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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан 1993 жылдан бері Халықаралық Еңбек Ұйымына мүше 

болып келеді. Әлемдік қауымдастықта өз орны бар осы ұйымның беделін 

нығайтуға Қазақ елі де лайықты үлес қосып отыр. 2004 жылғы 28 ақпанда  

елімізде «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы» Заң қабылданды.  

2006 жылы бұл заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, оның адам 

құқықтарын қорғауға байланысты негізгі бабтары айқындала түсті. 

Еліміздің тәуелсіздікке қолы жеткен алғашқы жылдары ірі 

кәсіпорындар жұмысын тоқтатып, колхоз-совхоздар таратылып, 

мемлекеттік меншік жеке меншікке өте бастаған кезде еңбекті қорғау, 

өндіріс қауіпсіздігі мәселелері ешкімге керексіз болып қалғандай еді. Сол 

кезде министрлік қаулы қабылдап, бұл жұмыс қоғамдық негізде 

атқарылатын болды. 1996 жылы еңбекті қорғау мен халықты әлеуметтік 

қолдау бөлек-бөлек сала болып құрылды. Екі жылдан соң қайта 

біріктіріліп, басқарма болып атанды. Ал, 2000 жылдан бері Қазақстан 

Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

облыстар бойынша департаментері құрылып, жұмыс істеп келеді. 

Қазақстан Республикасының еңбек-қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

туралы соңғы заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 

мамырдағы №251-III «Қазақстан Республикасының еңбек кодексін 

қолданысқа енгізу туралы» заңымен 2007 жылғы 1 маусымнан «ҚР еңбек 

кодексі» қолданысқа енгізілді. 

Білім беру мекемелері мен кәсіпорындарда мемлекеттік еңбек 

инспекторлары тарапынан тексерулердің нәтижесі бойынша төмендегілер 

анықталған: 

Жұмыс берушілердің еңбек заңнамаларын өз дәрежесінде 

білмейтіндері немесе біле тұра, заң талаптарын бұрмалауы орын алуда. 

Заң талаптарын өрескел бұзған лауазым иесі мен заңды тұлғаға әкімшілік 

құқық бұзушылық шаралары қарастырылады. 

Оқу әдістемелік құралы төмендегідей төрт бөлімнен тұрады: 

Бірінші тарауда Қазақстан Республикасында еңбекті қорғаудың 

бүгінгі күндегі жағдайы қарастырылған. 

«Білім беру мекемелерінде еңбекті қорғауды ұйымдастыру» екінші 

тарау үлесіне тиеді. Онда еңбекті қорғау бойынша нормативтік-құқықтық 

актілер, заңдар, қызметкерлердің және жұмыс берушінің осы салаға 

қатысты құқытары мен міндеттері талқыланады. 

Үшінші тарауда «Ауыл шаруашылығы техникаларымен жұмыс 

істегенде» орын алатын қауіпсіздік техникасы шаралары, ережелері, 

жұмыскердің өзін-өзі қорғау туралы сақтық шаралары қарастырылған. 

«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік 

бақылауды ұйымдастыру және жүргізу ережелері» деп аталатын соңғы 

төртінші тарау құзырлы мекемелер тарапынан жүргізілетін тексерулер мен 
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жұмыскердің электр және өрт қауіпсіздігін сақтай білуге арналған нақты 

шаралар белгіленеді. 

Оқу әдістемелік құралы соңында «Еңбекті қорғау» саласына қатысты 

қысқаша негізгі ұғымдар берілді. 

5В012000-«Кәсіптік оқыту» мамандығы стандартына сәйкес, аталған 

мамандық студенттері үшін, демек болашақ бакалаврларды оқыту 

жоспарларында «Білім беру мекемелеріндегі еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы мәселелері» қарастырылған. Осыған орай 

жинақталған тәжірибе негізде осы оқу құрал даярланып, оқырманға 

ұсынылып отыр. 

Оқу әдістемелік құралының Қазақстан Республикасының соңғы 

Еңбек Кодексі қолданысқа енгізілгеннен кейін тұңғыш рет қазақ тілінде 

жарық көруіне байланысты оқырмандар тарапынан қандай да ескертпелер 

мен тілектерді автор ризашылықпен қабыл алады. 
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І тарау. ҚАЗАҚСТАНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕ БҮГІНГІ 

ЖАҒДАЙ 

 

1.1 Еңбекті қорғау бойынша ұлттық шолудың маңыздылығы 

«Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғау» Ұлттық шолуы ХЕҰ- 

ның (Халықаралық Еңбек Ұйымының) еңбекті қорғау бойынша ұлттық 

шолуды құрастыруға арналған әдіскерлік басшылығына сәйкес Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

тарапынан дайындалды. Ұлттық шолудың негізгі мақсаты – еңбек 

жағдайлары мен еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану, кәсіптік аурулар 

саласында елімізде қалыптасқан жағдайға талдау жасау және бұл саладағы 

қолданылып жүрген нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік 

органдардың, сондай-ақ жұмыс берушілер мен қызметкерлердің неғұрлым 

өкілдік бірлестіктерінің қатысуымен жетілдіру және жаңаларын жасау. 

Еңбекті қорғау бойынша ұлттық шолуды дайындау еңбекті қорғау жөнінде  

өмірге жақын және тиімді ұлттық бағдарлама жасау процесіндегі маңызды 

қадам болып табылды. Ол еңбекті қорғаудың бүкіл жүйесін жетілдіру мен  

жүзеге асыру үшін елдің қолда бар құралдары мен ресурстарының барлық 

тізбесін жүйелі түрде қарастыруға және бағалауға мүмкіндік береді. Ұлттық 

шолуда Қазақстандағы әлеуметтік әріптестік механизмі, оның ішінде еңбек 

қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға қоғамдық бақылауды жүзеге асыру жан- 

жақты сипатталған. 

Ұлттық шолудың құрамында сонымен бірге: 
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі негізгі заңдар және 

олардан келіп шығатын актілердің тізбесі; 

- өндірістік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелері қарастырылатын 

негізгі сайттар мен басқа да ақпараттық ресурстардың тізімі; 

- қызметкерлер мен жұмыс берушілер арасындағы келісімдердің тізімі; 
- өндірістік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жөніндегі негізгі мерзімдік 

басылымдардың тізімі де бар. Қазақстан Республикасындағы   еңбекті 

қорғау Ұлттық шолуының тұсаукесері барысында ХЕҰ-ның сарапшылары 

Викинг Хусберг пен Роман Литвяков бұл жұмысқа жоғары баға берді. Өзінің 

мазмұны жағынан шолу ТМД елдеріндегі үздіктердің бірі болып 

табылатыны және оны басқа мемлекеттердің негіз етіп ала алатыны атап 

өтілді. Сондай-ақ министрлік пен оның бөлімшелерінің республикада еңбек 

жағдайлары мен еңбекті қорғау бойынша жүргізген ауқымды жұмысы 

туралы да әңгіме болды. Ұлттық шолу жөнінде кәсіподақтардың 

республикалық федерациясы мен басқа да әлеуметтік әріптестер оңды 

пікірлер айтты және оның жариялануы кәсіпорындардағы еңбектің қауіпсіз 

жағдайларын жасау мен өндірістік жарақаттануды қысқартуға әсер ететін 

тағы да бір дұрыс сәт болатыны жөнінде ой білдірілді. Қазақстандағы 

еңбекті қорғау жүйесі көптеген он жылдықтар бойы қалыптасты. 



6  

Егер осы жылдар ішінде ие болған бағалы тәжірибе жөнінде айтар 

болсақ, онда бұған қызметкерлерді оқытуды, жауапкершіліктің көп сатылы 

жүйесін, қорғану құралдарын пайдалануды, қызметкерлерге медициналық 

қызмет көрсетуді жатқызуға болады. 2007 жылы ХЕҰ-ның ұсынымдары мен 

дамыған елдердің тәжірибесіне сәйкес Еңбек Кодексі (ЕК) қабылданды, 

еңбекті қорғау қызметін ретке салатын жаңа нормативтік актілер күшіне 

енгізілді, Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған еңбек 

қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 

бағдарлама іске асырылды, еңбекті қорғау мәселелеріне қатысты ХЕҰ-ның 

бірқатар Конвенциялары күшіне енгізілді. 

Республикада еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың «Кәсіптік 
қауіпсіздік пен еңбекті қорғау менеджментінің жүйесі. Талаптар» мен 

«Ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесіне ортақ талаптар» 

стандарттары енгізілуде. Бұл стандарттар ХЕҰ ЕҚБЖ-2001 халықаралық 

стандартымен сәйкестендірілген болып табылады. 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректеріне 

жүгінсек, 2008 жылдың қорытындысы бойынша республикадағы зардап 

шегушілердің саны 2450 адамды құраса, олардың 405-і қаза тапқан. Жұмыс 

істеушілер санының артуы жағдайында республика бойынша тұтастай 

алғанда өндірістік жарақат алудың төмендеуі байқалуда. Проблеманы  шешу 

үшін еңбекті ұйымдастырудың сапалық жаңа деңгейін, көптеген дүние 

жүзінің алдыңғы қатарлы елдерінде іс-тәжірибеде қолданылған 

инновацияларды іздестіру қажет. Аталған басшылық жоспарлаудан, 

енгізуден, басшылардың-тарапынан бақылау жасаудан құралатын еңбек 

жағдайларын тұрақты жақсарту ұстанымына негізделген. Бұл үлгі барынша 

қарапайым әрі қол жетерлік, бірақ оны бұлжытпай орындау мекемелері 

кәсіпорындарға елеулі басымдықтар береді. Еңбекті қорғау саласындағы 

проблемаларды шешу үшін бәрінен бұрын қызметкерлерде қауіпсіздік мінез- 

құлық мәдениетін қалыптастыру қажет. Қауіпсіздікті басқарудың қазіргі 

заманғы барлық жүйелері маңызды элемент ретінде қызметкерлер 

құрамының құзыреттілігі мен кәсіби сауаттылық деңгейін үздіксіз арттырып 

отыруды талап етеді, өйткені қызметкерлерді еңбекті қорғау жөніндегі 

білімдер мен дағдыларға оқытып-үйрету - өндірістік жарақаттанудан және 

кәсіптік ауруға шалдығудан алдын ала сақтандыру болып табылады. 

Оң маңызды бағыттардың бірі - кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғауды басқарудың халықаралық стандарттарын енгізу болып 

табылады. 

Еңбек қауіпсіздігін жақсарту үшін ережелері халықаралық тәжірибені  

ескере отырып, өндірістік нысандарды аттестаттаудың да маңызы зор. 

Жұмыс орындарын аттестаттау өндірістік жарақаттанудан 

сақтандырудың айқын бағыты бар, еңбек қызметінің қажетті элементі болып 

табылады. Жұмыс орнындағы еңбек жағдайын білу – білім беру мекемесінде 

болуы мүмкін жазатайым оқиғаны ескерту деген сөз. 
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1.2 Еңбекті қорғау бойынша нормативтік-құқықтық актілерді 

даярлау 

 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік- 

құқықтық актілер еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен 

денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдастыру, техникалық, 

технологиялық, санитарлық-гигиеналық, биологиялық, физикалық және өзге 

де нормаларды, ережелерді, рәсімдер мен өлшемдерді белгілейді (ЕК – 319 

бап). 

Тиісті нормативтік құжаттарды даярлау еңбекті және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты ғылыми-зерттеу институтына 

жүктелген.. «Қазақстан 

Республикасы Еңбек және   халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

Еңбекті қорғау жөніндегі  республикалық ғылыми-зерттеу  институты» 

республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 2004 жылы құрылды. 

Институт қызметінің негізгі түрлері: өндірістегі еңбектің салауатты және 

қауіпсіз жағдайлары проблемалары бойынша қолданбалы әрі іргелі ғылыми 

зерттеулер жүргізу; өндірістік нысандарды еңбек жағдайлары бойынша 

аттестаттаудан өткізу; кәсіпорындар басшылары мен мамандары үшін еңбек 

қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөнінде біліктілікті арттыру курстарын 

ұйымдастыру мен өткізу; еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөнінде 

салааралық және салалық нормативтік құқықтық актілер даярлау; еңбек 

қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау проблемалары жөніндегі баспа өнімдерін 

дайындау, басып  шығару мен  тарату болып табылады.   Институттың 

құрамына:  Өскемен, Алматы, Қызылорда,  Тараз, Ақтөбе,  Павлодар, 

Қарағанды қалаларында орналасқан 7 филиал кіреді.    Институтта 

еңбекті қорғау қызметтері мамандарының біліктілігін арттыру бойынша оқу- 

әдістемелік орталық құрылған. 2008 жылы институттың біліктілікті арттыру 

курстарында республиканың кәсіпорындары мен ұйымдарынан келген 1800- 

ден астам маман оқыды. 

Сертификаттау мен жеке қорғану құралдарын сынау жөніндегі арнаулы 

зертхана құру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 

Бұдан әрі еңбек рыногының дамуын болжамдау мен еңбек ресурстары 

және кәсіптік білім беруді болжамдаудың мемлекеттік жүйесін құру 

проблемалары  бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу жоспарлануда. 

Халықаралық Еңбек Ұйымының бастамасымен 28 сәуір «Еңбек пен 

денсаулықты қорғаудың бүкіл дүниежүзілік күні» болып, биылғы жылдың 

негізгі тақырыбы «Менің өмірім, менің жұмысым, менің қауіпсіз еңбегім» 

ұранымен кәсіптік қатерлерді басқару болып жарияланды. 

Барлық жұмыс берушілерден ХЕҰ-ның жұмыс орындарында еңбектің 

қауіпсіз жағдайларын құру, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларды 

болғызбау үшін мүмкіндіктердің бәрін жасау жайындағы маңызды 

бастамасын қолдауды, еңбек қауіпсіздігі мәселелерін өндірісті басқарудың 
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басқа қырларымен белсендірек үйлестіре дамытуды, өндірістік қатерлердің 

төмендеуіне қол жеткізу қажет. 

Тәжікістан, Түркия елдерінің еңбек министрліктерінің, Ресейдің еңбекті 

қорғау жөніндегі ғылыми зерттеу институттары мен мекемелерінің өкілдері 

қатысқан алқалы жиында өндірістегі адам өлімі мен жарақатының санын 

азайту мәселесі ортаға салынды. Сондай-ақ жыл сайын соңы дертке 

ұрындыратын 500-ден астам жағдайлар тіркелген. Бұл Еуроодақ 

мемлекеттерінің көрсеткіштерінен 2-2,5 есе артық. Адам шығыны мен 

денсаулыққа қатер төнуінің басты себебі - жұмыс берушілердің 

салғырттығына, яғни іс-шараларын қолданбауынан құрал-жабдықтардың 

ескіргендігінен» деп айтуға болады. 

 

1.3 Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасы 

 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделеді және Еңбек Кодексін, 

Қазақстан Республикасының заңдары мен Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. 

Еңбек Кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының басқа заңдарына еңбек қатынастарын, әлеуметтік әріптестік 

пен еңбекті қорғау қатынастарын реттейтін нормаларды енгізуге тыйым 

салынады. 

Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта  

осы Кодекстегіден өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық 

шарттың ережелері қолданылады. Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шартта оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайларды  

қоспағанда, халықаралық шарттар еңбек қатынастарына тікелей қолданылады. 

Қазақстан Республикасының еңбек-қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

туралы соңғы заңы. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы 

№251-III «Қазақстан Республикасының еңбек кодексін колданысқа енгізу 

туралы» заңымен 2007 жылғы 1 маусымнан «ҚР еңбек кодексі» қолданысқа 

енгізілді. 

Бұл Заң ҚР-ның басқа заңнамалық актілеріндегі сияқты Қазақстан 

экономикасының нарықтық жүйеге көшуіне байланысты ҚР еңбек, 

экономикалык, әлеуметтік, құқықтық қатынастарындағы, ҚР саяси өміріндегі 

өзгерістерді ескере отырып қабылданған болатын. 

