтарын ескере отырып, жүргізілетін тексеру. 
Жоспарлы тексеру кешенді болуы мүмкін, яғни басқа бақылау 
органдарымен бірлесіп жүргізіледі. Жоспарлы тексеру бір жеке 
немесе заңды тұлғаға қатысты жылына бір реттен көп емес, ал 
шағын кəсіпкерлік үшін үш жылда бір реттен жиі емес жүр-
гізілуі мүмкін. 

Жоспардан тыс тексерулер жеке немесе заңды тұлғалар, 
мемлекеттік органдар еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау та-
лаптарын бұзушылық туралы хабарлау жағдайларында, сондай-
ақ мемлекеттік еңбек инспекторымен жұмыскерлердің өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін əрі ЕҚ жəне ҚТ бұзушылық-
тарды дереу жоюды талап ететін фактілерді анықтау кезінде 
жүргізіледі. Жоспардан тыс тексеруді жүргізу жағдайында 
жоспарлы тексерулер басқа мерзімге ауыстырылады.  
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Ерекше жағдайлардан басқа тексерулердің ұзақтығы он 
күнтізбелік күннен аспауы тиіс. Мемлекеттік еңбек инспекторы 
тексеруді бастар алдында жұмыс берушіге келесі құжаттарды 
ұсынады: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
тəртіпте тіркелуге жататын жоспарлы тексеруді тағайындау 
туралы акт; 

 2) қызметтік куəлігі; 
 3) қажетіне қарай  режімдік объектілерге кіруге құзырлы 

органның рұқсаты. 
Мемлекеттік еңбек инспекторына қызметтік міндеттерін 

орындауына кедергі келтіретін тұлғалар Қазақстан Республика-
сының заңдарына сəйкес жауапкершілікке ие болады. 

Жүргізілген тексеру жəне оның нəтижелері туралы ақпарат 
жұмыс берушінің тексеру актілерін есепке алу кітабына жазы-
лады. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзушы-
лықтарды анықтауға байланысты мемлекеттік еңбек инспекторы 
келесі актілерді шығарады (жасайды): 

1) ұйғарым: ЕҚ жəне ҚТ талаптарын бұзуды жою туралы; 
өндірістік объектілер мен жабдықтарда, сондай-ақ өндіріс үде-
рістерінде жарақат алу қаупі мен апаттық жағдайлардың туын-
дауының алдын алуға арналған ЕҚ жəне ҚТ бойынша алдын алу 
жұмыстарын жүргізу туралы; жеке өндірістерді, цехтарды, учас-
келерді, жұмыс орындарын жəне жабдықты пайдалануға əрі 
жалпы ұйымның қызметіне тыйым салу (тоқтату) туралы. Бұл 
ретте ұйымның қызметіне тыйым салу туралы акт сот шешімі 
шығарылғанға дейін қолданылады. Жұмыс берушімен бұзушы-
лықтар үш күн ішінде жойылатын жағдайда  ұйымның қызметіне 
тыйым салу туралы акт, осы актіні шығарған мемлекеттік еңбек 
инспекторымен  немесе облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың бас мемлекеттік еңбек инспекторымен күші жойылады.  

2) əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама; 
3) əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндірісті 

тоқтату жөніндегі қаулы; 
4) əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулы. 
Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері жұмыс беруші-

лермен ЕҚ жəне ҚТ талаптарын бұзушылыққа əсер етудің құ-
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қықтық шаралары болып табылады. Бұл актілер лауазымды же-
ке жəне заңды тұлғалармен орындау үшін міндетті. 

ЕҚ жəне ҚТ саласындағы нормотивтік құқықтық актілер 
келесі талаптарға сəйкес келуі тиіс: 

1) өндірістік қызметтің нəтижелеріне қатысы бойынша жұ-
мыскерлердің өмірі мен денсаулығының басымдылығын бел-
гілеу;  

2) еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сəйкес 
келетін еңбек жағдайларына жұмыскерлердің құқықтарын қам-
тамасыз ету;  

3) жұмыскерлердің еңбек қызметтері барысында өмірі мен 
денсаулығын сақтауға бағытталған ережелерден, рəсімдерден 
жəне критерийлерден тұру;  

4) еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласында бірың-
ғай талаптарды белгілеу;  

5) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
ЕҚ жəне ҚТ саласындағы құқықтар мен міндеттерді жұмыскер-
лер, лауазымды тұлғалар жəне ұйым басшылары арасында бөліп 
тастау;  

6) уəкілетті мемлекеттік еңбек органының, жұмыс беруші-
лер мен жұмыскерлердің өкілдерінің арасында ЕҚ жəне ҚТ са-
ласындағы келісілген қызметтерді қамтамасыз ету;  

7) ЕҚ жəне ҚТ саласында заңнамалық жəне басқа жоғары 
тұрған нормативтік құқықтық актілерге, оның ішінде Қазақстан 
Республикасымен бекітілген халықаралық шарттарға сəйкес 
келу.  

ЕҚ жəне ҚТ саласындағы нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеу өздерінің құзыреттеріне сəйкес тиісті 
уəкілетті мемлекеттік ұйымдармен жүзеге асырылады. ЕҚ жəне 
ҚТ саласындағы нормативтік құқықтық актілер Қазақстан Рес-
публикасының Əділет министрлігінде тіркелуге жатады жəне 
ресми жариялау күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

ЕҚ жəне ҚТ бойынша нұсқауларды əзірлеу жұмыс беруші-
мен учаскедегі, цехтағы, қызметтегі, зертханадағы жəне жалпы 
ұйымдағы əрбір мамандық үшін  жəне   жұмыстың жеке түрлері 
мен жұмыс орындарына жүзеге асырылады. Нұсқауларды əзір-
леу жұмыс берушінің (ұйымның) өтінімі бойынша шарттық 
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негізде қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау саласындағы ғылыми 
мекемелердің мамандарымен де жүзеге асырылады. Нұсқаулар 
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау бойынша нормативтік құқықтық актілерінің негізінде  
жабдықты дайындаушы зауыттардың пайдалану əрі жөндеу 
құжаттамаларында мазмұндалған қауіпсіздік талаптарын, сон-
дай-ақ жұмыс берушінің технологиялық құжаттамаларында  
өндіріс жағдайларын ескере отырып  əзірленеді.  

Нұсқауда келесі позициялар көрсетілуі тиіс:  
1) нұсқаудың атауы, онда қандай мамандыққа арналғаны 

немесе жұмыстың қандай түріне арналғаны көрсетіледі;  
2) технологиялық үдерістің қысқаша сипаттамасы беріледі.  
Нұсқаудың талаптары технологиялық үдерістің жүйелілігіне 

сəйкес жəне аталған жұмыс орындалатын шарттарды еске оты-
рып, мазмұндалады: 

1) еңбек  қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы талап-
тары;  

2) жұмысты бастар алдындағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбек-
ті қорғау талаптары;  

3) жұмыс кезіндегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау та-
лаптары;  

4) апатты жағдайлардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қор-
ғау талаптары;  

5) жұмысты аяқтағаннан кейінгі еңбек қауіпсіздігі мен ең-
бекті қорғау талаптары. 

Нұсқаулар қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау қызметімен,  
жауапты тұлғамен немесе басқа мүдделі құрылымдық бөлім-
шелермен, лауазымды тұлғалармен жəне жұмыскерлердің 
өкілдерімен келісілгеннен кейін бекітіледі. 

Жоғары қауіптілікпен байланысты мамандықтар немесе жұ-
мыс түрлері бойынша нұсқауларды қайта қарастыру үш жылда 
бір реттен сирек  емес жүргізілуі тиіс. Нұсқауларды мерзімінен 
бұрын қарастыру Қазақстан Республикасының заңнамалық акті-
лерін, стандарттарын өзгертумен, өндірістегі жазатайым жағдай-
ларды, аварияларды, апаттарды тексеру нəтижелері бойынша 
жаңа технологияларды немесе техниканы ендірумен байланыс-
ты болады.  
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4.3. Еңбекті қорғау бойынша мемлекеттік  
нормативтік талаптар 

 
Мемлекеттік нормативтік еңбекті қорғау талаптары – қазіргі 

заманғы тəжірибе үшін маңызды ұғым, өйткені оларға сəйкес 
жұмыс орындары сəйкестікке келтірілулері тиіс; оларға сəйкес 
жұмыс беруші еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды жүргізуі 
тиіс; оларға сəйкес мемлекеттік еңбек сараптамасы бағаланады; 
олардың сақталуына мемлекеттік бақылау жəне қадағалау 
жүзеге асырылады,  т.с.с.  

Заңдарда жəне басқа нормативтік құқықтық актілерде маз-
мұндалған мемлекеттік нормативтік еңбекті қорғау талапта-
рымен еңбек қызметі үдерісінде жұмыскерлердің өмірі мен ден-
саулығын сақтауға бағытталған ережелері, рəсімдер жəне кри-
терийлер белгіленеді. 

Көпшілік мойындаған ҚР халықаралық құқық қағидаттары 
мен нормалары жəне халықаралық шарттар Қазақстан Республи-
касының конституциясына сəйкес Қазақстан Республикасының 
құқықтық жүйесінің  құрамдас бөлігі болып табылады. Осы 
себепті ҚР ЕК-нің 10-бабына сəйкес (Еңбек шарттары, əлеу-
меттік əріптестік тараптарының келісімдері, ұжымдық шарттар, 
жұмыс берушінің еңбек саласындағы актілері), егер Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарымен, еңбек заңна-
масымен жəне еңбек құқығы нормаларынан тұратын актілермен 
басқа ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың 
ережелері қолданылады. Бұл мемлекеттік нормативтік еңбекті 
қорғау талаптарының оларда мазмұндалуы мүмкін екендігін 
білдіреді. 
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5-тарау 
ҰЙЫМДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ  
 

 
5.1. Еңбекті қорғауды басқару жүйесіне  
қойылатын талаптар 

 
Еңбекті қорғау үшін жауапкершілікті көтеретін ұйым бас-

шылығы белгіленген талаптарға сəйкес еңбекті қорғауды басқа-
ру жүйесін əзірлеуді, ендіруді жəне жұмыс істеуін қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Еңбекті қорғауды басқару жүйесін құру кезінде: 
– ұйымның қызметіне қолданылатын мемлекеттік норма-

тивтік еңбекті қорғау талаптарынан тұратын заңдар мен 
басқа нормативтік құқықтық актілерді анықтау қажет; 

– қауіпті жəне зиянды өндіріс факторларын əрі оларға 
сəйкес келетін  ұйымның өткен, қазіргі кездегі немесе 
жоспарланып отырған қызмет түрлерімен байланысты 
тəуекелдерді анықтау қажет; 

– еңбекті қорғау саласындағы ұйым саясатын анықтау; 
– еңбекті қорғау саласындағы мақсаттар мен міндеттерді 

анықтау, басымдылықтарды белгілеу; 
– саясатты іске асыруға жəне оның мақсаттарына қол 

жеткізуге, алға қойылған міндеттерді орындау бағдар-
ламасы мен ұйымдық сұлбасын əзірлеу. 

Еңбекті қорғауды басқару жүйесі қарастыруы тиіс: 
– еңбекті қорғау жəне жағдайларының көрсеткіштерін 

жоспарлауды; 
– жоспарлық көрсеткіштерді бақылауды; 
– түзету жəне алдын алу əрекеттерін жүзеге асыру мүмкін-

дігін; 
– еңбекті қорғауды басқару жүйесінің ішкі аудитін жəне 

осы жүйенің қабылданған саясатқа сəйкестігін қамтамасыз 
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ету,  оны əрі қарай жетілдіру үшін оның жұмыс істеуін 
талдауды; 

– өзгеретін жағдайларға бейімделу мүмкіндігін; 
– жеке жүйе түрінде ұйымның жалпы басқару (менедж-

мент) жүйесін біріктіру мүмкіндігін. 
 
 
5.2. Еңбекті қорғау саласындағы ұйым саясаты  

 
Еңбекті қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті 

көтеретін ұйымның басшылығы: 
– еңбекті қорғау саласында саясатты, мақсаттар мен мін-

деттерді (міндеттемелерді) анықтауы жəне құжаттама-
лық ресімдеуі тиіс; 

– ұйымның барлық жұмыскерлеріне қабылданған саясатты 
жеткізуді, оны басқарудың барлық деңгейлерінде қолдау-
ды, оны іске асыруды қамтамасыз етуі тиіс; 

– ұйымның өзгеретін қажеттіліктеріне тұрақты сəйкестігін 
қамтамасыз ету мақсатымен саясатты мерзімді қарасты-
руы (талдауы) жəне түзетуі тиіс. 

Ұйымның еңбекті қорғау саласындағы саясаты: 
– жұмыскерлердің еңбек жағдайларын жəне еңбекті қор-

ғауды жақсарту бойынша жалпы мақсаттарды анықтауы 
тиіс; 

– тəуекелдердің сипаты мен ауқымына сəйкес келуі, 
сондай-ақ ұйымның шаруашылық мақсаттарымен байла-
нысты болуы тиіс; 

– еңбекті қорғау саласындағы заңнамаға ұйымдағы еңбек 
жағдайлары мен еңбекті қорғауға сəйкес келуі бойынша 
ұйымның басшылығының (мемлекеттік нормативтік ең-
бекті қорғау талаптарына) жұмыс берушінің міндетте-
месін қосуы тиіс; 

– еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды тұрақты жақ-
сарту, қоғамдық еңбекті қорғау органдары мен қызмет-
терін қалыптастыру, əлеуметтік серіктестікті қамтамасыз 
ету, жұмыскерлерге жұмыс орындарындағы еңбек жағ-
дайлары, бар болатын өндірістік тəуекелдер, денсау-
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лыққа залал тигізгені үшін тиесілі өтемақылар туралы 
хабардар ету бойынша ұйымның басшылығының мін-
деттемесін қосуы тиіс; 

– еңбекті қорғау бойынша мақсаттар мен міндеттерді бел-
гілеуге жəне оларды талдауға арналған негізді қарас-
тыруы тиіс; 

– мүдделі тараптарға қол жетімді болуы тиіс. 
Еңбекті қорғау саласындағы саясат аталған саладағы алға 

қойылған мақсаттарға сəйкес келуі жəне оған еңбек жағдайы 
мен еңбекті қорғауды дəйекті түрде жақсартудан тұруы тиіс. 
Мақсаттарды əзірлеу кезінде мемлекеттік нормативтік еңбекті 
қорғау талаптары мен басқа талаптар, өндірістік тəуекелдер, 
технологиялық операциялар, өндірістік, функционалдық, қар-
жылық жəне басқа шаруашылық талаптар қарастырылуы  əрі 
есепке алынуы тиіс. 

Еңбекті қорғау саласындағы мақсаттар ұйым ішінде əрбір 
қызметке жəне басқару деңгейіне қолданылатындай белгіленуі 
керек. 

Еңбекті қорғау саласындағы мақсаттар мен міндеттер мүм-
кіндігінше сандық түрде болуы тиіс. 

 
 
5.3. Еңбекті қорғауды басқару жүйесін жоспарлау,  
шараларды ендіру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету  
 
Ұйым өзі бақылай алатын жəне ол əсер ете алатын еңбекті 

қорғауға əсер ететін факторлардың тізімін (тізілімін) қалыптас-
тыруға жəне уақытылы түзетіп тұруға міндетті. Ұйым басымды-
лықтарды белгілеуі, еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауға 
елеулі əсер етулері мүмкін  немесе əсер ететін факторларды 
анықтауы  жəне бұл факторлардың еңбекті қорғау саласында 
мақсаттарды анықтау кезінде назарға алынатындығына кепілдік 
беруі тиіс. Ұйым бұл ақпаратты тұрақты жандандырып тұруы 
керек. 

Ұйым əрбір бөлімше жəне басқару деңгейі үшін еңбекті 
қорғау бойынша құжатпен ресімделген мақсаттар мен міндет-
терді белгілеуі əрі жұмыс күйінде ұстауы тиіс. 
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Еңбекті қорғау мақсаттары мен міндеттерін белгілеу жəне 
талдау кезінде ұйым ескеруі тиіс: 

– заңнамалық актілердің талаптарын, мемлекеттік норма-
тивтік еңбекті қорғау талаптарын; 

– еңбекті қорғаудың маңызды факторларын, ұйымның ша-
руашылық қызметінің технологиялық, қаржылық, пайда-
лану жəне басқа ерекшеліктерін; 

– ресурстық мүмкіндіктерді; 
– ұйымның еңбекті қорғау саласындағы саясатын, жаза-

тайым жағдайлардың жəне кəсіби аурулардың алдын алу 
бойынша міндеттемелерді қоса; 

– мүдделі тараптардың пікірін. 
Басшылық еңбекті қорғау талаптарын іске асыру бойынша 

келесі əрекеттерге көңіл бөле отырып, еңбек жағдайлары мен 
еңбекті қорғауды жақсарту бағдарламасын анықтауы жəне 
құжатпен ресімдеуі тиіс: 

– еңбек жағдайларын жəне еңбекті қорғауды жақсарту бағ-
дарламаларын дайындау; 

– өндіріс үдерістерін басқарудың қажетті құралдарын, 
жабдықты (компьютерлерді, бақылау-өлшеу аппарату-
раларын қоса), жұмыскерлердің сертификатталған жеке 
жəне ұжымдық қорғаныс құралдарын анықтау  əрі сатып 
алу; 

– жұмыскерлерге жұмыс орындарының белгіленген еңбек 
жағдайлары мен еңбекті қорғау талаптарына сəйкестік 
деңгейін түсіндіру, сондай-ақ жұмыскерлермен еңбек 
қауіпсіздігінің талап етілетін деңгейіне қол жеткізу үшін 
қажетті дағдыларын меңгеру; 

– еңбекті қорғауды басқару əдістері  мен бақылау құрал-
дарын жетілдіру жəне жандандыру; 

– еңбекті қорғау саласында келешек беталыстарды анық-
тау, еңбекті  қорғауды  қамтамасыз  етудің қазіргі заман-
ғы

 
 техникалық  деңгейін   арттыру  мүмкіндіктерін  баға-

лау; 
– зиянды əрі қауіпті өндірістік факторлар мен жұмыстарды 

анықтау, бақылау, олардың болуы кезінде алдын ала 
жəне мерзімді медициналық тексеру қажет. 
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Еңбек жағдайларын жəне еңбекті қорғауды жақсарту бағ-
дарламасын жоспарланған аралықтарда тұрақты қайта қарасты-
рып тұру керек. Қажетіне қарай бағдарламада ұйымның қызме-
тіндегі өзгерістер (оның ішінде технологиялық үдерістер мен 
жабдықтарды өзгертулер), көрсетілетін қызметтердегі немесе 
жұмыс істеу шарттарындағы өзгерістер есепке алынуы тиіс. 
Мұндай бағдарлама қарастыруға міндетті: 

– ұйымдағы əрбір бөлімше жəне басқару деңгейі үшін ең-
бек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың нормативтік 
көрсеткіштеріне, мақсаттары мен міндеттеріне қол жет-
кізу үшін жауапкершілікті бөлуге; 

– қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуін; 
– бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізілуі жəне мін-

деттері шешілуі тиіс құралдар мен мерзімдерді. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ұйымда 

қауіпсіз еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету 
бойынша міндеттемелер жұмыс берушіге жүктеледі. 

Ұйымда өзіне жүктелген басқа міндеттерге тəуелсіз келесі 
жауапкершіліктерді көтеретін жəне олар үшін өкілеттіктерге ие 
болатын басшы (басшылықтың арнайы өкілі) тағайындалуы 
тиіс:  

– ҚР СТ 12.0.003-2010 мемлекеттік стандартына сəйкес 
(ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесі. Əзірлеу, 
қолдану, бағалау жəне жетілдіру бойынша жалпы талап-
тар) еңбекті қорғауды басқару жүйесін əзірлеуді, енді-
руді жəне жұмыс істеуін қамтамасыз етуді ұйымдас- 
тыру; 

–  жұмыс орындарында жəне ұйым  қызметінің барлық са-
лаларында еңбекті қорғаудың нормативтік талапта-
рының орындалуын қамтамасыз ету; 

– еңбек жағдайын жəне еңбекті қорғауды жақсартуға, ең-
бекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіруге, сондай-ақ 
кəсіби аурулардың, жазатайым жағдайлардың жəне апат-
тардың алдын алуға бағытталған шараларды жүргізуге 
бастамашылық ету; 

– еңбек жағдайына жəне еңбекті қорғауға қатысты кез кел-
ген мəселелерді анықтау жəне тіркеу; 
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– еңбекті қорғауды жетілдіру бойынша шешімдердің 
орындалуын қамтамасыз ету жəне ұсыныстарды жасау; 

– еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестат-
тау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 

– қабылданған шешімдердің орындалуын тексеру; 
– сəйкессіздіктерді жоюды басқару; 
– еңбекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіру үшін ұйым-

ның басшылығымен оны қолдану жəне талдау мақсаты-
мен еңбекті қорғауды басқару жүйесінің жұмыс істеуі 
туралы есепті тұрақты беру. 

Басшылық өкілінің міндеттеріне еңбекті қорғауды мемле-
кеттік жəне қоғамдық бақылау органдарымен, ұйымның еңбек 
жағдайлары жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша басқа мүд-
делі тараптармен байланыс жасау кіреді.  

 
 
5.4. Ұйымдағы еңбекті қорғау талаптарын  
орындау бойынша қызметті бағалау  
 
Ұйымның (оның бөлімшелерінің) еңбекті қорғауды қам-

тамасыз ету жəне еңбекті қорғау талаптарын орындау бойынша  
қызметін бағалау  еңбекті қорғау бойынша барлық жұмыстың 
маңызды элементі болып табылды.  

Қазіргі кезде еңбекті қорғау бойынша жұмыстағы басты та-
быс критерийі ұйымда өндірістегі жазатайым жағдайлардың жə-
не кəсіби аурулардың жоқтығы болып табылады деген пікір та-
ралған. Формалды тұрғыдан қарағанда еңбекті қорғау мақсатына 
қол жеткізілген, бірақ ұйымдағы еңбекті қорғау бойынша жұмыс 
сапасын сипаттамайды. 

Өкінішке орай, еңбекті қорғау бойынша ешнəрсе жасамауға 
болатын жəне «жағымсыз жағдайлар» болмайтын қызметтің 
көптеген түрлері бар. Алайда  еңбекті қорғау бойынша күнделік-
ті жоспарлы жұмыс қана еңбек, материалдық жəне қаржылық 
қаражаттардың қомақты  шығындарымен апаттылықты, жарақат 
алуды жəне кəсіби ауруларды  төмен (нақты қолда бар техноло-
гияларды) «əлеуметтік қолданыстағы» деңгейде ұстап тұруға 
мүмкіндік береді.  
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Алайда табыстың «нөлдік» критерийлері жарияланса, олар-
ды  қайткен күнде де қамтамасыз ететін болады. Кеңінен қолда-
нылатын тəжірибе жарияланбайтын, бірақ еңбекті қорғауда 
жасырып қалуға болатынның бəрін жасырудан тұратындығы 
құпия емес, өйткені мұндай тəжірибе (оның моральсыздыға қа-
рамастан) өндірістік жарақат алу жəне кəсіби ауру бойынша 
«нашар» көрсеткіштерді төмендетеді. 

Қазіргі таңда еңбекті қорғау бойынша болжамды шараларды 
орындауды (басымдылық дəрежесі бойынша) бағалауға, оларға 
міндетті маңызды элементтердің минимумын қосуға негізделген 
мүлде басқа тəсілді дамыту керек.  

Біз мұндай ұйымдағы еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды 
ұйымдастырудың қажетті маңызды элементтеріне жатқызамыз:  

1) еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жүйе-
сінің (ЕҚЖҰЖ), ЕҚБЖ немесе кем дегенде жұмыскерлердің 
(əсіресе лауазымды тұлғалардың) арасында еңбекті қорғау бойын-
ша функционалдық міндеттерді бөлу туралы ереженің (бұй-
рықтың) болуы;  

2) лауазымдық нұсқауларда еңбекті қорғау бойынша бөлім-
нің, сондай-ақ жұмыс орындарындағы жəне жұмыс түрлеріне 
еңбекті қорғау бойынша нұсқаулардың болуы;  

3)  еңбек  жағдайлары  бойынша жұмыс орындарын аттестат-
тауды жүргізу (қауіптер мен кəсіби тəуекелдерді сəйкестендіру 
бойынша шаралар секілді);  

4) еңбекті қорғау бойынша нұсқамаларды жəне басқа оқыту 
түрлерін өткізу;  

5) жұмыскерлерді талап етілетін ЖҚҚ қамтамасыз ету;  
6) еңбекті қорғау бойынша құжаттаманы жүргізу;  
7) уəкілетті (сенім  жүктелген) тұлғалардың  институтының 

болуы;  
8)  еңбекті қорғау маманының (қызметінің) болуы;  
9) жұмыскерлерді сақтандыру;  
10) жұмыскерлердің тиісті медициналық тексерулерден өтуі. 
Бұл тізімге ХЕҰ-ЕҚБЖ 2001 нұсқаулығының талаптары 

неғұрлым жақын келеді. 
Негізінен, ХЕҰ-ЕҚБЖ 2001 нұсқаулығы ұйымдағы еңбекті 

қорғауды басқару жүйесінің  немесе олардың ішкі жүйелерінің 
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элементтерін бағалау үшін мақсаттылығына байланысты келе-
сілерді қамтуды ұсынады: 

– еңбекті қорғау саясатын (стратегиялық мақсаттарды); 
– жұмыскерлердің еңбекті қорғау бойынша жұмысқа қаты-

суын (еңбекті қорғау бойынша комитеттің (комиссия-
ның), уəкілетті (сенім жүктелген) тұлғалардың, еңбекті 
қорғау бойынша келісіммен ұжымдық шарттың болуы); 

– міндеттер мен жауапкершілікті (лауазымдық нұсқау-
ларда лауазымды тұлғалар үшін еңбекті қорғау бойынша 
бөлімнің болуы); 

– қызметкерлер құрамының еңбекті қорғау бойынша бі-
ліктілігі мен даярлығын (оқу жəне білімді тексерудің 
барлық түрлерін қоса); 

– еңбекті қорғауды басқару жүйесінің құжаттамасы; 
– ақпаратпен алмасу жəне тарату (жоғарыдан төменге жə-

не төменнен жоғарыға); 
– ЕҚБЖ жоспарлау, дамыту жəне жүзеге асыру; 
– ескерту жəне реттеу шаралары (қауіпті жəне зиянды өн-

дірістік факторлардан қорғау бойынша техникалық жəне 
ұйымдық сипаттағы); 

– технологиялық үдерістегі немесе жабдықтағы өзгерту-
лермен жəне жұмысқа жаңа қызметкерлерді қабылдау-
мен байланысты ЕҚБЖ өзгертулерді басқару; 

– апаттық жағдайлардың алдын алу, оларға жəне əрекет 
етуге даярлық; 

– қамтамасыз ету (ЖҚҚ жəне сертификатталған жабдық-
пен, таңбаланған заттармен жəне т.б.); 

– мердігерлік жұмыстар (апатты жағдайларда жауапкер-
шілікті бөлу бойынша, мердігердің негізгі ұйымның 
ЕҚБЖ талаптарын сақтау міндеттемелері бойынша мер-
дігермен шарт жасау); 

– еңбекті қорғау бойынша болжамды шараларды орындау-
дың мониторингі жəне нəтижелерін бағалау; 

– жұмыспен байланысты жарақаттарды, денсаулықтың на-
шарлауын, ауруларды жəне уақиғаларды, олардың қауіп-
сіздік пен денсаулықты қорғауды қамтамасыз ету 
бойынша қызметке əсерін тексеру; 
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– бақылауды жəне тексерулерді / аудитті ұйымдастыру; 
– басшылықпен ЕҚБЖ тиімділігін талдау; 
– еңбекті қорғау, жұмыстарды жетілдіру бойынша алдын 

алу жəне түзету əрекеттері; 
– барлық ЕҚБЖ-ны үздіксіз жетілдіру;  
– кез келген басқа мақсаттар мен тексеру / аудит объек-

тілері. 
Осы себепті еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ауқым- 

ды тексеру кезінде (аудит) еңбекті қорғауды басқару жүйеле-
рінің немесе олардың ішкі жүйелерінің жүзеге асырылатын 
элементтері: 

– еңбекті қорғау бойынша ұйымның саясаты мен мақсат-
тарын жүзеге асыру; 

– жұмыскерлердің толық қатысуына себін тигізу; 
– еңбекті қорғау бойынша қызметтің жəне алдыңғы тек-

серулердің нəтижелілігін бағалауға əсер ететін; 
– ұйымның іске қатысты ұлттық заңдармен жəне ереже-

лермен сəйкестікке қол жеткізуін қамтамасыз ету;  
– еңбекті қорғау бойынша үздіксіз жетілдіру жəне озық 

тəжірибенің мақсаттарына қол жеткізу болып табыла-
тындығы анықталуы тиіс. 

Бұл ретте тексеру құзырлы, қызметпен байланысты емес, 
ұйымда жұмыс істейтін немесе жұмыс істемейтін тұлғалармен 
жүргізілуі тиіс. 

Тексерудің нəтижелері мен қорытындыларының түзету шара-
лары үшін жауапты тұлғалардың назарына жеткізілуі маңызды. 
Бұл ЕҚБЖ жетілдіру үшін аудиттің нəтижелерін нақты пайда-
лануға мүмкіндік береді. Еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру барлық басшы  арасында бөлінетіндіктен жəне бұл 
жауапкершіліктің ауқымды үлесі бірінші басшыға жүктелетін-
діктен, ұйымның жоғары басшылығының қабылданған шешім-
дердің нəтижелілігін мерзімді түрде бағалап тұруы əрі қажетіне 
қарай  түзетулерді енгізуі керек. 

Құрылымдық бөлімшелердің директорлары, бас инженерле-
рі, сондай-ақ ірі кəсіпорынның бас инженері немесе бас дирек-
торы тоқсанына бір реттен сирек емес бас мамандардың, цех-
тардың, қызметтердің бастықтарының жиналыстарында  немесе 
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техникалық кеңестерде, еңбекті қорғау бойынша тұрақты жұмыс 
істейтін комиссияның отырыстарында кəсіподақ органының 
қатысуымен: 

– өткен кезең үшін еңбекті қорғау саласындағы жұмыс-
тардың, еңбекті қорғау бойынша жоспарлардың, жоспар-
лы шаралардың орындалу барысының қорытындыларын 
шығаруы тиіс; 

– тексерулердің нəтижелерін қарастыруы тиіс; 
– жарақат алу, кəсіби ауру, апаттылық жəне еңбекті қор-

ғаудың басқа мəселелерінің жағдайын қарастыруы тиіс; 
– цехтардың, учаскелердің, бөлімдердің, қызметтердің 

бастықтарының ақпараттарын тыңдауы, бұл мəселелер 
бойынша басшылардың жұмыстарына баға беруі, оны 
жасқарту бойынша шараларды анықтауы тиіс; 

– ұзақ уақыт жарақат алусыз жəне еңбекті қорғау ереже-
лері мен нормаларын бұзушылықсыз жұмыс істеген 
құрылымдық бөлімшелерді көтермелеу туралы ұсыныс-
тарды, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілік туралы, еңбек-
ті қорғау бойынша ережелер мен нормаларды дөрекі 
бұзушылыққа жол берген тұлғалар алып отырған қыз-
меттеріне сəйкестігі туралы тиісті ұсыныстарды тың-
дауы тиіс. 

Мəселелерді талқылау жəне шешім қабылдау жиналыстың 
(техникалық кеңестің, отырыстың) хаттамасымен ресімделеді 
жəне орындауға міндетті болып табылады. Ұйым бойынша қа-
жетті жағдайларда бұйрық шығарылады. 

Басшылықпен ЕҚБЖ тиімділігін талдау: 
– қызметтің жоспарланған мақсаттарына қол жеткізуді 

анықтау үшін  еңбекті қорғауды басқару жүйесінің жал-
пы стратегиясын бағалауы тиіс; 

– еңбекті қорғауды басқару жүйесі ұйымының жəне оның 
мүдделі тараптарының, қызметкерлері мен басшылық, 
қадағалау жəне бақылау органдарын қоса, жалпы қажетті-
ліктерін қанағаттандыру мүмкіншілігін бағалауы тиіс; 

– еңбекті қорғауды басқару жүйесін, еңбекті қорғау бойын-
ша саясатты жəне мақсаттарды қоса, өзгерту қажеттілігін 
бағалауы тиіс; 



55 

– кемшіліктерді уақытылы жою үшін қандай əрекеттердің 
қажет екендігін анықтауы керек, ұйымның басқару құры-
лымының басқа тараптарының құралдарын жəне орын-
далу нəтижелілігін бағалауды қоса; 

– оңтайлы жоспарлау жəне үздіксіз жетілдіру мақсаттарында 
кері байланысты қамтамасыз етуі тиіс, басымдылықтарды 
анықтауды қоса; 

– еңбекті қорғау бойынша ұйымның мақсаттарына қол 
жеткізудегі ілгерілеуді жəне түзету əрекеттерінің жігер-
лілігін бағалауы тиіс;  

– ЕҚБЖ тиімділігін басшылықпен алдыңғы талдаулар 
кезінде белгіленген əрекеттердің тиімділігін бағалауы 
тиіс. 

Бұл орайда басшылықпен ЕҚБЖ тиімділігін талдау ескеруі 
тиіс: 

– жұмыспен байланысты жарақаттарды, денсаулықтың 
нашарлауын, ауруларды жəне уақиғаларды тексеру нə-
тижелерін; орындалуы мен нəтижелілігін бағалауды үз-
діксіз бақылау; аудиторлық қызмет;   

– қосымша ішкі жəне сыртқы факторлар, сондай-ақ өзгер-
тулер, еңбекті қорғауды басқару жүйесіне əсер етуі 
мүмкін ұйымдастыруды қоса; 

Басшылықпен ЕҚБЖ тиімділігін талдау қорытындылары 
құжатпен ресімделуі жəне ресми түрде назарларына жеткізілуі 
тиіс: 

– еңбекті қорғауды басқару жүйесінің нақты элементі 
(элементтері) үшін жауапты тұлғалардың, олардың тиісті 
шараларды қабылдай алулары үшін;  

– еңбекті қорғау жөніндегі комитеттің, жұмыскерлердің 
жəне олардың өкілдерінің. 

Көптеген ұйымдар үшін мұндай талдау жұмыстардың жал-
пы қорытындысын жасауға жылына бір рет дайындалуы мүмкін. 
Бұл ретте еңбекті қорғау бойынша ұйым  саясатының негізгі 
бағыттарын əзірлеу (нақтылау) жүзеге асырылады. «Ұйымдағы 
еңбекті қорғау жағдайын талдау жəне оны жетілдіру жолдары» 
баяндамасын дайындау еңбекті қорғау саласындағы ұйымның 
стратегиялық жоспарлауын ұйымдастырудың негізгі нысаны 
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болып табылады. Жоғарыда аталған баяндаманы дайындауға 
ұйымның барлық бөлімшелері қатысады. Баяндаманың міндет-
тері, құрылымы, дайындау тəртібі ұйым  басшысының тиісті 
бұйрығымен белгіленеді. 

Ұйым  басшысының немесе жоғары тұрған ұйымның баян-
даманы бекіту (мақұлдау) туралы шешімі шараларды əрі қарай 
жоспарлау жəне еңбекті қорғау талаптарын ұйымның қызметін 
басқарудың барлық деңгейлерінде қамтамасыз ету бойынша 
шығындарды негіздеу үшін ұйым  саясатының басымдылық-
тарын белгілейді. 

Жұмыс берушімен немесе жоғары жауапкершілікке ие тұл-
ғамен еңбекті қорғауды басқару жүйесінің тиімділігін мерзімді 
талдаулардың жиілігі мен ауқымын ұйым қызметінің қажет-
тіліктері жəне жағдайларына сəйкес анықтау керек. 
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6-тарау 
ҰЙЫМНЫҢ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН  
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫ ЖƏНЕ  
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ТАЛАПТАРЫ БОЙЫНША  
БІЛІМДЕРІН ТЕКСЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ  
 
 
6.1. Еңбекті қорғауға оқыту мəні мен мақсаты  
 
Еңбекті қорғауды корпоративтік басқару жүйесін ұйымдас-

тырумен айналыса отырып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйе-
сіндегі неғұрлым əлсіз тізбектің – адам факторы, яғни жұмыс-
кердің өзі екендігін тұрақты есте сақтау қажет. 

Əрбір адам кейбір бір мағыналы емес анықталатын, бірақ 
кəсіби маңызды қасиеттермен сипатталады, мысалы, өмір сүру 
күші (дене күші жағдайы, төзімділік, ширақтық, оптимизм); бел-
сенділік, қарқындылық (еңбекке қабілеттілік, еңбек қызметінің 
ырғағы, ынтагерлік); агрессияшылдық немесе иланушылық 
(өзін-өзі танытушылыққа беталыс жəне көмек немесе қорғаныс 
іздеуге бейімділік); сенсорлық саласының даму дəрежесі (сезу 
органдары); қызбалық; сезімталдылық, көпшілдік, аллоцентризм 
(басқаларды жақсы түсіну үшін өзін басқалардың орнына қоюға 
бейімділік) немесе эгоцентризм (басқаларды тек өзінің «менін» 
салыстырумен қарастыру бейімділігі); спонтандылық немесе 
реакциясының баяулығы; психикалық энергия деңгейі (қар-
сыласуға, өзін-өзі бақылауға əр түрлі беталыстарды үйлестіруге 
қабілеттілік); сана өрісінің үлкендігі немесе шағындылығы (бір 
уақытта көптеген объектілерді қабылдау немесе басқаларынан 
оқшаулана отырып, тек біреуіне ғана назарын шоғырландыру 
қабілеті); тəжірибелік ақыл, логикалық ақыл, шығармашылық 
ақыл жəне т.б. 

Жұмыскерлердің  құзырлығын / біліктілігін дене күшінің 
қажетті жұмсалуымен немесе ақыл-ой еңбегімен, кəсіби білім-
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дерімен, жалпы білімділігімен жəне зеректілігімен, арнайы дағ-
дыларымен, алдыңғы жұмыс тəжірибесімен, жеке тəртіптілімен 
жəне жауаптылығымен байланысты кəсіби талаптары тұрғы-
сынан қарастыруға болады. 

Əрбір жұмыскердің кəсіби дайындық деңгейі, еңбекті қор-
ғау бойынша дайындығын қоса, оның мамандығына, лауазымы-
на жəне / немесе орындалатын (уақытша болсын) жұмысының 
сипатына сəйкес келу керектігі баршаға мəлім. 

Өз өндірісінің барлық бөлімшелерінің табысты жұмысы үшін 
жұмыс беруші жұмыскерлерін уақытылы кəсіби даярлаумен 
жəне қайта даярлумен, өндірістен қол үзумен немесе қол үзбей 
олардың біліктіліктерін көтеруді қамтамасыз етуге тырысуы 
тиіс. Кез келген мəселелерді зерделеу кезінде еңбекті қорғау 
талаптарын зерделеуге уақыт бөлудің пайдалы екендігін ескер-
теміз. 

Сонымен қатар жұмыс беруші барлық бөлімшелерді жұмыс-
тарды жүргізудің қауіпсіз əдістері мен тəсілдеріне оқытуды; ең-
бекті қорғау талаптарына оқытуды жəне еңбекті қорғау бойынша 
білімін тексеруді; қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын 
жұмыскерлердің өнеркəсіптік  қауіпсіздік бойынша оқытуды, 
аттестаттауды жəне білімін тексеруді, өнеркəсіп қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау талаптарын орындау бойынша нұсқауларды; 
жұмыс орындарындағы тағылымдамаларды; белгіленген тəртіпте 
оқудан, нұсқамадан, тағылымдамадан жəне өнеркəсіптік қауіп-
сіздік жəне еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруді қамтама-
сыз етуі тиіс [7]. 

Оқудың оң нəтиже  беруі үшін  ол ересек адамдарды оқы-
тудың педагогикалық əдістерін ескере отырып, жұмыс орнының 
нақты анықталған қажеттіліктеріне негізделуі тиіс. Еңбекті 
қорғау саласында оқыту формалды түрде жүргізілмеуі жəне 
осылайша жазатайым жағдайлар тəуекелін еріксіз əрі жанама 
арттыра отырып, жұмыскерлердің білім деңгейлерінде де, нақты 
жағдайда да жалған өзіне-өзі сенушілігінің туындауына себін 
тигізбеуі тиіс. Еңбекті қорғау талаптарына оқыту қауіпсіз жəне 
өнімді кəсіби еңбек дағдыларына оқытумен мүмкіндігінше 
біріктірілуі тиіс. Бұл ретте жұмыскерлердің қажетті дағдылары 
мен білімдерінің деңгейін ескеру қажет. 
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Сонымен қатар  жұмыс орнында тұрақты жəне үздіксіз 
негізде алған білімдері мен дағдыларын іс жүзінде бекіту үшін 
жағдай жасау мақсатты. Мұндай жағдайларды жасау басшы-
лардың, мамандардың, еңбекті қорғау жөніндегі бірлескен коми-
теттердің (комиссиялардың) жəне уəкілетті (сенім жүктелген) 
тұлғалардың күнделікті міндеттері болуы тиіс. Бұл жұмыс ор-
нында қызметті тұрақты бақылау арқылы  жұмысты дұрыс 
орындауды мойындау жəне қысқа кездесулердің, хабарламалар 
мен плакаттардың көмегімен күнделікті еске салу арқылы іске 
асырылуы мүмкін [8]. 

 
 
6.2. Басшылар мен мамандарды оқыту тəртібі 
  
Дүние жүзілік жəне ресейлік тəжірибе жұмыскерлерді ең-

бекті қорғау талаптарына оқыту өндірістік жарақат алу мен кəсі-
би ауруды елеулі төмендететіндігін көрсетеді. Сол себепті өн-
дірістік жарақат алу жəне кəсіби аурудың алдын алудың маңыз-
ды элементтерінің бірі үздіксіз көп деңгейлі, мақсатты қызмет-
керлердің еңбекті қорғау бойынша біліктіліктері мен кəсіби 
сауаттылығы болып табылады.  

ҚР Еңбек кодексінің 313-бабына сəйкес, барлық жұмыскер-
лер, оның ішінде ұйымның басшылары, сондай-ақ жұмыс беру-
ші жеке кəсіпкерлер еңбекті қорғау бойынша оқудан жəне ең-
бекті қорғау талаптары бойынша білімін тексеруден өтуге мін-
детті. 

Барлық жұмыскерлердің, ұйымның басшыларын қоса  еңбекті 
қорғау бойынша оқыту жəне білімдерін тексеру белгіленген: 

– ҚР Еңбек кодексімен; 
– МЕМСТ 12.0.004-90 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттары-

ның жүйесі. Еңбек қауіпсіздігіне оқытуды ұйымдастыру. 
Жалпы ережелер»;  

– ҚР үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы №1225 қаулы-
сымен бекітілген «Қызметкерлердi еңбек қауiпсiздiгi 
жəне еңбектi қорғау мəселелерi бойынша оқыту, нұсқама 
беру жəне олардың бiлiмдерiн тексеру қағидалары мен 
мерзімі». 
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Сонымен қатар арнайы жұмыстарды орындау кезіндегі 
еңбек қауіпсіздігі бойынша оқыту тəртібі белгіленген тəртіпте 
бекітілген қауіпсіздік ережелерімен немесе белгілі бір техноло-
гиялық үдерістер мен жұмыс түрлеріне ЕҚБЖ жүйесінің мемле-
кеттік стандарттарымен келісілуі мүмкін. 

Ұйымның басшылары мен мамандары жұмысқа кіру кезінде 
лауазымдық міндеттерінің көлемінде бірінші айда еңбекті қор-
ғау бойынша арнайы оқудан өтеді.  

Қызметке жаңа тағайындалған ұйымның басшылары жəне 
мамандары өз бетімен қызметке жұмыс берушімен (немесе 
онымен уəкілеттік берілген тұлғамен) лауазымдық міндеттері-
мен, оның ішінде еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдас-
тыру тəртібін, оларға сеніп тапсырылған объектілердегі (ұйым-
ның құрылымдық бөлімшелерінде) еңбек жағдайларын рет-
тейтін жұмыс берушіде қолданыстағы жергілікті нормативтік 
актілермен таныстырғаннан кейін рұқсат етіледі.  

Басшылар мен мамандарды еңбекті қорғауға оқыту ұйым-
ның өзінің немесе бөгде білім беру мекемесінің, оларда білім 
беру қызметін жүргізу құқына лицензиясы, еңбекті қорғау сала-
сында мамандандырылған оқытушылар құрамы  жəне тиісті ма-
териалдық-техникалық базасы болған жағдайда, еңбекті қорғау  
жөніндегі тиісті бағдарламасы бойынша жүргізіледі.  

Ұйымда басшылар мен мамандарды еңбекті қорғауға оқыту 
еңбекті қорғау бойынша оқыту бағдарламалары мен үлгілік оқу 
жоспарларының  негізінде əзірленетін жəне ұйымның басшысы-
мен бекітілетін еңбекті қорғау жөнінде оқытудың жұмыс бағдар-
ламалары бойынша жүргізіледі.  

Басшылар мен мамандарды еңбекті қорғау бойынша оқыту 
барысында дəрістер, семинарлар, əңгімелесулер, жеке немесе 
топтық консультациялар, іскерлік ойындар жəне т.б. өтекізіледі, 
еңбекті қорғау бойынша бағдарламаларды, модульдік жəне ком-
пьютерлік бағдарламаларды өз бетімен оқу, сондай-ақ қашықтан 
оқу элементтері қолданылуы мүмкін.  

Жұмыс мамандықтарының жұмыскерлерінің еңбекті қорғау 
талаптарының теориялық білімдеріне жəне қауіпсіз жұмыс 
істеуде тəжірибелік дағдыларын тексеруді тікелей жұмыс бас-
шылары  еңбекті қорғау бойынша ережелер мен нұсқаулардың 
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талаптарын білу көлемінде өткізеді, ал қажетіне қарай  еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың қосымша арнайы талаптарын 
білу көлемінде. 

Басшылар мен мамандар еңбекті қорғау талаптарының білі-
мін кезекті тексеруден үш жылда бір реттен сирек емес өтеді. 

Жұмыскерлердің еңбекті қорғау талаптарының білімін ке-
зектен тыс тексеру алдыңғы тексеруді жүргізу мерзіміне тəуел-
сіз жүргізіледі: 

– еңбекті қорғау талаптары мазмұндалатын жаңа заңнама-
лық жəне басқа нормативтік құқықтық актілерді ендіру 
немесе оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу ке-
зінде. Бұл ретте тек осы заңнамалық жəне норматвитік 
құқықтық актілер бойынша білімін тексеру жүзеге асы-
рылады; 

– жұмыскерлердің еңбекті қорғау бойынша қосымша бі-
лімдерін талап ететін жаңа жабдықты пайдалануға енгізу 
жəне технологиялық үдерістерді өзгерту кезінде. Бұл 
жағдайда тиісті өзгертулермен байланысты еңбекті қор-
ғау талаптары бойынша білімін тексеру жүзеге асыры-
лады; 

– жұмыскерлерді басқа жұмысқа тағайындау немесе ауыс-
тыру кезінде, егер жаңа міндеттері еңбекті қорғау бо-
йынша қосымша білімдерді талап ететін болса (олармен 
өздерінің лауазымдық міндеттерін орындауды бастағанға 
дейін); 

– еңбекті қорғау талаптарын бұзушылық жəне еңбек қауіп-
сіздігі мен еңбекті қорғау талаптарын жеткіліксіз білуі 
анықталған кезде еңбек инспекциясының, басқа мемле-
кеттік қадағалау жəне бақылау органдарының лауазым-
ды тұлғаларының, сондай-ақ жұмыс берушінің (немесе 
онымен уəкілеттік берілген тұлғаның) талап етуі бойынша; 

– орын алған апаттар мен жазатайым жағдайлардан кейін, 
сондай-ақ жұмыскерлермен еңбекті қорғау бойынша 
нормативтік құқықтық актілердің талаптарын бірнеше 
дүркін бұзушылық анықталған кезде; 

– берілген қызметінде жұмыста бір жылдан астам уақыт 
үзіліс болғанда. 
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Еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін кезектен тыс 
тексеру рəсімінің көлемі мен тəртібі оны өткізуді бастаған та-
раппен анықталады.  

Ұйымдарда қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптары 
бойынша білімдерін тексеруді жүргізу үшін жұмыс берушінің 
(басшының) бұйрығымен (өкімімен) белгіленген тəртіпте оқудан 
өткен үш адамнан кем емес еңбекті қорғау жəне еңбекті қорғау 
талаптары бойынша білімді тексеру комиссиясы құрылады. 

Ұйымның еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін тексе-
ру комиссиясының құрамына ұйымның жəне оның құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары, еңбекті қорғау қызметтерінің ма-
мандары, бас мамандар (технолог, механик, энергетик жəне т.б.) 
кіреді. Комиссия жұмысына аталған жұмыс берушінің жұмыс-
керлерінің мүддесінде өкілдік ететін сайланбалы кəсіподақ 
органының өкілдері, оның ішінде еңбекті қорғау бойынша уə-
кілетті (сенім жүктелген) тұлғалар қатыса алады. Жұмыскерлер-
дің еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін тексеру еңбекті 
қорғау бойынша нормативтік құқықтық актілерге сəйкес жүргі-
зіледі, талаптарды қамтамасыз ету жəне сақтау олардың лауа-
зымдық міндеттерін, өндірістік қызметінің сипатын ескере оты-
рып, олардың міндеттеріне кіреді. 

Ұйымның жұмыскерлерінің еңбекті қорғау талаптары 
бойынша білімін тексеру нəтижелері хаттамамен ресімде- 
леді. 

Еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін тексеруден та-
бысты өткен жұмыскерге еңбекті қорғау талаптары бойынша бі-
лімін тексеру комиссиясы  төрағасының қолтаңбасы қойылған, 
еңбекті қорғау бойынша оқуды жəне еңбекті қорғау талаптары 
бойынша білімін тексеруді жүргізген ұйымның мөрімен бекі-
тілген куəлік беріледі. 

Еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін тексеруден 
өтпеген жұмыскер оқудан өткеннен кейін бір айдан кеш емес 
мерзімде қайталап білімін тексеруден өтуге міндетті. 

Еңбекті қорғау бойынша оқыту сапасы жəне еңбекті қорғау 
бойынша бекітілген бағдарламалардың орындалуы үшін жауап-
кершілікті оқытушы ұйым жəне ұйымның жұмыс берушісі Қа-
зақстан Республикасының заңнамасымен беліленген тəртіпте 
көтереді. 
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Жұмыскерлердің, оның ішінде басшылардың еңбекті қорғау 
талаптары бойынша білімін тексерудің уақытында жүргізілуін 
бақылау мемлекеттік еңбек инспекциясы органдарымен жүзеге 
асырылады. 

 
 
6.3. Медициналық көмек көрсету тəсілдеріне  
оқыту жəне нұсқаулық беру  
 
Барлық жұмысқа жаңа қабылданғандар үшін, сондай-ақ бас-

қа жұмысқа ауыстырылған тұлғалар үшін жұмыс беруші еңбек-
ті қорғау бойынша нұсқаманы жүргізуге, жұмыстарды орындау-
дың қауіпсіз əдістері мен тəсілдеріне жəне зардап шегушілерге 
алғашқы көмек көрсетуге оқытуды ұйымдастыруға міндетті.  

Белгіленген тəртіпте оқудан, еңбекті қорғау бойынша нұсқа-
мадан өтпеген тұлғаларды жұмысқа жіберуге тыйым салы-
нады.  

Барлық жұмысқа қабылданатын тұлғалар, сондай-ақ ұйымға 
іссапармен келген жұмыскерлер жəне бөлінген учаскеде жұмыс-
тарды орындайтын бөгде ұйымдардың (басқа жұмыс беруші-
лердің) жұмыскерлері, тиісті деңгейдегі білім беру мекемеле-
рінде оқитын, ұйымда өндірістік машықтанудан өтетін  жəне 
ұйымның өндірістік қызметіне қатысатын басқа тұлғалар белгі-
ленген тəртіпте кіріспе нұсқамадан өтеді, нұсқаманы еңбекті 
қорғау бойынша маман немесе жұмыс берушінің бұйрығымен 
осы міндеттер жүктелген жұмыскер  өткізеді.  

Еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқама заңнамалық актілер-
дің жəне басқа нормативтік құқықтық актілердің, жұмыс беру-
шінің өндірістік қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып əрі 
жұмыс берушімен белгіленген тəртіпте бекітілген жұмыс беру-
шінің жергілікті актілерінің негізінде əзірленген бағдарлама 
бойынша жүргізіледі. 

Еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқамадан басқа жұмыс 
орнындағы алғашқы нұсқама, қайталама, жоспардан тыс жəне 
мақсатты нұсқамалар жүргізіледі. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама, қайталама, жоспардан 
тыс жəне мақсатты нұсқамаларды еңбекті қорғау бойынша оқудан 
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жəне еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін тексеруден 
белгіленген тəртіпте өткен жұмыстың тікелей басшысы (өнді-
руші) (шебер, прораб, оқытушы жəне т.б.) өткізеді.  

Еңбекті қорғау бойынша нұсқамаларды өткізуге жұмыскер-
лерді қауіпті немесе зиянды өндірістік факторлармен таныс-
тыру, жұмыс берушінің жергілікті нормативтік актілерінде маз-
мұндалған еңбекті қорғау талаптарын зерделеу, еңбекті қорғау 
бойынша нұсқауларды, техникалық, пайдалану құжаттамала-
рын, сондай-ақ жұмысты орындаудың қауіпсіз əдістері мен тə-
сілдерін қолдануды қоса, кіреді. 

Еңбекті қорғау бойынша нұсқама жұмыскермен жұмыстың 
қауіпсіз тəсілдері бойынша алған білімдері мен дағдыларын 
нұсқаманы жүргізген тұлғамен ауызша тексерумен аяқталады. 

Нұсқамалардың барлық түрлерін өткізу тиісті нұсқамаларды 
жүргізу журналдарына тіркеледі (белгіленген жағдайларда – 
жұмысты жүргізуге рұқсат-нарядтарында), нұсқама алушының 
қолтаңбасы жəне нұсқаманы өткізушінің қолтаңбасы, сондай-ақ 
нұсқаманы өткізу күні көрсетіледі. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама өз бетімен жұмыс 
істеуді бастағанға дейін жүргізіледі: 

– барлық жаңа қабылданған жұмыскерлермен, екі айға 
дейін немесе негізгі жұмыс уақытынан бос кезінде (қо-
сымша істеуші) маусымдық жұмыстарды орындау мерзі-
міне жасалған еңбек шартының шарттарында жұмысты 
орындайтын, сондай-ақ жұмыс берушімен берілетін, 
олармен өз есептерінен сатылып алынатын мате-
риалдарды, құралдарды жəне механизмдерді пайдалана 
отырып, үйде жұмыс істейтін (үйде істеуші) жұмыскер-
лерді қоса; 

– басқа құрылымдық бөлімшеден белгіленген тəртіпте 
ауыстырылған жұмыскерлермен  немесе олар үшін жаңа 
жұмысты орындау тапсырылатын жұмыскерлермен; 

– бөгде жұмыс берушілердің іссапармен келген жұмыскер-
лерімен, тиісті деңгейдегі білім беру мекемелерінде 
оқитындармен, өндірістік тəжірибеден (тəжірибелік 
сабақтар) өтушілермен  жəне жұмыс берушінің / ұйым-
ның өндірістік қызметіне қатысатын басқа тұлғалармен. 
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Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама ұйымның құрылым-
дық бөлімшелерінің басшыларымен заңнамалық жəне басқа 
еңбекті қорғау бойынша нормативтік құқықтық актілердің, 
ұйымның жергілікті нормативтік актілерінің, еңбекті қорғау 
бойынша нұсқауларды техникалық жəне пайдалану құжаттарын 
қоса, талаптарына сəйкес белгіленген тəртіпте əзірленген жəне 
бекітілген бағдарламалар бойынша жүргізіледі. 

Жабдықты пайдаланумен, қызмет көрсетумен, сынақтан 
өткізумен, жөндеумен, электрлендірілген немесе басқа құралды 
пайдаланумен, шикізатты жəне материалдарды сақтаумен жəне 
қолданумен байланысты емес жұмыскерлер жұмыс орнындағы 
алғашқы нұсқамадан өтуден босатылулары мүмкін. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқамадан өтуден босатылған 
жұмыскерлердің мамандықтары мен қызметтерінің тізімі жұмыс 
берушімен бекітіледі.  

Алғашқы нұсқамадан өткен барлық жұмыскерлер алты айда 
бір реттен сирек емес жұмыс орнында əзірленген бағдарлама 
бойынша қайталама нұсқамадан  өтеді. 

Жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі: 
– қолданысқа еңбектi қорғау талаптарынан тұратын жаңа 

заңнамалық жəне басқа нормативтік актілер, сондай-ақ 
еңбекті қорғау бойынша нұсқаулар енгізілген немесе 
олар өзгертілген кезде; 

– технологиялық үдеріс өзгерген, жабдықтар, құрылғы- 
лар, құралдар жəне еңбек қауiпсiздiгiне əсер ететiн бас- 
қа да факторлар ауыстырылған немесе жаңартылған  
кезде; 

– жұмыскерлермен еңбекті қорғау талаптары бұзылған 
кезде, егер бұл бұзушылықтар ауыр салдарлардың бас-
талуына нақты қауіп төндіретін болса (өндірістегі жаза-
тайым жағдай, апат жəне т.б.); 

– мемлекеттік қадағалау жəне бақылау органдарының 
лауазымды тұлғаларының талап етуі бойынша; 

– жұмыстағы үзілістер кезінде (зиянды жəне (немесе) қа-
уіпті жағдайлармен жұмыстар үшін 30 күнтізбелік күн-
нен астам, ал қалған жұмыстар үшін екі айдан астам); 

– жұмыс берушінің шешімі бойынша. 
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Мақсатты нұсқама бiржолғы жұмыстарды орындаған кезде 
жүргiзiледi, авария, табиғи апаттардың зардаптарын жою, наряд-
рұқсатнама, рұқсат немесе басқа арнайы құжаттар ресiмделетiн 
жұмыстарды жүргiзу кезінде, сондай-ақ ұйымда көпшілік шара-
ларды жүргізу кезінде өткізіледі. 

Жеке салалар мен ұйымдардың жұмыскерлерінің еңбекті 
қорғау бойынша нұсқамаларының барлық түрлерін өткізу- 
дің нақты тəртібі, шарттары, мерзімдері жəне мерзімділігі тиіс-
ті  еңбек  қауіпсіздігі  мен еңбекті  қорғау бойынша салалық, 
салааралық нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. 

Жұмыс беруші жұмысқа қабылдағаннан кейін бір ай ішінде 
барлық жұмысқа қабылданған тұлғаларды, сондай-ақ басқа 
жұмысқа ауыстырылған тұлғаларды жұмыстарды орындаудың 
қауіпсіз əдістер мен тəсілдеріне оқытуды ұйымдастыруға мін-
детті. 

Еңбекті қорғау бойынша оқыту жұмыс мамандықтарының 
жұмыскерлерін қайта даярлау жəне оларды басқа жұмыс маман-
дықтарына оқыту кезінде жүргізіледі. 

Жұмыс беруші зиянды жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдай-
ларымен жұмысқа қабылданатын тұлғаларды жұмыс орнында 
машықтанумен жəне емтихан тапсырумен жұмыстарды орын-
даудың қауіпсіз əдістері мен тəсілдеріне оқытуды, ал еңбек 
қызметінің барысында   еңбекті қорғау бойынша мерзімдік оқы-
туды жəне еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін тексеруді 
жүргізуді қамтамасыз етеді. Аталған жұмыстарға алғаш рет 
келген жұмыс мамандықтарының жұмыскерлері  немесе маман-
дық бойынша жұмыста (жұмыстың түрі) бір жылдан астам үзіліс 
болған жұмыскерлер бұл жұмыстарға тағайындалғаннан кейін бір 
ай ішінде еңбекті қорғау талаптарына оқытудан жəне білімін 
тексеруден өтеді. 

Жұмыс мамандықтарының жұмыскерлерін еңбекті қорғау 
бойынша оқыту жəне еңбекті қорғау талаптары бойынша білімін 
тексеру тəртібі, нысаны, мерзімділігі жəне ұзақтығы жұмыс 
берушімен жұмыстың нақты түрлерінің қауіпсіздігін реттейтін 
нормативтік құқықтық актілерге сəйкес белгіленеді. 

Жұмысқа жаңа қабылданғандар (сондай-ақ басқа жұмысқа 
ауыстырылған тұлғалар) үшін жұмыс беруші зардап шегушілер-
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ге алғашқы көмек көрсету тəсілдеріне оқытуды ұйымдастыруға 
міндетті. 

Зардап шегушіге медициналық қызметкерлер келгенге дейін 
алғашқы көмек көрсету қажеттілігі даусыз. Уақытында көрсетіл-
ген көмек (алғашқы 30 минут) жарақаттану салдарының 
ауырлығын елеулі азайтады, оның ішінде өлім ықтималдылы-
ғын, зардап шегушілердің арасында мүгедектік деңгейін төмен-
детеді, жарақаттан кейін қалпына келтіру емінің мерзімін қыс-
қартады жəне зардап шегушінің бұрынғы еңбек қызметіне 
неғұрлым ерте қайтуына мүмкіндік береді.  