Кодекстің «Ерекше бөлімінде» Заңдағыдан айқынырақ барлық еңбек 

құқық қатынастары реттелген. Айталық, кодекстің 5-ші тарауында 

азаматтардың   конституциялық   құқығын   қорғау   бойынша,   ал   нақты 

«қызметкердің жеке деректерін қорғау» бойьшша ережелер енгізілген, оған 

сәйкес жұмыс беруші қызметкерден оның саяси, діни және басқа сенімдері мен 

жеке өмірі туралы ақпаратты талап етуге, сондай-ақ, бұл мәселелер бойынша 

әлдебір деректер жинауға құқығы жоқ, ал барлық жеке деректерін тікелей 



9  

қызметкердің өзі табыс етуі тиіс. Одан басқа жұмыс беруші қызметкердің 

жекелеген деректерін үшінші жаққа қызметкердің жазбаша келісімінсіз 

хабарлауға құқығы жоқ, сондай-ақ, қызметкерлердің жеке деректерін алуға тек 

арнайы уәкілетті тұлғаға рұқсат етеді. 

Жекелеген тараумен 18 жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін реттеу 

ерекшеліктері, әйелдердің еңбегін реттеу ерекшеліктері бөлінген, онда 

отбасылық міндеттері бар өзге адамдардың еңбегін реттеу ерекшеліктері 

сияқты еңбек құқық қатынастарының жаңа ұғымы енгізілген. 

«Үй қызметкерлерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері», «Мүгедектердің 

еңбегін реттеу ерекшеліктері», «Шағын кәсіпкерлік» субъектілері 

қызметкерлерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері», «Заңды тұлғаның алқалы 

атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің еңбегін реттеу 

ерекшеліктері», «Мемлекеттік қызметшілердің, Парламент және мәслихат 

депутаттарының, Қазақстан Республикасы идеяларының, әскери қызметтегі  

адамдардың және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің еңбегін реттеу 

ерекшеліктері» сияқты еңбек құқықтық қатынастарының жаңа ұғымы енгізілді. 

«ҚР еңбек туралы» Кодексіне қызметкерлердің жекелеген санаттарына  
және олардың еңбек нормаларына жаңа ұғымдар енгізілді. 

Айталық, Кодекстің 25 тарауында азаматтық қызметшілердің еңбегін 

реттеу ерекшеліктері қарастырылды. 

Азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізбесі ҚР Үкіметінің 

27.09.2007ж. №850 Қаулысымен бекітілген болатын. Негізінен оған 

мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік қызметкерлерге жатпайтын 

қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері, соның ішінде бюджеттік 

ұйымдардың қызметкерлері жатқызылды. Қызметкерлердің бұл санаттарына 

белгілі бір қосымша кепілдіктер мен құқықтар берілді, алайда оларға қосымша 

міндеттер де жүктелді. 

Сондай-ақ ҚР еңбек заңнамасына бірінші рет шағын кәсіпкерлік 

субьектілері қызметкерлерінің, заңды тұлғалардың алқалы және ажарушы 

органның басшыларымен мүшелерінің еңбегін реттейтін құқықтық нормалар 

енгізілді, онда бұл санаттағы қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері өз  

ерекшеліктері бола тұрса да, еңбек заңнамасының жалпы талаптарына 

негізделеді (26-27 тарау). 

«ҚР еңбек  туралы»  Кодексінде   «еңбек саласындағы  әлеуметтік 

әріптестік»  ұғымы  бірінші   енгізілді.  Кодекстің  4-бөлімінде  әлеуметтік 

әріптестіктің   міндеттері, негізгі принциптері, формалары түсіндірілді, 

тараптары,   олардың өкілеттіктері,  сондай-ақ   әлеуметтік   әріптестік 

тараптарының арасында келісім жасасу тәртібі де анықталған (258-278 баптар). 

Кодекстің 305 бабында локаутқа тыйым салу туралы көрсетілген яғни 

қызметкерлердің ұжымдық  еңбек  дауына немесе ереуілге  қатысуына 

байланысты солармен жасалған еңбек шарттарын жұмыс берушінің бастамасы 

бойынша бұзуға тыйым сала алмайды, бұл қызметкердің құқығын едәуір 

кеңейтеді және қорғайды. 
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Егер «ҚР еңбек туралы» Заңында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғауға қатысты заңды нормалар болмаған болса, ал Кодексте бұл мәселеге 

жеке 5 тарау (306-327 баптар) бөлінді, онда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 

қорғау саласындағы мемлекеттік басқару функциялары, еңбек кауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғау саласындағы қызметкерлердің құқықтарының кепілдігі, 

қызметкерлер мен жұмыс берушінің еңбек кауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндетгері айқын заңды тұрғыда белгіленген. 

Осылайша, ҚР еңбек Кодексінін қабылдануы Қазақстан Республикасы 

құқықтық мемлекет құру бойынша, азаматтардың барлық жіктерінің, соның 

ішінде еңбек құқықтарын нығайту бойынша жоспарлы жүзеге асырылатын 

жұмысты жүргізіп келе жатқанына куә болады. 

«ҚР еңбек туралы» Кодексі ҚР-да еңбектің құқықтық қатынастарын 

реттейтін аса маңызды заңнама актісі болып табылады, және бірінші кезекте  

Қазақстан Республикасы азаматтарының қызметкерлер, олардың уәкілдері, 

сондай-ақ жұмыс берушілер арқылы конституциялық құқықтары мен 

бостандығын қорғауға негізделген заң болып табылады. 

Ұйым, мекемелерде Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 

сақталуын мемлекеттік бақылауды мемлекеттік еңбек инспекторлары жүзеге 

асырады. (ЕК – 328 бап) 

Олар тарапынан бұқаралық ақпарат құралдары материалдары негізінде 

тексерулердің нәтижесі бойынша төмендегілер анықталған: 

Жұмыс берушілердің еңбек заңнамаларын өз дәрежесінде 

білмейтіндері немесе біле тұра, заң талаптарын бұрмалауы кездесуде. Заң 

талаптарын өрескел бұзған лауазым иесі мен заңды тұлғаға әкімшілік құқық  

бұзушылық шаралары қаралады. Мысалы қызметкерлермен еңбек шартына 

тұрмау фактілері немесе еңбек шартын бір жылдан кем мерзімде жасау 

фактілері, еңбек шартының белгісіз мерзімге жасалынғанына қарамастан, 

жұмыстан заңсыз шығару, жүктілік және босану бойынша демалыстан 

келген қызметкерді жұмысқа қайта алмай қою, қызметкерлердің жыл 

сайынғы ақылы еңбек демалыстары кестесі кейбір мекемелерде мүлдем 

жасалынбайтын болып шығуы, еңбек демалысының ақысы қызметкерге 

демалысынан үш күн бұрын берілмеуі, пайдаланбаған еңбек демалысы үшін 

өтемақы мерзімінен кешіктіріліп төлену, ҚР заңдарында белгіленген ең 

төменгі жалақы мөлшерінен де кем жалақы алатын (7000-9000 теңге) 

қызметкерлер бар болуы, қызметкерлерге жалпы ауру, жүктілік және босану 

бойынша төленетін әлеуметтік жәрдемақылары да еңбек заңнамасының 

талаптарына сәйкес еместігі, мемлекеттік мекемелер мен қазыналық 

кәсіпорындардағы жұмысшылардың жалақысы бірыңғай тарификациялық 

анықтамалыққа сәйкес разрядтары белгіленбей төленіп келуі. 

Еңбек Кодексінің талаптарына сәйкес барлық ұйымдарда еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету мақсатында 

жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құруға 

міндеттілігі анық бола тұра, білім беру мекемелерінде еңбек қауіпсіздігі 
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бойынша жауапты адамдар тағайындалмаған, іс шаралардың өз дәрежесінде 

жүргізілмейтіндігі анықталған. 

«Халықты жұмыспен қамту туралы» ҚР Заңына сәйкес жұмыс 

берушілер бос жұмыс орындары пайда болғанда ол туралы үш жұмыс күні 

ішінде тиісті өкілетті органға жазбаша хабарлама беруі тиіс. Заңның бұл 

талаптарын орындау көптеген білім беру мекемелерінде жолға 

қойылмағандығы анықталды. 

 

1.4 Қызметкерлердің және жұмыс берушінің еңбекті қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттері 

 

Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 

құқықтары мен міндеттері 

Қызметкерлердің төмендегідей құқықтары бар, атап айтсақ олар: 
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай жабдықталған 

жұмыс орнына; 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі, сондай-ақ еңбек 

шартында, ұжымдық шартта көзделген талаптарға сәйкес санитарлық- 

тұрмыстық үй-жайлармен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, 

арнаулы киіммен қамтамасыз етілуге; 

- еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік органға және оның аумақтық 

бөлімшелеріне өз жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауға 

тексеру жүргізу туралы өтініш білдіруге; 

- өзі немесе өз өкілі арқылы еңбек жағдайларын, еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғауды жақсартуға байланысты мәселелерді тексеруге және қарауға 

қатысуға; 

- денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде 

бұл жөнінде тікелей басшысына немесе жұмыс берушіге жазбаша түрде 

хабарлай отырып, жұмысты орындаудан бас тартуға; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен еңбек 
міндеттерін қауіпсіз атқару үшін қажетті білім алуға және кәсіптік даярлыққа; 

- жұмыс берушіден жұмыс орнының сипаты мен ұйымның аумағы, еңбек 

жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы, өмірі 

мен денсаулығына төнген қатер туралы, сондай-ақ оны зиянды (ерекше 

зиянды) және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғау 

жөніндегі шаралар туралы дәйекті ақпарат алуға; 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай болмауына 

байланысты ұйымның жұмысы тоқтатыла тұрған уақытта орташа жалақысының 

сақталуына; 

- жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 

заңсыз әрекеттеріне шағымдануға құқығы бар. 
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Қызметкерлер мыналарды орындауға міндетті: 

1) өндірісте болған әрбір жазатайым оқиға, кәсіптік аурудың (уланудың) 

белгілері, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 

жағдай туралы өзінің тікелей басшысына дереу хабарлауға; 

2) міндетті мерзімді медициналық тексеруден және ауысым алдындағы 

медициналық куәландырудан, сондай-ақ өндірістік қажеттілікке байланысты 

басқа жұмысқа ауысу үшін не кәсіптік аурудың белгілері пайда болған кезде 

медициналық куәландырудан өтуге; 

3) жұмыс беруші беретін жеке және ұжымдық қорғану құралдарын 
қолдануға және мақсатқа сай пайдалануға; 

4) медициналық мекемелер ұсынған емдік және сауықтыру іс-шараларын 
жұмыс беруші қаржыландырған жағдайда соларды орындауға; 

5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың, 

ережелердің және нұсқаулықтардың талаптарын, сондай-ақ жұмыс берушінің 

өндірістегі жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарын сақтауға 

міндетті. 

Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 

құқықтары: 

1) қызметкерлерді жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағдайларын 

жасағаны, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі өнертапқыштық 

ұсыныстары үшін ынталандыруға; 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзатын 

қызметкерлерді Еңбек Кодексінде белгіленген тәртіппен жұмыстан шеттетуге 

және тәртіптік жауапкершілікке тартуға құқылы. 

Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 

міндеттері: 

1) профилактикалық шаралар жүргізу, өндірістік жабдықтар мен 

технологиялық процестерді олардың неғұрлым қауіпсіз түрлерімен ауыстыру 

жолымен жұмыс орындарында және технологиялық процестерде кез келген 

тәуекелдерді болғызбау жөніндегі шараларды қабылдауға; 

2) қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқыту 

мен даярлаудан өткізуге; 

3) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ұйымдастыру- 

техникалық іс-шараларын жүргізуге; 

4) нұсқаулар беруге, өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз 

жүргізу жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге; 

5) еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган бекіткен ережелерге сәйкес 

білімін тексеруден өтуге және басшылар мен мамандардың еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімдерін тексеруді ұйымдастыруға; 

6) қызметкерлерге қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайлар жасауға, 
қызметкерлердің арнаулы киімі мен аяқ киімін жөндеуді қамтамасыз етуге, 
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еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға сәйкес 

оларды профилактикалық өңдеу, жуу және залалсыздандыру құралдарымен, 

медициналық қобдишамен, сүтпен, емдеу-профилактикалық тағамдармен 

жабдықтауға; 

7) еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік органға және оның аумақтық 

бөлімшелеріне, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарының 

лауазымды адамдарына, қызметкерлердің өкілдеріне солардың жазбаша сауалы 

бойынша ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбек жағдайлары және еңбекті 

қорғаудың жай-күйі туралы қажетті ақпарат беруге; 

8) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға; 

9) өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тіркеуді, 
олардың есебін жүргізуді және талдауды жүзеге асыруға; 

10) еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган бекіткен ережелерге 

сәйкес қызметкерлер өкілдерінің қатысуымен өндірістік объектілердегі еңбек 

жағдайларының жай-күйі бойынша бес жылда бір реттен сирек болмайтындай 

етіп мерзімдік аттестаттауды өткізуге, сондай-ақ реконструкциядан, 

жаңғыртудан, жаңа техника немесе технология орнатудан кейін міндетті 

аттестаттауды өткізуге; 

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиғаларды тексеруді қамтамасыз етуге; 

12) Еңбек міндеттерін атқару кезінде қызметкердің өмірі мен 
денсаулығына зиян келтірілгені үшін жауапкершілікті сақтандыруға; 

13) Қатты улану жағдайлары туралы халықтың санитарлық- 

эпидемиологиялық ахуалы саласындағы өкілетті мемлекеттік органның тиісті 

аумақтық бөлімшесіне хабарлауға; 

14) Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге; 

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, 

сондай-ақ еңбек жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа жұмысқа 

ауыстыру кезінде не кәсіптік аурудың белгілері пайда болғанда өз қаражаты 

есебінен қызметкерлерді міндетті, мерзімдік (еңбек қызметі барысында) 

медициналық тексерулерден және ауысым алдындағы медициналық 

куәландырудан өткізуге; 

16) Апатты жағдайдың өршуін және жарақаттайтын факторлардың басқа 

адамдарға әсер етуін болғызбау жөніндегі шұғыл шараларды қабылдауға 

міндетті. 

2. Қызмет ерекшеліктері мен жұмыстардың түрлері, айрықша қауіптілік 

көздерінің болуы ескеріле отырып, еңбек шартында не ұжымдық шартта 

жұмыс берушінің қосымша міндеттері көзделуі мүмкін. 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шараларды 

қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асырылады. 

Қызметкерлер бұл мақсаттарға шығынданбайды. Қаражат көлемі ұжымдық 

шартпен айқындалады. 
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- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік 

құқықтық актілер еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен 

денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдастыру, техникалық, технологиялық, 

санитарлық- гигиеналық, биологиялық, физикалық және өзге де нормаларды, 

ережелерді, рәсімдер мен өлшемдерді белгілейді. 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерді қабылдауды тиісті өкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырады. 

- жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықтарды әзірлеуді және бекітуді еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік 

орган бекіткен тәртіппен жүзеге асырады. 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай келмейтін 

өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға, салуға және қайта құруға, 

технологияларды әзірлеуге және пайдалануға, машиналарды, тетіктерді, 

жабдықтарды құрастыруға және әзірлеуге жол берілмейді. 

- егер жаңадан салынған немесе қайта құрылған өндірістік объектілер, 

өндіріс құралдары немесе өнімнің басқа да түрлері еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау талаптарына сай келмесе, қабылданбайды және пайдалануға  

берілмейді. 

- білім беру мекемелерінің объектілері еңбек жөніндегі өкілетті орган 

белгілеген тәртіппен еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік 

аттестаттаудан өткізілуге тиіс. 

- қабылдау комиссиясы өндірістік мақсаттағы объектіні пайдалануға 

қабылдап алуды мемлекеттік еңбек инспекторының міндетті қатысуымен 

жүргізеді. 

- жұмыс орындары орналасқан ғимараттар (құрылыстар) өзінің 

құрылысы бойынша олардың функционалдық мақсатына және еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай болуға тиіс. 