Əлемдік тəжірибе зардап шегушілерге алғашқы көмек көр-
сету тəсілдеріне бұрын оқытылған жұмыскерлердің əрекеттері-
нің жоғары тиімділігі туралы куəландырады.  

Алғашқы көмекті оқиға орнына бірінші келген тұлға көрсе-
теді (зардап шегушімен / ауырған адамның қасында). Біліктілік 
дəрежесі бойынша бұл адамдар  алғашқы жедел көмек көрсету 
бойынша кəсіпқойлар (дəрігерлер немесе фельдшерлер), меди-
циналық (жоғары немесе орта) білімі бар тұлғалар, алғашқы меди-
циналық көмек көрсету бойынша арнайы дайындықтан өткен, 
бірақ медициналық білімі жоқ кəсіпқой құтқарушылар, қандай да 
бір алғашқы көмек көрсету бойынша дайындықтан өткен немесе 
өтпеген басқа тұлғалар (медициналық білімі жоқ) болуы мүмкін. 

Жұмыс мамандықтарының барлық жұмыскерлерін оқыту 
жалпы таныстыру сипатында болады жəне бұл жұмыскерлердің 
білімі мен іскерлігін біртіндеп бекіту үшін жыл сайын қайта-
ланады. Тəжірибе көрсетіп отырғандай, жарақат алудың жоғары 
қауіп-қатерімен жұмыс мамандықтарының жұмыскерлері (жүр-
гізушілер, электр техникалық қызметкерлер жəне т.б.), сондай-
ақ ауысымдағы бір-екі жұмыскер жəне т.б. неғұрлым күшей-
тілген дайындықтан өтулері тиіс, бірінші кезекте алғашқы көмек 
көрсетудің негізгі тəсілдерінің дағдыландыру бойынша тəжіри-
белік сабақтар есебінен. 

Жұмыс мамандықтарының жұмыскерлерін оқытуды / дайын-
дауды білікті, медициналық білімі бар жəне алғашқы көмек көр-
сету бойынша арнайы дайындықтан өткен оқытушымен арнайы 
əзірленген бағдарламалар бойынша (аталған мамандықтарға 
арналған талаптарға жəне ұйымның қажеттіліктеріне бейім-
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делген) белгіленген тəртіпте мақұлданған жəне ұсынылған тиісті 
оқу құралдарын жəне қажетті жабдықты (жаттығу құрылғы-
ларын) пайдалана отырып, жүргізілуі тиіс.  

Сонымен қатар  жұмыс орындарында алғашқы көмек көрсе-
ту құралдарының болуын қамтамасыз ету, алғашқы көмек көр-
сетудің əр түрлі тəсілдерінің нұсқауларын көрінетін жерге 
орналастыру (плакаттар, брошюралар, суретті оқу құралдары 
жəне басқа көрнекі материалдар), алғашқы көмек көрсету құрал-
дарын (дəрі-дəрмек қобдишаларын) тəртіпте ұстау үшін жауап-
ты тұлғаны тағайындау; көрінетін жерде алғашқы көмек көрсету 
дағдылары бар жұмыскерлер туралы мəліметтерді басып шыға-
рылған түрде орналастыру, жұмыс мамандығының жұмыскер-
леріне өндірістегі жазатайым жағдай туындаған кезде қалай 
əрекет ету керектігін, қандай қосымша құралдарды пайдалану, 
оларды қайдан алу  жəне алғашқы көмекті алу үшін кімге жəне 
қайда бару керектігін түсіндіру қажет.  

Алғашқы көмек көрсету құралдарының қол жетімділігін 
жəне оны арнайы оқытылған жұмыскермен көрсетуді, сондай-ақ 
кəсіпорынның аумағынан тысқары медициналық қызметпен 
жедел байланысу мүмкіндігін, сондай-ақ жарақат алған немесе 
кездейсоқ ауырып қалған жұмыскерді денсаулық сақтау меке-
месімен немесе үйіне (көрсетілген кездерде) жеткізуді қамтама-
сыз ету маңызды. 

Бұл үшін алғашқы медициналық көмек көрсету құрал-
дарының орналасу орны тиісті жолмен белгіленуі  жəне жеңіл 
қол жеткізілетін жерде орналасуы тиіс. Сонымен қатар  көріне-
тін жерде жедел медициналық көмекті шақыру телефондарының 
нөмірлері ілінуі, жедел медициналық көмектің кəсіпорынның 
аумағы бойынша жылдам жету жəне қозғалу мүмкіндігі қарас-
тырылуы тиіс. 
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7-тарау 
ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ  
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  
 
 
7.1. Өндіріс үдерістерінің қауіпсіздігін  
қамтамасыз етудің жалпы ұғымдары  
жəне негізгі бағыттары  
 
Кез келген өндіріс əр түрлі үдерістің жиынтығынан тұрады, 

олардың арасында өнімді өндірумен тікелей байланыс үде-
рістерді ерекше бөледі. 

Бұл үдерістерді олардың соңғы өнімді дайындаудағы рөл-
дерінің қағидаты бойынша бөледі: 

– негізгі үдерістер – бұл технологиялық үдерістер, олар-
дың барысында геометриялық пішіндердің, мөлшерлер-
дің жəне өнімнің физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруі 
орын алады; 

– қосалқы үдерістер – бұл негізгі үдерістердің тоқтаусыз 
өтуін (құралдарды, жабдықтарды дайындау жəне жөндеу); 
энергияны беруді жəне өшіруді қамтамасыз ететін үде-
рістер; 

– қызмет көрсету үдерістері – бұл негізгі де, қосалқы да 
(сақтау, тасымалдау, техникалық бақылау жəне т.б.) үде-
рістермен байланысты үдерістер. 

Технологиялық үдерістерді уақыттық сипаттау үшін 
ережеге сай фазаларға бөледі. 

Технологиялық үдеріс фазасы – орындалуы технологиялық 
үдерістің белгілі бір бөлігінің аяқталуын сипаттайтын жəне ең-
бек затының бір сапалық күйден екіншісіне ауысуымен байла-
нысты жұмыстар кешені. 

Технологиялық үдерістің əрбір фазасы аталған еңбек заты-
мен жүйелі орындалатын технологиялық əрекеттерден – опера-
циялардан тұрады. 
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Операция – бір жұмыс орнында орындалатын (білдекте, 
стендте, агрегатта жəне т.б.), əрбір еңбек затының немесе білесіп 
өңделетін заттар тобының əрекеттер қатарынан тұратын техно-
логиялық үдерістің бөлігі. 

Операциялар қолданылатын еңбек құралдарына байланысты 
бөлінеді: 

– қол машиналарды, механизмдерді жəне механикалан-
дырылған құралдарды қолданбай орындалатын; 

– машина-қол құралдары – машиналардың немесе қол 
құралдарының көмегімен жұмысшының үздіксіз қаты-
суымен орындалатын; 

– машиналық – білдектерде, қондырғыларда, агрегаттарда 
жұмысшының шектелген қатысуымен орындалатын 
(мысалы, білдекті орнату, бекіту, іске қосу жəне тоқтату, 
бөлшектерін бекіту жəне шығарып алу жəне т.б.); 

– автоматтандырылған – автоматты жабдықта немесе авто-
матты желілерде орындалатын. 

Өндіріс үдерісінің барысында қандай да бір қауіпті жəне 
зиянды өндірістік факторлардың адамға əсер ету ықтималдылығы 
туындайды. 

Өндіріс үдерістерінің оның тіршілік циклінің барлық ке-
зеңдерінде қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі бағыттарына 
дəстүрлі түрде келесілер жатқызылады. 

Жобалау (қайта құрылымдау, жаңарту) сатысында: 
 жеке технологиялық операцияларды жəне технология-

лық үдерісті барлық қауіпсіздік талаптарын ескере оты-
рып, жобалау; 

 жабдықты жайларда, ғимараттарда жəне өндіріс алаң-
дарында барлық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, 
орналастыруды жобалау; 

 технологиялық регламенттерді жəне техникалық пайда-
лану ережелерін əзірлеу. 

Пайдалану сатысында:  
 жабдықты пайдалану, құралды қолдану ережелерін тех-

нологиялық үдеріс бойына қатаң сақтау; 
 жабдыққа техникалық қызмет көрсету; 
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 құралдың жəне ЖҚҚ жағдайын мерзімді диагностикалау, 
бақылау жəне басқару аспаптарын тексеру, техно-
логиялық үдеріс, еңбек жағдайларының өтуін бақылау 
жəне мониторинг  (оның ішінде, үздіксіз). 

Тоқтатып қою жəне тарату сатысында: 
 қандай да бір өндірісті тоқтату, тоқтатып қою жəне та-

рату (жартылай немесе толық) үдерістерімен байла-
нысты қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау; 

 ғимараттардың жəне құрылыстардың, жабдықтың тех-
никалық күйін мерзімді немесе тұрақты диагностикалау. 

Негізінен, еңбекті қорғау қызметінің мамандары əрекет ету-
ші өндірісті пайдалану кезінде еңбекті қорғауды қамтамасыз 
етумен айналысатындықтарын атап өтеміз. Өндірісті тоқтату-
мен, тоқтатып қоюмен жəне таратумен байланысты жұмыскер-
лердің еңбекті қорғау талаптарын сақтауларын қадағалау неғұр-
лым сирек жүргізіледі. Мұнымен жиі мамандандырылған ұйым-
дар айналысады.  

Тəжірибеде бұл мəселелердің барлығынан: 
– қауіпсіз пайдалану; 
– өнеркəсіп алаңдары мен көлік жолдары; 
– ғимараттар жəне құрылыстар, олардың жайлары; 
– жабдықтар жəне құралдар; 
– шикізатты, аралық өнімдер мен дайын өнімді қауіпсіз 

пайдалану; 
– жұмыс орнындағы қауіпсіз еңбек жағдайлары ерекше-

леніп алынған. 
Бұл жағдайларда өндірістің технологиялық үдерістерінің 

«штатты» өтуінің бұзылуын, апаттық жағдайлардың туындауын 
қарастыру қажет, бұл қызметкерлердің мұндай жағдайларда 
əрекет етеуге дайындығын талап етеді. 

 
 
7.2. Өнеркəсіптік кəсіпорындар мен өндірістердің  
жобаларына қойылатын негізгі талаптар  
 
Өнеркəсіптік кəсіпорындар мен өндірістерді жобалау – кə-

сіпорынның əрі қарай жұмыс істеуінің, болашақ өндірістің 
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технологиялық үдерісінің қалыпты өтуінің, жұмыскерлердің 
қауіпсіз еңбек жағдайларын құрудың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін ережелерден, нормалардан, нұсқаулардан тұратын норма-
тивтік құжаттардың жалпы жиынтығымен регламенттелген 
күрделі үдеріс.  

Бұл мəселелер елеулі дəрежеде жобаны əзірлеу сатысында 
шешіледі, олар ажыратылмайды əрі ғимараттарды, құрылыс-
тарды, зауыт ішілік көлік жолдарын өнеркəсіптік кəсіпорын 
аумағында тиісті жолмен орналастыруды, жұмыс орындарын 
оңтайлы ұйымдастыруды, жұмыс істеушілерді санитарлық-тұр-
мыстық жайлармен, ұжымдық, жеке қорғаныс құралдарымен 
жəне т.б. қамтамасыз ету қажеттілігін білдіреді. 

Өндіріс ғимараттарын, жайлары мен құрылыстарын жоба-
лау технологиялық үдерістерге жəне жабдықтарға қызмет көр-
сетумен айналыспайтын қызметкерлердің нормаланған пара-
метрлерден жоғары зиянды факторлардың əсеріне ұшырамай-
тындай жүзеге асырылуы тиіс. 

1-інші жəне 2-нші қауіптілік кластарының зиянды заттарын 
тікелей бағытталған əсер етуіне байланысты ықтимал өндірісті 
жобалау кезінде жайдың ішінде жабдықты қашықтан басқаруға 
арналған оңтайлы еңбек жағдайымен операторлар аймағын 
немесе оқшауланған кабиналардың, жайлардың құрылысын 
қарастыру керек. 

Терезесіз жəне шырақсыз ғимараттарды жобалау, сондай-ақ 
жертөле мен төменгі қабаттағы жеткіліксіз табиғи жарықтан-
дырумен тұрақты жұмыс орындарын, өндірістік жайларды орна-
ластыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Технологиялық, энергетикалық, санитарлық-техникалық 
жабдықты ашық алаңдарда орналастыру кезінде бұл жабдықты 
басқару пультін орналастыруға арналған жайларды, сондай-ақ 
жұмыс істеушілер жылынатын жайларды қарастыру қажет. 

Жылытылатын өндіріс жайларының сыртқы қоршауларын 
жобалау қабырғалар мен төбелердің ішкі үстіңгі бетінде конден-
саттың түзілу ықтималдылығын болдырмауы тиіс. Бұл талапты 
орындау тек ылғалды көздер  болып табылатын технологиялық 
үдерістер үшін рұқсат етіледі.  
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Жаңа ғимараттарды жəне құрылыстарды жобалау мен 
қолданыстағыларды қайта құрылымдау кезінде сыртқы, оның 
ішінде шыныланған қоршаулар арқылы, сондай-ақ технология-
лық көздерден жұмыс аймағына артық жылудың немесе суық-
тың өтуін азайтуға бағытталған шаралар қарастырылуы тиіс.  

Радиожиілікті диапазонның электрмагнитті өрістерінің 
(ЭМӨ) көздерімен жұмыс істеуге арналған жайларды жобалау 
кезінде оларды басқа өндіріс жайларынан оқшаулауды қарас-
тыру қажет.  

Шу көздері орналасқан қолданыстағы өндірістік объекті-
лерді жобалау жəне қайта құрылымдау кезінде жұмыс орында-
рында, сондай-ақ өнеркəсіп алаңдарының аумағында жайлардың 
ішіндегі шудың рұқсат етілетін деңгейге дейін төмендетуге ба-
ғытталған сəулет-құрылыс шараларын қарастыру қажет. 

Жобалау құжаттамасы заңнама талаптарына сəйкес сарапта-
малардың бірнеше түрлерінен, оның ішінде еңбек жағдайлары-
ның сараптамасынан өтуі тиіс. Оны, ережеге сай, билігінде ең-
бек жағдайларының мемлекеттік сараптама мəселелері кіретін 
Қазақстан Республикасы  субъектісінің атқарушы билік органы 
жүргізеді. Жұмыс істеушілер үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын 
құру жəне қамтамасыз ету мəселелері «Өндірісті, кəсіпорынды 
басқару жəне жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек 
жағдайлары мен еңбекті қорғауды ұйымдастыру» жобасының 
бөлімінде көрсетіледі. 

«Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркəсіптік қауіпсіздігі 
туралы» заңмен анықталған жағдайларда жобалау құжаттамасы 
өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасына жатады. 

 
 
7.3. Технологиялық регламенттерді əзірлеу 
 
Технологиялық регламент – технологиялық үдеріс операция-

ларын жүргізу режімі мен тəртібін анықтайтын негізгі техникалық 
құжат. 

Барлық технологиялық регламенттер қолданыстағы заңнама-
ның талаптарымен қарастырылған ережелер мен нысандар бойын-
ша жасалады. Технологиялық регламенттерді кəсіпорындардың 
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немесе жоғары тұрған ұйымдардың басшылары бекітеді. Кə-
сіпорынның басшысы техникалық бақылау мен үдерісті автомат-
ты реттеудің қазіргі заманғы құралдарын барынша пайдаланумен 
бекітілген технологиялық регламентті нақты сақтауды қамтама-
сыз етуге міндетті.  

Қолданыстағы технологиялық регламентті бұзуға кінəлі 
тұлғалар қатаң тəртіптік жауапкершілікке тартылады. 

Əрбір технологиялық регламент келесі бөлімдерден тұрады: 
– өндірістің жалпы сипаттамасы; 
– дайындалатын өнімнің сипаттамасы; 
– бастапқы шикізаттың, материалдар мен жартылай фаб-

рикаттардың сипаттамасы; 
– технологиялық үдерістің сипаттамасы; 
– технологиялық режім нормалары; 
– ықтимал ақаулар, олардың себептері жəне жою тəсілдері; 
– шикізат пен энергия ресурстары шығынының жыл 

сайынғы нормалары; 
– өндірісті бақылау; 
– үдерісті қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері; 
– өндіріс қалдықтары, ағын сулар жəне атмосфераға шы-

ғарындылар;  
– міндетті нұсқаулар тізімі; 
– материалдық баланс; 
– өндірістің технологиялық сұлбасы; 
– негізгі технологиялық жабдықтың ерекшелігі. 
Технологиялық үдерістің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

негізгі аспектілері регламенттің бірқатар бөлімдеріне берілген. 
Технологиялық режімдердің параметрлерін бұзу – өндіріс-

тегі апаттық жағдайлардың негізгі себептерінің бірі. 
Технологиялық регламенттің бөлімдерінде сипатталатын 

көрсеткіштердің тізімі технологиялық үдеріске қойылатын 
қауіпсіздіктің барлық негізгі талабынан тұрады. 
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8-тарау 
МЕХАНИКАЛЫҚ ƏСЕРЛЕРДЕН ҚОРҒАУ  
 
 
Əр түрлі өндірістік жабдықтар, арналуына, түріне жəне ти-

піне байланыссыз қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етулері 
тиіс, ал бұл олардың тиісті конструкторлық əзірлемесімен, 
пайдалану кезінде сенімділікті қамтамасыз етумен, заманауи, 
қымбат емес жəне қауіпсіз материалдарды қолданумен мүмкін 
болады. Əр түрлі технологиялық үдерістерде адамның оның 
ішіне өтуі өмірі мен денсаулығына қауіпті болуы мүмкін қауіпті 
аймақтар болатындығын есте сақтаған жөн. Мысалы, машиналар 
мен жабдықтардың қозғалатын бөлшектерінің, жылжитын 
бұйымдардың, биіктіктен құлайтын заттардың жəне т.б. əсер 
етуінің нəтижесінде жарақат алу; электр тогының соғу қаупі; 
сəулеленудің əр түрлі түрлерінің (жылу, электрмагнитті, ион-
даушы), шудың жəне дірілдің жəне т.б. əсері. Кеңістіктегі 
қауіпті аймақтың мөлшері ауыспалы болуы мүмкін, бұл жабдық 
бөлшектерінің қозғалысымен байланысты  немесе тұрақты бо-
лады. Осымен байланысты зиянды өндірістік факторлардан 
қорғау үшін ұжымдық жəне жеке қорғаныс құралдары қолда-
нылады, сондай-ақ үдерістерді автоматтандыру жəне қашықтан 
басқару мүмкіндіктері қарастырылады [9].  

Қорғаныс құрылғыларында жабдықтың жылжымалы эле-
менттеріне жəне кесетін құралдарға жұмыс істеушілердің қа-
уіпті жақындауы; кесетін құралдың, жылжитын жəне өңделетін 
материалдардың жұмыс аймағына ұшып кетуі; кесетін құрал-
дарды орнату жəне ауыстыру кезінде жұмыс істеушілердің 
жарақат алуы; жабдықтың жылжымалы бөлшектерінің белгілен-
ген шектерден шығуы; жұмыс істеушілердің ашық қарау құдық-
тарына, сыйымдылықтарға құлауы, сондай-ақ биіктіктен құлауы  
болмауы тиіс. 

Қорғаныс құралдарына қоршаулар, сақтандыру клапандары, 
ұштық ажыратқыштар, электр сақтандырғыштар, реле, айналым 
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санын шектегіштер, тежеуіш құрылғылары, кесілген штифттер 
жəне т.б. жатады. 

Жабдық қорғаныс құрылғылары өшіріліп тұрғанда жұмыс 
істемеуі тиіс. Қорғаныс құрылғыларының əрекеті қауіп көзі 
жойылғанға дейін жалғасатын болады. Біз қоршаулық қорғаныс 
құралдарына көңіл бөлеміз. Қоршаулар стационарлық (жылжы-
майтын), жылжымалы (алынбалы) жəне тасымалдаушы болуы 
мүмкін. Олар əр түрлі торлар, шарбақтар, экрандар, қаптамалар 
жəне басқа кез келген жағдайда адамның қауіпті аймаққа өтуін 
болдырмайтындай мөлшерге ие жəне сондай жолмен орнатыл-
ған басқа құралдар түрінде жасалады. Сонымен қатар оларға 
бірқатар талаптар қойылады. Қоршаулар  өңделетін материал-
дардың немесе кесетін құралдардың бұзылуы кезінде сынбауы; 
жұмыс орнының жарықтандырылуын төмендетпеуі; шу мен 
дірілді арттырмауы; кесетін құралдың жұмысты бақылауды, 
жабдықты жинау мен жөндеуді қиындатпауы тиіс. Қоршаудың 
ішкі үстіңгі беті айқын түстерге (ашық қызыл, қызғылт сары) 
боялуы қажет [10]. 

Технологиялық жабдықта қызметкерлерге білдектердің, 
машиналардың жəне т.б. жұмысы туралы ақпарат үшін  техно-
логиялық параметрлердің нормадан ауытқулары немесе тікелей 
қауіп-қатер туралы ескерту үшін қажетті дабыл беру құрыл-
ғысының болуы аса маңызды. Ақпаратты беру тəсілі бойынша 
дыбыстық, жарықтық жəне аралас (жарық дыбыстық) дабыл 
белгілері ажыратылады. Газ шаруашылығында газға иісі бар 
заттарды араластыра отырып, иісі бойынша газдың кемуі туралы 
дабыл белгісі пайдаланылады. 

Арналуына байланысты барлық дабыл жүйелерін оператив-
тік (үдерістің өтуі туралы ақпарат), ескерту (қауіп төнген 
жағдайда қосылады) жəне айыратын (өнеркəсіптік жабдықтың 
неғұрлым қауіпті тораптары мен механизмдерін анықтау үшін 
қолданылады) деп бөлу қабылданған.  

Жабдықтағы жұмыс қауіпсіздігі онда келесі негізгі талап-
тарға сəйкес келуі тиіс қажетті басқару органдары болған кезде 
ғана қамтамасыз етілуі мүмкін: іске қосудың сенімділігін, 
тоқтату жылдамдығын, пайдалану жеңілдігі мен қолайлылығын 
қамтамасыз ету; жалпы жабдықтың да, оның жеке механизм-
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дерінің де қате немесе кездейсоқ қосылу мүмкіндігін болдыр-
мау, сондай-ақ бірнеше механизмдерді  бір мезгілде қосу олар-
дың сынуына əкелуі мүмкін. 

Басқару органдары пайдалану кезінде қолайлы болатындай, 
басқа басқару органдарына қолдың қысылып қалуын жəне 
соқтығысып қалуын болдырмайтындай жəне оларға кездейсоқ 
əсерді барынша болдырмайтындай жолмен орындалады. Өнді-
рістік жабдықтағы қауіпсіздіктің жалпы талаптарын дамытуда 
нақты жабдыққа арнайы қауіпсіздік талаптары анықталған 
стандарттар жасалады. Біз оқу үдерісіне, негізінен, экспери-
менттік зерттеулерге қатысы болатын жабдықты қысқаша түрде 
қарастырып көреміз: 

1) қажау құралын металдан, пластмассадан, ағаштан жа-
салған бұйымдардың үстіңгі бетін ажарлау, жылтырату, же-
тілдіру үшін, сондай-ақ кесетін құралды қайрау, құймаларды 
тазарту жəне т.б. үшін қолданады. Оны дөңгелектер, қырлы 
кесектер, сегменттер, т.б. түрінде қажау материалдарын қосу 
жəне əрі қарай бакелитті, керамикалық жəне вулканитті (ре-
зеңкелік) байланысты қолдана отырып, сығымдау арқылы 
дайындайды. Қажау материалдары табиғи (корунд, егеуқұм, 
алмас) жəне жасанды (электр корунд, карборунд, шыны шаңы) 
ретінде ажыратылады. Ажарлағыш білдекте жұмыс істеу ке-
зінде қажағыштың жəне металдың ұшатын бөлшектерінен 
жарақат алуға болады, тегіс ажарлау білдектерінің магнитті 
үстелінен бөлшектер бөлінуі мүмкін, жұмыс істеушінің қолы-
ның ажарлау дөңгелегіне тиіп кету жағдайлары да сирек емес, 
ажарлау дөңгелегінің айналу жылдамдығын артық беру жəне 
жоғарылату кезінде ол ажырап кетуі мүмкін; 

2) металды өңдеу білдектеріне өңдеу аймағын қоршайтын 
қорғаныс құрылғылары жұмыс істеушіні ұшатын жоңқалардан 
жəне майлау-салқындату сұйықтығынан қорғауы тиіс. Қорғаныс 
құрылғыларының конструкциясы білдектердің технологиялық 
мүмкіндіктерін шектемеуі жəне жұмыс кезінде қолайсыздық ту-
дырмауы тиіс. Барлық жағдайларда қорғаныс құрылғыларын бекі-
ту сенімді болуы жəне өздігінен ашылуына жол бермеуі тиіс.  

Жонғыш, бұрғылайтын білдектерде жұмыс істеу үшін жұ-
мыскерді жарақаттан сақтайтын қарапайым тəсілдерді қарас-
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тырамыз: білдектердің ақаусыздығы (электр қауіпсіздігін қоса); 
өңделетін бөлшектерді жəне кесетін құралдарды сенімді бекіту; 
қорғаныс экрандары мен жеке қорғаныс құралдарын (көзəйнек, 
маска, қалқанша жəне т.б.) пайдалану; құралды, сондай-ақ бөл-
шектерді өңдеу режімі мен жүйелілігін дұрыс таңдау; салқын-
датқыш сұйықтықтарды қолдану жəне білдектен жоңқаларды 
уақытында жинап тұру [11]. 

Электрлендірілген жəне пневматикалық жұмыс құралын 
кеңінен қолдану қол құралдарын: балғаларды, зілбалғаларды, 
бұрағыштарды, тістеуктерді, егеулерді, кескіштерді, кернді жəне 
т.б. пайдаланудың қажеттілігін жоққа шығармайды. Қол құра-
лын пайдалану кезіндегі негізгі қауіпсіздік талабы – оны ақау-
сыз, таза жəне майланбаған күйде ұстау. Слесарьлық балғалар 
мен зілбалғалардың жұмыс беті аздап көтеріңкі, бірақ қисық 
емес, тойтармасыз жəне сызатсыз болуы тиіс. Олардың сапта-
рын жақсы кептірілген ағаштардың қатты жəне тұтқыр түрінен 
жасайды. Егеулерде, қол араларда саптары құрсау сақина-
ларымен болуы тиіс. Кескіштерде, шапқыларда, керндерде жəне 
т.б. сызат, қылау жəне тойтарма түзілетін болса, қолдануға 
болмайды. 

Кез келген зақымдануды алған адамның өмірі мен денсау-
лығы оқиға орнында алғашқы медициналық көмекті уақытында 
жəне сауатты көрсетуге байланысты болады.  

Ағзаның барлық жарақаттанулары сыртқы тері жабынының 
(терінің, шырышты қабаттың) тұтастығы бұзылған ба немесе 
жоқ па, екі топқа бөлінеді: ашық (жаралар, жарақаттар) жəне жа-
бық. Жара деп адамның денесінің сыртқы қабатының оның 
барлық тереңдігінде тұтастығының бұзылуы міндетті элемент 
болып табылатын ағзаның тіндерінің зақымдануын атайды. Жа-
рақаттайтын қарудың түріне байланысты жаралар кесілген, 
шабылған, үшкір қарудан болған, айналасы жырымдалған, со-
ғылған жəне оқ тиген жаралар түрінде ажыратылады. 

Кесілген жəне шабылған жаралардың, əдетте, жиектері тегіс 
болады, тіндері елеусіз зақымданады, жақсы қанайды жəне 
жіңішке тыртық қалдыра отырып, жылдам жазылады. Үшкір қа-
рудан болған жаралар жиі дене қуысына жəне онда орналасқан 
ішкі органдарға енетін ұзын жəне тар жара тесігінің болуымен 
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сипатталады. Айналасы жырымдалған жəне соғылған жаралар 
аздап қанауымен, бұзылған тіндердің үлкен диапазонымен 
сипатталады, олар содан кейін көп мөлшерде жойылады əрі 
инфекцияның өрбуі жəне іріңдеу үдерісінің дамуы үшін қолай-
лы жағдай тудырады. Бұл жаралар баяу жазылады.  

Жарақаттар жалғыз жəне көп болуы мүмкін: байланыс-
тырылғандар – жарақаттайтын қару өз жолында бірнеше орган-
дарды зақымдайды; құрамдастырылған,  мысалы, механикалық 
жарақат жəне күю. 

Жаралар кезіндегі алғашқы медициналық көмек тіке- 
лей оқиға орнында маңызды шарттарды сақтаумен көрсеті- 
леді:  

1) қан кетуді уақытша тоқтату жүргізіледі;  
2) содан  кейін  жара мүмкіндігінше тез, капиллярлық қан 

кетуді тоқтатуға жəне қандай да бір дəрежеде ауруды азайтуға 
себін тигізетін асептикалық таңғышпен жабылуы тиіс. 

Таңу кезінде келесі ережелерді мүлтіксіз орындау керек:  
1) жараны ешнəрсемен жумау, бөгде заттарды алып таста-

мау, жараға қол тигізбеу керек;  
2) жараға зарарсыздандырылмаған таңу материалын таңбау 

жəне басқа жолмен ластамау керек;  
3) жараның айналасындағы теріге йод тұнбасын жағу жəне 

асептикалық таңғышпен жабу керек. Стандартты асептикалық 
таңу материалдары болмаған жағдайда алдын ала дайындалған 
қолда бар материалдарды пайдалануға болады, мысалы, төсек 
жаймаларды, жастық тысын, киімді. Жараларды емдеудегі 
маңызды фактор дененің зақымданған жерін барынша тыныш-
тықта ұстау (иммобилизациялау) болып табылды. Иммобили-
зациялау сүйектің сынуы жəне ауқымды жарақаттарда жəне 
жұмсақ тіндердің жаншылуында көрсетіледі. Қан кетуді тоқтату 
жəне иммобилизациялау маңызды шокқа қарсы шаралар болып 
табылады.  

Қан кету – бұл зақымданған қан тамырларынан қанның 
ағуы. Зақымданған қан тамырының түріне байланысты арте-
риялық, күре тамырлық, капиллярлық жəне паренхиматоздық 
қан кету ажыратылады. Артериялық қан кету аса қауіпті болады, 
себебі артерияға қан тікелей жүректен үлкен қысыммен түседі. 
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Күре тамырлық қан кету күре тамыр зақымданған кезде туын-
дайды. Күре тамырлардағы қан қысымы артерияға қарағанда 
елеулі аз болады, сол себепті қан баяу, біркелкі жəне үздіксіз 
ағады. Майда қан тамырлары – капиллярлардың зақымданулары 
кезінде капиллярлық қан кету болады. Мұндай қан кету қанның 
қалыпты ұйығыштығында өз бетімен тоқтауы мүмкін. Тамыр-
лардың барлық түрлерінің аса дамыған желісіне ие паренхима-
тоздық ішкі органдарды зақымдау кезінде (бауыр, көк бауыр, 
бүйрек жəне т.б.) паренхиматоздық қан кету туындайды, оның 
өз бетімен тоқтауы ешқашан болмайды. Мұндай қан кету жабық 
болуына жəне ұзақтығына байланысты қауіпті болады. 

Сүйектің сынуы – бұл ауыр жəне күрделі зақымдану, жыл-
дам əрекет ететін күш салудан болған сүйектердің жартылай 
немесе толық бұзылуы. Сынықтардың жабық (терінің зақым-
дануынсыз) жəне ашық (сынық тұсындағы терінің тұтас-
тығының бұзылуы) түрлерін ажыратады. Сынықтың жалпақты-
ғына байланысты олар көлденең, бойлық, қисық, жарықшақ-
танған жəне т.б. болып бөлінеді. Бірінші, сынықтың нəтижесінде 
білінетіндігі – бұл ауру. Бұл сынықтың немесе сүйек  шыты-
науының басқа белгілері болмаған кезде диагноз қоюды жеңіл-
детеді. Сынық кезіндегі сүйек сынығының қозғалуы сынған 
жердің деформациясына əкеледі, бұл зақымданған жəне сау аяқ-
қолдарды салыстырып тексеру кезінде жеңіл анықталады. 
Сынықтардың əр түрлі шектелулері кезіндегі деформациялар əр 
түрлі болады, олар сүйек сынықтарының қозғалу сипатымен 
анықталады. Барлық сынықтар кезінде аяқ-қолдың қызметінің 
бұзылуы байқалады. Сүйектің бойында қалыпты емес қозға-
лудың пайда болуы сынықтың сипатты белгісі болып табылады. 
Сынықтар кезінде зақымданған аяқ-қолдың қысқаруы байқа-
лады (сау аяқ-қолдармен салыстыру арқылы анықталады). Сүйек 
жарықшақтарының қозғалысы кезінде бір-біріне қатысты сүйек 
сықыры пайда болады.  

Сынықтар кезінде алғашқы көмек көрсету барысында уақы-
тылы жəне дұрыс имобилизациялау маңызды, яғни зақымданған 
аяқ-қолдың толық тыныштықта болуын жəне қозғалмауын 
қамтамасыз ету. Осылай ауру сезімдерінің əлсіреуіне жəне жара-
қаттық шоктың даму ықтималдылығын азайтуға; ашық сынық-
тар кезінде жараға инфекцияның түсу жəне даму қаупін азай-
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туға; жұмсақ тіндер мен ішкі органдардың қосымша зақым-
дануларының болу қаупін азайтуға; сынықтардың бітуі үшін 
қолайлы жағдай жасауға қол жеткізіледі. Тасымалдау иммоби-
лизациясы таңғыш қалақтардың көмегімен жүзеге асырылады. 
Таңғыш қалақтар қатты, берік жəне эластикалық материалдар-
дан дайындалады. Əдетте, алғашқы көмек көрсету кезінде таң-
ғыш қалақтар қолда бар материалдардан – тақтайлардан, таяқ-
тардан, шыбықтардан жəне т.б. жасалады. 

Жағымсыз жағдайлар немесе оқыс жағдайлар жиі зардап 
шегушілерде əр түрлі дəрежедегі күюлердің болуымен бірге жү-
реді. Күю – бұл жоғары температураның (жалын, ыстық бу, 
қайнаған су) немесе кейбір химиялық заттардың (қышқылдар, 
сілтілер) əсерінен болған ағза  тіндерінің зақымдануы. Күю-
лердің ерекше түрі – сəулелік күюлер (күннен, радиациялық, 
рентгендік жəне т.б.). Күюдің 4 дəрежесі  бар (тіндердің зақым-
дану тереңдігіне байланысты): 1-дəреже – зақымданған жердегі 
терінің қызаруы жəне ісінуі; белгілері бірнеше күнде басылады; 
2-дəреже – 1-дəрежелі күюдің белгілерінен басқа ішінде сұйық-
тық толған күлдіреулердің түзілуі қосылады; белгілері бір 
немесе бір жарым апта ішінде басылады; 3-дəреже – күйген 
бетті жабатын қабыршақтың түзілуімен терінің бар қабатының 
жансыздануы (белокты тіндердің ұйысып қалуы); бірнеше апта 
ішінде жазылады; 4-дəреже – сүйектердің күйдірілуіне дейін 
тері мен жұмсақ тіндердің жансыздануы; жазылу өте баяу 
болады. Егер күю жарақаты өрт кезінде болса, онда зардап 
шегушінің күйген жеріне құрғақ асептикалық таңғышты таңады. 
Күйген жерді тазартуға жəне күлдіреулерді жаруға болмайды. 

Төмен температуралардың əсерінен адам денесінің жеке 
бөліктері үсуі мүмкін (аяқ-қол жəне аяқтардың саусақтары, құ-
лақтар, мұрын, бет). Үсу ретінде төмен температураның əсері-
нен ағза  тіндерінің зақымдануы түсініледі. Бұл жағдайда да 
үсудің 4 дəрежесі ажыратылады. Үсу кезіндегі алғашқы көмек 
зақымданған тіндердегі қан айналымын жылдам қалпына кел-
тіруден тұрады, бұл үшін құрғақ алақанмен үсіген жерді құр-
ғақтай ысқылау арқылы жылдам жылытуды қолданады. Қар-
мен ысқылауға болмайды.  
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9-тарау 
ҚЫСЫММЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН  
ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ  
 
 
Көптеген өнеркəсіптік кəсіпорындарда технологиялық үде-

рістерді жүзеге асыру, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде, 
тұрмыста жəне т.б. əр түрлі  жоғары қысымдағы жүйелер кеңі-
нен қолданылады; құбырлар жүйесі, баллондар жəне сығылған, 
сұйылтылған, ерітілген газдарды сақтауға немесе тасымалдауға 
арналған сыйымдылықтар, бу жəне су қазандықтары, газголь-
дерлер, т.б. Аталған жабдықтарды қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстар деп атайды.  

 «Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату əрі қауіпсіз 
пайдалану ережелеріне» сəйкес қысыммен жұмыс істейтін ыдыс 
ретінде химиялық жəне жылу үдерістерін жүргізуге, сондай-ақ 
сығылған, сұйылтылған, ерітілген газдарды, қысымдағы сұйық-
тықтарды сақтауға, тасымалдауға арналған герметикалық жа-
былған сыйымдылық түсініледі. Ыдыстың шегі кіріс жəне 
шығыс штуцерлері болып табылады. Бұл анықтамадан ыдысқа 
арналған негізгі қауіпсіздік талаптары –  оны пайдалану кезеңі 
бойына герметикалылығын сақтау. Герметикалылық ретінде 
ыдыстардың ішкі көлемін шектейтін қабырғалары мен қосы-
лыстарынан сұйықтықтар мен газдардың өтпеуі түсініледі. 
Герметикалылық бойынша талаптар вакуумды қондырғылар мен 
жабдықтар үшін де міндетті. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыс-
тардың герметизациясының жойылуы бірқатар қауіптердің 
туындауымен бірге жүреді. 

Олардың ішінде біріншісі қысымдағы ыдыстың немесе қон-
дырғының жарылуымен байланысты. Жарылыс – шектелген 
көлемде энергияның көп мөлшерінің босатылуымен бірге 
жүретін заттардың физикалық жəне химиялық өзгерулерінің 
жылдам өтетін үдерісі, оның нəтижесінде қоршаған кеңістікте 
адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін соққы 
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толқыны түзіледі жəне таратылады. Жарылыс кезінде қысыммен 
жұмыс істейтін ыдыстар орналасқан ғимараттардың, немесе 
оның бөлігінің бұзылуы, сондай-ақ қызметкерлердің жабдықтың 
шашыраған сынықтарынан жарақат алуы  мүмкін.  

Қауіптердің екінші тобы қысымдағы жабдықтың ішіндегі 
заттардың қасиеттеріне байланысты болады. Мысалы, егер гер-
метизациясы жойылған қондырғыда жоғары немесе төмен 
температурадағы заттар болса, қызмет көрсетуші қызметкерлер 
термиялық күюлерге ұшырауы мүмкін. Егер сыйымдылықта 
агрессивті заттар болса, онда жұмыс істеушілер химиялық 
күюлерге немесе улануға ұшырауы мүмкін. Ішінде əр түрлі 
радиоактивті заттар бар қондырғылардың герметизациясының 
жойылуы кезінде радиациялық қауіп туындайды. 

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен аппараттардың 
негізгі түрлерін қарастырайық. Құбырлар желісі – сұйық-
тықтар мен газдарды тасымалдауға арналған құрылғы. Бал-
лондар – сығылған жəне ерітілген газдарды тасымалдауға 
жəне сақтауға арналған ыдыстар (бұл құрылғылар туралы не-
ғұрлым толық келесі дəрісте айтатын боламыз). Криогенді 
ыдыстар əр түрлі сұйылтылған газдарды, ауаны, оттегін, 
азотты, аргонды жəне т.б. сақтауға əрі тасымалдауға арналған. 
Газгольдерлер сығылған газдардың мол мөлшерін сақтауға, 
беруге, олардан механикалық қоспаларды бөлуге жəне басқа 
мақсаттарға арналған. Бу қазандары – бұл құрылғының өзінен 
тыс пайдаланылатын атмосфералық қысымнан жоғары қы-
сыммен буды алуға арналған əрі онда жағылатын отын өнім-
дерімен жылытылатын оттығы бар құрылғы. Бу қазандары 
ретінде су жылыту қазандары, кəдеге жаратушы қазандар, 
қазан-бойлерлер, сондай-ақ автоклавтар мен компрессорлар 
қолданылады.  

Барлық ыдыстар қалыпты пайдалану шарттарын қамтамасыз 
ету үшін жабдықталуы тиіс: 1) қысым мен орта температурасын 
өлшеуге арналған аспаптармен; 2) сақтандыру құрылғыларымен; 
3) бекіту арматурасымен; 4) сұйықтық  деңгейінің көрсеткіш-
терімен. Ыдыстарды жəне олардың элементтерін дайындау, 
құрастыру жəне жөндеу дайындаушы зауытпен əзірленген тех-
нология бойынша жүргізіледі.  
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Құрылмалық тұрғыдан баллон вентильдерді немесе штуцер-
лерді (тығындарды) бұрауға арналған тесіктерімен бір немесе 
екі мойны бар ыдыстан тұрады. Беріктігін есептеу кезінде бал-
лондарды дайындау мен пайдалануға қосымша талаптар қойы-
лады. Мысалы, жіксіз түтіктерден жасалған баллондар үшін 
беріктік қорының коэффициенті үштен кем емес қабылданады. 

Ацетиленге арналған баллондардан басқа барлық баллондар 
куəландырудан өтеді, оларға: а) баллонның ішкі жəне сыртқы 
беттерін тексеріп қарау; ə) салмағы мен сыйымдылығын тек-
серу; б) гидравликалық сынақ. 100 л сыйымдылықпен баллон-
дарда сақтандыру клапандары мен төлқұжаттары болмайды. 
Мұндай сыйымдылықпен баллондардың жоғарғы сфера тəріздес 
бөлігіне келесі мəліметтермен таңба басылады: а) дайындаушы 
зауыттың тауар белгісі; ə) баллонның нөмірі; б) бос баллонның 
нақты салмағы  (кг); в) дайындалған күні (айы, жылы) жəне 
келесі куəландыру жылы; г) жұмыс қысымы – р  (МПа немесе 
кгс/см2); ғ) сынамалық гидравликалық қысым  (МПа немесе 
кгс/см2); д) баллонның сыйымдылығы (л); е) дайындаушы-
зауыттың ОТК таңбасы. Нəтижесінде жарылысқа қауіпті қоспа-
лар түзілуі мүмкін баллонның дұрыс қосылмауының алдын алу 
үшін  бекіту вентильдері əр түрлі мөлшерде жəне əр түрлі бұрау 
бағыттарымен (солға немес оңға) дайындалады. Баллондар 
бояулары мен жазбаларын ерекшелейтін түске ие (1-кестені 
қараңыз). 

Коррозияны болдырмайтын газдар үшін баллондарды сынау 
мерзімділігі 5 жылдан кейін, ал коррозияны болдыратын газдар 
үшін 2 жылдан кейін болады. Баллондардың сұйылтылған газ-
дармен толтырылу  дəрежесі тиісті нормаларға сəйкес газ кеңіс-
тігінің болуын қарастыруы керек. 

Баллондар редукторлармен жабдықталады, олар баллондағы 
газдың қысымын жұмыс қысымының шамасына дейін төмен-
детуге арналған, осы қысыммен газ жанарғыға, кескішке немесе 
неғұрлым төмен қысымдағы сыйымдылыққа түсуі тиіс. Редук-
тор қысымды төмендете отырып, оны тұрақты шығыста авто-
матты түрде ұстап тұрады. Онда баллондағы қысымды жəне 
жұмыс қысымын (шығысындағы) көрсетіп тұратын екі мано-
метр бар. 
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1-кесте 
 

Газ Баллон 
бояуының 
түсі 

Жазба мəтіні  Жазба 
түсі  

Жолақ 
түсі  

Азот 
 
Аммиак 
Таза Аргон  
Ацетилен 
Бутан 
Сутек 
Ауа 
Гелий 
Азот шала 
тотығы  
Оттегі 
Метан 
Көмір 
қышқылы 
Хладон 11 
(Фреон 11) 
Хлор 
Этилен 
Басқа 
жанғыш 
газдар  
Басқа 
жанбайтын 
газдар 

Қара 
 
Сары  
Сұр 
Ақ 
Қызыл  
Жасыл  
Қара  
Қоңыр  
Сұр 
Көгілдір  
Қызыл  
Қара  
Алюминий 
 
Қорғаныстық 
Күлгін 
Қызыл    
Қара  

Азот 
 
Аммиак 
Аргон  
Ацетилен 
Бутан 
Сутек 
Сығылған ауа 
Гелий 
Азот шала 
тотығы 
Оттегі 
Метан 
Көмір 
қышқылы 
Хладон 11 
(Фреон 11) 
- 
Этилен 
Газдың атауы 
Газдың атауы 

Сары  
 
Қара  
Жасыл  
Қызыл  
Сары  
Қызыл  
Ақ 
 
Ақ 
Қара 
Қара 
Ақ  
Сары 
Қара  
 
- 
Қызыл  
Ақ  
Сары  

Қоңыр  
 
- 
Жасыл  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Көк  
 
Жасыл  
- 
- 
- 

 
Баллондарды сақтау жəне тасымалдау келесі талаптарға 

сəйкес жүзеге асырылады. Газ толтырылған баллондар шатыры 
жоқ жəне жанбайтын материалдардан жасалған бір қабатты 
қоймаларда сақталуы тиіс. Есіктері мен терезелері сыртқа 
ашылуы керек. Табиғи немесе жасанды желдету болуы, жарық-
тандыру құрылғысы жарылысқа қатысты қауіпті жайларға 
арналған нормаларға сай болуы тиіс. 
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Баллондардың жылыту аспаптары мен пештерден 1 м аз 
қашықтықта жəне ашық от көздерінен 5 м жақын болуына рұқ-
сат етілмейді. Баллондар тік күйінде арнайы жабдықталған ұя-
шықтарда, торларда жəне олардың құлап кетуінің алдын алатын 
барьерлердің сыртында сақталады. Тоспалары жоқ баллондар 
ағаш рамаларда немесе сөрелерде көлденең күйінде сақталуы 
мүмкін. Баллондар ашық ауада сақтау кезінде олар атмосфе-
ралық жауын-шашындардан жəне тікелей күн сəулесінің əсері-
нен қорғалуы тиіс.  

Газ толтырылған баллондар көлденең күйде, баллондардың 
арасына аралық төсемдермен, мысалы, ұяшықтар ойылған ағаш 
бөренелермен тасымалданады жəне баллондарға екі резеңке 
немесе жіп сақина кигізіледі. Бұл жағдайда баллондардың вен-
тильдері бір жағында болады. Баллондарды қолмен зембілдерге 
немесе арбашаларға салып тасымалдайды. Толтырылған немесе 
бос қышқыл жəне ацетилен баллондарын көліктің барлық тү-
рінде бірге тасымалдауға тыйым салынады [12].  

Қысыммен жұмыс істейтін баллондарды пайдалану, сондай-
ақ оларды тасымалдау жəне сақтау кезінде нормативтік құжат-
тарда жазылған барлық қауіпсіздік ережелерін есте сақтау 
қажет. Оларды бұзу жағдайында ауыр салдарларымен баллон-
ның жарылуы орын алуы мүмкін. Мысалы, баллонның вен-
тилінің шығыс тесіктеріне майлы заттар немесе майлар түскен 
кезде оттегі баллондарын пайдалануға тыйым салынады, себебі 
олар балоннан оттегі шыққан кезде тұтанулары мүмкін. Оттегі 
баллондары мен жанғыш газ баллондарын бірге сақтауға тыйым 
салынады. Баллондағы газдың температурасын өзгертуге рұқсат 
етілмейді (1 ºС өзгерту қысымды шамамен 0,05 МПа өзгертеді). 
Қысым мен температураның елеулі көтерілуі жарылысқа əкелуі 
мүмкін. 

Бу жəне су жылыту қазандарын пайдалану кезінде туын-
дайтын қауіптерді, ықтимал салдарларын жəне оларды жою 
бойынша шараларды қарастырып көрейік. Ең жоғары қауіп 
жарылыс кезінде төнеді. Жарылыс кезінде қазандағы қысым-
дағы жəне жоғары 100 ºС температурадағы судың лезде булануы 
болады. Будың аса мол мөлшері түзіледі (1 л су буға айнала 
отырып, көлемі бойынша шамамен 1700 есе көбейеді), бұл үл-
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кен бұзылуларға себеп болады. Бу қазандықтарының апаттары 
олардағы судың жеткіліксіздігінен, қорек механизмдерінің, су 
көрсеткіш аспаптардың ақауларынан, қызмет көрсетуші қызмет-
керлердің қауіпсіздік техникасы ережелерін нашар білуінен 
немесе нашар өндірістік тəртіптің салдарынан туындауы мүм-
кін. Қазанды тұрақты тазартпау кезінде байқалатын қазанның 
жеке элементтерінде қақтардың түзілуі мен жиналуы қауіп төн-
діреді. Жылу өткізгіштіктің төмен коэффициентіне ие бола 
отырып, қақтар қазанның элементтерінің қызып кетуіне жəне 
металлдың жұмсаруына сеп болады. Сол себепті  қазанға келетін 
суды қақтың түзілуін азайту үшін өңдейді. Қазанға сумен бірге 
жұмсартатын құралдарды салу арқылы суды жұмсартуға да 
болады. 

Қазан жабдығын қауіпсіз пайдаланудың нормативтік талап-
тары келесілерге де қолданылады: оттықпен бу қазандарына; 
кəдеге асырғыш-қазандарға, қазан-бойлерлерге, оттықпен су 
жылыту қазандарына.  
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10-тарау 

ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ  
КЕЗІНДЕГІ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ  
 
 
10.1. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету  
жəне электрден жарақаттанудың негізгі себептері  

 
Электр қондырғылары, аспаптар мен агрегаттар өнеркə-

сіптің барлық саласы мен тұрмыста кеңінен қолданылады. Қол 
электр құралдары ауқымды түрде пайдаланылады. Электр 
энергиясымен барлық жұмыс істеушілер қандай да бір дəрежеде 
байланысты болады. Пайдалануды білмеу немесе белгіленген 
талаптарды сақтамау кезінде электр тогы елеулі қауіп төндіреді. 
Статистикалық мəліметтерге сəйкес өлімге əкелген токтан за-
қымданулардың 75-80 %-ы 220 В-тан 380 В аралығындағы  
кернеумен электр қондырғыларда болады. Электр қондырғы-
ларын пайдалану кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамта-
масыз ету үшін электр тогының адам ағзасына қалай əсер ете-
тіндігін, қандай да бір жағдайларда токтан зақымданудан қор-
ғаудың қандай шаралары қолданылуы тиіс екендігі, электр 
тогының əсерінен зардап шеккен адамға қалай дұрыс көмек 
көрсету керектігі туралы білу қажет. 

Электр тогы деп зарядтарды тасымалдағыштардың барлық 
реттелген қозғалысын атайды. Металдарда зарядтарды тасымал-
дайтын электрондар  қарапайым зарядпен теріс зарядталған 
бөлшектер болып табылады. Ток күші деп уақыттың шексіз аз 
аралығында dt өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін 
электр мөлшерін dq атайды:  

 
dtdqi  . 
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Электр тогының күші немесе бағыты (немесе екеуі де) уа-
қыт бойынша өзгеретін болса, айнымалы ток, егер оның сипат-
тамалары өзгермейтін болса, тұрақты ток  деп аталады. Ток 
күшінің бірлігі ретінде СИ жүйесіне ампер (А) қабылданған. 

Электр тогының адам ағзасына əсері өзіндік ерекше болады 
жəне жан-жақты сипатқа ие. Адам ағзасы арқылы өте отырып, 
ағзаның əр түрлі жүйелеріне электр тогы термиялық, электро-
литтік жəне биологиялық əсер береді. Бұл жағдайда адамның 
өмір үшін маңызды органдарының – мидың, жүректің, өкпенің 
қызметі бұзылуы мүмкін. Электр жарақатын жалпы (электрдің 
соғуы) жəне жергілікті деп бөлу қабылданған. Жергілікті электр 
жарақаттары – бұл дененің көрінетін жергілікті зақымданулары: 
электрмен күюлер, электр белгілері, терінің металдануы жəне 
механикалық зақымданулар. Электрлік күюлер тоқтың адам 
денесі арқылы өтуінен немесе оған электр доғасының əсерінен 
болады. Электр доғасынан күюлер неғұрлым қауіпті болады 
жəне ауыр салдарға əкеледі (терінің зақымданған жерінің жан-
сыздануы жəне тіндердің күюі), себебі электр доғасының тем-
пературасы бірнеше мың градустарға дейін жетеді. Шамамен 
барлық электр жарақаттарының 2/3-сі күюмен қатар жүреді. 
Электр тогы өткен жерде теріде 1-5 мм диаметрмен сұр немесе 
ақшыл-сары түсті анық көрінетін дақтар түріндегі электр бел-
гілері пайда болады. Бұл дақтар емделеді жəне уақыт өте за-
қымданған тері қалыпты күйге түседі. Электр белгілері электр 
жарақатын алған əрбір бесінші адамда кездеседі.  

Терінің металдануы электр доғасының əсерінен буланған 
немесе балқыған өте майда металл бөлшектерінің оның жоғарғы 
қабаттарына өтуі салдарынан пайда болады. Зақымданудың 
мұндай түрі токтың электролиттік əсерінің нəтижесінде де 
мүмкін болады. Əдетте, уақыт өте зақымданған тері түседі, за-
қымданған жер қалыпты күйіне келеді, ауыру сезімдері жоға-
лады. Терінің металдануы шамамен əрбір оныншы зардап 
шегушілерде кездеседі. 

Механикалық зақымданулар (терінің жəне əр түрлі тіндер-
дің жырылуы, буынның шығып кетуі жəне т.б.) адам арқылы 
өткен токтың əсерінен бұлшық еттердің еріксіз құрысып қалу-
ларының салдары болып табылады. 
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Электр тогынан болатын жазатайым жағдайлардың себеп-
тері əр түрлі жəне көп, олар: 

– кернеудегі ток өткізетін бөлшектерге кездейсоқ тиіп 
кету; 

– оқшаулауының зақымдануының немесе басқа ақаулар-
дың салдарынан кездейсоқ кернеуде болған электр 
қондырғыларының ток өткізбейтін бөлшектерін ұстау;  

– өшірілген электр жабдығында жөндеу жұмыстарын жүр-
гізу кезінде оны қателесіп қосу салдарынан кернеуге 
түсу; 

– сымның жерге тұйықталуы жəне адам жүрген жердің 
немесе негіздің үстіңгі бетінде қадамдық кернеудің 
пайда болуы. 

Электр қондырғыларымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 
қолданыстағы нормативтік құжаттармен регламенттелген əр 
түрлі техникалық жəне ұйымдық шараларды қолданумен қамта-
масыз етіледі. Токтан зақымданудан қорғаудың техникалық 
құралдары кернеуде тұрған желінің элементтеріне адамдардың 
тиіп кетулерінің алдын алатын  жəне тиіп кету орын алған кезде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құралдар болып бөлінеді [13]. 

Электрден қорғаудың негізгі тəсілдері мен құралдары – бұл 
ток өткізетін бөлшектерді оқшаулау жəне оны үздіксіз бақылау; 
қоршау құрылғыларын орнату; ескерту белгісі жəне блоктау; 
қауіпсіздік белгілері мен ескерту плакаттарын пайдалану; шағын 
кернеулерді пайдалану; желілерді электрлік бөлу; қорғаныстық 
жерге тұйықтау; потенциалдарды теңестіру; нөлдеу; қорғаныс-
тық өшіру; жеке электр қорғанысы. 

Ток өткізетін бөлшектерді оқшаулау – электр қауіпсіздігі- 
нің негізгі шараларының бірі. Нормативтік құжаттарға сəйкес 
электр қондырғыларының ток өткізетін бөлшектерін оқшаулау-
дың кедергісі 0,5-10 МОм-нан кем болмауы тиіс. Жұмыс, 
қосарлы жəне күшейтілген жұмыс оқшаулауы ажыратылады. 
Жұмыс оқшаулауы деп электр қондырғысының қалыпты 
жұмысын жəне электр тогының зақымдауынан қызметкерлерді 
қорғауды қамтамасыз ететін оқшаулау аталады. Қосарлы оқшау-
лау жұмыс жəне қосымша оқшаулаудан тұрады, бұл жоғары 
электр қауіпсіздігін қамтамасыз етеді (қол электр құралдары, 
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тұрмыстық электр аспаптары жəне т.б.). Қосарлы оқшаулаудың 
кедергісі 5 МОм-нан кем болмауы тиіс, бұл қалыпты жұмыс 
оқшаулауының кедергісінен 10 есе көп. Күшейтілген жұмыс 
оқшаулауы – бұл жұмыс оқшаулауы, бірақ оның кедергісі  
5 МОм-нан емес болатын, соншалықты сенімді орындалған 
оқшаулау [14]. 

Негізгі жəне қосымша оқшаулау құралдары бар. Негізгі 
құралдар жұмыс кернеуіне төзімді болады (1000 В-қа дейінгі 
оқшаулау штангалары мен токты өлшеу тістеуіктері, диэлектр-
лік қолғаптар, оқшауланған саптар мен құралдар, кернеу көрсет-
кіштері). Қосымша электр қорғау құралдары адам оқшаулауын 
күшейтеді, бұл  – диэлектрлік галоштар, диэлектрлік резеңке 
кілемшелер. 

Электр жабдығының корпусына токтың тұйықталуы кезінде 
онда адамдарды зақымдау немесе өрттің шығуы үшін жеткілікті 
кернеу пайда болады. Бұл жағдайда адамдарды қорғау қамтама-
сыз етіледі: қорғаныстық жерге тұйықтаумен, нөлдеумен жəне 
қорғаныстық өшірумен. Қорғаныстық жерге тұйықтау – бұл 
жермен немесе оның кернеуде болуы мүмкін электр техникалық 
жəне технологиялық жабдықтың ток өткізбейтін металл бөл-
шектерінің баламасымен əдейі  қосу. Жерге тұйықтағыштар та-
биғи немесе жасанды болуы мүмкін. 1000 В-қа дейін кернеу 
кезінде жерге тұйықтағыштардың кедергісі 4 Ом-нан көп 
болмауы тиіс. Нөлдеу – электр жабдығы  корпустарының нөлдік 
сымымен бірнеше дүркін жерге тұйықтаумен əдейі қосу. 
Нөлдеуге қойылатын негізгі қауіпсіздік талабы – ол қорғаудың 
сенімді жəне жылдам іске қосылуын қамтамасыз етуі тиіс. Тағы 
да бір қорғау – қорғаныстық өшіру. Оны жерге тұйықтауға 
қосымша немесе орнына қолдану ұсынылады [14]. 

Электр қауіпсіздігінің маңызды мəселесі найзағайдан қорғау 
болып табылады. Найзағай кезінде 150000000 В-қа дейін 
кернеуде жəне 200000 А-ге дейін ток күшіне ие атмосфералық 
электр разрядтары адамдар мен жануарларды зақымдап қана 
қоймай, жарылыстарға, жер бетіндегі объектілердің жануына 
жəне бұзылуына əкелуі мүмкін. Найзағай – бұл шығу көзі най-
зағай бұлтымен жинақталған атмосфералық заряд болып табы-
латын ауқымды ауа аралықтары арқылы электр тогы  өтуінің 
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ерекше түрі. Найзағай разрядтарымен байланысты əр түрлі 
əсерлерден адамдардың қауіпсіздігін, ғимараттар мен құры-
лыстардың сақталуын қамтамасыз ету жайқорғанмен орында-
лады.  

Нормалармен жарылыс жəне өрт қауіпсіздігіне, сыйымды-
лығына, отқа төзімділігіне жəне қорғалатын объектілердің мақ-
сатына байланысты, сондай-ақ объекті орналасқан география-
лық аудандағы бір жылдағы орташа найзағайдың əрекетін ес-
кере отырып, жайқорған құрылғыларының үш санаты анық-
талған. Найзағай тогы əсерінің үш түрі ажыратылады, олар  – 
тікелей түсу, найзағай зарядының екінші қайтара əсері жəне 
ғимараттарға жоғары потенциалдардың (кернеулердің) енуі.  

Объектінің механикалық немесе термиялық бұзылуы орын 
алуы мүмкін найзағайдың тікелей түсуі аса қауіпті. Найзағай за-
рядының екінші қайтара əсері ғимараттың ішіндегі тұйық-
талмаған металл контурларға потенциалдарды енгізуден тұрады, 
бұл ұшқындануды, металл конструкциялардың қызып кетуін 
болдырады, кейде өрт немесе жарылыс болуы мүмін. Сонымен 
қатар жоғары электр потенциалдарының қорғалатын ғимаратқа 
сыртқы металл құрылымдары жəне коммуникациялар бойынша 
енуі де ықтимал. 

Найзағайдың түсуінен қорғау үшін жайтартқыштарды (най-
зағай тартқыш) орнатады, олар найзағайды қабылдайды жəне 
оның тогын жерге өткізеді. Жайтартқыштардың екі типі бар: 
өзектік жəне торостық. Олар жеке тұрған, қорғалатын ғимарат-
тан немесе құрылыстан оқшауланған жəне оқшауланбаған 
болулары мүмкін. Бұл жағдайда найзағайдың неғұрлым жоғары 
жəне жақсы жерге тұйықталған металл конструкцияларды за-
қымдайтынын есепке алу қажет. Жайтартқыштың  қорғау ай-
мағы – құрылысты найзағайдың тікелей түсуінен (99 %) сенім-
ділік дəрежесімен қорғауды қамтамасыз ететін жайтартқышқа 
жанасып жататын кеңістік. 