- жұмыс жабдығы осы жабдық түрі үшін белгіленген қауіпсіздік 

нормаларына сәйкес келуге, онда тиісті сақтандыру белгілері болуға және 

қызметкерлердің жұмыс орындарындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

қоршаулармен немесе қорғау құрылғыларымен қамтамасыз етілуге тиіс. 

- апатты жолдар мен қызметкерлердің үй-жайлардан шығатын жолдар 

бос болуға және ашық ауаға не қауіпсіз аймаққа шығаруға тиіс. 

- қауіпті аймақтар нақты белгіленуге тиіс. Егер жұмыс орындары 

жұмыстың сипатына қарай қызметкерге қауіп-қатер төндіретін немесе 

құлайтын заттар бар қауіпті аймақтарда болса, онда мұндай орындар 

мүмкіндігінше бұл аймақтарға бөгде адамдардың кіруін шектейтін 

құрылғыларымен жабдықталуға тиіс. Жаяу жүргіншілер мен технологиялық 

көлік құралдары ұйымның аумағында қауіпсіз жағдайларда жүріп-түруға тиіс. 

- қауіпті өндірістік объектілерде (учаскелерде), оның ішінде биіктікте, 

жерасты жағдайларында, ашық камераларда, теңіз қайраңдары мен ішкі су 
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айдындарында жұмыстар жүргізу үшін қызметкерлердің жеке қорғану 

құралдары болуға тиіс. 

- жұмыс орындары орналасқан үй-жайлардағы температура, табиғи және 

жасанды жарық, сондай-ақ желдеткіш жұмыс уақыты кезінде еңбектің 

қауіпсіздік талаптарына сай болуға тиіс. 

- қызметкерлер еңбек жағдайлары зиянды (шаң-тозаң, газдану және 

басқа да факторлар) жұмысқа жұмыс беруші қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз еткеннен кейін жіберіледі. 

Еңбек қызметіне байланысты қызметкерлер денсаулығының 

зақымдануларын тергеп тексеру мен есепке алу мыналардан тұрады: 

1. Бастауыш кәсіптік білім бағдарламаларын, жоғары оқу орнынан 

кейінгі кәсіптік білім бағдарламаларын іске асыратын оқу орындарында 

оқитын, кәсіптік практикадан өтіп жүрген адамдардың; 

2. Әскери қызмет өткерумен байланысты емес жұмыстарды орындауға  

тартылған әскери қызметшілердің. 
 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Еңбекті қорғау бойынша ұлттық шолудың негізгі мақсаты. 

2. ҚР-ның Еңбек Кодексінің енгізілуі қаншалықты маңызды? 

3. Еңбекті қорғау саласындағы проблемаларды шешудің негізгі жолдары. 

4. Еңбекті қорғау бойынша нормативтік-құқықтық актілерді даярлау 

тәртібі. 

5. Қызметкерлердің және жұмыс берушінің еңбекті қорғау саласындағы 

негізгі құқықтары. 

6. Қызметкердің негізгі міндеті немен шектеледі? 
7. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар бұзылғанда 

қызметкерге қандай негізгі шаралар қолданылады? 
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ІІ тарау. БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Әдетте білім беретін мекемедегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары 

жарақаттанудың алдын алуды ескертуді қарастырады және жалпы орта жоғары 

білім беру құралдарын пайдалануда білім алушылар қауіпсіздігін кешенді  

түрде қамтамасыз ету, міндеттері жөнінде ақпарат жоққа дерлік болады. Соңғы 

уақытта білім беру мекемелерінде жарақат алу жағдайлары жиірек орын алуда. 

Олардың алдын алу жөніндегі негізгі іс-шаралардың қатарына еңбекті қорғау 

мен қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақтау жатады. Жазатайым 

оқиғалардың санын азайту бүкіл оқу процесінің қауіпсіздігін басқаруда ғана 

мүмкін болады. 

Қазіргі заманның білім беру барысында қауіпсіздік проблемасы білім 

берудің ақпаратты-дидактикалық технологиялар мен іс-тәжірибелік 

(денешынықтыру-сауықтыру) енгізушілік (экспериментальдық) қызметті 

жетілдіру жолымен шешіледі. 

Білім беру мекемесі қызметінің барлық көрсеткіштерінің ішіндегі ең 

негізгілерінің бірін – ондағы білім алушылардың қауіпсіздігі деп есептеуге 

болады. Тірі организм ретінде білім беру мекемесінің негізгі өзегін бірыңғай  

мақсаттар мен жауапкершілікпен біріккен балалар мен ересектердің білім 

алушылар мен оқытушылар арасындағы қызметтің оқу процесінде қалыптасқан 

қоғамдық қатынастар құрайды. Оқушыға, педагогқа деген жоғары талап 

қоюшылық оның адамгершілік абыройын құрметтеумен табиғи жағынан 

үйлестірілген. Білім беру мекемесінің негізгі мақсаты білім алушылардің жеке 

басының дамуы мен педагог жұмысы үшін жағдайлар жасау. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беретін 

мекемелерде еңбекті қорғау мен қауіпсіздік нормалары мен ережелерін 

сақтаудың қажеттілігі көрсетілген. Осы ережелерге сай білім беру мекемесінде 

қауіпсіздік пен денсаулықты қорғау бойынша жұмыстың белгілі бір жүйесі  

қалыптасуда. 

Әрбір сабақ өтетін бөлмеде денсаулық бұрышы кәсіподақ комитеті 

бөлмесінде еңбекті қорғау бұрышы жабдықталу керек. Әрбір оқу жылында 

еңбекті қорғау бойынша жоспар жасаланылады. Оның мазмұнына бірқатар іс- 

шаралар оның ішінде міндетті түрде жүзеге асырылатын: 

- электр құрал-жабдықтарын, желдеткіш жүйелерді жерлендіруді 

тексеру; 

- білім беру мекемелері қызметкерлерінің еңбекті қорғау жөніндегі 

білімдерін тексеру; 

- пәндік кабинеттерде еңбекті қорғау бойынша нұсқамалар болуын 

тексеру; 

- көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі қауіпсіздік ережелері мен 

денсаулықты қорғауды тексеру енгізіледі. 
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Білім беру мекемесі әкімшілігінің бұл бағыттағы жолға қойылған 

жұмысы оқу үшін барынша салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасауды 

ересектер, әсіресе, балалар жарақатының алдын алуды оқыту, құрал-жабдықтар 

мен техникалық құралдарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету керек. 

Білім беру мекемелерінде білім алушылар денсаулығын сақтау бойынша 

лауазымдық нұсқаулар дайындалу керек: 

- мекеме басшысына; 

- мекеме басшысының оқу жұмысы жөніндегі орынбасарына; 

- мекеме басшысының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарына; 
- мекеме басшысының әкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі 

орынбасарына; 

- профессор-оқытушылар құрамына; 

- қызметкер-лаборанттарға. 

Әрбір нұсқауда білім алушылардың білім беру мекемесінде болу мен  

одан тыс іс-шараларға қатысуы кезінде қауіпсіз және салауатты жағдайларды 

қамтамасыз етуге жауапты әрбір лауазымды адамның міндеттер ауқымы айқын 

көрсетілу керек. 

Білім беру мекемелерінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

мәселелері бойынша лауазымдық кісілерге ұсынылатын нұсқаулар 

кесте 1 

Лауазым иесі Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша 
негізгі міндеттер 

Мекеме 

басшысы 

(президент, 

ректор, 
директор) 

Оқыту процесін еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы жөніндегі әрекет етуші заңнамаларға сай 

өткізуге жағдайлар жасау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру және басқару 

Мекеме 

басшысының 

оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

(вице- 

президент, 

проректор, 

директор 

орынбасары) 

1. Оқыту процесінде еңбек пен денсаулықты қорғаудың 

нормалары мен қаупсіздік техникасы ережелерін сақтау 

бойынша жұмысты ұйымдастыру 

2. Оқыту процесінде құрал-жабдықтарды, аспаптарды, 
оқытудың техникалық құралдарын қаупсіздік 

техникасы ережелеріне сай пайдалануға бақылауды 

қамтамасыз ету 

3. Білім алушыларға нұсқамалар берудің өз уақытында 

өткізілуімен оның арнаулы жорналда тіркелуін бақылау 

Мекеме 

басшысының 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

(вице- 

Топ жетекшілері мен оқытушылардың оқыту және 

тәжірибе уақытындағы қауіпсіздігімен білім алушылар 

денсаулығын қорғау бойынша өздеріне жүктелген 

міндеттерді орындауын қамтамасыз ету. 
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президент, 

проректор, 

директор 

орынбасары) 

 

Мекеме 

басшысының 

әкімшілік- 

шаруашылық 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

(вице- 

президент, 

проректор, 

директор 

орынбасары) 

1. Техникалық қызметшілер үшін әр түрлі нұсқамалар 

өткізу мен оқытуды ұйымдастыру. 

2. Техникалық қызметшілерді арнаулы киіммен, 

арнаулы аяқ-киіммен, жеке қорғанудың басқа да 

құралдарымен қамтамасыз ету. 

3. Білім беру мекемесінің негізгі ғимараты ішінде ауа 
құрамындағы шаң мен газдардың, зиянды заттар 

буларының, жарықтану, шу мөлшерін өлшеуді өткізуге 

жауап беру. 

4. Су жылытатын және бу қазандықтарын, қысыммен 

жұмыс істейтін ыдыстарды, сұйытылған газбен 

толтырылған баллондарды куәландыру мен оларды 

мезгіл-мезгіл сынақтан өткізу, олардың қауіпсіз 

сақталуын ұйымдастыру. 

5. Жыл сайын  электр қондырғыларын, электр 

сымдары мен жерлендіру кұрылғыларын желдетуші 

жүйелердің оқшаулау кедергісін өлшеуді уақтылы 

өткізуді ұйымдастырады. 

6. Білім беру мекемесінің негізгі ғимараты мен 
қосымша құрылыстарын, технологиялық және 

энергетикалық кұрал - жабдықтарды пайдалану еңбекті 

қорғау нормалары мен ережелерін сақтауды 

қамтамасыз етеді. 
7. Негізгі ғимарат пен қосымша құрылыстарда өрт 

қауіпсіздігі талаптарының сақталуын ұйымдастыру. 

Профессор – 

оқытушы 

1. Білім алушыларға әр түрлі нұсқамалар беруді өткізу 

немесе өткізуді ұйымдастыру және оны белгіленген 

үлгідегі жорналға міндетті түрде тіркеу. 

2.Оқу орындарын қауіпсіз ұйымдастыру мен оқу құрал- 

жабдықтары, көрнекті құралдар, спорттық 

жабдықтардың жағдайына бақылау жасауды жүзеге 

асыру. 

3. Оқыту процесі кезеңінде білім алушылардың өмірі 
мен 

денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету. 
 

Білім беру мекемесі әкімшілігінің бұйрығымен еңбекті қорғауға және 
қауіпсіздік техникасына жауапты қызметкерлер тағайындалады. Өртке қарсы 
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жалпы қауіпсіздік үшін жауапты болып мекеме басшысының әкімшілік- 

шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары тағайындалады. 

Білім алушылардың спорт залы мен спорт алаңында өткізілетін 

сабақтарда болған кезіндегі денсаулықты қорғау талаптарын сақтауға ерекше  

көңіл бөлуі керек, олардың сақталуына жауапты оқытушылар тағайындалады. 
Жаңадан қабылданған қызметкерлермен еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы жөнінде кіріспе нұсқаулар өткізілу тиіс. 

Оны осы мақсат үшін құрылған білім беру мекемесі комиссиясы өткізеді. 

Тағы бір бұйрықпен оқытушылар ұжымының, кәсіподақ ұйымы өкілдерінің 

әкімшілік пен кәсіподақ комитетінен денсаулықты қорғауға жауапты 

адамдардың қатысуымен ұжымның барлық қызметкерлерінің қауіпсіздік пен 

денсаулықты қорғау жөніндегі білімдерін тексеру үшін тұрақты жұмыс істейтін 

комиссия болу керек. Мұндай тексерулер жыл сайын жаңа оқу жылы 

басталардың алдында өткізілу тиіс. 

Білім беру мекемесінде еңбекті қорғау жөнінде мынадай нұсқаулықтар 
болу керек: 

- физика кабинетінде; 

- информатика кабинетінде; 

- химиядан зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтар 

кезіндегі; 

- биологиядан тәжірибелер өткізу уақытында; 

- өрт қауіпсіздігі жөнінде. 

Денсаулықты қорғау жөніндегі мұндай нұсқаулар білім беру 

мекемелеріндегі көпшілік іс-шараларды (тақырыптық кештер, әр түрлі 

конкурстар, фестивальдар, т.б.) өткізу үшін де дайындалған болу керек. 

Білім беру мекемесі бұйрығымен денсаулықты сақтау жөніндегі 

нұсқаудың өз уақытында өткізілуіне жауапты адамдар тағайындалады. Химия, 

физика, биология, информатика, технология, қызмет көрсетуші еңбек 

кабинеттеріндегі сабақтарға кіріспестен бұрын білім алушылар тиісті 

нұсқаулармен танысып, жорналға қол қояды. 

Жыл сайын топ жетекшілері қыркүйектің бірінші онкүндігінде білім 

алушылармен қысқы уақыттағы, қала бойынша әр түрлі экскурсияларда, 

мұражайлар мен әр түрлі ойын-сауық орындарында болғандағы, әр түрлі 

тәжірибелер өткізу уақытында, табиғатқа жорық жасау кезіндегі мінез-құлық, 

т.б. тақырыптар бойынша кіріспе нұсқаулар өткізу керек. 

 

2.1 Білім беру мекемелерінің өнеркәсіп саласындағы қауіпсіздік 

техникасы ережелері 

 

1. Құрылыс учаскелерінің, гараждың, базаның механикалық 

шеберхананың территорияларында сондай-ақ өзге де ұйымдар аумағында 

қызмет бабымен келген кісілерге мына жәйттер бойынша басы бүтін тыйым  

салынатыны ескертіледі 
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1.1. Крандар эксковаторлар өздігінен жүретін механизмдер жұмыс 

істейтін (әрекет ететін) аймақтарда, сондай-ақ, машиналар мен механизмдердің 

жылжымалы тетіктері маңында тұруға. 

1.2. Қазандық цех, шеберхана орындарына, трансформаторлық 

будкаларға электр құрал-жабдықтары қойылған будкаларға, бетон 

зауыттарына, қоймаларға және қоймалық материалдар мен құрал-жабдықтары 

тұрған жерлерге кіруге (жергілікті әкімшшіктің рухсатынсыз) 

1.3. Электр желілеріндегі ажыратып-қосқыштарды (рубильниктерді), 

кнопкаларды электр жарығын қосуға немесе сендіруге электр лампаларын 

сақтандырғыш тетіктерді ауыстыруға, машиналар мен механикаландырылған 

құрал-саймандарды іске қосуға немесе тоқтатуға, құрал-сайман пайдалануға 

әлдекімнің жұмысына көмектесуге 
1.4. Ацетиленді аппараттың маңында шылым шегуге және оттегі 

толтырылған баллондарды май жұққан қолмен ұстап көруге 

1.5. Жұмыс киімін бензинмен және тез тұтанатын сұйық заттармен 
тазалауға 

1.6. Рельстер үстінде демалуға кідіруге (тоқтауға), отыруға теміржолмен 
кран жолына топ болып жиналуға 

1.7. От жағуға немесе әлденені өртеуге 

1.8. Жұмысқа балаларды ертіп әкелуге және оларды көзден таса 

қалдыруға 

1.9. Құрылыс жүргізетін ағаш баспалдақтар мен оның алаңшаларына 

ұстын-тіреулерге эстакадаларға шығуға көтерілуге 

1.10. Бу камераларына кіруге немесе олардың үстімен жүруге 
1.11. Қоршауларға кіруге ескертпелер мен тыйымдар салу жазбаларында 

көрсетілген тәртіп, ережелерді бұзуға 

1.12. Құрылыс жабдықтары құрылыс техникалары тұрған орындағы 

немесе арнайы бөлінбеген жерден суларға шомылуға сүңгуге қарғуға 

болмайды 
2. Құрылыс, цех, база, гараж және басқа да орындарға мас күйінде кіруге 

тыйым салынады. 