Электр тогының зақымдау қаупі қоршаған орта мен жағ-
дайға елеулі дəрежеде байланысты болады. Ылғалдылық, ыстық, 
күйдіргіш булар мен газдар, ток өткізетін шаң электр қон-
дырғыларының оқшаулауын бұзады, осылайша, оның кедергісін 
төмендетеді. Электр жабдығының ток өткізбейтін бөлшектеріне 



93 

кернеудің өту қаупі төнеді. Сонымен қатар  мұндай жағдайларда 
адам денесінің электрлік кедергісі төмендейді, бұл электр то-
гымен зақымдану қаупін арттырады. Қауіп ток өткізетін еден-
дердің болуымен күшейе түседі. Сол себепті электр қондыр-
ғыларын орнату ережелерінде барлық жайлар үш класқа бөлі-
неді:  

1) жоғары қауіпсіз жайлар – құрғақ, қалыпты ауа темпе-
ратурасымен, ток өткізбейтін едендермен;  

2) жоғары қауіпті жайлар – ылғалды, 75 % жоғары ауаның 
қатысты ылғалдылығымен, 30ºС-ден асатын ұзақ уақыттық 
температурасымен, ток өткізетін материалдардан жасалған 
едендермен, ток өткізетін технологиялық шаңмен;  

3) аса қауіпті жайлар – ылғалдылық 100 %-ға жуық, химия-
лық белсенді орта, жоғары қауіптілікпен жайларға тəн екі жəне 
одан көп шарттардың бір мезгілде болуы. 2 жəне 3  кластары-
ның жайларындағы электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
төмендетілген кернеумен токты қолдану керек. Мысалдар:  
1-класс – кеңсе офистері  мен жоғары дəлдікті зертханалар;  
2-класс – жылытылмайтын қойма жайлары; 3-класс – машина 
жасау зауыттарының барлық цехтары: гальваникалық жəне 
аккумулятор батареялары жəне т.б. 

Электр тогымен зақымдану қаупінің көптеген басқа қауіп-
терден айырмашылығы  адамның оны арнайы аспаптарсыз 
қашықтан анықтай алмайтындығында жəне оны болдырмау 
үшін шаралар қабылдай алмайтындығында. Электр жарақаты-
ның статистикасы өлімге əкелетін электр тогымен зақым-
данудың өлім жағдайларының жалпы санынан 2,7 % құрайтын-
дығын көрсетеді, бұл жарақат алуға қатысты пропорционал 
емес. Бұл электр жарақатының басымдылығы бойынша өлімге 
əкелетін сипатқа ие екендігін білдіреді. 

ЭОЕ-ге сəйкес барлық электр қондырғыны электр қауіпсіз-
дігінің шарты бойынша 2 топқа бөлу қабылданған: 

– 1000 В-қа (1 кВ) дейін кернеумен электр қондырғылар; 
– 1000В (1 кВ) жоғары кернеумен электр қондырғылар. 
1000 В-қа дейінгі кернеумен электр қондырғыларындағы 

жазатайым жағдайлар 1000 В-тан жоғары кернеумен электр 
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қондырғыларына қарағанда үш есе көп болатындығын атап 
өткен жөн. 

Бұл 1000 В-қа дейін кернеумен қондырғылардың неғұрлым 
кеңінен қолданылатындығымен, сондай-ақ электр жабдығымен 
электр техникалық мамандығы жоқ адамдардың көп саны 
байланысқа түсетіндігімен түсіндіріледі. 1000 В жоғары электр 
жабдығы аз таралған  жəне онымен жұмыс істеуге тек жоғары 
білікті электр техникалық қызметкерлерге ғана рұқсат етіледі 
[15]. 

Электр жарақатының неғұрлым кең тараған себептері: 
– кернеудің қалыпты жағдайларда болмауы тиіс жерде 

пайда болуы (жабдықтың корпустарында, ғимараттың 
металл конструкцияларында жəне т.б.); бұл жиі оқшау-
лаудың зақымдану салдарынан болады; 

– тиісті қоршаулардың болмауы кезінде оқшауланбаған 
ток өткізетін бөлшектерге тию ықтималдылығы; 

– 1000 В жоғары кернеумен желілерде ток өткізетін бөл-
шек пен адамның арасында туындайтын электр доғасы-
ның əсері, егер адам ток өткізетін бөлшектерге жақын 
тұратын болса; 

– қызметкерлер құрамының келісілмеген жəне қате əре-
кеттері, кернеуді адамдар жұмыс істеп жатқан қондырғыға 
беру, кернеудегі қондырғыны қадағалаусыз қалдыру, 
өшірілген электр жабдығына кернеудің жоқтығын 
тексермей жұмыс істеуге рұқсат беру жəне т.б. 

 
 
10.2. Электр тогының адам ағзасын зақымдайтын əсері  
 
Электр тогы тірі тіндер арқылы өте отырып, термиялық, 

электролиттік жəне биологиялық əсер береді. Бұл тіндер мен 
ағзалардың зақымдануына əкеледі. 

5 мА-ге дейінгі аз токтар тек жағымсыз əсер қалдырады. 
Көп 10-15 мА токтарда адам өз бетімен ток өткізетін бөлшек-
терден босатыла алмайды жəне токтың əсері ұзақ болады 
(жібермейтін ток). Мұндай токтардың ұзақ уақыт əсер етуі 
кезінде адам əр түрлі электр жарақаттарын алуы мүмкін. 
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Ең ауыр электр жарақаты – электрдің соғуы – бұл адамның 
ішкі органдарын зақымдау. 

Бірнеше ондаған миллиампер шамамен токтардың ұзақ 
уақыт əсер етуі кезінде жəне 15-20 секунд əсер ету уақытында 
тыныс алу дəрменсіздігі мен өлім жағдайы болуы мүмкін.  

50-80 мА шамамен токтар жүрек фибрилляциясына əкеледі, 
ол жүректің бұлшық ет талшықтарының ретсіз жиырылуы мен 
босаңсуынан тұрады, нəтижесінде қан айналымы тоқтатылады 
жəне жүрек тоқтап қалады.  

Тыныс алу дəрменсізігінде де, жүрек дəрменсіздігінде де ор-
гандардың қызметі өз бетімен қалпына келмейді, бұл жағдайда 
алғашқы көмек көрсету қажет (жасанды тыныс алдыру жəне 
жүрек массажы). 

Үлкен токтардың қысқа уақытқа əсер етуі тыныс алу дəр-
менсіздігін де, жүрек фибрилляциясын да тудырмайды. Жүрек 
бұлшық еттері бұл кезде күрт жиырылады жəне токты ажырат-
қанға дейін осы күйде қалады, содан кейін жұмысын жалғас-
тырады.  

100 мА шамамен токтың 2-3 секунд ішінде əсер етуі өлім 
жағдайына əкеледі (өлімге əкелетін ток). 

Күюлер адамның денесі арқылы өтетін токты жылу əсері- 
нен немесе электр жабдығының қатты қызған бөлшектері- 
не тиіп кету кезінде, сондай-ақ электр доғасының əсерінен бо-
лады. Неғұрлым қатты күюлер электр доғасының əсерінен бо-
лады. 

Электр белгілері – бұл дөңгелек немесе эллиптік пішіндегі 
электродтармен жанасқан жерлердегі терінің зақымдануы, сұр 
немесе ақшыл сары түсті қатты сызылған шектерімен болады  
(Д = 5-10 мм). Олар токтың механикалық жəне химиялық 
əсерінен болады. Кейде электр тогынан зақымданудан кейін бір-
ден көрінбейді. Белгілер ауырмайды, олардың айналасында қа-
быну үдерістері байқалмайды. Зақымданған жерлерде дом-
бығулар пайда болады. Шағын белгілер жақсы жазылып кетеді, 
белгілердің көлемі үлкен болған кезде дененің жиі жансыздануы 
болады (қолдардың). 

Терінің электр металдануы – бұл теріге токтың əсерінен 
шашырауы жəне булануы салдарынан металдың майда бөлшек-
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терінің теріге сіңуі, мысалы, доғаның жануы кезінде. Терінің 
зақымданған жерінің үстіңгі беті қатты бұдырлы болады, ал 
зардап шегуші зақымданған жерде бөтен заттың болуын сезі-
неді. Зақымдану салдары күю кезіндегідей, токтың зақымдану 
көлеміне байланысты болады. Көп жағдайларда металданған 
тері түсіп қалады жəне іздері қалмайды.  

Қарастырылғандардан басқа келесі жарақаттар да болуы 
мүмкін: доғаның əсерінен көздердің зақымдануы; токтың əсері-
нен құлау кезінде соғып алулар мен сынықтар жəне т.б. 

 
 
10.3. Электр тогының соғу қаупінің дəрежесі бойынша  
жайларды жіктеу жəне электр қондырғыларын  
қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру  
 
ЭОЕ-ге сəйкес  адамдарды электр тогымен зақымдау қаупі-

нің дəрежесі бойынша жайлар келесі түрлерге бөлінеді: 
1. Жоғары қауіпті  жайлар  
Шарттардың біреуінің болуымен сипатталады: 
– ток өткізетін шаң; 
– ток өткізетін едендер (металл, топырақ жəне т.б.); 
– жоғары температура (1 тəуліктен астам 35°С-ден жо-

ғары); 
– қатысты ылғалдылықта (1 тəуліктен астам 75 % жоғары); 
– адамның бір жағынан жерге қосылған ғимараттың ме-

талл конструкцияларына, технологиялық жабдыққа жəне 
екінші жағынан, электр жабдығының металл корпус-
тарына бірмезгілде жанасу ықтималдылығы. 

2. Аса қауіпті жайлар  
Аса қауіпті электр тогынан зақымдануларды болдыратын 

төменде аталған жағдайлардың біреуінің болуымен сипатта-
лады: 

– ерекше дымқылдық (ылғалдылық шамамен 100 %); 
– оқшаулауға əсер ететін химиялық белсенді немесе ор-

ганикалық орта (қышқылдардың, сілтілердің булары, 
көгерулер, зеңдер жəне т.б.); 
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– жоғары қауіптілікпен жайлар үшін екі жəне одан көп 
аталған жағдайлардың бірмезгілде болуы. 

3. Жоғары қауіпсіз жайлар 
Оларда жоғары немесе аса қауіптілікті тудыратын жағдай-

лар болмайды. 
Ұйымда басшының бұйрығымен барлық электр қондыр-

ғылардың жалпы жағдайы үшін жауапты тұлға тағайындалуы 
тиіс, ол барлық нормативтік құжат талаптарының орындалуын 
ұйымдастыруға жəне қамтамасыз етуге міндетті: электр қон-
дырғыларының тиісті жолмен пайдаланылуын жəне қауіпсіз 
жұмысын; аппаратура мен желілердің электр жабдықтарын жос-
парлы, алдын ала жөндеулер мен алдын ала сынақтарын ұйым-
дастыруды жəне жүргізуді; электр қондырғыларға  қызмет көр-
сетумен байланысты қызметкерлерді оқытуды, нұсқама беруді 
жəне мерзімді білімін тексеруді; қорғаныс құралдарының жəне 
өртке қарсы құралдардың болуын, уақытылы тексерілуін; электр 
қондырғыларын пайдалану кезінде қолданылатын ереже талап-
тарының бұзылуын жəне апаттарды тексеруді; техникалық 
құжаттаманы жүргізуді, нұсқауларды, ережелерді жасауды жəне 
т.б. [16]. 

Қолданыстағы электр қондырғыларында жүргізілетін бар-
лық жұмысқауіпсіздік шараларына қатысты келесі санаттарға 
бөлінеді: 

1) кернеуді алып тастаумен орындалатын жұмыстар; 
2) кернеумен ток өткізетін бөлшектерде немесе оларға 

жақын орындалатын жұмыстар. 
Кернеумен ток өткізетін бөлшектердегі жұмыстарға тікелей 

осы бөлшектерде қорғаныс құралдарын қолдана отырып, орын-
далатын жұмыстар жатады.  

Қолданыстағы электр қондырғыларына қызмет көрсетуге 
кəсіби даярлылығы бар жəне жұмысқа қабылдау кезінде меди-
циналық тексеруден өткен тұлғаларға рұқсат етіледі. Қызмет-
керлерді қайталап медициналық тексеруден өткізу 2 жылда  
1 реттен сирек емес жүргізіледі. 

Қызмет көрсетуші электр техникалық қызметкерлер қолда-
ныстағы электр қондырғыларын орнату ережелерін (ЭОЕ), тұ-
тынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану 
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ережелерін, электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі басқа 
еңбекті қорғау ережелерін, сондай-ақ зардап шегушіні электр 
тогының əсерінен босату жəне алғашқы көмек көрсету тəсіл-
дерін білулері тиіс. 

Электр техникалық қызметкерлер электр қондырғыларын 
пайдалану кезінде еңбекті қорғау бойынша салааралық ереже-
лері (қауіпсіздік ережелері), техникалық пайдалану бойынша 
ережелер мен нұсқаулар, тиісті лауазым немесе мамандыққа 
қойылатын талаптардың шегінде қорғаныс құралдарын пайда-
лану, электр қондырғыларын орнату, сондай-ақ зардап шегушіні 
электр тогының əсерінен босату тəсілдерін жəне алғашқы көмек 
көрсету тəсілдері бойынша білімін тексеруден өтулері тиіс, жəне  
II-V электр қауіпсіздігі бойынша тиісті біліктілік тобы болуы 
тиіс.  

Электр қондырғыларын пайдалануды ұйымдастыру қажетті 
техникалық құжаттаманы жүргізуді қарастырады. 

Құжаттамаға кіреді: 
– оперативтік журнал, онда ауысымды қабылдау жəне 

тапсыру, цех бастығының жұмыс режімдерін өзгерту 
туралы нұсқаулары жəне т.б. белгіленеді; 

– нарядтар мен нұсқаулар бойынша жұмыстарды есепке 
алу журналы; 

– электр жабдығындағы ақаулар мен кемшіліктер жур-
налы;  

– бақылау-өлшеу аспаптарының жəне электр есептеуіш-
тердің көрсеткіштерінің журналы немесе тізбесі, сондай-
ақ қорғаныс құралдарының болуын, күйін жəне есепке 
алуды бақылау журналы; 

– 1000 В жоғары кернеумен электр қондырғыларында  
жөндеу жəне іске қосу жұмыстарын жүргізуге наряд-
тардың бланкілері мен жұмысты жүргізу журналы; 

– электр қондырғылардың кілттерін беруді жəне қайта-
руды есепке алу журналы; 

– электр қондырғыларда жұмыс нормалары мен ереже-
лері бойынша білімін тексеруді есепке алу журналы; 

– электр техникалық емес қызметкерлерге электр қауіп-
сіздігі бойынша І топты беруді есепке алу журналы; 
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– жұмыс орнында өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқауды тір-
кеу журналы; 

– қолданыстағы жəне жабылған нарядтар папкасы жəне 
т.б. 

Электр қондырғыларда жұмысты жүргізуді қамтамасыз ете-
тін ұйымдастыру шаралары жұмыстарды рұқсат-нарядтары 
немесе өкім бойынша ресімдеу; жұмысқа рұқсатты ресімдеу; 
жұмыс кезіндегі қадағалау; жұмыстағы үзілістерді жəне басқа 
жұмыс орнына ауысуды ресімдеу; жұмыстың аяқталуын ресім-
деу болып табылады. 

Кернеуді түсірумен байланысты жұмысты жүргізу кезінде 
орындалатын ұйымдық-техникалық шаралар электр жабдығын 
өшіру жəне оның қателесіп қосылуына немесе өздігінен қосы-
луына қарсы шараларды қабылдау; ажыратқыштардың тұтқала-
рына «Қоспаңыз, адамдар жұмыс істеп жатыр», «Қоспау керек, 
желіде жұмыс жүріп жатыр» жəне т.б. тыйым салу плакаттарын 
ілу; өшірілген электр қондырғысында кернеудің жоқтығын жəне 
тұйықтаудың қосылғанын тексеру; жұмыс орнын қоршау жəне 
«Осында жұмыс істе», «Тоқта, жоғары кернеу» плакаттарын ілу 
болып табылады.  

Электр қондырғыларына қызмет көрсету жəне пайдалану 
тек арнайы даярланған, медициналық куəландырудан, оқудан 
жəне білімін тексеруден өткен электр техникалық қызметкер-
лермен ғана жүргізілуі керектігін еске саламыз. 
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11-тарау 
ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  
 
 
11.1. Өрт қауіпсіздігінің жалпы ұғымдары  
 
Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің жалпы құқықтық, экономикалық жəне əлеуметтік негіз-
дері Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы 
№48 «Өрт қауіпсіздігі туралы» заңында ұсынылған. Өрт қауіп-
сіздігі саласындағы нормативтік құжаттар ретінде «Қазақстан 
Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережелері» (ҚР ӨҚЕ 08-97), 
Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ) мемлекеттік 
стандарттары, Құрылыс нормалары жəне ережелері (ҚНжЕ) 
жəне т.б. қолданылады. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мем-
лекеттің маңызды қызметінің бірі болып табылады. 

Өрт қауіпсіздігінің маңызды ұғымы ретінде «өрт» ұғымы 
алынады, ол азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян, қоғам 
мен мемлекеттің мүдделеріне материалдық залал келтіретін 
бақылаусыз жану болып табылады. 

Заң өрт қауіпсіздігін адамдардың, мүліктің, қоғам мен мем-
лекеттің өрттен қорғалуының жай-күйі ретінде, ал өрт қауіп-
сіздігінің талаптарын өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақса-
тында ҚР заңнамасында, басқа нормативтік құжаттарда немесе 
уəкілетті мемлекеттік органмен белгіленген техникалық жəне / 
немесе əлеуметтік сипаттағы арнаулы шарттары ретінде анық-
тайды. 

Бұл ретте өрт қауіпсіздігінің талаптарын бұзу ретінде өрт 
қауіпсіздігінің талаптарын орындамау немесе тиісті жолмен 
орындамау қабылданады. 

Өрт қауіпсіздігінің барлық талаптары не өрттің шығуының 
алдын алуға не оны жою мүмкіндіктерін ұйымдастыруға бағыт-
талады. 
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Өрт қауіпсіздігі жүйесі ретінде өртпен күресуге бағытталған 
күштер мен құралдардың, сондай-ақ құқықтық, ұйымдық, эко-
номикалық, əлеуметтік жəне ғылыми-техникалық сипаттағы 
шаралар жиынтығы қабылданады.  

Өнеркəсіп кəсіпорындарындағы, көліктегі жəне тұрмыстағы 
өрттер адамдар үшін үлкен қауіп төндіреді жəне ауқымды 
материалдық залал тигізеді. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мəселелері мемлкеттік маңызға ие [17]. 

Өрт қауіпсіздігі объектіде өрттің шығуын болдырмайтын 
объектінің күйін қарастырады, ал өрт шыққан жағдайда адам-
дарға өрттің қауіпті факторларының əсерін болдырмау жəне ма-
териалдық құндылықтарды қорғауды қамтамасыз ету қарас-
тырылады. Өрт қауіпсіздігі ретінде өрттердің алдын алуға жəне 
жоюға бағытталған ұйымдық шаралар мен техникалық құрал-
дардың кешені қабылданады. Қазіргі заманғы өрттен қорғауда 
өртті жылдам анықтау жүйелері, уақытылы жəне білікті пайда-
лану өртті жаңа басталған кезінде жою мүмкіндігін беретін за-
манауи техника жəне тиімді өрт сөндіру құралдары қолданы-
лады. 

Өртке қарсы шараларды жəне өртті сөндіруді дұрыс ұйым-
дастыру жану кезінде болатын химиялық жəне физикалық үде-
рістердің мəнін түсінбей, мүмкін болмайды. Бұл үдерістерді білу 
отпен табысты күресу мүмкіндігін береді. 

Жану – бұл күрделі, жылдам өтетін заттардың физика-хи-
миялық өзгеруі, жылудың мол мөлшерін жəне жарқырауды 
бөлумен бірге жүреді. Жану үш фактормен: жана алатын зат-
тармен, тотықтырғышпен (əдетте, бұл ауадағы оттегі, алайда 
болуы мүмкін хлор, фтор, бром, азот тотықтары жəне т.б. 
заттектер) жəне тұтандыру көзімен мүмкін болады. Жанғыш зат 
жəне оттегі əрекет етуші заттар болып табылады жəне жанғыш 
жүйені құрайды, ал тұтандыру көзі онда жану реакциясын 
тудырады. Мұндай экзотермиялық реакцияның мысалы – 
көміртектің жануы С + О2 = СО2 + 383,5 кДж/моль.  

Ауада шамамен 21 % оттегінің болатыны белгілі. Жану көп 
жағдайларда оттегінің концентрациясы 14-18 %-ға дейін төмен-
дейтін болса мүмкін болмайды жəне тек кейбір заттар ғана (су-
тегі, этилен, ацетилен жəне бірқатар басқа заттектер) оттегінің 
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10 % концентрациясында жануы мүмкін. Жану мен тотықтыр-
ғыштың арақатысына байланысты нашар жəне жақсы жанғыш 
қоспаларды ажырату қабылданған. Нашар қоспаларда тотықтыр-
ғыш артығымен болады, ал жақсы жанатындарда   жанғыш көп 
болады. Егер жану үдерісі оттегінің артық болуы кезінде орын 
алатын болса, онда толық жану туралы айтылады, бұл жағдайда 
жану өнімдері су, көмірқышқыл газы жəне т.б. болады, яғни əрі 
қарай тотығуға қабілетсіз заттар. Толық емес жану оттегінің 
жетіспеуі кезінде болады  жəне түзілетін өнімдер уытты жəне 
жанғыш болады (яғни  əрі қарай тотығуға қабілетті). Мысалы, 
көміртек тотығы, спирттер, альдегидтер жəне т.б. 

Қасиеттеріне байланысты жанғыш қоспалар гомогенді жəне 
гетерогенді болады. Гомогенді жану кезінде жанғыш зат жəне 
тотықтырғыш бірдей агрегаттық күйде болады (мысалы, жан-
ғыш газдың жəне ауаның қоспасы), ал гетерогендік кезінде – 
заттар жану кезінде бөліну шегіне ие болады (мысалы, қатты 
немесе сұйық заттардың ауамен байланысында). Таралу жыл-
дамдығына қарай жалын дефлаграциялық (ондаған м/с), жары-
лыстық (жүздеген м/с) жəне детонациялық (мыңдаған м/с) бо-
лып бөлінеді. Өрттер үшін дефлаграциялық жану тəн. Жану үде-
рістерін қарастыру кезінде оның келесі түрлерін ажырату керек: 
тұтану, лапылдау, жалындау, өздігінен жалындау, өздігінен ла-
пылдау, жарылыс. Лапылдау (жалындау) жəне өздігінен жалын-
дау (өздігінен лапылдау) үдерістері арасындағы айырмашылық-
ты білу керек. Жалындаудың пайда болуы үшін жану жүйесіне 
заттың өздігіне жалындау температурасынан жоғары темпера-
тураға ие жылу импульсін беру қажет. Жалындау температура-
сынан төмен температуралар кезінде жанудың туындауы өздігі-
нен лапылдау (өздігінен жалындау) үдерісіне жатқызылады. Зат-
тардың өздігінен лапылдауы жасырын немесе сыртқы қыздыру 
көзінің əсерінен қызу нəтижесінде туындайды. 

Жану үдерістерін қарастыру кезінде оның келесі түрлерін 
ажырату керек: тұтану, лапылдау, жалындау, өздігінен жалын-
дау, өздігінен лапылдау, жарылыс. Тұтану – бұл сығылған газ-
дарды түзумен бірге жүрмейтін жанғыш қоспалардың жылдам 
жануы. Лапылдау – от алу көзінің əсерінен өртене бастауы. 
Жалындау – от алу көзінен басталған жəне оны жойғаннан кейін 



103 

де жалғасатын заттың жалындап жануы. Тұтанғыштық – тұтан-
дыру көзінің əсерінен тұтану (жалындау) қабілеті.  

Өздігінен лапылдау – тұтандыру көзі болмаған кезде зат-
тардың (материалдың, қоспаның) жануының туындауына əкеле-
тін экзотермиялық реакциялардың жылдамдығының күрт арту 
құбылысы. Өздігінен жалындау – жалынның пайда болуымен 
қатар жүретін өздігінен тұтану. Жарылыс деп механикалық жұ-
мысты жүргізуге қабілетті сығылған газдарды түзумен жəне 
энергияны бөлумен бірге жүретін заттардың аса жылдам химия-
лық (жарылғыштық) өзгеруі аталады. 

Лапылдау (жалындау) жəне өздігінен лапылдау (өздігінен 
жалындау) үдерістері арасындағы айырмашылықты түсіну ке-
рек. Жалындаудың туындауы үшін жанғыш жүйеге өздігінен 
жалындау температурасынан жоғары температураға ие жылу 
импульсін беру қажет. Жалындау температурасынан төмен 
температурада жанудың пайда болуын өздігінен лапылдау (өз-
дігінен жалындау) үдерісіне жатқызады. Заттың жылулық өздігі-
нен лапылдауы жасырын немесе сыртқы қыздыру көзінің əсе-
рімен өздігінен қызу нəтижесінде туындайды. Өздігінен жалын-
дау тек өздігінен тотығу үдерісінде бөлінетін жылудың мөлшері 
қоршаған ортаға жылуды бөлуден аспайтын жағдайда ғана 
мүмкін болады.  

Өздігінен жалындау температурасы – бұл заттың ең төмен 
температурасы, ол кезде жалындап жанудың туындауымен 
аяқталатын экзотермиялық реакциялар жылдамдығының күрт 
артуы орын алады. Өздігінен жалындау температурасынан басқа  
жанғыш заттар индукция кезеңімен немесе өздігінен жалын-
даудың кешігу уақытымен сипатталады. Индукция кезеңі деп  
жалындауға дейін өздігінен қызу орын алатын уақыт аралығы 
аталады. Индукция кезеңі жанғыш затқа жалындаудың аз қуатты 
көздерінің (ұшқынның) əсер етуі кезінде тəжірибелік маңызға ие 
болады. Бұл жағдайда жалындау қоспа индукциясының кезеңі 
мен ұшқынның салқындау уақытының арақатысына байланысты 
болады. Бұл ретте, егер индукция кезеңі ұшқынның салқындау 
уақытынан көп болса, онда қоспаның жалындауы болмайды. 

Кейбір заттар қалыпты температурада болған кезде өзді-
гінен лапылдауы мүмкін (үгінділер, торф, қазылып алынатын 
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көмір жəне т.б.). Өздігінен лапылдауға бейім заттардың өрт 
қауіптілігі аса жоғары болады, себебі олар қоршаған орта- 
ның заттардың өздігінен жалындау температурасынан тө- 
мен температурасында жылуды ешқандай да берусіз тұтанулары 
мүмкін, ал өздігінен тұтанатын заттардың индукция кезеңі 
бірнеше сағатты, күндерді жəне тіпті айларды құрауы мүмкін. 

Газдардың өртке жарылысқа қауіптілігі ауадағы жалындау 
аумағымен (жалындаудың концентрациялық шектерімен), 
тұтану энергиясымен, жану температурасымен жəне жалынның 
таралу жылдамдығымен анықталады. Жалындаудың ауқымды 
аумағына ие газдар неғұрлым қауіпті болады, мысалы, ацетилен, 
сутек, күкіртті сутек [18]. 

Барлық жанғыш сұйықтықтар булана алады  жəне олардың 
жануы сұйықтықтың бетінде болатын тек бу фазасында өтеді. 
Булардың мөлшері сұйықтықтың құрамы мен температурасына 
байланысты болады. Ауадағы булардың жануы тек олардың 
белгілі бір концентарциясында ғана мүмкін болады. Бірқатар 
материалдарды өндіру үдерісінде шаң түзіледі, ол ауада жарыл-
ғыш қоспаларды түзуі мүмкін. 

Өндірістегі өрттердің негізгі себептері – жабдық жұмы-
сының технологиядық режімінің бұзылуы, электр жабдығының 
ақауы, жабдықты жөндеуге нашар дайындау, əр түрлі мате-
риалдардың өздігінен тұтануы жəне т.б. 

Өрттердің алдын алу жүйесінде өрт профилактикасы зор 
маңызға ие. Ол өрттердің алдын алу жəне жою бойынша шара-
ларды қарастырады, оттың таралу аумағын шектеуді жəне адам-
дар мен мүлікті жанып жатқан жайдың ішінен табысты көшіруді 
қамтамасыз етуді қоса. Өрттер мен жарылыстардың алдын алу 
үшін жанғыш жəне жарылысқа қауіпті ортаның түзілу  ықтимал-
дылығын болдырмау жəне бұл ортада тұтандыру көздерінің 
пайда болуының алдын алу қажет. Ғимараттар мен құрылыс-
тарда өрттің шығу ықтималдалығы, сондай-ақ оттың оларда 
таралуы олар салынған материалдар мен конструкцияларға, 
ғимараттың көлеміне жəне олардың жоспарлауына байланысты 
болады жəне нормативтік құжаттарға сəйкес 10-6-нен (мил-
лионнан бірі) аспауы тиіс.  
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Тиімді шара ғимаратты өртке қарсы бөліктерге өртке қарсы 
тосқауылдармен бөлу болып табылады. Оттың таралуын шек-
теу, сондай-ақ адамдарды ғимараттан көшіру бойынша шара-
ларға баса көңіл бөлінуі тиіс. Өртті сөндіру бойынша тактика-
лық əрекеттерді жылдам күшейтуді қамтамасыз ету үшін ғима-
раттарға, құрылыстарға, сумен қамтамасыз ету көздеріне жəне 
т.б. кіру құрылғылары қарастырылады. Өрттің жəне жарылыс-
тың туындау ықтималдылығын бағалау үшін барлық өндірістің 
өрт қауіптілігі дəрежесі бойынша сыныптамасы енгізілген (олар 
барлығы алтау – А, Б, В, Г, Д, Е). Санаттарды анықтау 
технологиялық жабдық нормалары бойынша немесе өндіріс-
тердің арнайы тізімдері бойынша жүзеге асырылады. 

Өрт қауіпсіздігінің дəрежесі құрылыс материалдары мен 
конструкциялардың тұтанғыштығымен байланысты, олар осы 
сипаты бойынша үш топқа бөлінеді: жанбайтын (металл кон-
струкциялар, кірпіш, бетон, қиыршық тас, құм жəне т.б.), қиын 
жанатындар (саманнан жасалған кірпіш, гипстік құрғақ сылақ, 
линолеум жəне т.б.) жəне жанатындар (ағаш материалдар, кар-
тон, киіз, асфальт, рубероид, кейбір электр оқшаулау материал-
дары жəне т.б.). 

Ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы қасиеттерін 
бағалауда олардың отқа төзімділігі үлкен мəнге ие. Отқа төзім-
ділік – бұл ғимараттың құрылыс конструкцияларының белгілі 
бір уақыт ішінде өрт жағдайында салмақ түсетін жəне қоршау 
қызметін орындау қабілеті. Ол отқа төзімділік шегімен сипатта-
лады. Объектінің отқа төзімділік шектері адамдарды көшіру 
барысында немесе олардың ұжымдық қорғау орындарында бо-
луының барлық уақыт кезеңінде конструкцияның салмақ түсетін 
жəне қорғау қызметтері сақталатындай шекте болуы тиіс. Бар-
лық ғимараттар мен құрылыстар отқа төзімділіктері бойынша 
жанбайтындардан жанатындарға дейін бес дəрежеге бөлінеді 
(I-V).  

Жанып жатқан ғимараттардан адамдарды көшіру үшін эва-
куациялық есіктер қарастырылады, бұл есіктерге жету жол-
дарының сұлбалары көрінетін жерлерге ілінеді. Көшіру жол-
дары адамдардың сыртқа аз уақыт ішінде ең қысқа жолмен 
қауіпсіз шығуын қамтамасыз етулері тиіс. Егер бірінші қабат-
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тағы жайлардан тікелей сыртқа немесе дəліз, вестибюль, бас-
палдақ алаңы арқылы шығаратын болса, есіктер эвакуациялық 
болып саналады. Эвакуациялық есіктер ережеге сай  екеу болуы 
тиіс. Эвакуацияға арналған есіктер ғимараттан шығу жағына 
қарай ашылулары тиіс. Көшіру жолдарында жылжымалы жəне 
көтермелі есіктерді орнатуға тыйым салынады. 

Эвакуациялық шығу есіктеріне өту жолдарын бөгде заттар-
мен (жиһазбен, пайдаланылмайтын жабдықпен жəне т.б.) бөгет-
теуге тыйым салынады. Ғимараттар жəне құрылыстар  өрт кезін-
де түтінді шығаруға арналған құрылғылармен жабдықталулары 
тиіс (аэрациялық люктер, арнайы түтін люктері жəне т.б.). 

Өртті сөндіру жүзеге асырылуы мүмкін: 1) жоғары жылу 
сыйымдылыққа ие жанатын материалдарды қатты салқындату-
мен; 2) жанғыш материалдарды атмосфералық ауадан оқшаулау-
мен; 3) жану ошағына түсетін ауадағы оттегінің құрамын азай-
тумен; 4) арнайы хииялық құралдарымен. Өртті сөндіру үшін 
пайдаланылуы мүмкін: су, су буы, химиялық жəне ауа-механи-
калық көбік, жанбайтын газдар, қатты отты сөндіретін ұнтақтар, 
арнайы химиялық заттар жəне құрамдар. 

Сумен сөндіру. Су шағын да, үлкен де өрттерді сөндіру 
үшін жарамды, неғұрлым қол жетімді, арзан жəне кеңінен қол-
данылатын өртті сөндіру құралдарының бірі болып табылады. 
Суды өртті сөндіру құралы ретінде пайдалану кезінде су ау-
қымды жылу сыйымдылығына ие бола отырып, жанғыш заттар-
дан жылудың елеулі мөлшерін алады, осылайша, жану ошағы-
ның температурасына жану мүмкін болмайтындай мəнге дейін 
төмендетеді. Демек, өртті сөндіру кезінде ол (судың бастапқы 
температурасы 20ºС, соңғы – 100ºС) жану ошағынан 335 кДж 
тартып алады. Содан кейін бу түзудің жасырын жылуы есебінен 
сұйық күйден бу тəріздес күйге ауыса отырып, тағы да 2260 кДж 
алады. Бұл ретте түзілетін бу (1 л судан 1700 л бу) жанудың 
тоқтауына қосымша себін тигізе отырып, оттегінің жанып жат-
қан затқа өтуіне кедергі келтіреді. Суды келесілерді сөндіру ке-
зінде қолдануға болмайды: онымен реакцияға түсетін заттарды 
(металл, калий, натрий), токтан ажыратылмаған электр қондыр-
ғыларын жəне бұл кезде түзілетін ацетиленнің жарылу ықтимал-
дылығынан кальций карбидін. 
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Өртті сөндіру үшін суды қолданады: шағын ағын түрінде, 
себелеу күйіндегі, жоғары дисперсиялы күйде, сондай-ақ ауа-
механикалық көбік түрінде. Жану ошағына бағытталған судың 
шағын ағындары қатты күшке ие  жəне механикалық əрекет 
ете отырып, бір уақытта ыстық беттерді салқындата отырып, 
жалынды басады. Мұндай ағынмен өртті сөндіруді алыс 
қашықтықтан жүзеге асыруға болады, бұл жану ошағына 
жақындауды қиындататын жылудың қарқынды сəулеленуі 
кезінде аса маңызды. Жеңіл тұтанатын сұйықтықтарды шағын 
ағынды пайдалана отырып, сумен сөндіруге болмайды, себебі 
мұндай сұйықтықтар судың үстіңгі бетіне шығады жəне 
жануын жалғастырады. Себеленген күйдегі су 120ºС-ден астам 
тұтану температурасымен мұнай өнімдерін сөндіру үшін 
қолданылуы мүмкін. Суға 0,2-2,0 % (салмағы бойынша) көбік 
түзгіштерді қосу оның отты сөндіру қасиеттерін жақсартады, су 
шығыны 2-2,5 есе азаяды, сөндіру уақыты қысқарады.  

Бумен сөндіру. Егер кəсіпорында үлкен ресурстар   болса, 
бумен сөндіру мақсатты болуы мүмкін. Сөндіру қағидаты 
қарапайым жəне өрт шыққан жайды жылдам бумен толтырады 
(5-10 минут) жəне температураны + 85ºС-ге дейін жеткізеді. Бұл 
ретте жайда қабырғадағы жəне төбедегі барлық тесіктер мен 
ойықтарды тығыздап жабу керек, сығылатын ауаны шығару 
үшін еденде мұндай тесіктерді қалдырады.  

Көбікпен сөндіру. Көбік деп газ бір-бірінен сұйықтықпен 
бөлінген ұяшықтарға салынған дисперстік жүйені атайды. Көбік 
қатты заттардағы жəне əсіресе жеңіл тұтанатын сұйықтықтар-
дағы (суда ерімейтін жəне одан жеңіл) өртті сөндіру үшін кеңі-
нен қолданыс тапқан. Көбік жанғыш сұйықтықтың үстіңгі бетін-
де белгілі бір құрылымдағы жəне төзімділіктегі бу өткізбейтін 
қабатты түзу арқылы жану аймағын оқшаулайды. Көбікті ста-
ционарлық, жылжымалы, тасымалы құрылғылардан жəне қол 
өрт сөндіргіштерінен алады. 

Көмірқышқылымен (көміртектің қос тотығымен) сөндіру, 
оның жану ошағының ауасына түсе отырып, ондағы оттегінің 
құрамын (21 %-дан бастап) шегіне дейін (15,16%) төмендететін-
дігінен тұрады, бұл кезде көптеген жанғыш заттардың жануы 
мүмкін болмайды. Көміртек қос тотығын, негізінен, кернеудегі 
электр қондырғыларын сөндіру үшін қолданады. 
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11.2. Өрттің шығу жағдайлары жəне өрт  
пен жарылыстың қауіпті факторлары  
 
Өрттің басталуы үшін жанғыш заттардың жануы басталуы 

тиіс. 
Жану деп жылу мен жарық түріндегі энергияны бөлумен 

бірге жүретін тотығу реакциясы аталады. Бұл реакция газ фаза-
сында жүреді. Əр түрлі заттардың əр түрлі жану қабілеті 
болады; бұл қабілет, біріншіден, олардың тотығу қабілетімен, 
екіншіден,   газ фазасында болуымен (сұйықтықтар үшін – бұл 
булану қабілеті, ал қатты заттар үшін – cублимациялану) 
анықталады. 

Неғұрлым кең тараған тотықтандырушы ауа оттегі болып 
табылады, ол қалыпты жағдайларда ауа кіретін барлық жерде 
болады. Сол себепті өрт қауіпсіздігінің маңызды шарасы жан-
ғыш заттардың, əсіресе ұшпа жанғыш сұйықтықтардың ауамен 
байланысының, яғни жанғыш ортаның түзілуінің алдын алу 
бойынша шаралар болып табылады. 

Жанудың басталуы үшін белгілі бір энергиямен тұтандыру 
көзі қажет. Сол себепті өрттің алдын алу тек жанғыш ортаның 
түзілуінің алдын алумен ғана емес, жанғыш ортада (немесе оған 
енгізу) тұтандыру көздерінің түзілуінің алдын алумен қол жет-
кізілуі тиіс. Тұтану көздері ашық отқа, жылыту элементтері мен 
аспаптарының жылуына, электр энергиясына, механикалық ұш-
қындар энергиясына, статикалық электр жəне найзағай заряд-
тарына, заттар мен материалдардың өздігінен қызу үдерістерінің 
энергиясына (өздігінен жану) жəне т.б. бөлінеді.  

Кез келген өндірісте жəне кез келген ұйымда бар жəне ық-
тимал тұтану көздерін анықтауға ерекше көңіл бөлінуі тиіс. 
Неғұрлым жиі тұтану көзі ретінде ашық от қабылданады, мы-
салы, дəнекерлеу жұмыстары немесе ақаулы электр сымының 
қызып кетуі кезінде.  

Сыртқы көздердің əсерінен тұтанудан басқа, өздігінен 
тұтану болуы мүмкін. Өздігінен тұтану жылулық, химиялық 
жəне микробиологиялық болуы мүмкін. Жылулық өздігінен тұ-
тану материалмен жылуды аккумуляциялаудан көрінеді, оның 
барысында материалдардың өздігінен тұтануы орын алады. 
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Заттың өздігінен қызу температурасы өрт қауіптілігінің көрсет-
кіші болып табылады. Көптеген жанғыш материалдар үшін бұл 
көрсеткіш 80-нен 150°С-ге  дейін шегінде болады: қағаз үшін – 
100°С; құрылыс киізі үшін – 80°С; қарағай ағашы үшін  
– 80°С. 

Химиялық өздігінен тұтану  бірден жалындап жанумен пайда 
болады. Органикалық заттар үшін өздігінен тұтанудың бұл түрі 
қышқылдармен байланысқа түскен көзде болады. Кейбір бейор-
ганикалық заттардың сумен (мысалы, натрий гидросульфаты) 
байланысқа түсуі кезінде өздігінен жануға қабілетті болатындығын 
атап өтеміз. 

Микробиологиялық өздігінен тұтану олар үшін қоректік ор-
тада тіршілік əрекеті барысында микроорганизмдермен жылу 
энергиясын бөлумен байланысты (шөп, торф, ағаш жоңқалары 
жəне т.б.). 

Жанғыш материалдың түріне байланысты өрттер келесі 
кластарға бөлінеді: а – қатты жанғыш заттар мен материалдар-
дың өртенуі; ə – жанғыш сұйықтықтардың немесе балқитын 
қатты заттар мен материалдардың өртенуі; б – газдардың өрте-
нуі; в – металдардың өртенуі; г – кернеуде болатын электр 
қондырғылардың жанғыш заттары мен материалдарының өр-
тенуі; ғ – ядролық материалдардың, радиоактивті қалдықтар-
дың, радиоактивті заттардың өртенуі.  

Адамдар мен материалдық құндылықтарға əсер ететін 
өрттің қауіпті факторларына жатады:  

– жалын жəне ұшқын;  
– жылу ағыны;  
– қоршаған ортаның жоғары температуасы; 
– жану мен термиялық ыдыраудың уытты өнімдерінің 

жоғары концентрациясы; 
– оттегінің төмен концентрациясы; 
– көшіру жолдарындағы түтіннің жоғары концентрациясы. 
Өрттің қауіпті факторларының құрылыс конструкцияла-

рына, технологиялық жабдыққа жəне өртті сөндіру бойынша 
əрекеттерге, адамдардың өмірі мен денсаулығына, материалдық 
құндылықтарға зиян келтіретін əсерінің екінші қайтара салдар-
ларына жатады: 
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– бұзылатын аппараттардың, агрегаттардың, қондырғы-
лардың, конструкциялардың сынықтары; 

– бұзу аппараттары мен қондырғыларынан шығатын ра-
диоактивті жəне уытты заттар мен материалдар; 

– конструкциялардың, аппараттардың, агрегаттардың ток 
өткізетін бөлшектеріне жоғары кернеудің берілуі;  

– өрттің салдарынан орын алатын жарылыстың қауіпті 
факторлары; 

– өрт сөндіретін заттардың əсерлері жəне өртті сөндіру 
бойынша өрттен қорғау бөлімшелерінің əрекеттері. 

Өрттің қауіпті факторларының бірі – оттегінің төмен құра-
мының болуы, себебі жану үдерісі оттегін қарқынды жұту кезінде 
орын алады. Осы себепті өрт жағдайында оттегінің жетіспеуі 
басталуы  мүмкін. Ауада   оттегінің  құрамы 16-18 %  болғанда 
жүректің жиі соғуы, қозғалыс координациясының елеусіз бұзы-
луы байқалады; ойлау қабілеті біраз төмендейді. Тыныс алу ай-
мағында оттегінің құрамы 9 % болған кезде адам есінен танады,  
6 %  кезінде  бір минут ішінде өлім жағдайы болады. Адамның 
оттегінің жетіспеушілігін сезінбейтіндігін жəне өзін-өзі құтқаруға 
шара қабылдай алмайтындығын білген маңызды. Өрт жағ-
дайындағы оттегі құрамының ШРД – 17 %. 

Өрттің аса қауіпті факторы адам үшін уытты көміртек 
тотығы СО (көміртек тотығы  немесе тұншықтырғыш газ) болып 
табылады. Қалыпты жағдайларда СО түссіз жəне иіссіз жанғыш 
газ болып табылады. СО əсерімен қан оттегін сіңіру қабілетінен 
айырылады. СО құрамының ШРД – 0,1 %. Бұл жағдайда бас 
ауруы, жүрек айну, жалпы əлсіздену болады. Құрамында 0,5 % 
көміртек тотығы бар ауамен 20-30 минут бойына тыныс алу 
өлім жағдайына əкеледі. Құрамына 1 % СО бар ауаны жұту  
1-2 минуттан кейін өлім жағдайына əкеледі.  

Жанатын материалдардың толық термиялық ыдыруының 
нəтижесінде туындайтын адам үшін қауіпті газ көміртек диок-
сиді СО2 (көмірқышқыл газы) болып табылады. Ол түссіз жəне 
иіссіз газ, бірақ қышқыл дəмі болды. Құрамында 6-8 %-ға дейін 
СО2 бар ауаны жұту жиілеген жəне неғұрлым тереңнен дем 
алуға əкеледі, құлақта шу, бас ауруы, жүрек қағысы болады. 
Адам 21 % оттегі мен 10 % СО2 қоспасымен дем алу кезінде 
есінен танады. Шекті рұқсат етілетін деңгейі СО2 – 6 %. 
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СО2 улану өрттің көмірқышқылды өрт сөндіргіштермен 
сөндіру кезінде де (əсіресе жайлардың шағын көлемінде), сон-
дай-ақ жайдың ішіне СО2 автоматты көмірқышқылды өрт сөн-
діру қондырғысымен берілгеннен кейін жайдың ішіне кіру ке-
зінде болуы мүмкін. 

Ауаның жəне заттардың жоғары температурасы өрт жағдай-
ларында адамның өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төнді-
реді.  

Өрттің аса қауіпті факторы түтін болып табылады, себебі 
түтін кезінде адам бағдарынан айырылады, бұл кезде оның оқыс 
жағдайда, оның ішінде көміртек оксиді мен диоксидінің құра-
мының жоғарылауы жағдайында, ауаның температурасы мен 
жылу сəулеленуінің жоғарылауы жағдайында болу уақыты 
артады. Түтіндену ұзындық бірлігіне жарықтың əлсіреу көр-
сеткішімен бағаланады. Көрсеткіштің рұқсат етілетін мəні – 2,4. 

Өрттің жəне жарылыстың қауіпті факторлары құлағыш 
конструкциялар, жабдықтар, коммуникациялар, ғимараттар, 
құрылыстар жəне олардың ұшатын бөлшектері болып табылады. 

Жарылыстың неғұрлым қауіпті факторы – конструкциялар-
ды бұзатын жəне адамдарды мерт қылатын жарылыс толқыны-
ның қысымы. 

 
 
11.3. Өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту,  
қызметкерлер құрамының өрт қауіпсіздігі  
саласындағы міндеттері мен жауапкершілігі  
 
Жұмыс істеушілерді өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту 

еңбекті қорғау бойынша нұсқамаларды жүргізудің жалпы ере-
желері бойынша өткізіледі, олар жүзеге асыру сипаты мен уақы-
тына қарай кіріспе, жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жос-
пардан тыс жəне мақсатты болып бөлінеді. 

Қайталама нұсқаманы аталған кəсіпорында (салада) белгі-
ленген мерзімділікпен, алғашқы нұсқама бағдарламасы бойын-
ша толық көлемде жүргізеді. 

Жоспардан тыс нұсқаманы ЕҚСЖ стандартында аталған 
жағдайларда өткізеді. Нұсқаманың көлемі мен мазмұны əрбір 
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нақты жағдай үшін оны өткізу себептері мен жағдайларын еске-
ре отырып анықталды. 

Мақсатты нұсқаманы мамандығы бойынша тікелей міндетте-
рімен байланысты емес бір реттік жұмыстарды орындау алдында, 
рұқсат-нарядтары ресімделетін жұмыстардың алдында жүргізеді. 

Нақты жағдайларды ескере отырып, нұсқамаға өрт қауіпсіз-
дігімен байланысты қажетті мəселелер кіргізіледі. 

Нұсқамадан басқа  өрт-техникалық минимумы зерделенуге 
жатады. Ол оның мазмұнын кəсіпорынның басшылары мен бас 
мамандарының, кəсіпорын  бөлімшелерінің өрт қауіпсіздігі үшін 
жауапты тұлғаларының, сондай-ақ жоғары өрт қауіптілігімен 
жұмыстарды орындайтын, еңбек қауіпсіздігі жəне білімін 
немесе өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік 
техникалық құжаттардың негізгі ережелерін білуін тексеру 
бойынша қосымша талаптар қойылатын тұлғалардың назарына 
жеткізу мақсатымен жүргізіледі. 

Минимум жүйесінде оқыту мемлекеттік өртке қарсы қызмет  
басқармасының аумақтық органдарымен келісілген бағдарлама 
бойынша жəне мерзімде өткізіледі. 

Кəсіпорында өрт-техникалық минимум жүйесінде оқудан 
өтетін жұмыскерлер кіріспен жəне алғашқы өртке қарсы нұсқа-
малардан босатылулары мүмкін. 

«Өрт қауіпсіздігі туралы» заңға сəйкес жұмыс беруші мін-
детті: 

– өрт қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға, сондай-ақ мемле-
кеттік өртке қарсы қызмет органдарының нұсқамалары 
мен өзге де заңды талаптарын орындауға; 

– өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды 
əзiрлеп, жүзеге асыруға; 

– өртке қарсы насихат жүргiзуге, сондай-ақ өздерiнiң қыз-
меткерлерiн өрт қауiпсiздiгi шараларына оқытып үйре-
туге; 

– ұжымдық шартқа (келісімге) өрт қауіпсіздігі мəселелерін 
қосуда; 

– өрт сөндiру жүйелерi мен өртке қарсы қорғаныс құралда-
рын, алғашқы өрт сөндіру құралдарын қоса, ақаусыз 
күйiнде ұстауға, олардың мақсатқа сай пайдаланылмауы-
на жол бермеуге; 
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– өрт қарсы қызметке өрттердi сөндiру, олардың шығу жəне 
өршу себептерi мен жағдаяттарын анықтау кезiнде, сон-
дай-ақ өрт қауiпсiздiгi талаптарының бұзылуына жəне 
өрттердiң шығуына кiнəлi адамдарды анықтау кезiнде 
жəрдем көрсетуге; 

– кəсіпорынның аумағында өртті сөндіру кезінде белгіленген 
тəртіпте қажетті күштер мен құралдарды беруге; 

– өрт сөндіру қызметінің лауазымды тұлғаларына өздері-
нің қызметтік міндеттерін жүзеге асыру кезінде аумаққа, 
ғимараттарға, құрылыстарға жəне кəсіпорынның басқа 
объектілеріне кіруін қамтамасыз етуге; 

– мемлекеттік өртті қадағалаудың лауазымды тұлғалары-
ның талап етуі бойынша кəсіпорындағы өрт қауіпсізді-
гінің жағдайы туралы, оның ішінде өздері өндіретін өні-
мінің өрт қауіпсіздігі туралы, сондай-ақ өздерінің аумақ-
тарында орын алған өрттер мен олардың салдарлары ту-
ралы мəліметтер мен құжаттарды беруге; 

– өрттердiң шыққаны, өртке қарсы қолда бар қорғану 
жүйелерi мен құралдарының ақаулары туралы, жолдар 
мен кiрме жолдардың жай-күйiнiң өзгерiстерi туралы 
өртке қарсы қызметке дереу хабарлауға; 

– ерікті өрт сөндірушілердің қызметіне жəрдем көрсетуге;  
– ҚР үкіметімен бекітілетін, оларда міндетті түрде өрттен 

қорғау қызметі құрылатын еліміздің ұлттық қауіпсіздігі 
үшін аса маңызды объектілердің, басқа аса маңызды 
өртке қауіпті объектілердің, Қазақстан халқының мəдени 
мұрасының аса құнды объектілерінің тізіміне кіретін 
объектілерде өрттен қорғау бөлімшелерін құруды жəне 
ұстауды  қамтамасыз етуге (өртке қарсы қызметтің 
объектілік, арнайы жəне əскери бөлімшелері құрылатын 
объектілерден басқа). 

Ұйымның басшылары ведомствоға бағынатын объектілерде 
өздерінің құзыреттілік шектерінде өрт қауіпсіздігі жүйесіне 
тікелей басшылықты жүзеге асырады жəне өрт қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау үшін дербес жауапкершілікті көтереді.  

Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікті 
көтереді: 
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– мүліктің меншік иелері; 
– атқарушы биліктің федералдық органдарының басшы-

лары; 
– жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары; 
– мүлікті иелену, пайдалану немесе билік ету уəкілеттігі 

берілген тұлғалар, оның ішінде кəсіпорын басшылары; 
– өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапты ретінде 

белгіленген тəртіпте тағайындалған тұлғалар; 
– өздерінің құзыреттілігі шегінде лауазымды тұлғалар. 
ҚР 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48-I «Өрт қауіпсіздігі 

туралы» заңына сəйкес ҚР ЕК 312 бабымен өрт қауіпсіздігі 
саласындағы құқық бұзушылықтар үшін айыппұл санкциялары 
қарастырылады. 

Ұйымның басшыларын өрт қауіпсіздігі саласындағы құқық 
бұзушылықтар үшін əкімшілік жауапкершілікке тарту негізде-
месі мен тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен бел-
гіленеді. 
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12-тарау 
КОМПЬЮТЕРДЕ ҚАУІПСІЗ  
ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ  
 
 
Компьютерлер орналасқан жайларға жəне жайлардағы хи-

миялық жəне физикалық  факторлардың деңгейлеріне қойыла-
тын талаптар. Жоғары оқу орындарының оқушыларына арнал-
ған дербес компьютерлердің жұмыс орындарына қойылатын 
талаптар. Жаттығулар мен дене шынықтыру үзілістерінің ке-
шені. 

Адамның қазіргі таңдағы ғылымның, техниканың, қоғамдық 
өмірдің барлық саласындағы қызметін компьютерсіз елестету 
мүмкін емес. Компьютерлердің жаңа үлгілерін əзірлеу, олардың 
дайындау технологиясын жетілдіру, бірегей бағдарламалық жа-
сақтаманы қолдану кезінде қол жеткізілген қарқынды ілгері-
леуге қарамастан  есептеу техникасымен жұмыс істеу кезінде 
адам бірқатар қауіпті жəне зиянды факторлардың əсеріне ұшы-
райды: электр магниттік өрістердің, ЖЖ, УЖЖ жəне АЖЖ ра-
диожиілік дипазонының, инфрақызыл жəне иондаушы сəуле-
ленудің, шудың жəне дірілдің, статикалық электрдің жəне т.б. 
Компьютермен жұмыс істеу операторлардың ақыл-ойына күш 
түсуімен жəне жүйке-эмоционалдық күш түсумен, көру жұ-
мыстарының жоғары ауырлығымен жəне ЭЕМ клавиатурасымен 
жұмыс істеу кезінде саусақтардың бұлшық еттеріне жеткілікті 
ауырлықтың түсуімен сипатталады. Жұмыс орнының оңтайлы 
конструкциясы мен элементтерінің орналасуы үлкен мəнге ие, 
бұл оператордың оңтайлы жұмыс қалпын ұстау үшін маңызды.  

Компьютерлер орнатылған жайларда  жоғары дəлдікпен 
көру жұмыстарын орындау кезінде жалпы жарықтылық 300 лк 
құрауы тиіс, ал құрамдастырылған – 750 лк, ал орташа дəлдік-
пен жұмыстарды орындау кезінде – 200 жəне 300 лк. Кері жағ-
дайда жұмысқа қанағаттанбауға, бас ауруына, ашуланшақтыққа, 
ұйқының бұзылуына, шаршау мен көздердегі, белдегі, мойын 
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мен қолдардағы ауыру сезімдеріне шағымдардың болуы- 
мен көру аппаратында елеулі ауыртпалық пайда болуы  
мүмкін («Санитарлық ережелер жəне нормалар СанЕжН  
№ 1.01.004.01»). Бұл талаптар заңды жəне жеке тұлғаларды сақ-
тау үшін міндетті болып табылады. 

Компьютерлерді пайдалануға арналған барлық жайлар ке-
лесі талаптарға сай келуі тиіс: 1) жеке жерге тұйықтау контуры 
болуы керек; 2) жұмыс орындарын жертөле жайларында орна-
ластыруға тыйым салынады; 3) оқу мекемелерінде компью-
терлерді тек периметрлік орналастыруды ғана қолдану керек;  
4) оқу мекемелеріндегі 1 жұмыс орнына аумақ – 52 метрден кем 
емес; 5) жайларда табиғи жəне жасанды жарықтандыру болуы 
тиіс; 6) есептеу техникасының аудиториялары шу мен дірілдің 
деңгейлері нормативтік мəндерден асатын жайлармен (шебер-
ханалар, спорт залдары жəне т.б.) шектеспеуі тиіс; 7) қоршау 
конструкцияларының дыбысоқшаулауы шу мен дірілдің деңгей-
лерінің норматив мəндерін қамтамасыз етуі тиіс; 8) жайлар жы-
лыту жəне ауаны кондиционирлеу жүйелерімен жабдықталуы 
тиіс; 9) ішкі əрлеу үшін диффузиялық-шағылыстыру материал-
дары пайдаланылуы тиіс, төбелер үшін шағылыстыру коэффи-
циенті – 0,7-0,8; қабырғалар үшін – 0,5-0,6; еден үшін – 0,3-0,5; 
10) оқу мекемелерінде, жоғары оқу орындарын қоса, əрлеу үшін 
ауаға зиянды химиялық заттарды бөлетін материалдарды пай-
далануға тыйым салынады; 11) еденнің беті тегіс, тазарту жəне 
сулап жинау үшін қолайлы болуы тиіс.  

Оқу мекемелерінде компьютерлермен жайларда жылдың 
суық/жылы уақыты үшін микроклиматтың оңтайлы параметрлері 
қамтамасыз  етілуі тиіс: температура, ºС – 22-24/23-25; қатысты 
ылғалдылық, % – 60-50/60-40; ауа қозғалысының жылдамдығы, 
м/c – 0,1 / 0,1  (компьютерлерде жұмыс негізгі болып табылатын 
жайлардағы, мысалы, операторлық, есептеу посттары, офистер 
жəне т.б. микроклимат жоғарыда берілгендерден талаптар елеусіз 
ерекшеленеді). Жайларда ауаны ылғалдатқыштарды қолдану жəне 
сабақтар кезінде желдету ұсынылады. Ауадағы зиянды заттардың 
құрамы олардың шекті рұқсат етілетін концентрациясынан 
аспауы тиіс. Басқа қажетті талаптар (шудың, дірілдің дең-
гейлеріне, электрлік жəне магниттік өрістердің деңгейлеріне, 
электрстатикалық өрістің кернеулігіне, рентгендік сəулелеудің 
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экспозициялық доза қуатына қойылатын талаптар) СанЕжН 
№1.01.004.01. нормативтік мəндеріне сəйкес келуі тиіс  [19]. 

Студенттердің компьютерде өнімді жəне сапалы жұмыс іс-
теулері үшін жұмыс орнындағы жабдық үлкен мəнге ие. Бірін-
шіден, үстел бір орындық болуы тиіс. Екіншіден, оның жұмыс 
бетінің биіктігі 68-80 см шегінде реттелуі тиіс (немесе мұндай 
мүмкіндік болмаған кезде 72,5 см құрауы тиіс). Үшіншіден, үс-
телде аяқтарға арналған 60 см-ден кем емес биіктікте, ені 50 см-
ден кем емес, тізе деңгейінде 45 см-ден кем емес тереңдікте жəне 
созылған аяқтар деңгейінде   65 см-ден кем емес кеңістік болуы 
тиіс. Жұмыс орны ені 30 см-ден кем емес аяқтарға арналған 
тіреуішпен жабдықталуы мүмкін. Үстелдің конструкциясы 
клавиатураға арналған арнайы демеуіш қарастырылуы тиіс, ол 
биіктігі жəне еңкею бұрышы бойынша реттелуі тиіс, бұл оқушы-
ның денесін дұрыс ұстауына себін тигізеді. Орындық оқушының 
бойына сəйкес келетін негізгі мөлшерге ие болуы тиіс. Орын-
дықтардың орнына арқаға арналған тірексіз қандай да бір басқа 
жиһазды пайдаланбау керек. Көздің деңгейі экранның ортасына 
немесе тігінен орналасқан экранның 2/3-не келуі тиіс. Оқы-
тушының компьютер қойылған үстелі көтеріңкі жерде орнатылуы 
тиіс.  

Компьтермен жұмыс ітеу кезіндегі маңызды сəттердің бірі – 
бұл дұрыс еңбек жəне демалыс режімін сақтау. Бұл туралы то-
лық «Санитарлық ережелер жəне нормалар № 1.01.004.01» нор-
мативтік құжатта мазмұндалған. Санитарлық нормалар жəне 
ережелер республикалық нормативтік құжат болып табылады 
жəне заңды жəне жеке тұлғалар үшін міндетті болып табылады, 
олардың бағыныштылық жəне меншік нысаналарына тəуелсіз. 
ЖОО студенттерінің жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын 
талаптарда 6.2.3 тармақта былай делінген. 

Шаршаудың дамуының алдын алу үшін келесі шаралар 
міндетті болып табылады: 

– көздерге  арналған жаттығуларды ВДТ жəне ПЭВМ жұ-
мыс істеу кезінде əрбір 20-25 минуттан кейін жүргізу  
(17-қосымша); 

– үзілістер кезінде 3-4 минут бойына дене шынықтыру 
жаттығуларын жасау (19-қосымша); 
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– шаршауды басу үшін 1-2 минут ішінде дене шынықтыру 
жаттығуларын жасау (шаршаудың бастапқы белгілері 
пайда болған кезде жеке орындалады). Сонымен қатар 
бірінші курс студенттері үшін компьютерлермен са-
бақтар бірінші немесе екінші сабақта  жүргізілуі тиіс. 
Жоғарғы курс студенттері үшін «... сабақтарды cағат  
17 ден  20-ге дейін ерекше жағдайларда ғана жүргізуге 
рұқсат етіледі».  

Мысал ретінде көзге арналған жаттығулар кешенін ұсына-
мыз (17-қосымша)1 Нұсқа. 

1. Көздің бұлшық еттеріне қатты күш сала отырып, 1-ден  
4-ке дейін санауда көзді жұму, содан кейін көздің бұлшық 
еттерін босаңсытып, көзді ашу, 1-ден 6-ға дейін санағанда 
алысқа қарау. 4-5 рет қайталау.  

2. Кеңсірікке қарау жəне 1-ден 4-ке дейін санап қарап тұру. 
Көздің шаршауына жол бермеу. Содан кейін көзді ашу, 1-ден  
6-ға дейін санап алысқа қарау. 4-5 рет қайталау. 

3. Басты бұрмай, оң жаққа қарау жəне 1-ден 4-ке дейін санап 
қарап тұру, содан кейін тура алысқа 1-ден 6-ға дейін санап 
қарау. 4-5 рет қайталау. Жаттығулар ұқсас түрде жасалады, 
бірақ солға, жоғары жəне төмен қарап. 3-4 рет қайталау.  

4. Диагонал бойынша жылдам ауыстырып қарау: оңға  жо-
ғары-солға төмен, содан кейін тура алысқа 1-ден 6-ға дейін 
санап қарау. 4-5 рет қайталау.  
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Тест тапсырмалары 
 
 
1.  Қазақстан Республикасының «Еңбекті қорғау туралы» 

заңы қай жылы күшіне енді?  
 1. 1991 ж. 
 2. 1993 ж. 
 3. 1997 ж. 
 4. 2001 ж. 
 5. 2003 ж. 

 
 2.  «Еңбекті қорғау туралы» заңда қандай негізгі мақсат  

көзделеді? 
1. Өндірісте жазатайым жағдайлар мен денсаулықты зақым-
даудың алдын алу, қауіпті жəне зиянды өндірістік фактор-
ларды ең төменгі деңгейге жеткізу 
2. Еңбекті қорғау жағдайын бақылауды жүзеге асыру жəне оның 
нəтижелері туралы еңбек ұжымдарына уақытында хабарлау 
3. Зиянды жəне аса қауіпті еңбек жағдайларымен жұмыс 
кезінде əйелдер мен он сегіз жасқа толмағандардың еңбегін 
пайдалануды шектеу 
4. Төтенше жағдайлардың немесе дүлей апаттардың, өндірістік 
апаттың алдын алу немесе олардың салдарын дереу жою 
5. Кəсіпорынның жұмыскерлері мен олардың отбасылары үшін 
мəдени-сауықтыру шараларын ұйымдастыру жəне өткізу 

 
 3. Ауыр заттарды қолмен көтеру жəне қозғалтумен байла-

нысты жұмыста жүкті əйелдердің еңбегіне қатысты ере-
же заңда қалай көрсетілген? 
1. 4 сағаттық жұмыспен шектелген 
2. Тыйым салынады 
3. Əйелдің келісімімен жүргізілуі мүмкін 
4. Жеңілдіктер жоқ жəне толық жұмыс күнімен жұмыс істеу 
керек 
5. Əйел басшылықты медицаналық қорытындыға сүйене 
отырып, жұмыстан бас тарту туралы хабарлайды 
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 4.  Жұмыскер міндетті медициналық тексеруден өту кезінде 
не істеуі керек? 
1. Медициналық тексеруден өтуден жалтару 
2. Кəсіпорынның əкімшілігіне отбасы жағдайлары туралы ме-
дициналық тексерулерден өту мүмкінсіздігі туралы хабарлау 
3. Медициналық тексеруден уақытылы өту 
4.  Медициналық тексеруден өту жəне қажетті құжаттарды 
ұсынбау 
5. Медициналық тексеруден өтуден бас тарту, себебі ол ке-
лісімшартпен қарастырылмаған 

 
 5.  Жазатайым жағдай немесе жұмыскердің денсаулығын 

басқалай зақымдау туралы нысан қалай белгіленеді?  
 1. Z-3 
 2. K-1 
 3. H-1 
 4. НЗ-4 
 5. «Б» 

 
 6.  Жеке қорғаныс құралдарын міндетті қолдану қандай 

жағдайларда қарастырылады? 
1. Мəдени-бұқаралық шараларды өткізу кезінде 
2. Кəсіпорынның аумағына кіру кезінде 
3. Өмір жəне денсаулық үшін қауіпті əрі зиянды факторлармен 
байланысқа түсу кезінде 
4. Студенттер орта мектепте тəжірибеден өту кезінде 
5. Жұмыскердің апат орнына бару жолында 

 
 7.  Жұмыскердің қайтыс болуына əкелген өндірістегі жаза-

тайым жағдайдың нəтижесінде кəсіпорынның материал-
дық жауапкершілігі қандай?  
 1. Туыстары мен жақындарына көңіл айту 
 2. Ешқандай əрекеттерді қабылдамау 
 3. Бұған құқы бар тұлғаларға бір айлық жалақы мөлшерінде 
біржолғы жəрдемақы төлеу 
4. Бұған құқы бар тұлғаларға жұмыскердің он еселік жылдық 
жалақысынан кем емес мөлшерде біржолғы жəрдемақы 
төлеу 
5. Бұған құқы бар тұлғаларға  жұмыскердің жылдық жалақы-
сының мөлшерінде біржолғы жəрдемақы төлеу. 
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 8.  Өндірісте жұмыскердің денсаулығына тікелей қауіп төну 
жағдайында кəсіподақтардың құқықтары қандай? 
1. Кəсіподақ анықталған бұзушылықтарды жоюға дейін бел-
гіленген тəртіпте жұмыстарды тоқтатып қою туралы ұсыныс 
жасайды 
2. Ереуілді ұйымдастырады 
3. Өзінің күшімен қауіпті жоюға тырысады 
4. Тікелей жоғары тұрған ұйымдарға хабарласады 
5. Ешқандай əрекетті қабылдамайды 

 
 9.  Еңбекті қорғау бойынша нұсқау –   

1. Жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы өзара қа-
рым-қатынастарды реттейтін ережелер жиынтығы 
2. Өндіріс жайларында, кəсіпорынның аумағында, құрылыс 
алаңдарында жəне бұл жұмыстар жүргізілетін немесе қыз-
меттік міндеттер орындалатын басқа жерлерде жұмыстарды 
орындау кезінде еңбекті қорғау бойынша талаптарды белгі-
лейтін нормативтік акт 
3. Өндіріс жайларын пайдалануға қабылдау туралы акт 
4. Өндірістік жабдықты пайдалану бойынша жұмыстардың 
тəсілдері мен əдістерінің сипаттамасы 
5. Жұмыс уақытын, түскі үзілісті, жиналыстар мен отырыс-
тарды өткізуді реттейтін құжат 

 
 10.  Жұмыс беруші өзінің жұмыскерлері үшін салауатты жə-

не қауіпсіз еңбек жағдайларын қандай құжатқа сəйкес 
қамтамасыз етуге міндетті? 
1. Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау бойынша нұсқаулар 
2. Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық 
3. Аталған объектіні пайдалануға беру туралы жоғарыда тұр-
ған ұйымның өкімі 
4. Ұжымдық немесе жеке еңбек шарты 
5. Жұмыскердің қызметтік функцияларына сəйкестігі туралы 
ұсыныс  

 
 11.  Еңбек жағдайының қандай анықтамасы  «қауіпті (аса 

қауіпті)» ретінде жіктеледі? 
1. Белгілі бір өндірістік факторлардың əсері жұмыскердің 
жұмысқа қабілеттілігін төмендетуге немесе ауыруға əкелетін 
еңбек жағдайлары 
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2. Белгілі бір өндірістік факторлардың əсері еңбекті қорғау 
ережелерін сақтамау жағдайында жұмыскердің денсаулығы-
ның кенеттен күрт нашарлауына немесе оның қайтыс болуы-
на əкелетін еңбек жағдайлары 
3. Ауыр заттарды қолмен көтерумен жəне жылжытумен бай-
ланысты жұмыскердің қызмет түрі 
4. Міндетті медициналық тексеруден өтпеген жұмыскердің 
қызметі 
5. Жұмыскер тиісті нұсқамадан өтпей, өзінің міндеттерін 
орындауға кіріседі 

 
 12.  Үстеме жұмыстарға қай кезде тыйым салынады?  

1. Жылдың суық мезгілінде 
2. Түнгі уақытта 
3. Жұмыскердің кішкентай балалары бар болса 
4. Өндірістен жұмыскердің үйіне дейін баратын көліктің же-
тіспеуі кезінде 
5. Аса зиянды жəне аса қауіпті еңбек жағдайларында 

 
 13. Жоғары қауіптілікпен байланысты жұмыскерлерге ар-

налған нұсқауларды тексеру жүргізілуі тиіс:  
 1. Əр төрт ай сайын 

2. Мерзімді түрде 
3. 3 жылда бір реттен сирек емес 
4. Мүлде жүргізілмейді 
5. Жыл сайын 

 
 14.  Жұмыскерлер үшін нұсқаулар əзірленеді: 

1. Кəсіпорын басшысымен 
2. Ұйымның заңгер кеңесшісімен 
3. Тікелей жұмыскермен 
4. Цехтардың, зертханалардың жəне кəсіпорынның басқа тиісті 
бөлімшелерінің  басшыларымен 
5. Нұсқаулар белгілі фирмамен əзірленеді 

 
 15.  Мемлекеттік еңбек инспекторымен берілген ұйғарымдар: 

1. Кеңес беру сипатына ие 
2. Барлық ұйымдармен, меншік нысандарына тəуелсіз, орын-
далуға міндетті 
3. Тек мемлекеттік мекемелер үшін орындауға міндетті 
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4. Қаржыландыру болған жағдайда ғана орындалады 
5. Қабылданбауы мүмкін 

  
16.  Еңбек қауіпсіздігі талаптарының сəйкессіздігі салдары-

нан кəсіпорынның (объектінің) жұмысын тоқтатып қою 
кезінде жұмыскерде: 
1. Тоқтап тұрудың барлық кезеңі бойынша орташа еңбекақы 
сақталады 
2. Сақтандыру беріледі 
3. Жұмыскер ешқандай ақшалай өтемақы алмайды 
4. Тоқтап тұрудың екі аптасы ғана төленеді 
5. Жұмысты тоқтатып қою себептері туралы барлық құжат-
тама кəсіподақ ұйымына шешім қабылдау үшін тапсырылады 
 

 17.  Электр тогының адам ағзасына əсері неден тұрады? 
1. Электр тогының əсері жан-жақты сипатқа ие 
2. Электр тогы ағзаға ешқандай əсер етпейді 
3. Ток тек тері жабынына ғана əсер етеді 
4. Токтың əсері дене температурасының көтерілуіне əкеледі 
5. Токтың əсері ас қорыту органдарының жұмысын бұзады 

 
 18.  Электр доғасынан болған күюлер қандай сипатта болады? 

1. Терінің жеңіл қызаруы болады 
2. Ұйқышылдық жəне тəбетінің жоғалуы байқалады 
3. Тері учаскелерінің жансыздануы жəне тіндердің күйдірілуі 
болады 
4. Ешқандай салдар  байқалмайды 
5. Қозғалыс координациясының бұзылуы болады 

 
 19.  Жарақаттарға əкелмейтін деңгейлі (сезілетін) токтың 

шамасы қандай (жиілігі 50 Гц)? 
1. 1 А 
2. 0,001 мА 
3. 10 А 
4. 0,6 дан 1,5 мА-ге дейін 
5. 15 мА 
 

 20.  Адам өзінің бұлшық ет жүйесін басқара алмау күйінде 
болатын деңгейлі жібермейтін токтың шамасы қандай 
(жиілігі 50 Гц)?  
1. 10-15 мА 
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2. 1 А 
3. 0,1 мА 
4. 5 А 
5. 0,5 А 

 
 21. Тыныс алу органдарының жансыздануына, жүрек жұ-

мысының бұзылуына жəне өлім жағдайына əкелетін  дең-
гейлі фибрилляциялық токтың шамасы қандай? 
1. 5 А 
2. 10 А 
3. 100 мА 
4. 10 мА 
5. 0,1 мА 

 
 22.  Электр тогының əсерінде жатқан адамға көмек көрсету 

бойынша  алғашқы əрекет: 
1. Басшыға жазатайым жағдай туралы хабарлау жəне не істеу 
керектігін сұрау 
2. Жақын маңдағы телефонды табу жəне жедел жəрдемге 
қоңырау шалу 
3. Зардап шегушіге тиіп жатқан электр қондырғының бөлігін  
жылдам ажырату 
4. Зардап шегушіні қолынан ұстап электр қондырғысынан 
шетке тартып шығару 
5. Жанындағы адамдарды көмекке шақыру 

 
 23.  Екі фазалы  қосу нені білдіреді? 

1. Адамды кернеудегі бір желінің əрт үрлі екі фазаларына қосу 
2. Адамды фаза мен жердің арасында қосу 
3. Адамды 220 В кернеумен розеткадағы сымдарға қосу 
4. Адамды фаза мен нөлдік сымның арасында қосу 
5. Адамды нейтралмен жерге тұйықтаумен үш фазалы желі-
нің төрт өткізгіштік барлық сымдарына қосу 
 

 24.  Жоғары қауіпсіз жайлардың сипаттамасы қандай? 
1. Құрғақ, бірақ  ұзақ уақыт +30ºС-ден асатын темпера-
турамен 
2. Құрғақ, бірақ ток өткізетін шаңның көп мөлшерін бөлумен 
3. Құрғақ, ауаның қалыпты температурасымен жəне топырақ 
едендерімен 
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4. Құрғақ, ауаның қалыпты температурасымен жəне ағаш еден-
дерімен 
5. Құрғақ, ауаның  қалыпты температурасымен жəне бетон 
едендерімен 

 
 25. Қорғаныстық өшіруді қандай жағдайларда қолдану ұсы-

нылады? 
1. Тек жоғары вольтты электр қондырғыларда 
2. Қауіпсіздік  құрылғыны жерге тұйықтау арқылы  қамтама-
сыз етілмейтін кезде немесе оны орындау қиын болатын кезде 
3. Төрт өткізгішті үш фазалы желі қолданылатын кезде 
4. Тек тұрмыстық электр қондырғыларда 
5. Мектептегі физика кабинетінде 

 
 26. Адамның ағзасына электролиттік əсердің салдары қан-

дай? 
1. Қан мен плазманың бұзылуы болады 
2. Тіндердің қызуы болады 
3. Ешқандай салдар байқалмайды 
4. Ағзаның тірі тіндерінің тітіркенуі мен қозуы болады 
5. Көрмей қалады 

 
 27.  Электр тогының адам ағзасына биологиялық əсері неден 

көрінеді? 
1. Ешқандай салдар  байқалмайды 
2. Ағзаның тірі тіндерінің тітіркенуінен жəне қозуынан көрі-
неді, бұл бұлшық еттердің, оның ішінде жүрек пен өкпенің 
бұлшық еттерінің еріксіз құрысып жиырылуларымен бірге 
жүреді 
3. Қан мен плазманың бұзылуы болады 
4. Ұйқышылдық байқалады 
5. Тіндердің қызуы болады. 

 
 28.  Терінің металдануы деген не? 

1. Терінің үстіңгі қабатына электр доғасының əсерінен бал-
қыған металдың майда бөлшектерінің өтуі 
2. Терінің қызаруы 
3. Күнге күю белгісінің көрінуі 
4. Ешқандай салдар  байқалмайды 
5. Терінің барлық қабатының жансыздануы 
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 29. Бірінші дəрежелі күю немен сипатталады? 
1. Терінің қызаруы 
2. Күлдіреулердің түзілуі 
3. Терінің барлық қабатының жансыздануы; 
4. Тіндердің күйдірілуі 
5. Ешқандай салдар байқалмайды 

 
 30.  Екінші дəрежелі күю немен сипатталады? 

1. Терінің қызаруы 
2. Күлдіреулердің түзілуі 
3. Терінің барлық қабатының жансыздануы 
4. Тіндердің күйдірілуі 
5. Ешқандай салдар байқалмайды 

 
 31.  Үшінші дəрежелі күю немен сипатталады? 

1. Терінің қызаруы 
2. Күлдіреулердің түзілуі 
3. Терінің барлық қабатының жансыздануы 
4. Тіндердің күйдірілуі 
5. Ешқандай салдар  байқалмайды 

 
32.  Төртінші дəрежелі күю немен сипатталады? 

1. Терінің қызаруы 
2. Күлдіреулердің түзілуі 
3. Терінің барлық қабатының жансыздануы 
4. Тіндердің күйдірілуі 
5. Ешқандай салдар  байқалмайды 

 
 33.  Электроофтальмия деген не? 

1. Электр доғасының болуы кезінде туындайтын ультракүл-
гін сəулелер ағыны  əсерінің нəтижесінде көздің сыртқы 
қабығының қабынуы 
2. Тері жабынының қабынуы 
3. Шаштың түсуі 
4. Буындардың қабынуы 
5. Ақсау 

 
 34.  «ШРК» аббревиатурасының мағынасы қалай ашылады? 

1. Алғашқы дəрігерлікке дейінгі кеңес  
2. Шекті рұқсат етілетін концентрация  
3. Шамалы рұқсат етілетін концентрация  
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4. Қайталап рұқсат етілетін концентрация  
5. Қайталама дəрігерлікке дейінгі кеңес  

 
35.  «Жайды сынаптан арылту» деген не? 

1. Жайды желдету 
2. Жайды қараңғылау 
3. Жайды жылыту 
4. Тұрмыстық қалдықты шығару 
5. Жайдан сынапты шығару 

 
 36.  Қандай кластың зиянды заттары адам үшін неғұрлым 

қауіпті болып табылады? 
1. 1 класс заттары 
2. 2 класс заттары 
3. 3 класс заттары 
4. 4 класс заттары 
5. Адам үшін қауіп дəрежесі заттың класына байланысты 
болмайды 

 
 37.  Сынап булары қауіптіліктің қандай класына жатады? 

1. Бірінші класқа 
2. Екінші класқа 
3. Үшінші класқа 
4. Төртінші класқа 
5. Қауіп төндірмейді 

 
 38.  Хлор қауіптіліктің қандай класына жатады? 

1. Бірінші класқа 
2. Екінші класқа 
3. Үшінші класқа 
4. Төртінші класқа 
5. Қауіп төндірмейді 

 
 39.  Жұмыс аймағының ауасындағы сынап буларының ШРК: 

 1. 0,01 3м
мг  

 2. 0,1 3м
мг  

 3. 1 3м
мг  

 4. 10 3м
мг  

 5. 100 3м
мг  
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 40.  Жұмыс аймағының ауасындағы хлордың ШРК: 
1. 0,1 3м

мг  

2. 1 3м
мг  

3. 10 3м
мг  

4. 100 3м
мг  

5. 500 3м
мг  

   

 41.  Аммиак қауіптіліктің қандай класына жатады? 
1. Бірінші класқа 
2. Екінші класқа 
3. Үшінші класқа 
4. Төртінші класқа 
5. Қауіп төндірмейді  

   

 42.  Жұмыс аймағының  ауасындағы  аммиактың ШРК: 
1. 0,02 3м

мг  

2. 0,2 3м
мг  

3. 2 3м
мг  

4. 20 3м
мг  

5. 200 3м
мг  

   

 43. Зиянды заттар адамға физиологиялық əсері бойынша 
қандай топтарға бөлінеді? 
1. Тітіркендіруші, тұншықтырушы, улар, ұшпалы есірткілер, 
шаңдар; 
2. Тітіркендіруші, тұншықтырушы, ұшпалы есірткілер 
3. Тітіркендіруші, тұншықтырушы, улар 
4. Тітіркендіруші, тұншықтырушы 
5. Улар, ұшпалы есірткілер, шаңдар 

   

 44.  Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шек-
ті рұқсат етілетін концентрациялары: 
1. Барлық жұмыс өтілі бойына күнделікті сегіз сағаттық жұ-
мыс кезінде, тікелей жұмыс барысында немесе алыс мерзім-
де жұмыскерлерде ауруларды немесе денсаулық жағдайында 
ауытқуларды болдырмайтын концентрациялар 
2. Бір ай ішінде күнделікті сегіз сағаттық жұмыс кезінде жұ-
мыскерлерде ауруды болдырмайтын концентарциялар 
3. 6 ай ішінде күнделікті сегіз сағаттық жұмыс кезінде жұ-
мыскерлерде ауруды болдырмайтын концентарциялар 
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4. Бір жыл ішінде күнделікті сегіз сағаттық жұмыс кезінде 
жұмыскерлерде ауруды болдырмайтын концентарциялар 
5. Күнделікті сегіз сағаттық жұмыс кезінде алыс мерзімдерде 
жұмыскерлердің денсаулығында ауытқуларды болдыратын 
концентрациялар  

 
 45.  Жұмыс аймағы ретінде не саналады? 

1. Еденнің немесе алаңның деңгейінен 2 метрге дейін 
биіктікпен, жұмыс істеушілердің тұрақты немесе уақытша 
болу орындары орналасқан кеңістік 
2. Еденнің немесе алаңның деңгейінен 1 метрге дейін 
биіктікпен, жұмыс істеушілердің тұрақты немесе уақытша 
болу орындары орналасқан кеңістік 
3. Еденнің немесе алаңның деңгейінен 10 см-ге дейін биік-
тікпен, жұмыс істеушілердің тұрақты немесе уақытша болу 
орындары орналасқан кеңістік 
4. Еденнің немесе алаңның деңгейінен 0,5 метрге дейін 
биіктікпен, жұмыс істеушілердің тұрақты немесе уақытша 
болу орындары орналасқан кеңістік 
5. Еденнің немесе алаңның деңгейінен 20 метрге дейін 
биіктікпен, жұмыс істеушілердің тұрақты немесе уақытша 
болу орындары орналасқан кеңістік 

 
46. Есептеулер кезінде адам денесінің кедергісі қаншаға  тең 

деп қабылданады? 
1. 1000 Ом 
2. 100 Ом 
3. 10 Ом 
4. 1 Ом 
5. 10000 Ом 

 
 47.  Жұмыс аймағының  ауасында бір бағыттағы əрекетімен 

бірнеше зиянды заттар болған жағдайда жұмыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету үшін келесі шарттар сақталуы 
тиіс (с1, с2,...сn) – ауадағы тиісті зиянды заттардың кон-

центрациясы, 3м
мг

, nПДКПДКПДК ,..., 21  – зиянды зат-

тардың шекті рұқсат етілетін концентрациялары, 3м
мг

): 

 1. 1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

с

ПДК

с

ПДК

с  
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 2. 1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

с

ПДК

с

ПДК

с  

 3. 0...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

с

ПДК

с

ПДК

c
 

 4. 1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

с

ПДК

с

ПДК

c
 

 5. 1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

с

ПДК

с

ПДК

с  

 
 48.  Жанудың туындауы үшін келесі факторлардың болуы 

талап етіледі: 
1. Жанғыш заттың, тұтану көзінің, тотықтырғыштың 
2. Жанғыш заттың 
3. Жоғары температураның 
4. Ашық от көзінің 
5. Өрт қауіпсіздігі ережелерін орындамау 

 
 49.  Жану тоқтатылады, егер  

1. Барлық терезені ашса 
2. Оттегі болмаса 
3. Жайдың ішінде суық газ берілсе 
4. Өрт сөндіргіштер келсе 
5. Барлық жеңіл тұтанатын заттар жанып кетсе 

 
 50.  Өрт үшін қандай факторлар қауіпті болып табылмайды: 

1. Қоршаған ортаның жоғары температурасы 
2. Ұшқындар 
3. Оттегінің төмен концентрациясы 
4. Оттегінің жоғары концентрациясы 
5. Электр тогы 

 
 51.  Өртті сөндіру үшін қандай тəсілдер қолданылмайды? 

1. Су мен көбікті пайдалану арқылы реакция аймағын немесе 
жанғыш заттардың өзін салқындату 
2. Жану аймағына азотты немесе көмірқышқыл газын беру 
арқылы əрекеттесетін зарттарды араластыру 
3. Ингибиторларды (реакцияны баяулатқыштарды) беру ар-
қылы жану реакциясын химиялық тежеу 
4. Жану аймағына сұйық оттегін беру арқылы реакция айма-
ғын салқындату жəне əрекеттесетін заттарды қосу 
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5. Өрт аймағынан жанғыш заттарды жою жəне бөлшектеу 
арқылы жану аймағынан əрекеттесуші заттарды оқшау- 
лау 

 
 52.  Жану дегеніміз не? 

1. Жалынның пайда болуымен бірге жүретін заттардың 
жылдам өзгеруі 
2.  Энергияны бөлумен бірге жүретін заттардың жылдам өз-
геруі 
3. Жұмысты жүргізуге себін тигізетін сығылған газдардың 
түзілуімен бірге жүретін заттардың жылдам өзгеруі 
4.  Ауадағы оттегімен заттардың қосылуының жылдам өтетін 
эндотермиялық химиялық реакциясы 
5.  Ауадағы оттегімен заттардың қосылуының жылдам өтетін 
экзотермиялық химиялық реакциясы 

 
 53. Өрт кезінде ғимараттың жəне құрылыстың конструк-

цияларының отқа тосқауыл болатын жəне салмақ түсе-
тін қасиеттерін сақтау қабілеті аталады: 
1. Тосқауыл қабілетінің шегі 
2. Отқа төзімділік шегі  
3. Салмақ түсу  қабілетінің шегі 
4. Өрт қауіпсіздігі шегі 
5. Өрт қауіптілігі шегі 

 
 54.  Қандай жанғыш заттарды сумен сөндіруге болады? 

1. Мұнай өнімдерін 
2. Қарапайым қатты жанғыш материалдарды 
3. Сумен араласпайтын жынғыш сұйықтықтарды 
4. Кернеудегі электр қондырғыларын 
5. Сілтілі металдарды 

 
 55.  Қандай шаралар өртке қарсы қорғанысты қамтамасыз 

етпейді? 
1. Өртке қауіптілердің орнына жанбайтын жəне қиын жана-
тын заттарды қолдану 
2. Жанғыш затардың мөлшерін шектеу 
3. Жанғыш заттарды тұрақты түгендеу 
4. Өрт сөндіру құралдарының болуы 
5. Өрт дабылы жүйесін қолдану 
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 56. Қандай ұйымдастыру шаралары өрт қауіпсіздігін қамта-
масыз етпейді: 
1. Қызметкерлерді өрт қауіпсіздігі ережелеріне оқыту 
2. Өртке қауіпті заттармен жұмыс тəртібі туралы нұсқауды 
əзірлеу 
3. Өрт қауіпсіздігі бойынша көрнекі насихаттау құралдарын 
дайындау 
4. Шылым шегудің зияны туралы əңгімелесуді өткізу 
5. Өрт кезіндегі көшіру жолдарының сұлбаларын ілу 

 
 57. Заттардың немесе бұйымдардың  тұтануы кезіндегі сіздің 

алғашқы əрекеттеріңіз: 
1. Тұтанған бұйымды дереу сөндіруді бастау 
2. Су алып келуге бару 
3. Айқайлау жəне көмекке шақыру 
4. Сүлгіні сулау, басты орау жəне жайдың ішінен жүгіріп 
шығу 
5. 101-ге қоңырау шалу 

 
 58. Электр қондырғылардағы өрттердің себебі болып табыл-

майды: 
1. Резеңке кілемшелердің болмауы 
2. Нашар салқындату жағдайларында кабельдің қызып кетуі 
3. Газбен дəнекерлеу жұмыстарын епсіз жүргізу 
4. Ақаулы электр сымы 
5. Қысқа тұйықталу кезінде электр сорғылардан майлар мен 
оның буларының шығарылуы 

 
 59.  Өрт кезінде қандай шығу есіктері эвакуациялық болып 

табылмайды: 
1. Сыртқы есіктер 
2. Лифтілер жəне эскалаторлар 
3. ІІІ дəрежеден төмен емес отқа төзімділікке ие көрші жай-
ларға шығу есіктері 
4. Төменгі қабат  терезелері 
5. Өрт сөндірушілер сатысы 

 
 60.  Шудың деңгейін қатысты біліктерде өлшеу қабылдан‐

ған: 
1. дБ 
2. Ом 
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3. Па 
4. Гц 
5. м/с 

 
 61.  Шудың деңгейі қандай формула бойынша анықталады? 

1. 
0

lg10
Р

I
L   

2. 
0

lg10
I

I
L   

3. 
0

lg
Р

I
L   

4. 
I

P
L ln10  

5. 
0

0lg
Р

I
L   

 
 62. Серпінді ортаның толқынды ауытқуы –  ... деп аталатын 

физикалық құбылыс. 
1. Диффузия  
2. Тербелу 
3. Шу 
4. Молекулалардың ыдырауы 
5. Жандандыру энергиясы 
 

 63.  Шудың деңгейін қандай аспаппен өлшейді? 
1. Осциллографпен 
2. Вольтметрмен 
3. Газ талдауышпен 
4. Шу өлшегішпен 
5. Манометрмен 

 
 64.  Спектрінің сипаты бойынша үздіксіз спектрмен жəне  

бір октавадан көп емес жолағының енімен шуларға жа- 
тады: 
1. Тар жолақты 
2. Кең жолақты 
3. Тұрақты 
4. Тұрақсыз 
5. Үндес 
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 65. Тұрақсыз шудың деңгейі арнайы интегралдайтын шу 
өлшегіштермен өлшенеді: 
1. Дозиметрлермен 
2. Дыбыс генераторымен 
3. Реостаттармен 
4. Амперметрлермен 
5. Трансформаторлармен 

 
 66.  Автомбильдерде бəсеңдеткіш қажет: 

1. Қозғалтқыштың КПД арттыру үшін 
2. Автомобильдің салмағын көбейту үшін 
3. Шу деңгейін азайту үшін 
4. Қарсыласу коэффициентін азайту үшін 
5. Автомобильдің жылдамдығын арттыру үшін 

 
 67.  Діріл параметрлері  ... деп аталатын аспаптың көмегімен 

өлшенеді: 
1. Діріл өлшегіш 
2. Жиілікті өлшегіш 
3. Тахометр 
4. Спидометр 
5. Барометр 

 
 68. Сығылған газ бар баллондарды қашан пайдалануға бол-

майды: 
1. Нашар ауа райында 
2. Тəуліктің түнгі уақытында 
3. Баллонның толық емес толтырылуында 
4. Таза ауада 
5. Егер кезекті сынақ мерзімі өткен болса 
 

 69.  Химиялық жəне жылу үдерістерін жүргізуге, сондай-ақ 
сығылған, сұйылтылған жəне ерітілген  газдар мен ар-
тық қысымда болатын сұйықтықтарды сақтауға ар-
налған  герметикалық жабық сыйымдылық  ... деп ата-
лады. 
1. Колба 
2. Банка 
3. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыс 
4. Шелек 
5. Құты 
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 70.  Адамның ағзасына механикалық əсер беретін қауіпке 
жатпайды: 
1. Қозғалатын машиналар мен механизмдер 
2. Кітап оқу 
3. Өндірістік жабдықтың жылжымалы бөлшектері 
4. Бұзылатын конструкциялар 
5. Опырылатын тау жыныстары 

 
 71.  Оттегі баллоны қандай түспен боялады? 