3. Механикалық цехтың, базаның, гараждың т.б. территорияларында 

тұрмыстық және қызмет орындарында спиртті ішімдіктер ішуге тыйым 

салынады. 

4. Жұмыс уақытында тапсырылған іске ұқыпты болуы, алаңдамауы 

басқаларды да алаңдатпауы. Жұмыс ісейтін аймақта бөгде кісілердің болуына, 

сондай-ақ, бөтен жұмыстар атқарушы адамдардың жүруіне жол берілмейді. 

5. Іске кіріспестен бұрын жұмыс орынды қауіпсіздік техника 

талаптарына сай әзірлеуі: құрал-жабдықтар мен саймандардың жарамдылығын 

тексеруі, ақауы бар құрал-жабдықтар мен саймандарды ауыстыруы. 

6. Әкімшіліктің рұқсатынсыз басқа цехтарға (учаскілерге) бармауы. 
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7. Учаскеде белгіленген режимді (отты пайдаланбау тыйым салынған 

орындарға бармау т.б.) сақтауы, құрылыс учаскесінің териториясында 

қорғаныс каскасынсыз жүруге тыйым салынады 

8. Шылым шегуге қатаң түрде белгіленген орындарда ғана рұқсат етіледі 

9. Цехта және учаскеде арнайы өткелдерден ғана өту керек. Машиналар 

жиналған материалдар деталдар және дайын өнімдер арасында жүрмеуі. 

10. Қондырғылар мен құрылғыларға сатысыз басқышсыз және басқа да 

қосымша құралдарсыз көтерілуге және түсуге болмайды 

11. Люктарға әр түрлі пана орындарға каналдарға абай болуы. 

12. Олардың жабық қақпақтарын, жапқыштарын баспауы, түсіп кету 

қаупінен сақтануы. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған 

баспалдақтардың астымен немесе жоғарыдан бір нәрселер түсіп кету қаупі бар 

тұстармен жүрмеуі, ондай жерлерде тұрмауы. 

13. Жұмыс істеп тұрған құрал-жабдықтардың маңында тұрмауы және 

қасынан өтпеуі. 

14. Іргетас тіректерін қағып жатқан копралардың, аспалы крандардың 

жұмыс алаңынан, сондай-ақ кран көтерген жүктің астынан өтпеуі, тартқан 

ауыр салмақтан үзіліп кетуі мүмкін әрі құлаған жүк сіздің бір жеріңізді 

меріктіруі ықтимал 

15. Электр дәнекерлеушінің жұмыс орнына жақын тұрсаңыз немесе оның 

қасынан өтетін болсаңыз вольт доғасына (электр дәнекерінің алауына) 

қарамауы. 

16. Қыздырылған құрал жабдықтарды (пешті кептіруші шкафты және т.б. 

ұстамауы. 

17. Агрессивті қосындылар (қышқылдар химикаттар ерітінділер және 

т.б.) ыдысының маңында жұмыс істеген кезде киіміңізге және денеңізіді ашық 

жеріне шашырандылардың тиюінен абай болуы. Қажетті қорғаныс (масканы,  

резеңке қолғапты, алжапқышты) пайдалануы. 
18. Еденге төгілген сұйық заттарды (май су эмульсия және т.б.) сүртіп 

құрғатуы, тайғанақ болмасын. 

19. Жиналған бұйымдар қатарына отырмауы, сүйенбеуі. 

20. Жұмыс істеп тұрған құрал-жабдықтың ашық айналмалы және 

қозғалмалы бөлігіне тақау келген жағдайда шашыңызды бас киімнің астына 

(орамал, кепеш, тор және т.б.) жинауы, әрі киімнің барлық бөліктері денеңізбен 

дене боп тұрсын. 

21. Машиналарды станоктарды және механизмдерді әкімшілік 

тапсырмасынсыз іске қосуға немесе тоқтатуға рұқсат етілмейді (істен шығу 

бүліну жағдайларынан басқа кездері) 

22. Биікте жұмыс істеуге денсаулығы бойынша жарамсыз деп танылған 

жұмыскер қандай жағдайда да бұл іске тартылмауы тиіс 

1,3 м-ден жоғары биіктікте жұмыс атқару кезінде арнайы тұтқалықтар 

болмаса жұмыскер сақтандырғыш монтаж белбеуін қолдануға міндетті 
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23. Арнайы жұмыс киімдері мен аяқ киімдері мерзімінен бұрын тозса, 

ауыстырылады. Оған негіз ретінде жұмыс учаскесінде жасалып ұйым 

әкімшілігі бекіткен акті ұсынылады 

Қолғаптар жұмыс учаскелерінде беріледі. Еңбек адамы арнайы жұмыс  

киімдерінсіз және арнайы аяқ киімсіз жұмысқа жіберілмейді. Әрі бұл киімдер 

іске жарамды болуы тиіс 

24. Жеке қорғаныш құралдары (көзілдіріктер респираторлар каскалар 

диэлектрлік қолғаптар, төсеніштер, монтаж белбеулері т.б.) жұмыс 

учаскелерінде беріледі. Жеке қорғаныс құралдары пайдаланылатын 

жұмыстарды атқарар алдында олардың іске жарамдылығын тексеріп байқап 

көру қажет. Өз мақсатында қолдануға жарамсыз құралдарды пайдалануға  

рұқсат етілмейді. Диэлектрлік қолғаптар мен монтаж белбеулері әр 6 ай сайын 

сынақтан өткізіліп тұруы керек. Сынақтан өткендегі туралы оларға белгілер 

салынуы тиіс. Пайдалану мерзімі біткен диэлектрлік қолғаптар мен монтаж 

белбеулерін сынақтан өткізуге болмайды. 

25. Машиналар қозғалысы жиілеген сәттерде автотранспорт жүретін 

жерлерде, көшеден өтетін тұстарда абай болыуы 

Темір жол вагондарының астынан, вагон тіркемелерінің аралық ашық 

тұстарынан (арақашықтығы 10 м-ден кем болса) өтуге үзілді-кесілді тыйым 

салынады. Темір жолды тіке кесіп өтуге тура келген жағдайда екі жаққа да 

назар салып, жақын маңда пойыз келе жатпағанына көз жеткізген соң ғана 

журу керек Тоқтап тұрған пойыздың вагонын немесе локомотивін кем дегенде 

5м қашықтықтан айналып өту қажет. Темір жолдың ұзына бойымен жүрген 

пойыздар қозғалысының бағытына қарама-қарсы бағытта жиекпен, топырақ 

төсніш үстімен жүрген жөн. Пойыз жақындағанда дер кезінде жолдан шығып 

рельстен ең кемі 5 м қашықтыққа аулақ барып тұру керек. Темір жолдың 

автоматты түрде ауысып-түйісетін тұстарымен жүруге тыйым салынады. 

26. Арнайы жабдықталмаған автомашиналармен адам тасымалдау, 

етілмейді. Автомашиналар мен автокрандардың кабиналарында (белгіленген 

мөлшерде ғана) және автобустар арқылы тасымалдауға болады. Қозғалыс 

кезінде және аялдамаларда аға тасымалдаушының немесе жүргізушінің жол 

ережелеріне байланысты талаптарын мүлтіксіз орындау шарт. Аға 

тасымалдаушы мен жүргізушінің қозғалыс маршруты, жылдамдық, аялдама 

жолаушыларды түсіру және мінгізу жөніндегі әрекеттеріне араласуға үзілді- 

кесілді тыйым салынады. Тасымал кезінде олардың нұсқауларын орындау 

міндет. Темір жүк вагондары, локомотивтер, крандар, бульдозерлер мен өзге де 

осы сияқты машиналар арқылы адам тасымалдауға тыйым салынады. 

27. Платформалардан, эстакадалардан, құрылғылардан құрылыс 

машиналары мен автокөліктерден қандай биіктікте болмасын жерге не еденге 

секіруге тыйым салынады. Техникалық тепкішек не саты арқылы 

тұтқалықтарды болмаса басқа да сенімді нәрселерден ұстап жерге, еденге дейін 

жайлы түсу керек. 
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28. Автокөлік құралдарын артқа шегіндіргенде жургізуші алдымен өзін 

айналып өтіп бара жатқан көліктің, жақын маңда адамның немесе бір соқтығып 

қалардай кедергінің жоқтығына көз жеткізіп алуы шарт. Шегінер алдында 

артқы жақ жақсы көрінбейтіндей болса, жүргізуші әкімшіліктен автомобиль 

қозғалысын реттеуге қосымша адам беруін талап етуі керек. Ал әкімшілік 

мұндайда жүргізуші талабын орындауға міндетті. 

29. Автокөліктер мен құрылыс техникаларының өндірістік базаларында, 

құрылыс учаскелерінде, вахталық жұмыс орындарында жүріс жылдамдығы 

сағатына 20 шақырымнан аспауы тиіс. 

30. Тәуліктің қараңғы мезгілдері жұмыс жүргізіліп жатқан орын мен 

өткел жолдар жеткілікті дәрежеде жарық болуы шарт. Сызды орындарда, 

қазандықтарда, резервуарларда 12 вольттық тасымалданатын шырақтар 

пайдаланылады. Жұмысқа ақаусыз құрал-саймандарды қолдану қажет. Жұмыс 

орны таза болуы керек. 

31. Жазатайым оқиға орын алған жағдайда ең алдымен қолдағы барлық 

құралдармен зардап шегушіге медициналық алғашқы көмек көрсету қажет 

және болған оқиғаны әкімшілікке хабарлау керек. Жазатайым оқиға болған 

жердегі жағдайды өзгертуге тыйым салынады (егер бұл жағдай басқаларға 

қауіп төндірмесе). 

32. Құрылыс объектілерінде өрт қауіпсіздігі шараларына қатысты 

нұсқауды орындауы. Өртті ескертуі және оны қалай өшіру керектігін үйренуі. 

33. Егер қызметкер нұсқаулықтың қандай да бір ережесін ұқпаса, ол  

толық түсінгенше қайта сұрауға міндетті. 

Қандай жағдайда болмасын, өрт қауіпсіздігі ережесін сақтамау 

жазатайым оқиғаға әкеп соқтыратынын әрқашан есте ұстаған жөн! 

Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер мен әйелдердің еңбегін қорғауға 

баса назар аударған жөн. 

Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін пайдалануға тыйым 

салынатын жұмыстар: 

1. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін ауыр жұмыстарда, 

еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті жұмыстарда, сондай- 

ақ орындалуы олардың денсаулығы мен имандылығының дамуына зиян 

келтіруі мүмкін жұмыстарда (ойын бизнесі, түнгі ойын-сауық мекемелеріндегі 

жұмыс, алкоголь өнімдерін, темекі бұйымдарын, есірткі, психотроптық заттар 

мен прекурсорларды өндіру, тасымалдау мен сату) қолдану тыйым салынады. 
2. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің өздеріне белгіленген шекті  

нормалардан артық жүктерді тасуына және қозғалтуына тыйым салынады. 

3. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін пайдалануға тыйым 

салынатын жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің 

жүктерді тасуы мен қозғалтуының шекті нормаларын еңбек жөніндегі өкілетті 

мемлекеттік орган денсаулық сақтау саласындағы өкілетті мемлекеттік 

органмен келісім бойынша белгілейді. 
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Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер үшін жұмыс уақытының 

ұзақтығы: 

1) он төрт жастан он алты жасқа дейінгі қызметкерлер үшін — аптасына 

24 сағаттан аспайтын; 

2) он алты жастан он сегіз жасқа дейінгі қызметкерлер үшін — аптасына 

36 сағаттан аспайтын: 

3) білім беру мекемелерінде оқитын және оқу жылы ішінде оқуды 

жұмыспен қатар алып жүретін он төрт жастан он алты жасқа дейінгі 

оқушыларға — күніне 2,5 сағат, он алты жастан он сегіз жасқа дейінгі 

оқушыларға күніне 3,5 сағат жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 

белгіленеді. 

Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек және тынығу режимінің 

ерекшеліктері: 

Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлерді түнгі уақыттағы жұмысқа, 

үстеме жұмысқа, жұмыс уақытының жиынтық есебі кезіндегі жұмысқа тартуға, 

оларды іссапарға және вахталық әдіспен орындалатын жұмысқа жіберуге, 

сондай-ақ оларды жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан кері шақырып 

алуға тыйым салынады. 

Егер әйел еңбек шартының мерзімі аяқталған күні мерзімі он екі апта  

және одан көп апта жүктілігі туралы медициналық қорытынды ұсынса, жұмыс 

беруші оның жазбаша өтініші бойынша еңбек шартының мерзімін бала үш 

жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыс аяқталған күнге дейін 

ұзартуға міндетті. 

Әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар: 

Әйелдердің еңбегін ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше 

зиянды) және қауіпті жұмыстарда пайдалануға тыйым салынады. 
Әйелдердің және отбасылық міндеттері бар басқа да адамдардың еңбегі 

мен тынығу режимінің ерекшеліктері: 

1. Жұмыс берушінің жүкті әйелдерді түнгі уақыттағы жұмысқа, демалыс 

және мереке күндеріндегі жұмысқа, үстеме жұмысқа тартуға, оларды іссапарға 

жіберуге, сондай-ақ оларды жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан кері 

шақырып алуға құқығы жоқ. 

2. Жұмыс берушінің: 
1) жеті жасқа дейінгі балалары бар әйелдерді және жеті жасқа дейінгі 

балаларды анасыз тәрбиелеп отырған басқа да адамдарды; 

2) егер үш жасқа дейінгі балалар, мүгедек балалар не отбасының ауру 

мүшесі медициналық қорытынды негізінде тұрақты күтім жасауға мұқтаж 

болса, отбасының ауру мүшелеріне күтім жасайтын не мүгедек балаларды 

тәрбиелеп отырған қызметкерлерді жазбаша келісімінсіз түнгі уақыттағы 

жұмысқа, үстеме жұмысқа тартуға, сондай-ақ іссапарға және вахталық әдіспен 

орындалатын жұмысқа жіберуге құқығы жоқ. 

Баланы тамақтандыруға арналған үзілістер: 

1) бір баласы бар болғанда — әрбір үзіліс кемінде отыз минут; 
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2) екі немесе одан да көп баласы бар болғанда — әрбір үзіліс кемінде бір 

сағат болатын қосымша үзілістер беріледі. 

Жыл сайынғы ақылы демалыс кезектілігін белгілеу кезінде әйелдерге 

берілетін кепілдік: 

Әйелге, қалауы бойынша, жүктілікке және босануға байланысты 

демалыстың алдында немесе тікелей одан кейін не балаға күтім жасауға 

арналған демалыс біткен соң жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы беріледі. 

Жүктілікке және босануға байланысты ақылы демалыс. 

1. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, 

әйелдерге жүктілігіне және босануына байланысты ұзақтығы босануға дейін 

күнтізбелік жетпіс күнге және босанғаннан кейін күнтізбелік елу алты 

(қиналып босанған немесе екі немесе одан да көп бала туған жағдайда — 

жетпіс) күнге дейін ақылы демалыс беріледі. 

2. Демалыстарды есептеу жиынтықтап жүргізіледі және демалыс әйелге 

босанғанға дейін нақты пайдаланған күндерінің санына және жұмыс берушідегі  

жұмысының ұзақтығына қарамастан, толық беріледі. 

Балалардың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс 

1) ата-анасының қалауы бойынша баланың анасына не әкесіне; 

2) баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне; 
3) баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесіне, атасына, басқа туысына 

немесе қамқоршысына; 

4) жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерге бала үш 

жасқа толғанға дейін баланың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын 

демалыс беруге міндетті. 

3. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы 

сақталмайтын демалыс қызметкердің жазбаша өтініші негізінде оның қалауы 

бойынша толық немесе бөлініп пайдаланылуы мүмкін. 

4. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы 

сақталмайтын демалыс уақытында қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) 

сақталады. 
 