1. Қызыл 
2. Көгілдір 
3. Сары 
4. Ақ 
5. Күлгін 

 
 72. Жанғыш газдармен (метан, пропан, бутан) баллондар 

қандай түспен боялады? 
 1. Жасыл 
 2. Көк 
 3. Қара 
 4. Сұр 
 5. Қызыл 
 

 73. Дыбыстың физикалық сипаттамаларының бірі болып 
табылады: 
1. Салмақ 
2. Көлем 
3. Жиілік 
4. Мөлшер 
5. Координата 

 
 74.  Механикалық тербелістер жиіліктің қандай шектерінде 

адамның құлағымен дыбыс түрінде қабылданады? 
1. 1-10 Гц 
2. 5-20 Гц 
3. 20-20000 Гц 
4. 20000-40000 Гц 
5. 40000-70000 Гц 

 
 75. 20000 Гц жоғары жиілікпен серпімді ортаның механи-

калық тербелістері аталады: 
1. Мегадыбыс 
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2. Дыбыс 
3. Инфрадыбыс 
4. Ультрадыбыс 
5. Музыкалық үндестік 

 
 76.  Қысыммен жұмыс істейтін əрбір ыдыста көрінетін жерде 

жазылмауы тиіс: 
 1. Толтырушының тегі 
 2. Тіркеу нөмірі 
 3. Рұқсат етілген қысым 
 4. Кезекті ішкі тексеру күні 
 5. Ыдысты гидравликалық сынақтан өткізу күні 

 
 77.  Р<6 МПа кезінде сақтандыру клапандарының саны мен 

мөлшерін ыдыста  ... көп есептіктен аспайтын қысым 
туындауы мүмкін болмайтындығын  есептеумен таң-
дайды: 
1. 500 % 
2. 200 % 
3. 15 % 
4. 300 % 
5. 400 % 

 
 78.  Баллондағы қысымды қандай аспаппен өлшейді? 

1. Манометр 
2. Вольтметр 
3. Гальванометр 
4. Интерферометр 
5. Генератор 
 

 79.  СИ жүйесінде қысым қандай бірліктермен өлшенеді? 
1. с.б. мм  
2. Па 
3. дБ 
4. Вт 
5. кгс/м 

 
 80.   Дыбыстың таралу жиілігін қандай аспаппен өлшейді? 

1. Аниометр 
2. Омметр 
3. Барометр  
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4. Жиілікті өлшегіш 
5. Термодатчик 

 
 81. 20 Гц төмен жиілікпен серпімді ортаның механикалық 

тербелістері аталады: 
1. Дыбыс 
2. Инфрадыбыс 
3. Мегадыбыс 
4. Стереодыбыс 
5. Ультрадыбыс 

 
 82. Қандай ыдыс қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға 

жатпайды? 
1. Баллон 
2. Мензурка 
3. Цистерна 
4. Компрессор 
5. Бу жəне су жылыту қазандары 

 
 83.  Діріл параметрлерін қандай аспаппен өлшейді? 

1. Термостатпен 
2. Ваттметрмен 
3. Магнитофонмен 
4. Тестермен 
5. Виброметрмен 

 
 84.  Жанбайтын газдармен баллондар қандай түске боялады? 

1. Қызыл 
2. Қара 
3. Күлгін 
4. Көгілдір 
5. Қоңыр 

 
 85. Жұмыс істеу  кезінде ультрадыбыстың деңгейі рұқсат 

етілетін мəндерден асатын ультрадыбыстық қондырғы-
лар немен жабдықталуы тиіс? 
1. Дыбысты оқшаулау құрылғыларымен 
2. Дыбысты көбейтетін құрылғылармен 
3. Ультрадыбыстың таралуына кедергі келтірмейтін құрыл-
ғылармен 
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4. Дыбыс оқшаулауынсыз кабиналармен 
5. Тордан немесе тесіктермен темір табақтан жасалған қап-
тамамен 

 
 86. Құралдардың қайсысы механизмдердің дірілінен қорғай-

тын жеке қорғаныс құралдарына жатпайды? 
1. Табаны қатты аяқ киім 
2. Қалың резеңке табанмен арнайы аяқ киім 
3. Қолдарға арналған дірілді басатын қолғаптар 
4. Дірілден қорғайтын мақта-мата төсемдер 
5. Арнайы дірілден қорғайтын комбинезондар 

 
 87. Шуды спектральды талдау қандай аспаппен жүзеге 

асырылады: 
1. Спектрометрмен 
2. Вольтметрмен 
3. Генератормен 
4. Тахометрмен 
5. Амперметрмен 

 
 88.  Баллондарды куəландыру кезіндегі тізімге не кірмейді? 

1. Сыртқы тексеру 
2. Ішкі тексеру 
3. Гидравликалық сынақ 
4. Құрастыру, суды дайындау сапасын жəне қызметкерлердің 
біліктілігін тексеру 
5. Клапанның ақаусыздығын тексеру 

 
 89. Шудың дозасын анықтау үшін  Д=Р2Т формуласында Д 

қандай бірліктермен өлшенеді: 
1. Н · сағ. 
2. с.б. мм сағ. 
3. Па2 сағ. 
4. ∂Б · сағ. 
5. м · сағ. 

 
 90.  Спектрінде дискретті тондар бар шулар қалай аталады? 

1. Ультрадыбыстық 
2. Үндес 
3. Инфрадыбыстық 
4. Дыбыстық 
5. Музыкалық 
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 91.  Бір секунд ішінде жасалған толық тербелістердің саны ... 
деп аталады: 
1. Тербелістер амплитудасы 
2. Тербелістер кезеңі 
3. Тербелістер жиілігі 
4. Дыбыс жылдамдығы 
5. Дыбыстық қысым 

 
 92.  Баллондағы газдың қысымын көрсететін манометрлерді 

қолдануға рұқсат берілмейді, егер: 
1. Манометрде пломба немесе тексеруді өткізу туралы бел-
гімен жапсырма болмаса 
2. Өшірген кезде манометрдің нұсқары нөлдік көрсеткішке 
қайтарылмаса 
3. Манометрдің бөліктер шəкілі с.б. мм деп белгіленген 
4. Баллонды газбен толтырған кезде манометрдің нұсқары 
бөліктер шəкілі бойынша ең жоғарғы мəндер аумағында бо-
лады 
5. Баллонды газбен толтырған кезде манометрдің нұсқары 
бөліктер шəкілі бойынша орта мəндер аумағында болады 

 
 93.  Қандай əдіспен инфрадыбыстың  деңгейін төмендетуге 

болады? 
1. Құрылыс ғимараттарының көмегімен 
2. Дірілден қорғайтын жеке қорғаныс құралдарын пайдалана 
отырып 
3. Үлкен ұзын толқын инфрадыбысқа үлкен қашықтықтарға 
таралуға мүмкіндік бермеуінің салдарынан инфрадыбыспен 
күресу шараларын оның туындау көзіне тікелей қолдану 
керек 
4. Төмен жиілікті дірілдерді арттыру арқылы 
5. Біліктердің айналу жиілігін азайту арқылы 
 

 94. Дыбысты оқшаулаудың  қандай əдісі ультрадыбыстан 
қорғамайды? 
1. Жабдық пен жұмыс істеушінің арасына экрандарды орнату 
2. Жиілікті 20000 Гц жоғары арттыру 
3. Ультрадыбыстық қондырғылар үшін арнайы жайларды 
жабдықтау 
4. Қашықтан басқарумен кабиналарды пайдалану 
5. Жабдықты дыбысты оқшаулау қаптамасымен қаптау 
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 95.  Себептердің қайсысы механикалық əсерден зақымдануға 
жатпайды? 
1. Епсіз қозғалыс кезіндегі зақымдану 
2. Құлау кезіндегі зақымдану 
3. Электр тогымен зақымдану 
4. Көлікпен өзара əрекеттестік кезінде 
5. Машиналар мен механизмдердің қозғалатын бөлшекте-
рімен жанасу кезінде 

 
 96. Дірілді өлшеу үшін абсолютті параметр ... болып табы-

лады. 
1. Діріл жылдамдығы 
2. Дыбыстық қысым 
3. Бастапқы қысым 
4. Тұрақтылық 
5. Кезең 

 
 97. Əдістердің қайсысы шуды төмендетуді қамтамасыз 

етпейді? 
1. Айналатын бөлшектердің баланстау сапасын арттыру 
2. Үйкелетін беттердің тазалық класын жақсарту 
3. Соққысыз үдерістерді соққылыға ауыстыру 
4. Білдектердің айналу жиілігін азайту 
5. Бөлшектерді дайындаудың дəлдік класын арттыру 

 
 98. Егер газбен дəнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

оттегі баллонымен қосылған шлангадан газдың шығуы 
анықталатын болса, бірінші кезекте не істеу керек? 
1. 103-ке қоңырау шалу  
2. Газ қызметіне қоңырау шалу 
3. Баллондағы редукторды жабу жəне газдың шығуын тоқ-
тату 
4. Жұмысты жалғастыру 
5. Қауіпсіздік  қызметіне қоңырау шалу 

 
 99. Жұмыс істеушіге қауіпті жəне (немесе) зиянды өнді-

рістік фактордың əсер етуі мүмкін кеңістік қалай ата-
лады? 
1. Демалыс аймағы 
2. Қауіпті аймақ 
3. «Тылсым»  аймақ 
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4. Көрінетін аймақ 
5. Жұмыс аймағы 

 
 100. Жайларды жəне жиһазды сынаптан арылтуға келесі 

рəсімдер кіреді: 
1. Сынаптың көрінетін түйіршіктерінен жайды механика-
лық тазарту, ластанған беттерді химиялық өңдеу, сынап-
тың химиялық реагенттермен реакциясының өнімдерін 
мұқият жою үшін сулап жинау 
2. Сынаптың  көрінетін түйіршіктерінен жайды механика-
лық тазарту 
3. Ластанған беттерді химиялық өңдеу 
4. Сынаптың химиялық реагенттермен реакциясының өнім-
дерін мұқият жою үшін сулап жинау 
5. Сынаптың көрінетін түйіршіктерінен жайды механика-
лық тазарту, ластанған беттерді химиялық өңдеу 

 
 101. Жайларды сынаптан арылту кезінде сынапты тотық-

тыру үшін реагенттер ретінде ... қолданылады. 
1. Темір хлориді 3FeCl , калий перманганаты 4KMnO , хлор-
лы əктас жəне натрий полисульфиді (екі кезең) 
2. Сабынды ерітінді 
3. Жылы су 
4. Темір хлориді 3FeCl  

5. Калий перманганаты 4KMnO  

 
 102. Адамның денесіндегі токтың неғұрлым қауіпті жолда-

ры (ток ілмегі) ... болып табылады  
1. Бас-қол  жəне бас-аяқ  ілмегі, мұнда  ток бас миы жəне 
жұлын арқылы өтуі мүмкін 
2. Аяқ-аяқ ілмегі 
3. Қол-қол ілмегі 
4. Оң қол-аяқ ілмегі 
5. Сол қол-аяқ ілмегі 

 
 103.  Адамның денесіндегі токтың аз қауіпті жолдары (ток 

ілмегі) ... болып табылады  
1. Бас-қолдар жəне бас-аяқтар ілмегі, мұнда тоқ бас миы 
жəне жұлын арқылы өтуі мүмкін 
2. Аяқ-аяқ ілмегі 
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3. Қол-қол ілмегі 
4. Оң қол-аяқ ілмегі 
5. Сол қол-аяқ ілмегі 

 
 104.  Жердің атмосфералық электрі, магнитті жəне электр 

өрістері, Күннің жəне галактиканың радиосəулеленуле-
рі қандай өріс  көзі болып табылады? 
1. Магнитті 
2. Электрмагнитті 
3. Электр 
4. Геомагнитті 
5. Гравитациялық 

 
 105.  Кеңістікте үздіксіз бөлінумен, жарық жылдамдығымен 

тарату, зарядталған бөлшектер мен токқа əсер ету қабі-
летімен сипатталатын өрісті атаңыз: 
1. Магнитті 
2. Электрмагнитті 
3. Электр 
4. Геомагнитті 
5. Гравитациялық 

 
 106.  Радиожиілікті диапазонның электрмагнитті өрістерінің 

биологиялық əсері неден көрінеді? 
1. Дене температурасының көтерілуімен, қанның құрамы-
ның өзгеруімен  
2. Нашар термореттеумен органдардың жергілікті қызуы 
(көз жанары жəне басқалар)  
3. Буындағы өзгерістер  
4. Шаштың түсуі  
5. Ешқандай əсері жоқ  

 
 107.   30 кГц-тен 300 МГц-ке дейін жиілік диапазонында радио-

жиілікті диапозонның электрмагниттік сəулеленуінің  
қарқындылығы қандай шамалармен бағаланады? 
1. Электр тогының кернеулігімен (В/м); 
2. Магнитті өрістің кернеулігімен (А/м); 
3. Энергия ағынының тығыздық шамасымен (Вт/кв.м); 
4. Энергетикалық жүктемемен; 
5. Сəулелену қуатымен. 
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 108. Радиожиілікті диапозонның электрмагниттік сəулеле-
нуден қорғау бойынша негізгі шараларды атаңыз: 
1. Көзді экрандау; көз қуатын шектеу 
2. Адам мен көздің арасындағы қашықтықты арттыру 
3. Жеке қорғаныс құралдарын қолдану 
4. Құрамында сутек бар материалдарды қолдану 
5. Аймақта болу уақытын азайту 

 
 109. Электрмагнитті өріс  əсерінің биологиялық əсері қан-

дай факторларға байланысты?  
1. Жиілік диапазонына 
2. Сəулеленудің қарқындылығына жəне ұзақтығына 
3. Сəулелену сипатына 
4. Сəулелену режіміне 
5. Сəулелену қуатына 

 
 110. Электр өрісінің қандай кернеуінде жайдың ішінде жұ-

мыс күні бойына болуға болады? 
1. 5 кВ/м-ге дейін 
2. 5-тен 20 кВ/м-ге дейін 
3. 20-дан 25 кВ/м-ге дейін 
4. 1 кВ/м-ге дейін 
5. 20 кВ/м-ге дейін 

 
 111.  Электр өрісінің  қандай кернеуінде адамдардың жайда 

аз уақытқа болуына рұқсат етіледі? 
1. 5 кВ/м 
2. 5-тен 20 кВ/м-ге дейін 
3. 20-дан 25 кВ/м-ге дейін 
4. 1 кВ/м-ге дейін 
5. 20 кВ/м-ге дейін 
 

 112.  Электрмагниттік сəулеленулерден  қорғауға арналған 
экрандарды дайындау үшін қандай материалдар қолда-
нылады? 
1. Мыс 
2. Алюминий жəне оның қорытпалары 
3. Қорғасын 
4. Табақ болат 
5. Қола 
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 113. Халықты радиотехникалық объектілердің (РТО) электр-
магнитті өрістеріне қорғау қалай жүзеге асырылады? 
1. РТО айналысында санитарлық-қорғаныс аймағын ұйым-
дастыру 
2. Құрылыс материалдарының экрандау қасиеттерін пай-
далану 
3. Құбырларды, кабельдерді жерге тұйықтау 
4. Жұту экрандарының көмегімен 
5. Қарау терезелерін радиоқорғалған əйнектермен экрандау 

 
 114. Электрмагнитті өріс –  : 

1. Қарама-қарсы электр зарядтарымен екі дененің ара-
сындағы өріс 
2. Ток пен өткізгіштің айналасындағы өріс 
3. Ол арқылы электрлік зарядталған бөлшектердің арасын-
дағы өзара əрекеттестік жүзеге асырылатын материяның 
ерекше нысаны 
4. Əр түрлі бағыттағы токпен өткізгіш  жұптарының айна-
ласындағы өріс 
5. Тұрақты магниттердің айналасындағы өріс 

 
 115. Затпен өзара əрекеттесуі осы затта əр түрлі белгі ион-

дарының түзілуіне əкелетін сəулелену ... деп аталады. 
1. Электрмагнитті 
2. Рентгендік 
3. Иондаушы 
4. Жылулық 
5. Нейтронды 

 
 116.  Иондаушы сəулеленуге жатады: 

1. Альфа сəулелену, бета сəулелену 
2. Гамма сəулелену, рентгендік сəулелену 
3. Нейтронды сəулелену 
4. Жылулық сəулелену 
5. Ультракүлгін сəулелену 

 
 117.  Бұл сəулелену радиоактивті ыдырау кезінде туындай-

тын электрондардың немесе позитрондардың ағынын 
білдіреді. 
1. Нейтронды сəулелену 
2. Альфа сəулелену 
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3. Бета сəулелену 
4. Гамма сəулелену 
5. Рентгендік сəулелену 

 
 118.  Сəулеленудің бұл түрі өзінің табиғаты бойынша гамма-

сəулеленуге сəйкес келеді, бірақ электрмагнитті тол-
қынның ең аз ұзындығымен: 
1. Нейтрондық сəулелену 
2. Рентгендік сəулелену 
3. Бета сəулелену 
4. Фотонды сəулелену 
5. Альфа сəулелену 
 

 119.  Өздігінен пайда болатын ыдырауға қабілетті жəне оны 
жүзеге асыратын тұрақсыз химиялық элементтер ата-
лады:  
1. Изотоптар 
2. Радионуклидтер 
3. Изомерлер 
4. Кванттар 
5. Нуклондар 

 
 120. Уақыт бірлігі ішінде болатын радиоактивті ядролар-

дың ыдырауларының саны ... деп  аталады. 
1. Радионуклидтердің белсенділігі 
2. Жұтылған доза 
3. Экспозициялық доза 
4. Балама доза 
5. Тиімді балама доза 

 
 121. СИ жүйесіндегі радионуклидтердің белсенділігі немен 

өлшенеді? 
1. Беккерель 
2. Зиверт 
3. Джоуль 
4. Грей 
5. Зиверт секундына 

 
 122. Гамма немесе ренгтендік сəулеленудің иондаушы  əре-

кетінің шамасы ... болып табылады. 
1. Жұтылған доза 
2. Экспозициялық доза 
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3. Балама доза 
4. Белсенділік 
5. Шағылысқан доза 

 

 123. СИ жүйесіндегі экспозициялық аймақтың бірлігін атаңыз: 
1. Зиверт 
2. Беккерель 
3. Ампер килограмм  
4. Кулон килограмм  
5. Грей 

 

 124. Бұл дозиметрлік бірлік иондаушы сəулелеудің биоло-
гиялық əрекетін бағалау үшін қолданылады, ол жұтыл-
ған дозаның сəуелелену сапасының коэффициентіне кө-
бейту нəтижесіне тең: 
 1. Балама доза 
 2. Жұтылған доза 
 3. Экспозициялық доза 
 4. Интегралдық доза 
 5. Радиацияның биологиялық баламасы 

   

 125.  СИ жүйесіндегі эквивалентті дозаның бірлігін атаңыз: 
1. Грей 
2. Зиверт 
3. Зиверт с  
4. Кулон кг 
5. Беккерель 

  

 126.  Иондаушы сəулеленудің жұтылған энергиясын заттың 
салмақ бірлігімен сипаттау үшін  ... ұғымы пайдаланы-
лады. 
1. Экспозициялық доза 
2. Жұтылған доза 
3. Балама доза 
4. Радиацияның биологиялық баламасы 
5. Интегралды доза 

 

 127.   Жұтылған дозаны бағалау үшін келесі СИ жүйесіндегі 
бірліктер қолданылады: 
1. Зиверт 
2. Грей 
3. Беккерель м2 
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4. Кулон кг 
5. Джоуль 

 
 128.  Сыртқы сəулелеу кезінде қандай сəулелену қауіпсіздеу 

болады? 
1. Рентгендік сəулелену 
2. Альфа-сəулелену 
3. Бета-сəулелену 
4. Фотондар ағыны 
5. Гамма-сəулелену 

 
 129. Ішкі сəулелеу кезінде қандай сəулелену қауіпсіздеу бо-

лады? 
1. Альфа сəулелену 
2. Бета сəулелену 
3. Гамма сəулелену 
4. Рентгендік сəулелену 
5. Жылулық сəулелену 

 
 130.  Елеусіз өту қабілетіне ие бола отырып, қандай сəуле-

лену сыртқы сəулелеу кезінде терінің зақымдануларын 
ғана болдырады? 
1. Рентгендік сəулелену 
2. Бета сəулелену 
3. Гамма сəулелену 
4. Альфа сəулелену 
5. Ультракүлгін сəулелену 

 
 131.  Сəулелеудің қандай дозаларында    өлімге əкеледі? 

1. 270-300 бэр 
2. 700 бэр кем емес 
3. 800-1000 бэр 
4. 1000-2000 бэр 
5. 2000 бэр-ден кем емес 
 

 132.  Тікелей сəулелену көздерімен жұмыс істемейтін, бірақ 
радиоактивті заттардың жəне басқа сəулелену көздерінің 
əсеріне ұшыраулары мүмкін тұлғалар қандай санатқа 
жатады: 
1. А санаты 
2. Б санаты 
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3. В санаты 
4. С санаты 
5. А, Б санаты 

 
 133. Адам органдарының қайсысы неғұрлым радиосезім-

тал? 
1. Тері жабыны, сүйек тіні 
2. Бұлшық еттер, қалқанша без, асқазан-ішек жолдары 
3. Барлық денесі, гонадалар жəне қызыл сүйек кемігі 
4. Бас миы 
5. Жұлын 

 
 134.  Халық үшін сыртқы жəне ішкі сəулеленудің рұқсат 

етілетін дозаларын атаңыз (РҚН-99 бойынша): 
1. 1,0 мЗв /жыл көп емес 
2. 0,5 мЗв / жыл көп емес 
3. 15 мЗв / жыл көп емес 
4. 5 мЗв/ жыл көп емес 
5. 10 мЗв / жыл көп емес 

 
 135.  Қандай сəулеленуден қорғану үшін қорғаныс экранын 

дайындау кезінде үлкен атом массасымен жəне жоғары 
тығыздықпен материалдарды қолданады? 
1. Бета сəулеленуден 
2. Гамма  сəулеленуден 
3. Нейтронды сəулеленуден 
4. Рентгендік сəулеленуден 
5. Альфа  сəулеленуден 

 
 136.  Қандай сəулеленуден қорғану үшін қорғаныс экранын 

жасау кезінде құрамында сутек (су, парфин), сондай-ақ 
бериллий, графит жəне басқалар бар материалдар 
қолданылады? 
1. Альфа  сəулеленуден  
2. Бета сəулеленуден 
3. Гамма сəулеленуден   
4. Нейтронды сəулеленуден 
5. Рентгендік сəулеленуден 
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 137.  Белсенділіктің жүйеден тыс бірлігі: 
1. Рад 
2. Кюри 
3. Бэр 
4. Рентген 
5. Электронвольт 

 
 138.  Күнделікті өмірдегі радиация көздерін атаңыз: 

1. Табиғи радиациялық фон 
2. Радиодиагностика 
3. Құрылыс материалдары 
4. Топырақ 
5. Су 
 

 139. Радио арқылы радиациялық жағдай туралы жариялан-
ғаннан кейін тұрғындар не істеуі керек? 
1. Тұрғын үйлерде тығылу 
2. Терезелерді, есіктерді жабу, оларды тығыздау 
3. Ауыз су қорын жинау 
4. Эвакуацияға дайындалу 
5. Эвакуация орталығына бару 

 
 140. Жайлардағы өрт қалқаны төменде көрсетілген заттар-

дың  қайсысымен жиынтықталмауы тиіс? 
1. Багор 
2. Балта 
3. Өрт сөндіргіш 
4. Өрт сөндіру гидрант 
5. Дəрі-дəрмек қобдишасы 

 
 141. Төменде аталған атаулардың қайсысы өрт сөндіргіштің 

атауы болып табылмайды? 
1. Бу майлы 
2. Ауа-көбікті 
3. Көмірқышқылды 
4. Көмірқышқыл – бромэтилді 
5. Ұнтақты 

 
 142. Электр қондырғыларының жануы кезінде  өрт сөндіру-

шілерді  шақырғаннан кейінгі сіздің бірінші кезектегі 
əрекеттеріңіз: 
1. Өртті қолда бар құралдармен сөндіруді бастау 
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2. Электр қондырғысын тоқтан ажырату 
3. Көмек іздеу 
4. Басшылыққа баяндау 
5. Жайдан шығу 

 
 143.  Сілтілі металдар немен сөндіріледі 

1. Сумен 
2. Көбікпен 
3. Ұнтақпен 
4. Азотпен 
5. Көмірқышқыл газбен 

 
 144.    Жұмыскерлермен өртке қарсы нұсқаманы қашан өткізеді? 

1. Қауіпті еңбек жағдайлары туындаған кезде 
2. Жұмыс жайындағы ауаның жоғары температурасында 
3. Жайдың ішінде жанғыш заттар бар болғанда 
4. Жұмысқа қабылдау кезінде 
5. Демалыстан келген кезде 

 
 145.  Бірінші дəреже күйігін қандай белгілер білдіреді? 

1. Терінің үсті қоңыр немесе қара (күйдірілу кезінде) 
2. Терінің ашық-сұр немесе ашық-қоңыр жерлері 
3. Мөлдір сұйықтықпен толған күлдіреулер 
4. Терінің қызарған жəне ісінген жерлері 
5. Терінің үсті сау теріден ажыратылмайды 

 
 146.  Төртінші дəреже күйігін қандай белгілер білдіреді? 

1. Терінің үсті қоңыр немесе қара (күйдірілу кезінде) 
2. Терінің ашық-сұр немесе ашық-қоңыр жерлері 
3. Мөлдір сұйықтықпен толған күлдіреулер 
4. Терінің қызарған жəне ісінген жерлері 
5. Терінің үсті сау теріден ажыратылмайды 

 
 147.  Елеулі күюлер кезінде қандай алғашқы көмек көрсету 

керек: 
 1. Су ағынының астында салқындату, дəрігер келгенге 

дейін таза таңғышпен таңу 
2. Спиртпен сүрту 
3. Өсімдік майын жағу 
4. Топырақ себу 
5. Ештеңе істемеу, дəрігердің келуін күту 
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 148.  Электр қондырғылардағы өрттің себебі не болып табыл-
майды? 
1. Резеңке кілемшелердің болмауы 
2. Нашар салқындату жағдайларында кабельдің қызып 
кетуі 
3. Газбен дəнекерлеу жұмыстарын епсіз жүргізу 
4. Ақаулы электр сымы 
5. Қысқа тұйықталу кезінде электр сорғылардан майлар 
мен оның буларының шығарылуы 
 

 149.  Өрт кезінде қандай шығу есіктері эвакуациялық болып 
табылмайды: 
1. Сыртқы есіктер 
2. Лифт жəне эскалатор  
3. ІІІ дəрежеден төмен емес отқа төзімділікке ие көрші 
жайларға шығу есіктері 
4. Төменгі қабаттардың терезелері 
5. Өрт сөндірушілер сатысы 

 
 150.  Екінші дəреже күйігін қандай белгілер білдіреді:  

1. Терінің үсті қоңыр немесе қара (күйдірілу кезінде) 
2. Терінің ашық-сұр немесе ашық-қоңыр жерлері 
3. Мөлдір сұйықтықпен толған күлдіреулер 
4. Терінің қызарған жəне ісінген жерлері 
5. Терінің үсті сау теріден ажыратылмайды 



152 

 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 
 

 Оқу құралында өнімді еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған адам қызметінің күрделі жəне көп мəнді саласы 
туралы тек жалпы мəлімет беріледі.  

Қауіпсіз еңбек ережелерін жəне еңбекті қорғаудың жалпы 
талаптарын білу үшін, өз өміріңіз бен денсаулығыңызды, сон-
дай-ақ өз əріптестеріңіздің жəне сізге бағынышты жұмыскерлер-
дің өмірі мен денсаулығын сақтау үшін   əлі де көп нəрсені білу 
жəне істей алу керек. 

Қазіргі таңда көбіне əр түрлі мəселені шешу барысында 
тікелей өмір ағысында үйренуге тура келеді. 

Барлық деңгейлер мен дəрежедегі еңбекті қорғау бойынша 
мамандарға өздеріне заңнамамен жүктелетін қызметтердің, мін-
деттер мен жауапкершіліктің қағазда мазмұндалған тілектер тү-
рінде қалмай, жұмыскерлердің қауіпсіз жəне салауатты еңбек 
жағдайын қамтамасыз ететін еңбекті қорғауды басқарудың құра-
лына айналуы үшін əлі де көп нəрсені білу жəне меңгеру қажет.  

Қорытындылай отырып, біздің елімізде қалыптасып отыр-
ған еңбекті қорғауды басқарудың жаңа жүйесінің, оның ішінде 
еңбекті қорғау саласындағы еңбек қатынастарын экономикалық 
реттеу əдістерінің түбегейлі жаңалығы Қазақстанның барлық 
азаматтары үшін қауіпсіз əрі салауатты еңбек жағдайын қамта-
масыз етуді ұйымдастырудың барабар нарықтық жағдай-
ларының қалыптасуының баяулығы мен қарама-қайшылығын 
дəйектейтіндігін ерекше атап өткіміз келеді. 

Тек мемлекеттік жəне аумақтық еңбек органдарының, мем-
лекеттік қадағалау жəне бақылау, басқа заңнамалық биліктің 
мүдделі органдарының, барлық жұмыс берушілерді, олардың 
лауазымды тұлғаларын, бірінші кезекте басшыларын, барлық 
жұмыскерлерін, олардың бірлестіктерін, сондай-ақ ғалымдар мен 
мамандарды жұмыскердің өмірін, денсаулығы мен еңбекке қа-
білеттелігін сақтау үшін тұрақты ауыр жəне қомақты еңбекті 
талап ететін жұмыстар үшін біріктіре отырып қана  табысқа ең 
қысқа мерзімде қол жеткізуге болады. 
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