2.2 Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы 

 

Ауыр және ыстық жағдайлардағы жұмыстарда қалыпты жұмыс 

қабілетін сақтау үшін шөл қандыру (сусындыру) режимін де сақтау керек. 

Судың газдалған әрі аз мөлшерде тұзды болғаны дұрыс, құрамында дәрумені 

бар су немесе жидек шырыны пайдалы. 

Өндірістік учаскеде тазалық сақтау, ауық-ауық індетке қарсы шаралар 

жүргізу, өтпе желді (сквозняк), шаң-тозаңды, газ және басқа зиянды иістерді 

болдырмау керек. 

Жарақат алу және жеке бастың факторы. 
Еңбектің тиімділігі мен қауіпсіздігі көпшілік жағдайда адамның 

физикалық, әлеуметтік және биологиялық сапалар жиынтығына байланысты, 



26  

бұларды жұмысшының таңдаған мамандығының сәйкес келуін анықтау 

кезінде міндетті түрде ескеру керек. 

Кез келген жарақат алу, әдетте, апаттық күрделі жағдайлардың 

нәтижесі болып табылады, оның салдары көбінесе адамның тәртібіне, оның 

төзімділігіне, ұстамдылығына, өз-өзіне сенімділігіне байланысты. 

Өзінің өндірістік міндетті ісін белсенді түрде, бар ынтасымен 

орындайтын адамдардың сирек жарақаттанатыны байқалған. Ынжық әрі 

жинақы емес жұмысшылар апаттық жағдайларға жиі ұшырайды, олар 

апаттық жағдай мен ақаудың тууына кінәлі болып табылады. Ұжымда 

ынтымақтың болмауы, алауыздылық пен ұрыс-керіс жұмыс істеушілердің 

назарларын басқа жаққа аударады, олардың дәл қимыл жасауына кедергі 

келтіреді, осылар жазатайым оқиғалардың жиі болуына әсерін тигізеді. 

Сондықтан қауіпсіздік техникасының нұсқауында егер сен басқа бір 

жұмысшының қауіпсіздік шараларын бұзуын байқасақ немқұрайлы қарамай,  

оны қауіптен сақтандыр деп айтылған. 

Мінез-құлқында ұстамдылық, талпынушылық, табандылық, 

батылдылық, тәртіптіліктің болмауы адамдарды жігерсіз, еңбектің дұрыс 

тәсілдерін үнемі бұзушы етеді. Мұндай адамдар жиірек жарақат алуға бейім 

болады. 

Ішімдік адам мінез-құлқының барлық негізгі ерекшеліктерін 

нашарлатады, назарын әлсіретеді, ойды, алғырлық пен есті топастандырады, 

жұмысшыны жазатайым оқиға мен кәсіби ауруларға барынша «бейімді» 

етеді. 

Өндірістік жарақат алуды азайту жолдарын іздестіру. 
Бірнеше жыл ішіндегі өндірістік жарақат алудың себептерін талдау; 

қауіпсіздік ережелері мен шараларын қасақана бұзушыларды анықтау; 

қауіпсіздік  техникасының күйін тұрақты бақылау;  еңбектің  қауіпсіз 

жағдайын жасау саласында қол жеткен табыстары үшін жұмысшылар мен 

инженер-техникалық  қызметкерлерді  моральдық әрі материалдық 

ынталандыру; әрбір жазатайым оқиғаны залал шеккен адамды (егер ол 

ауруханаға жатқызылмаса) қатыстыра отырып мұқият тексеру әрі талдау 

жасау өндірістік жарақат алуды азайтудың негізгі жолдары болып табылады. 

Жазатайым оқиғалардың басым көпшілік пайызы жұмысты қауіпсіз 

істеу жөніндегі ережелер мен нұсқауларды жеке адамдардың бұзуы 

нәтижесінде орын алады. 

Еңбектің қауіпсіз жағдайын жасау мәселелеріне ұйымдастыру - 

техникалық шаралармен қатар адамның психикалық-физиологиялық 

ерекшелігі, жұмыс уақытын пайдалану дәрежесі т. б. факторлар жатады. 

Еңбектің қауіпсіз жағдайын жасау мәселесін жан-жақты шешу кезінде 

өндірістік эстетика мәселесінің маңызы арта түседі. Сондықтан да жаңа, осы  

заманғы машиналар жасауға психологтар, дәрігерлер, суретшілер 

қатыстырылған. 
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Еңбек гигиенасы. Ауыл шаруашылық өндірісінің технологиялық 

процестері бірқатар кәсіптік зияндылықтармен, құбылмалы 

метеорологиялық жағдайлармен, едәуір мөлшерде шаң-тозаң мен газдың, 

егіндікті химиялық өңдеуге алған кезде улы будың шоғырлануымен, жөндеу 

шеберханаларында шудың   және   механикаландырылған    жұмыстар 

кезінде дірілдермен т. б. 

байланысты. Сондықтан ауыл шаруашылығы өндірісінде әсіресе 

сыртқы ортаның физиологиялық факторларының мүмкін сипаттамаларының 

және жұмыс істеушілердің жеке бас гигиенасының ережесі ерекше қатал 

сақталуы тиіс. Әрбір жұмысшының, механизатордың еңбек гигиенасы 

туралы минимум дағдылары болуы керек. 

Көпшілік жағдайда механизаторлар, әсіресе тракторшылар мен 

комбайыншылар ерекше шаңдауыт жағдайларда жұмыс істейді. Шаң-тозаң 

киімге қонады әрі денеге еніп, теріні тітіркендіреді, кейде тері ауруын 

тудырады. Сондықтан әрбір механизатордың жеке бас гигиенасын сақтауы  

қажет — таза арнаулы киім киіп жүру керек, қолды, бетті және мойынды 

жиі-жиі сабынмен жуу қажет, жұмыстан соң жылы душқа жуынған жақсы. 

Сыз жерде демалуға болмайды, бұл ревматизм және басқа да 

ауруларды тудыруы мүмкін. Әр күн сайын термосқа таза су құю керек. 

Кабинаны таза ұстау керек, кабинада бөгде заттардың болуына жол беруге  

болмайды. 

Минустық және жоғары температураларда кабинаның ауасын жылыту 

немесе салқындату блогының көмегін пайдалану қажет. 

Трактордың медициналық қорапшасында әрқашан стерильді бинттер, 

мақта, дәке, бинт, (сынықты және буын шыққанда таңуға арналған), йод 

тұнбасы, мүсәтір спирті, бор вазелині, сода, валидол және стандартты 

қаптамасымен анальгин болуы керек. 

Жүргізушінің орындығы тракторшының салмағы мен бойына сәйкес 

реттелуі және ыңғайлы қалыпта, оңды күйде болуы керек. Егер орындық 

жүргізушінің салмағынан винттің бір жүрісінен астам майысатын болса, 

онда винт арқылы торсиондарды қосымша бұрау қажет. 

Гигиеналық білім дәрежесін арттыру және оларды өндірістік жағдайда 

дұрыс пайдалану үшін жұмысшылар арасында санитариялық-ағарту 

жұмыстарын жүргізеді. Кинофильмдер, плакаттар көрсету, әңгіме өткізу, 

халық университеттерін және денсаулық мектептерін құру, жұмысшыларды 

мамандыққа сәйкес курстық гигиеналық даярлау — санитариялық- 

гигиеналық білімді арттырудың ықпалды формасы. 

Жұмысшылардың еңбек гигиенасы саласынан хабардар болуы, кәсіби 

ауруларды тудыратын себептерді білуі, сондықтан олардың алдын ала білу 

аурудың және өндірістегі жарақат алу санын едәуір азайтуға мүмкіндік 

береді. 

Ауа. Жұмысшының еңбек процесі кезінде адам организмі мен 

қоршаған орта арасында жылу алмасу құбылысы болады. Бұл алмасудың 
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қарқындылығы сыртқы метеорологиялық шарттар мен жұмсалатын 

физикалық күш шамасына тәуелді. Ауаның нақты жағдайына икемделе 

отырып адамның организмі дене температурасын аса тұрақты деңгейде (36— 

37°С) сақтайды. Кейбір қолайсыз метеорологиялық жағдайларда адамның 

денесі тым ысынады, салқындайды немесе суыққа шалдығады. 

Адам денесі тым қызған кезде шаршау, бас ауру, лоқсу, көп терлеу 

байқалады, ал кейде жылулық «соққыға» ұшырауы мүмкін. 

Организм өте салқындаған кезде де адамның жұмыс қабілеті 

төмендейді, жалпылама әлсіздік, ұйқыбасушылық сезіледі, ал ашық жерде 

жұмыс істегенде үсініп қалу қаупі бар. 

Өндірістік кәсіпорындарды жобалаудың санитариялық нормасы (СН 

245—71) бойынша метеорологиялық жағдайдың мынадай сипаттамалары 

белгіленеді. 

Жұмыстың ауырлығына байланысты жұмыстық аймақтағы ауаның 

температурасының 13—22°С шегінде болуы рұқсат етіледі. Ауаның 

ылғалдылығы —40-тан 60%-ға дейін (30%-ға дейін төмендеуіне және 75%-ға 

дейін жоғарылауына) рұқсат. Ауаның бөлме ішіндегі қозғалу жылдамдығы  

0,2—0,5 м/с шегінде, ал жылулық сәулеленудің қарқындылығы 174 Вт/м2-тан 

артық болмауы керек. 

Өндірістік ортаның метеорологиялық жағдайларын бақылау арнайы 

приборлар—термометрлер, психрометрлер, анемометрлер, антикометрлер, 

барометрлер және басқалар арқылы іске асырылады. 

Айнала қоршаған ортаның — 10°С-тан +40°С-қа дейінгі 

температурасы кезіндегі ауаның салыстырмалы ылғалдығын 10-нан 100%-ға 

дейін аспирациялық психрометрмен өлшейді. 

Ауаның тазалық дәрежесін ондағы қалқыма қатты заттардың, зиянды 

бу мен газдың түйіршіктерінің мөлшері бойынша анықтайды. Улы тозаңдар 

(қорғасынның, хромның, сынаптың және басқалардың), газ бен булар 

(көміртек тотығы, фторлы сутек, бензин, ацетон буы және басқалар) 

адамның денесіне тисе немесе терісіне қонса кенет немесе біртіндеп улануға  

шалдықтырады. Шаң-тозаңдар неғұрлым ұсақ болған сайын адамның 

өкпесіне тереңірек дариды. 5 мк ұсақ шаң-тозаң аса залалды. Ауада қалқыған 

шаң-тозаңның өлшемдері әр түрлі болады, бірақ көпшілік жағдайда олардың 

ірілігі шамамен мынадай болады: 1 мк-ға дейінгілері—50—70%, 1—5 мк— 

20—30%, 6—10 мк—5—10% және 10 мк-нан ірілері —5—10%. 

Шаң-тозаңның, бу мен газдардың уландыру әсері едәуір мөлшерде 

олардың концентрациясы (шоғырлануы) мен әсер ету ұзақтығына 

байланысты. Шекті мүмкін концентрацияның шамасы миллиграмм куб метр 

(мг/м3) мөлшерде белгіленеді және санитария нормасының таблицасы 

бойынша анықталады. 

Шаң-тозаңның, зиянды бу мен газдардың концентрациясы жұмыстық 

аймақтан шаң өлшеуіш пен газ талдауыштар (газоанализаторлар) арқылы 
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алынған сынаманы талдаумен анықталады. Бұл приборлардың 

нұсқауларымен мұқият танысқан кезде олармен жұмыс істеу қиын емес. 

Жарықтандыру. Жарықтандыру шартының сипаттамасын анықтау 

үшін жарықталыну ұғымы енгізілген, ол жарық көзінен бір өлшем ауданға 

келіп түсетін жарық ағынына тең және ол люкс (лк) өлшемімен өлшенеді. 

Жарықталынудың жарықтығы шаршы метрге келетін канделамен (кд/м2) 

өлшенеді. Еңбек ету кезінде жұмыстық беттердің жарықталыну 

жарықтығының өзгерісі аса үлкен болуы немесе біркелкі жарықталмауы 

көздің тез талуына және көздің дұрыс көруінің бұзылуына әкеп соқтырады. 

Сондықтан жұмыстық беттерді жарықтандыру кезінде жарық көздерін дұрыс  

таңдау және оларды жұмыстық аймаққа қатысты ыңғайлы орналастыру 

қажет. 

Ең қолайлы жарық сәуле — табиғи жарық сәуле болып табылады. 

Табиғи жарықтанудың біркелкісіз болуы себепті ол абсолюттік шамамен 

(люкспен) емес, салыстырмалы сан —табиғи жарықталыну коэффициентімен 

яғни бөлменің ішіндегі кез-келген нүктенің абсолюттік жарықталынуының 

бөлме сыртындағы горизонтал бет нүктесінің бір мезгілдегі абсолюттік 

жарықталынуына қатынасымен өлшенеді, әрі пайызбен өрнектеледі. 

Қыздыру шамдары немесе люминесценттік шамдар жасанды жарық 

көздері болып табылады. 

Жұмыс орындары жалпылама, жекелей және осы екеуі аралас тәсілмен 

жарықтандырылады. Жарықтандырудың түрі нақты бөлмедегі істелетін 

жұмысқа байланысты таңдалады (кесте 2). 

Жасанды жарықтандыруда бөлменің кез келген нүктесінің 

жарықталынуының табиғи жарықтанудағыдан айырмашылығы оның 

люкспен өрнектелетін абсолюттік шамамен сипатталатындығында. 

«Глубокоизлучатель», «Альфа» «Люцета» типті, герметикалы (ФН 

типті), шаңнан, судан қорғауыш (ПВ типті), қопарылыстан қорғалған (ВЗГ 

типті) және люминесценттік шамдарға арналған ОД, ПВЛ, ВОД типті 

арматуралармен жабдықталады. 

Электр шамы қорғауыш арматурасымен бірге шырағдан (светильник) 

деп аталады. Қалыпты түрде жарықтандыру үшін шырағдан қуатына сәйкес 

белгілі бір биіктікке орнатылады. Қуаты 200 Вт қыздыру шамдары салынған 

шырағдан 2,5 метрден 4 метрге дейінгі биіктікте, ал 200 Вт-тан артық қуатты 

шамдары бар шырағдандар 3 метрден 6 метрге дейінгі биіктікте орнатылады. 

Бір арматурада саны төртке дейін люминесцентті шам болғанда ең төменгі  

іліну биіктігі 2,5 метрден 4 метрге дейін болып есептелсе, шамдар саны 

төртеу және одан көп болғанда — 3,2 метрден 4,5 метрге дейін болып 

есептеледі. 

Жарық көзін барынша толық пайдалану үшін электр шамдарын, 

жарықтандыру арматурасын және терезе әйнегін ауық-ауық тазалап сүрту 

қажет, себебі олар кірлегенде жарық ағынының 20%-ын сіңіріп алады. 
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Өнеркәсіптік кәсіпорындардың терезелерін қажетті тазалықта ұстау орташа 

шамамен алғанда табиғи жарықпен жұмыс істеуді 2 сағатқа ұзартады. 

Әйнекті кірден тазарту үшін әр түрлі жуғыш заттар пайдаланылады. 

Мысалы, оқу шеберханаларының терезелерін жуу үшін мынадай құрамды 

ерітіндіні ұсынуға болады (литр есебімен); керосин —05; кальцийленген 

соданың 20%-дық ерітіндісі —2,5; 20%-дық сабынды су — 2,5; хлорбензол— 

5; су—0,01. 
Люминесценттік шамдармен жарықтандырғанда жарықталыну 

нормасы 2—2,5 есе артады. 

Санитариялық норма бойынша түнгі уақытта атқарылатын 
механикаландырылған жұмыстардың кейбір түрлері үшін жарықталыну 
деңгейі қарастырылған. 

Жарықталыну арнайы прибор — люксметрмен анықталады. 

Жарықталынуды өлшеу үшін прибордың фотоэлементін заттың бетіне қояды 

немесе жарықталынуы өлшенетін кеңістікте бос ұстайды да гальванометрдің 

шкаласы бойынша жарықталынудың шамасын жазып алады. 

 

Жөндеу кәсіпорындарындағы жұмыс орындарының жарықталынуы 

кесте 2 

Жұмыс түрлері Жарықталынудың 

ең аз шамасы (лк) 

Механикалық цехтағы станоктық жұмыстар 
Құрастыру цехындағы монтаждау - слесарьлық 

жұмыстар 

Ұсталық жұмыстар 

Ағаш өңдеу жұмыстары 

Дайын бұйымдарды бақылау және қабылдау 

Пісіру жұмыстары 

Двигательді сынау және жүргізіп сынау 
Кеңсе жұмыстары 

Сызу жұмыстары 
Тынығу және тамақтану бөлмесі 

Қол жуу, душ, дәретхана 
Киім-кешек шешінетін бөлме 

75 

75 
 

75 

50 

50 

75 

50 

50 

125 

50 

15 
15 

 

Желдету. Ауыл шаруашылық техникаларын жөндеудің технологиялық 

процесі, әдетте, ауаның зиянды бумен, газдармен ластануымен қос-қабат 

жүреді, бұл жайт адамның денсаулығына залалын тигізеді, организмді 

уақытша уландыруға немесе кәсіби ауруға шалдықтыруы мүмкін. 

Ауаны қалыпты күйде ұстау зиянды заттар бөлінетін тұстардың 

үстінен жергілікті сормалау, сору шкафтарын орнату, сондай-ақ бөлме 

ішіндегі (цехтағы) желдету жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Желдету табиғи және жасанды бола алады. 
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Табиғи желдету жүйесі кезінде бөлме ішіндегі жылы ауаның қысымы 

мен бөлме сыртындағы суық ауаның қысымдары арасындағы 

айырымашылығы әсерінен ауа бөлменің төбе жағына қарай көтеріліп, сыртқа 

шығадь. Таза ауа ғимараттар конструкциясындағы нығыз жабылмайтын 

саңылаулар (терезе, есік) арқылы бөлмеге енеді. 

Барлық өндірістік бөлмелер үшін табиғи желдету міндетті болып 

табылады. Егер осы желдету арқылы ауаның қалыпты жағдайы қамтамасыз 

етілмейтін болса, онда қосымша түрде жасанды, механикалық желдету 

жасалады. 

Ауаның 100°С-ға дейінгі температурасын кәдімгі сынапты 

термометрмен, нольден — 30°С-ға дейінгі температураны спиртті 

термометрмен өлшейді. Ауаның 0,5 м/с-қа дейінгі жылдамдығын қалақшалы 

анемометрмен, одан үлкен жылдамдықты — тостағаншалы анимометрмен 

анықтайды. 

Өндірістік шу мен діріл (вибрация). Ауыл шаруашылық техникасымен 

жұмыс істеген кезде, оған техникалық күтім көрсеткенде және жөндегенде 

жұмыс істеуші адамдарға шудың әсерлерін тигізбеу немесе кеміту және 

дірілдетпеу шараларын іске асырудың маңызы зор. Мысалы, шудың 

қауіптілігі мынада, адам организміне бірте-бірте әсер етеді, оның әсерін 

залал шеккен адам көпшілік жағдайда ұзақ уақыт бойы сезінбейді. 

Шу — ауа шуы және құрылымдық шу болады. Ауа шуы кезінде 

дыбыстар ауамен таралса, құрылымдық шу кезінде дыбыстар машиналар 

мен ғимараттардың өң бойымен таралады. 

Діріл — адам органдары физикалық тұрғыда сезінетін қатты 

денелердің ауық-ауық тербелістері. Сілкілеу — тербеліс уақыт 

аралығында салыстырмалы түрде, ұзақ болып келген ауық-ауық тербеліс. 

Дыбыстар қарқындылығымен (күшімен) және тербеліс жиілігімен 

сипатталады. Дыбыстар қарқындылығы дегеніміз— дыбыстың таралатын 

бағытына перпендикуляр ауданның бір өлшемі арқылы уақыттың бір 

өлшемінде өтетін дыбыс энергиясының ағыны(Вт/м2). 

Шудың қарқындылығын немесе дыбыс кұшін елшеу үшін 

салыстырмалы өлшем бірлігі — децибел (дБ) қабылданған. 

Ауада тербеліс тудыратын қысым (ауа ағыны) мен атмосфералық 

қысымның арасындағы айырым дыбыстық қысым деп аталады. Дыбыстық 

қысымның адам сезінетін ең үлкен және ең аз мәндері дыбыстық қысымның  

табалдырығы деп аталады. 

Адамның құлағы қабылдай алатын ең аз дыбыстық қысым (2х10-5Па) 

есіту табалдырығы деп аталады. Адамның құлағында аурулық сезім 

тудыратын дыбыстың шегі (2х102Па) ауырту табалдырығы делінеді. 

2х102Па қысымнан артық қысымда бас айналады, лоқсу, құсу болады, 

құлақ жарғағының тесілуі және мұрыннан қан кетуі мүмкін. 
Халықаралық шкала бойынша орташа үнмен сөйлесу 50 дБ шуға 

сәйкес болады, жүк автомобилі двигателінің жұмыс істеуі кезіндегі дыбысы 
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80 дБ-ға, ал трактор двигателі толық қуатымен жұмыс істегенде 120 дБ-ға 

жетеді. 

Дыбыстық тербелістердің жиілігі герцпен (1 Гц секундына бір 

тербеліске тең) өлшенеді. Дыбыстық тербелістер жиілігі бойынша үш 

диапазонға бөлінеді: инфрадыбыстық тербеліс — 20 Гц жиілікке дейін, 

дыбыстық тербеліс — 20-дан 20 000 Гц жиілікке дейін және 

ультрадыбыстық тербеліс — 20 000 Гц жиіліктен жоғары. 
Адамның организміне жоғары жиілікті шулар барынша залалды әсер 

ететіні анықталған. 

Ауыл шаруашылық өндірісінде және жөндеу кәсіпорындарында жұмыс  

істейтін кейбір машиналар, механизмдер, жабдықтар мен аспаптар 

санитариялық нормадан артық қарқынды шу шығарады. Мысалы, 

техникалық күтім көрсетуден және жөндеуден өткізілген двигатель мен 

машинаны жүргізіп сынау кезінде, пневматикалық аспаппен, гайка 

бұрауышпен, қайрау машиналарымен, балғалармен, ағаш өңдеу кезінде дискі 

арамен және станокпен жұмыс істегенде шығатын шудың қарқындылығы 

110 дБ-ге дейін жетеді. 

Адамның организміне әсер ететін тітіркендірушілердің арасындағы ең 

күштілері шу мен дірілдер, бұлар белгілі бір жағдайларда жарақаттанудың  

және кейбір кәсіби аурулардың себептері болады. Діріл ұзақ уақыт әсер 

еткенде дірілдік ауру деп аталатын түрі тууы мүмкін (мысалы тербеліс 

жилігі 6—8 және 16—30 Гц аспаптармен жұмыс істегенде). 

Шуды жоюға немесе оны залалсыз мүмкіндік деңгейге дейін кемітуге 

мына тәсілдер көмектеседі: шуды сол шуды тудыратын кездің өзінде жою 

керек; өндірістік бөлмелердің қабырғаларын, сондай-ақ кабиналарды дыбыс 

жұтқыш материалдармен қаптау немесе қабырғыларды шуға қарсы пастамен 

сылау керек; тесіктері аспалы техникалық төбе жасау керек; механизмдерді 

техникалық жақсы күйде ұстау керек; механизмдердің айналмалы құрама 

бөліктерінің люфтерін өзара соғылуларын, теңгерілмеуін жою керек; 

бәсеңдеткіштер орнату керек т. б. 

Шудан жеке корғанудың тиімді кұралы шуға қарсы арнаулы 

құлақшындар болып табылады. Діріл аспаптарымен жұмыс істеушілерге 

қалыңдығы 10—12 мм кеуек резинадан істелген ұлтарағы бар арнаулы аяқ 

киім кию дірілдің әсерін кемітуге жағдай жасайды. 

Шуды антифон-астарлар арқылы залалсыз мүмкіндік деңгейге дейін 

кемітуге болады. «Беруши» шуға қарсы астарлардың бір түрі болып 

табылады, бұларды аптектерден сатып алуға болады. 

Шу мен діріл әсеріне ұшыраушы жұмысшылардың денсаулығын 

қорғаудың ұтымды әдістерінің бірі — еңбекті дұрыс ұйымдастыру — еңбек 

пен демалысты ойлана отырып алмастыру, сондай-ақ аурудың басталу 

мезгілін алдын ала анықтауға мүмкіндік беретін ауық-ауық 

профилактикалық медициналық байқаудан өту. 
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Бақылау сұрақтары: 

1. Қазіргі заманның білім беру барысында қауіпсіздік проблемаларын 

шешу жолдары 

2. Жаңадан қабылданған қызметкерлермен еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы жөнінде кіріспе нұсқаулар өткізу тәртібі. 

3. Білім беру мекемелерінің өнеркәсіп саласындағы қауіпсіздік 

техникасына жауап беретін қызметкер. 

4. Жоғары биіктікте істейтін жұмыскер сақтандырғыш монтаж белбеуін 
қалайша қолданады? 

5. Сызды орындарда, қазандықтарда, резервуарларда қанша вольттық 
тасымалданатын шырақтар пайдаланылады? 

6. Оқу шеберханасында білім алушылар қандай ержелерді білуге тиісті? 
7. Трактор, автмобильдің медициналық қорапшасында болуға тиісті 

заттарды атаңыз. 
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ІІІ тарау. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫМЕН 

ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ШАРАЛАРЫ 

 

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі механизаторлар топырағы мен 

климаты және метеорологиясы әр түрлі жағдайларда жұмыс істейді. 

Жер жыртқанда жарақаттанып қалмау үшін сәтсіздік тудыратын 

жағдайларды дер кезінде жойып, техника қауіпсіздігі ережесін қатаң орындап 

отыру керек. 

Жер жыртатын агрегатқа жұмыс істеуге тек оның құрылысын және 

қызметке қауіпсіздік ережелерін сақтауды жақсы білетін, арнайы 

дайындықтан өтіп, оны басқаруға құқығы бар адамдар ғана жіберіледі. 

Тіркемелі плугты трактор тоқтағанда ғана оған мықтап тіркеуге 

болады. Трактор тіркемелі плугқа қарай кіші айналыммен кері қозғалуы 

керек. Тракторшы тістесу муфтасының педалінен аяғын көтерместен 

тіркеушінің қимылына зер сала бақылап отырады. Тіркеуші қауіпсіз жерде 

(плугтың жалғасқан жерінен аулақ) болуға тиіс. 

Тракторға тіркеп жер жыртатын агрегатта жұмыс істеген кезде 

тракторды орнынан қозғарда сигнал беру керек; агрегат жүріп бара жатқанда  

болттарды тартып бұрауға болмайды; жөндеу немесе реттеу кезінде плуг 

тракторға тіркеулі болса, оның астына кіруге, жүріп бара жатқан плугтың  

рамасына отыруға рұқсат етілмейді, жер жыртып келе жатқанда плугтың 

жүздерінің беттерін тазалауға болмайды; жұмыс кезінде әсіресе ауа райы 

құрғақ және желді кезде көзді шаң-тозаңнан қорғайтын көзілдірік тағу керек. 

Тракторға май құйып жатқанда шылым шегуге тыйым салынады; 

жанар май лаулап жанғанда оған су құюға болмайды. 

Тракторда өрт шықса, оны өрт сөндіргіш, құм, топырақ т. б. заттарды 

(брезент, киіз және т. б.) пайдаланып өшіру керек. 

Сыдырғыш агрегатпен жұмыс істеген кезде мынадай қауіпсіздік 

ережелерді орындау керек: жұмысқа жарамды кұралдармен ғана шығу; 

тұрған орнынан белгіленген дыбыс бойынша ғана қозғалу; әр түрлі 

реттеулерді тек агрегат толық тоқтаған кезде ғана жүргізу керек; түнде 

жұмыс істейтін болғанда агрегатқа жарық жақсы түсетін болуы керек; 

трактор мен сыдырғыш аралығында тұруға рұқсат етілмейді; теңестіргіш 

жәшіктерге отыруға болмайды. 

Тырмалау кезінде мына төмендегі қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет: 
1. Агрегат жүріп бара жатқанда тырманың үстінде тұруға, трактор мен 

тырма арасында болуға, агрегаттың алдында, қапталында және соған жақын 

маңда тұруға болмайды. 

2. Трактор двигателі мен агрегат толық тоқтап, батареялар жерге 

түсірілгеннен кейін ғана жөндеу жүргізуге, майлауға, гайкаларын бұрап 

тартуға, гидроцилиндрлерді қалыптастырып реттеуге, дискілерді тазартуға 

болады. Дискілі тырмаларды жөндеу кезінде, әсіресе дискі секцияларын 

дөңгелеткенде, оларды батарея рамаларына құрастырған кезде дискілердің 
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өткір жүздерінің жұмыс істеп жүргендердің қолын, аяғын кесіп кетуінен 

сақтандыру керек. 

3. Тырманың дискілері мен тістерінің аралықтарына қыстырылып 

қалған арам шөптерді және орма қалдықтарды қолмен жасалатын арнаулы 

аршығыштармен тазартады. 

4. Агрегатты жүргізуді, тісті және дискілі тырмаларды жоғары көтеріп, 

төмен түсіруді тек агрегат тоқтаған кезде, белгіленген дыбыс бойынша ғана  

жасау қажет. 

Қауіпсіздік техникасы. Сәтсіздікке ұшырап қалмау үшін ақаулы 

культиватормен жұмыс істеуге, культиватор жүріп бара жатқанда оны 

жөндеуге, майлауға және тазартуға, тракторға аспаланған немесе тасымалдау 

қалпына көтеріліп тұрған кезде культиваторға жөндеу жүргізуге тыйым 

салынады, агрегат жүріп бара жатқанда культиваторға отыруға болмайды. 

Жөндеуге және техникалық күтім жасауға байланысты жұмыстардың 

бәрін культиватор трактордан ажыратылып, жерге түсірілгенде немесе 

тұғырда тұрғанда ғана жүргізген жөн. 

Тек арнаулы даярлықтан өткен тракторшылардың ғана агрегатта 
жұмыс істеулеріне рұқсат етуге болады. 

Гидравликалық көтергіште ақау болса, жұмысқа шығуға болмайды. 
Гидравликалық көтергішті жерде немесе тракторда түрегеліп тұрып 

іске қосуға болмайды, оны тек кісі отыратын орындықта отырып орындау 

керек. 

Трактор үстінде немесе жерде тұрып гидромеханизмді іске қосуға 

болмайды; тіркелген машиналарды реттеуді, ақауларын жөндеуді немесе 

тазалауды трактор тоқтағаннан кейін ғана жүргізеді; агрегатты (асылған 

машиналар болсын-болмасын) 16 км/сағ-тан артық жылдамдықпен 

тасымалдауға мүлде рұқсат етілмейді; трактор ұзақ аялдағанда аспалы 

құралдарды төмен түсіру керек; аспалы механизмді реттеп, жұмыс 

органдарын тазартқан кезде аспа құралдардың астында тұруға болмайды. 

Аммиак суын топыраққа сіңірген кезде қауіпсіздік техникасының 

мынадай ережелерін сақтау керек: ыдысты противогаз киіп алып 

толтырады; агрегатта міндетті түрде көзілдірікпен жұмыс істейді; сұйықтың 

ақпауын бақылап отырады; ыдысты тек тіркемеге қосылғанда ғана 

толтырады, бұл цистернадағы аммиак суының деңгейі бақылағыш шынының 

төменгі қиығынан жоғары көтерілмеуі керек; аммиак суының көзге, 

тұмсыққа және ауызға түсуінен ұқыпты түрде қорғану керек; қажет болған 

жағдайда оларды дереу бөшкедегі таза сумен жуады. 

18 жасқа толмаған және комбайнер куәлігі жоқ адамдарға комбайнда 

жұмыс істеуге рұқсат етілмейді. Комбайнда бөгде адамдар болмауға тиіс. 

Комбайнда қорғаныш қоршау орнатып қою қажет. 

Комбайнды орнында жүргізіп байқауға, сондай-ақ кардан жалғау 

топсасы ашасындағы қатайтқыштың басы төмен түсіп кеткенде онда жұмыс 
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істеуге болмайды. Аша трактордың қуат таратқыш , білігіне еркін кигізілуге 

тиіс. 

Комбайнды тексергенде немесе жөндегенде оның жаткасы жерге 

тірелмесе не кескіш аппарат трубасының астына төрт сирақ қойылмаса 

комбайнның астында қалуға болмайды. Сол сияқты комбайнды жүріп келе 

жатқанда да жөндеуге болмайды. Комбайнда етек-жеңі салпылдамайтын 

киіммен жұмыс істеу керек. 
Ақаулы құрал-сайманмен (сабы жарылған балға немесе жүзі 

жапырылған қашаумен) жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Сақтандырғыш құндақсыз және айнала қоршаусыз комбайнда жұмыс 
істеуге үзілді-кесілді тыйым салынады. 

Трактордың двигателі жұмыс істеп тұрғанда немесе агрегат жүріп келе  

жатқанда комбайнды тексеруге, оның ақауларын түзетуге болмайды. Сүрлем 

массасын тегістеумен айналысатын адамдарды комбайнға жіберуге 

болмайды. 

Әбден тоқтамайынша кескіш барабанның қақпағын ашуға болмайды. 

Қызылша жинайтын машиналармен жұмыс істеген кезде төмендегі 
ережелерді сақтау қажет. 

Арнаулы дайындығы бар, машинаны реттеуді, оны күтіп ұстауды 

білетін, қауіпсіздік техникасы жөнінде нұсқау алған адамдар ғана бұл 

машинада жұмыс істеуге жіберіледі. 

Агрегатта жұмыс істеуді бастау да, аяқтау да тек дыбыс бойынша 

болады. Дыбыс бүкіл агрегаттың жұмысқа жарамдылығын, қалқалағыш 

қалқандар мен қорапшалардың, оның ішінде тракторға тіркелетін кардан 

қоршауының да түгел бар екенін және берік тексергеннен кейін берілуге 

тиіс. 

Арнайы киімсіз жұмыс істеуге рұқсат етілмейді. 
Жүріп келе жатқанда агрегаттың алдына жүгіріп шығуға, оған қарғып  

мінуге, секіріп түсуге болмайды. 

Барлық реттеу және техникалық күтім жұмыстарын двигатель 

тоқтағаннан кейін ғана жүргізу керек. 

Ауа райы құрғақ және желді күндері жұмыс істегенде тракторшы шаң 

жібермейтін көзілдірік, ал комбайнер немесе жүргізуші шаң жібермейтін 

көзілдірік пен респиратор киюлері керек. 

Шапқыш аппаратты шөптен тазартқанда сегменттер мен шөпті қарсы 

қиғыш пластиналардың жиегіне қол тигізуге болмайды. Шөп машинасының 

тіс брусын көтеріп тасымалдау қалпына келтірген және оны жұмыс қалпына 

келтіре түсірген кезде тіс брусының сырт жағынан ғана ұстауға болады, 

өйткені машина жүрген кезде оның пышағы саусақты кесіп кетуі әбден 

мүмкін. Бір жерден екінші жерге барған кезде пішен шапқыш аппараттың 

тістері қалқаншамен жабылған болуы керек. Престеп жинағыш жұмыс істеп 

тұрған маховикке жақын тұруға болмайды. Престеп жинағышпен дестелеп 

пішен жинастырғанда, сондай-ақ ұсақтағыш шөп машинасының пішен 
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престегішімен жұмыс істеген кезде пішенді, сабанды, шөпті транспортерге 

түсірместен тікелей престегіш немесе ұсақтағыш камераға қолмен немесе 

ашамен алып беруге болмайды. Пішен престейтін байлағыш аппараттағы 

сымдарды қолмен бағыттауға, түйін байлағыш ілмегінен түйінді қолмен 

созуға рұқсат етілмейді, Шөмеле тасығыш пен маялағыштың платформасын 

жоғары көтергенде оның астыңғы жағында немесе оған өте жақын тұруға 

болмайды. Сүйретпенің, шөмеле тасығыштың, маялағыштың 

платформаларына адамдарды отырғызып, оны жоғары көтеруге немесе алып 

жүруге қатаң тыйым салынады. Шөп машиналарымен агрегатталатын 

тракторлардың бәрі ұшқын өшіргішпен жабдықталып, өрт сөндіргішпен 

қамтамасыз етілуге тиіс. 

Астық тазалайтын машинаны іске қосқан кезде машинист қауіпсіздік 

техникасының мына негізгі ережелерінің сақталуына жауапты: 

1. Машина маңында тұрғандардың ешқайсысына қауіп төнбейтініне 

көзі жеткенде ғана машинистің машинаны іске қосуына рұқсат етіледі. 

2. Жұмыс кезінде бекітпелерді қатайтуға, белдіктер мен шынжырларды 

кигізуге немесе керуге, мойынтіректерді майлауға, електерді ауыстыруға, 

ақаулардың қандайын болса да жөндеуге болмайды. 

3. Машинаны қоршаусыз немесе дұрыс емес қоршаумен жұмысқа 

қосуға рұқсат етілмейді. 

4. Электр жетегі бар машиналар электр жүйесінің нольдік сымымен 
міндетті түрде жалғастырылуға тиіс. 

 

3.1 Автомобильдің, трактордың және өздігінен жүретін ауыл 

шаруашылығы машиналарының қауіпсіз жүруінің шарттары 

 

Ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істегенде орын алатын 

еңбек қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы көп жағдайда ондай техникаларда  

жұмыс істейтін адамдардың тиісті агрегатты дұрыс меңгеруі мен мінсіз 

қызмет етуіне байланысты. 

Жүргізушінің қандай қасиеттері болуы қажет. Әрбір адам 

автомобильді, тракторды және басқа да ауыл шаруашылығы машиналарын 

жүргізуді үйрене алады, бірақ техниканы жақсы, сауатты және жол 

транспорттық оқиғасыз басқаруы үшін жүргізуші белгілі бір қасиеттерге ие 

болуы қажет. Ол қасиеттердің негізгілері мыналар: көзбен мөлшерлеуі 

ерекше, уақыттын, қысқа мерзімін бағалай алу қабілеті, назарды жақсы бөле  

білу және аудара алу, қысыл таяң жағдайда дәл әрі мейлінше жедел реакция 

жасай білуі, эмоциялық баяндылығы жоғары болуы. 

Жол элементтерін көру және түйсіну. Жүргізуші жолдың және оның 

маңайындағы барлық элементтерді өзінің назарында ұстай білуі қажет. 

Жылдамдықты және жүру бағытын көре отырып түйсіну ерекше 

маңызды роль атқарады. Жолмен жүріп келе жатқанда жүргізуші қозғалмай 

тұрған әр түрлі заттарға қарап, өзі жүргізіп келе жатқан машинаның 
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жылдамдығын анықтай білуі қажет. Бұл дағды жол айырықтарындағы 

жағдайларды анықтау кезінде өте қажет-ақ. Жол айырығына таяу келіп 

қалған машинаның жылдамдығын  сезіну, жол айырығына дейінгі 

қашықтықты және оған дейін жетуге қажетті уақытты анықтай білу, айналып 

өтер және қуып озар кезде ара қашықтықты және бүйір аралықты 

дұрыс таңдай білу жүргізушіге тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Жарықталынудың өзгерісін сезіну. Адам көзі жарықтандыру 

шарттарының өзгерісін тым сезгіш келеді. Бейімделу процесі бірден емес, 

біраз уақытты қажет етеді. Әрбір жургізуші көздің осы айтылған қасиетінің 

көпшілік жағдайда күшті жарықтан әлсіз жарыққа (мысалы, өте жақсы 

жарықталған көшеден күңгірт жарықталған көшеге өткенде, қала 

сыртындағы жолдарда қашықты жарықтаудан жақынды жарықтауға 

ауыстырып қосу кезінде т. б.) тез ауысу кезінде жүру қауіпсіздігіне қатер  

келтіретіндігін ұмытпауы қажет. 

Қарсы келе жатқан машинаның жарығы, күн сәулесі көздің 

жасқануына себепші болады. Сондықтан әрбір жүргізуші жарықтау 

приборларын жолда қарама-қарсы бағыттарда келе жатқан машиналардың 

жүргізушілерінің және жаяу жүргіншілердің көздерін жасқандырмайтындай 

етіп пайдалануы қажет. 

Жүру қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін психологиялық сапалардың 

баршасының ішіндегі ен, маңыздысы жүргізушінің жол жағдайының 

өзгерісіне реакциясының тездігі болып табылады. 

Әр адамның реакциялық уақыты әр түрлі. Мысалы, тежеу реакциясы 

орташа есеппен 0,5-тен 1,5 секундқа дейін ауытқиды және едәуір дәрежеде 

жүргізушінің жұмыс стажына, денсаулығына әрі көңіл күйіне байланысты. 

Қатты шаршау, сырқаттану реакция уақытын ұзартады. 

Жүргізуші өзінің барша назарын жол жағдайына бөліп, аяғы мен 

қолының қозғалыстарына тіптен бақылау жасамайтын болғанда ғана 

машинаның жүрісі көп ретте қауіпсіз болады. Әрине мұның барлығы 

тәжірибемен, дағдыланумен бірге келетін адамның назар аудару қабілетімен 

байланысты. 

Назардың нашарлауына шаршау, автомобильді ұзақ уақыт, аялдаусыз 

жүргізу әсерін тигізеді. Жол-транспорттық оқиғалар көбінесе жүргізуші 

үздіксіз 10—11сағат жұмыс істеген соң болып қалып отырады. Назарға 

психикалық зорығу, ауру, алкоголь күшті әсер етеді. 

Жүргізушінің рульде отырып қалғып кетуі көпшілік жол-транспорттық 
оқиғалардың себебі болып табылады. 

Жүргізушінің жалғыз өзі бірде-бір реакцияны қажет етпейтін бір 

сарынды жолмен жүріп келе жатқанда ұйқысы келеді. Қалғып кетуді 

болдырмау үшін жүргізушінің үзақ сапарға шығар алдында ұйқысын 

қандыруы қажет, ұйқының алғашқы белгісі біліне бастаған кезде машинадан 

шығып, жүру және гимнастикалық жаттығу жасау керек, ең жақсысы 20—30 

минут ұйықтап алған жөн. 
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Жүргізушінің көңіл күйі жақсы болса, оның айналадағы жағдайды 

сезінуі өте дәл, реакциясы тым тез, қозғалысы аса үйлесімді болады. Ол 

жүргізушінің психикалық күйіне байланысты. Қайғы, ауыр күйзеліс қарама- 

қарсы нәтижеге әкеп соқтырады, адам селқос болып қалады. 

Күрделі және қауіпті жағдайларда асып-саспау және жүректі болу 

қабілеті эмоциялық баяндылық деп аталады, әрі бұл жүргізушінің маңызды 

сапаларынын бірі болып табылады. Үрейленушілікке қарсы ең жақсы құрал 

— бұл табанды ерік пен кәсіптік шеберлік. 

Жүргізушінің мына формула бойынша әрекет етуі қажет: 

мұқияттылық, байқампаздық, сезімталдық, батылдылық. Бұларға қоса 

сақтық, ептілік және гумандылық та қажет. 

Түнгі уақытта қараңғы түсісімен жолдың және қарсы кездесетін 

заттардың көрінуі нашарлайды, кеңістік жайлы түйсік бұзылады, 

байқағыштық әлсірейді, көз тез шаршайды. Жүргізуші өз көзінің ерекшелігін 

біле отырып жүру және жарық приборларының режимін дұрыс таңдай білуі 

қажет. 

Түнгі рейс алдында машинаның техникалық күйін мұқият тексеріп 

шығу керек; жүргізушінің алдағы маршрутты (жүруге қиындық келтіретін 

учаскелерді, өр мен ылдиды, көпір мен өткелдерді) жақсылап зерттеп алуы 

қажет. 

Машина қарсы келе жатқанда 100—150 м қашықтықта алыс жарықты 

жақынға ауыстырып қосу керек. Қарсы келе жатқан машинаның жарығы 

көзді қарықтырған кезде жылдамдықты баяулатып, жолдың оң жағына қарай 

шығып тоқтап, қарсы келе жатқан машинаны өткізіп жіберу қажет. 

Машиналардың аударылуы жүріс кезінде центрден тепкіш күш немесе 

көлденең инерциялық күш әсерінен оның орнықтылығының бұзылуы 

себебінен болады. Барлық транспорттық оқиғалардың 15% машиналардың 

аударылуының үлесіне тиеді. Жүргізушінің демалыссыз және үздіксіз жұмыс 

істеуі көп жағдайларда апатты жағдай туындатып, машина аударылып 

қалатын жағдайлар орын алады. 

Автомобильдің, доңғалақты трактордын, және басқа өздігінен жүретін 

машиналардың аударылуына жиі себепші болатындар мыналар: шұғыл 

бұрылыстар мен тайғақ жолдарда жылдам жүру; бір бүйірге алып қашу және 

оның кенет тоқталуы; артқы доңғалақтың борттық тасқа немесе басқа 

кедергілерге тірелуі; рульдік деңгелекті шұғыл бұру; кенет тежеу; 

автомобиль қорабында, тіркемеде жүкті бірқалыпсыз орналастыру. 

Жүргізушінің бұрылысқа қарама-қарсы жаққа бағытталған көлденең 

көлбеулігі бар жолда бұрылу кезінде өте сақ болғаны жөн. Жүктің дұрыс 

орналаспауы бұрылыс кезінде бүйірге қисаюына әсер етеді, мұндай кұбылыс  

сұйыққа онша толмаған автоцистернаның жүрісі кезінде болады. 

Машинаның ауырлық центрі биіктеу (тіркеме қорабы жүкке толтырыла 

тиелген кезде) орналасқан сайын, бұрылыста жүру жылдамдығы едәуір 

баяулатылуы тиіс. 
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Бұрылыста, әсіресе тайғақ жолда, тежеу немесе жылдамдықты арттыру 

өте қауіпті, себебі доңғалақты тежеу немесе тарту күштерінің әсерінен 

жолдың жабынымен екі аралықтағы ілініс коэффициенті төмендеп 

аударылып кетуі мүмкін. Машинаның алдына немесе артына қарай алып 

қашу білінісімен оны тоқтату үшін былайша істеу қажет: машинаның 

алдыңғы бөлігің алып қашқан кезде рульдік дөңгелекті алдыңғы 

доңғалақтарының сырғанау бағытына қарама-қарсы жаққа бұрады, ал 

машинаның артқы осінің алып қашуы кезінде — алып қашу бағыты 

жағына бұрады. 

Машина адамның жәрдемшісі, алайда ол олақтың қолына түссе оның 

өзіне зиян келтіруі мүмкін. Мұндай қолайсыз жайды болдырмау үшін 

қауіпсіздік техникасын жете білген жөн. Тракторларда, ауыл шаруашылығы 

мен арнайы машиналарда, әр түрлі жабдықтарда қауіпсіз жұмыс істеу 

қауіпсіздік техникасы нұсқауында көрсетілген, әрине, оның өзі әрбір 

механизаторға да тікелей байланысты. Қауіпсіздік техникасы ережесінде 

тракторларды, күрделі ауыл шаруашылық және арнайы машиналарды 

басқару ісі жасы 17-ге толған, машинаны басқару құқығы жөнінде құжаты 

бар, әрі қауіпсіздік техникасы жөнінде арнайы нұсқау алған адамдарға ғана 

жүктелетіндігі көрсетілген. Кейбір жағдайда жүргізу үшін арнайы құқықты 

қажет етпейтін онша күрделі емес ауыл шаруашылық машиналары мен 

құралдарында жасы 16-ға толған, машина тетіктері мен қажетті реттеу 

жұмыстарын білетін, әрі қауіпсіздік техникасы мен өрттен сақтану шаралары 

жөнінде нұсқау алған адамдарға да рұқсат етіледі. 

Қауіпсіздік техникасының ережелері мен нұсқауларын сәл мүлт 

жіберудің өзі апатқа ұшыратып қана қоймай, бақытсыз жағдайға душар 

ететіндігін әрбір маман білуі, әрі есінде сақтауы тиіс. 

Қауіпсіздіктің ең басты шартының бірі — жұмыс киімін дұрыс кие 

білуде. Оның адамға қонымды болуы, түймелері түгел салынуы керек, ал 

шаш бас киімнен шығып тұрмауы тиіс. Айналма механизмдердің, тісті, 

тізбекті және белдікті берілістердің жанында жұмыс киімін киюге немесе 

шешуге, жұмыс істеп тұрған машина механизміне киімді, қолғапты, 

аспаптарды және басқа да құрал-саймандарды қоюға, жұмыс киімінің 

қалтасына үшкір аспаптарды салуға мүлде болмайды. 

Егер машинаның сыртқы айналма тетіктері қоршалмаса, мұның өзі 

адамды жарақаттап, бақытсыз жағдайға душар етуі мүмкін. Сондықтан 

тракторларға, комбайндарға, молотилкаларға немесе басқа да ауыл 

шаруашылығы машиналарына орнатылған желдеткіштердің айналма 

пышақтар мен барабандардың т.б. арнайы құндақпен жабылуын мұқият 

қадағалаған жөн. 

Ауыл шаруашылығы өндірісінде жұмыс органдары адамға өте қауіпті; 

бірақ оны қоршап қоюдың мүмкіндігі болмайтын машиналар, мәселен, орақ 

машиналарының қырқу аппараты сияқтылар жиі қолданылады. Мұндай 

жағдайларда жарақаттан сақтану үшін мыналардың айырықша маңызы бар: 
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беру, 

- адамдарды қауіпсіз жұмыс істеуге үйрету және оларға тиісті нұсқау 

 

- сақтық шараларын орындамаудың өте қауіпті екендігін үнемі ескеріп 

отыру, 

- қауіпсіздік белгілері мен сақтандыру плакаттарын ілу, 

- әр түрлі түстік, дыбыстық немесе сәуле сигналдарының құрылысын 
орнату. 

Тракторларды және кез келген ауыл шаруашылығы машиналарын 

жұмысқа әзірлеу кезінде мыналарды ескеру қажет: айналма 

механизмдердегі, кардандағы, тісті және басқа да берілістердегі қорғаныш 

қоршаулар бар екендігін және оның ыңғайлылығын, қолмен басқаратын 

механизмдердің, тежеуіштердің, дыбыс және жарық беретін тетіктердің 

жайын гидрожүйе шлангілерінің жағалау тығыздығын, аспалы немесе 

тіркеме машиналардың жалғану ыңғайлығын, сондай-ақ машинаға әр түрлі 

құрал-саймандардың, өрттен қорғанатын құрал-жабдықтардың, ауыз су 

құйылған кеспектің, алғашқы медициналық жәрдем көрсететін қорапшаның  

бар жоқтығы мен ақаусыздығын анықтау керек. 

Машинаны ашқан кезде аспа механизмі рычагтарының аралығында 

тұруға болмайды. 

Машинаның жұмыс органдарын гидравликалық жолмен басқарғанда 

шлангілерді мұқият жалғап, май ағуына жол бермеу қажет. 

Трактор агрегаты құрастырылып біткеннен кейін оны жүргізіп, байқап 

көреді де, оның мінсіздігін тексереді. Техниканы байқар алдында тракторшы  

машинадағы және оның маңайындағы барлық құрал-сайманды жинап, 

агрегатқа бөгде адамды жолатпайды. 

Егер агрегатта бірнеше адам жұмыс істейтін болса, тракторшы 

олардың жұмыс орнында бар екендігін тексеріп, сонан соң дыбыс береді де, 

бұлардан жауап алғаннан кейін ғана агрегатты жүргізе бастайды. Осылайша 

егіс алқаптарында агрегаттардың жұмыс істеуі мейлінше қауіпсіз 

жүргізіледі. 

Агрегат қозғалған кезде оның маңайында, сондай-ақ тіркеме 

құрылғыда, қанаттарында, баспалдағында және алаңында ешқандай адам 

болмауы тиіс. 

Жұмысшылардың бораздада, шөп, сабан, шөмелесінде, сондай-ақ 

машинада және машинаның астында тынығуға, ұйықтауына тыйым 

салынады. Тек өңделетін жерден тыс жердегі арнайы бөлінген орында ғана 

тынығады. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін машина-трактор агрегатын тұратын 

арнаулы орнына апарып, күллі рычагтарын бейтарап қалпына қойып жұмыс 

органдарын төмен түсіреді. Машинаны қарап шыққаннан кейін байқалған 

ақауларын бригадирге немесе механикке баяндайды. 
Қазіргі кезде топырақ өңдейтін машиналар мен құралдардың 

көпшілігін тракторшы гидравликалық немесе механикалық жүйенің 
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көмегімен басқарады. Жұмысқа кірісер алдында плугтың тістерін, 

қайырмасын, негізгі корпустарын, шолақ түрендері мен плуг рамасын 

тексереді, аңыздық дөңгелектің топыраққа із салатын тетігінің бар-жоғын, 

автоматтардың бүтіндігін, гидрофицияланған плугта гидроцилиндрлердің 

бекітілгендігін, шлангілер мен сақтандырғыш құрылғының түзулігін, 

сондай-ақ топырақ өңдейтін құралдардың тракторымен мүлтіксіз жалғануын 

тексереді. 

Машинаның ақауын түзегеннен кейін жұмысшы органдарын немесе 

құралдарды көтеріп және түсіріп тексереді. Егер гидрожүйе жұмыс 

органдарын ұстай алмаса немесе құралдары ілулі тұрса, ақауды түзеткенше 

жұмысқа шығуға болмайды. 

Түрендерді, культиватор табандарын, дискілі тырманың жұмыс 

органдарын және басқа да топырақ өңдейтін құралдарды ауыстырған 

жағдайда, олардың рамалары мен жеке секцияларын берік жұмыр ағаштың 

үстіне қояды, сонымен бірге ондағы кұралдарды бекіткіштермен мықтап 

бекітеді. Егер плуг тракторға тіркеліп, көтерулі тұрса онда онымен жұмыс 

істеуге болмайды. 

Жұмыс істеп тұрған агрегатқа бөгде адамды 15 метрден әрі 

жақындатуға болмайды. 

Жұмыс органдарын өсімдік қалдықтары мен шаң-тозаңнан тазартар 

алдында трактордың топырақ өңдейтін агрегаттарын тоқтатып, арнайы 

тазалағышпен сүртеді. 

Культиваторларды жерге тыңайтқыш шашуға пайдаланған жағдайда, 

тыңайтқыш шашатын аппараттың банкісіне тыңайтқышты трактор тоқтаған 

кезде ғана салады. Жұмыс сменасы аяқталысымен банкі мен тыңайтқыш 

шашатын аппаратты сумен жуып тазартады. Мұндайда қолға қолғап киіп 

алады да, тыңайтқыштың киімге және теріге жұқпауын мұқият қадағалайды. 

Тракторшы мен сеялканы өзара келісіп жұмыс істеуі үшін екі жақты 

шартты сигнализация белгіленеді. 

Агрегат жүріп келе жатқан кезде маркерді көтеруге және түсіруге, 

тұқым салынған жәшікке отыруға, агрегаттан секіріп түсуге болмайды. 

Жәшіктегі тұқымды ағаш күрекпен тегістейді. 
 

3.2 Агрегаттарда жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік техникасының 

ережелері 

 

Тракторларда жұмыс істеуге тиісті даярлықтан өткен, нұсқаулармен 

таныс және басқару правосының куәліктері бар адамдар жіберіледі; 

басқару правосы жоқ адамдарға тракторда жұмыс істеуге және бөгде 

адамдарды тракторға жолатуға тыйым салынады; 

тіркемелі машиналар мен құралдарда қажетті даярлықтан өткен, 

нұсқаумен таныс және машиналарда жұмыс істеу ережелерін игерген 

адамдар жіберіледі; 
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бұзылған немесе механизмдері нашар реттелген тракторлар мен 

ауылшаруашылық машиналарын пайдалануға беруге тыйым салынады; 

двигательді нұсқаулық ережелерге сәйкес қана іске қосу қажет: бөгде  

адамдарға двигательді іске қосуға тыйым салынады. Іске қосқыш 

двигательді оталдыру үшін қолайлы ағаш ұстағышы бар мықты бауды 

пайдаланған жөн. Баудың ұшын қолға орауға болмайды; 

трактор тіркемелі машиналарға ең баяу бірқалыпты жүріспен келуге 

тиіс, мұндайда тіркеушінің қауіпсіз болуын қадағалау қажет; 

жұмысты бастау алдында тракторшы-машинист пен тіркеуші агрегатты 

мұқият қарап шығуға, қорғаушы тыстардың бар-жоғын және жарамдылығын 

тексеруге тиіс; агрегатты орнынан қозғар алдында тракторшы трактор мен 

тіркемелі машиналар арасында және агрегаттың жүрер жолында адамдардың 

жоқ екеніне көз жеткізуге, сондай-ақ орнынан қозғалар алдында сигнал 

беруге міндетті. Агрегаттар дыбыс сигнализацияларымен жабдықталуға тиіс; 

қуат алдыру білігінен жетегі, сондай-ақ басқа да ашық жетек біліктері 

бар машиналарда топсалар мен қосылыс біліктері қалқаланбаған жағдайда  

жұмыс істеуге тыйым салынады; 

рульдік басқарылуы, тежеуіші, жүріс бөлігі, ілініс муфтасы, май 

жүретін және оталдыру жүйесінің приборлары бұзылған тракторларда 

жұмыс істеуге тыйым салынады; 

трактор мен тіркеуіш арасында адамның жүруі, двигатель жұмыс істеп  

тұрғанда берілістің ауыстырғыш қосқыш рычагын бейтараптық жардайға 

қоймай тұрып, берілістерді қосуға, сондай-ақ трактордан түсіп кетуге 

болмайды; 

агрегатты орнынан қозғалтар алдында тракторшы-машинист бұл 

жөнінде тіркемелі машиналарда отырған адамдарға ескертуге тиіс; 

трактор бір жерде тұрған машиналармен жұмыс істегенде, трактордың 

жетекші ремені, тұрған машиналардың шкивтері мен ременьдік берілістері 

қорғауыш қалқандарымен және торлармен қорғалған болуға тиіс, машина 

жұмыс істеп тұрғанда ременьді шығаруға және кигізуге тыйым салынады; 

бір жерде тұрып жұмыс істейтін машиналарды, тек сигнал бойынша 

ғана іске қосады және тоқтатады, агрегатта алқам-салқам (елпі-желпі) 

киіммен жұмыс істеуге тыйым салынады; тракторшы-машинистер арнаулы 

киім киіп жұмыс істеуге, ал тіркеушілерде атқаратын жұмысынын, түріне 

қарай қорғаныш көзілдірігі мен басқа да қорғаныс құралдары болуға тиіс; 

трактор агрегатының барлық қызметкерлері қауіпсіздік техникасы 

жөніндегі нұсқауды білуге және оны қатаң сақтауға міндетті, 

механикаландырылған бригаданың бригадирі агрегатқа жұмыс процесінде 

қызмет көрсететін қызметкерлерге қауіпсіздік техникасының ережелері 

жөнінде жүйелі түрде нұсқаулар беріп, оларды игергенін тексеріп отыруға 

міндетті; 

тракторларға, комбайндар мен өздігінен жүретін машиналарға май 
құятын орындарға жақын жерде лаулатып от жағуға, шылым тартуға және 
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жанып тұрған отты пайдалануға тыйым салынады. Жарылыс болдырмау 

үшін бактар мен двигательдің отын жүйесінде отынның бар-жоғына 

қарамастан оларға жанып тұрған отпен жарық беруге, сондай-ақ жанатын 

майы бар бөшкелердің тығындарын балғамен немесе металдан жасалған 

заттармен ұрып ашуға тыйым салынады; 

егін жинау, астық бастыру және оны маялау кезінде трактор ұшқын 

тұтушымен міндетті түрде жабдықталуға тиіс; 

ұзақ уақытқа тоқтағанда аспалы құралдарды көтерілген күйінде 

қалдыруға болмайды. Көтерілген аспалы құралдардың астында тұруға 

тыйым салынады; 

мыналарға тыйым салынады: бөгде адамдардың машиналарда жұмыс 

істеуіне, двигатель жұмыс істеп тұрғанда машинаға техникалық күтім 

жасауға және астына түсіп жөндеуге, трактор, машиналар мен құралдар 

жұмыс істеп тұрғанда оларды майлауға, реттеуге және бұзылған жерін 

жөндеуге, жүріп бара жатқан кезде трактордан немесе өздігінен жүретін 

машинадан тіркемедегі машиналарға баруға және қайта келуге, бірінші 

берілістегі жоғары жылдамдықпен еңіске қарай түсуге, тік баурайлармен 

агрегатты көлденең жүргізуге, өтудің қауіпсіздігіне көз жеткізбей тұрып 

темір жолдан, тас жолдан және даладағы жолдардан өтуге, жарығы бұзылған 

агрегаттарда түнгі уақытта жұмыс істеуге және бір жерден екінші жерге 

ауысуға; 

темір жолдан өтерде берілістерді ауыстыруға және іліністі босатуға,  

машиналар мен ауыл шаруашылық құралдарын транспорттық жағдайға 

қоймай тұрып жолдан өткізуге, темір жолды белгіленбеген жерден кесіп 

өтуге тыйым салынады; 

еңіске түскен немесе өрге көтерілген кезде берілістерді ауыстыруға 

болмайды, өйткені ауыстыру кезінде трактор етекке сырғанап кетуі мүмкін. 

Еңіске қарап ұзақ уақыт тұрған кезде двигательді өшіріп, бірінші беріліс пен  

тежеуішті қосу және тежеуіш педалін кертікке ілу қажет; 

бірнеше агрегаттар бір мезгілде жүрген кезде олардың арасындағы 

қашықтық кемінде 30 метр, ал таудан түскенде кемінде 50 метр болуға тиіс; 

доңғалақты тракторларды тасымалдау жұмыстарына пайдаланған 

жағдайда, олардың доңғалақтарын барынша алшақтау керек. Сонымен қатар, 

мүмкіндік болған кезде тракторларды төменгі жарамдылыққа аударады; 

тасымалдау жұмыстарын атқаратын барлық тракторлар, тіркемелер 

мен жартылай тіркемелер тұруды және бұрылыстарды көрсететін 

сигналымен жабдықталуға тиіс; 

тракторды арбалармен, машиналармен және басқа құралдармен 
қосатын тіркегіш тетіктер жарамды болуға тиіс; 

оталдырған кезде двигательді алаулы отпен жылытуға тыйым 

салынады; 

әрбір комбайн мен молотилкада от өшіргіш, темір күректер мен басқа 
да өртке қарсы құралдар болуға тиіс; 
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трактордың немесе комбайнның двигателі (әсіресе коллекторы мен газ 

шығару түтігі) таза ұсталғаны абзал. Газ шығару түтігінде пайда болатын 

күйеден уақтылы тазалаған жөн; 

техникалық қызмет көрсету пункті бекітілген табельге сәйкес өртке 

қарсы инвентарьмен қамтамасыз етілуге тиіс; 

техникалық қызмет көрсету пунктінде өрттен қауіпсіздену ережелері 
ілінуге тиіс; 

қызметкерлер өрттен қауіпсіздену ережелерін білуге және орындауға 
міндетті; 

ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауруларына қарсы 

химиялық күресті, сондай-ақ гербицидтермен жұмыс істеуді өсімдіктерді 

қорғау жөніндегі мамандардың басшылығымен жүргізу керек. Мұндайда 

қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін улы химикаттармен және 

гербицидтермен жұмыс істейтін адамдардың бәрі білуге тиіс. 

 

3.3 Егін жинаудағы жұмыс қауіпсіздігінің ережелері 

 

Егін жинау кезінде трактор, комбайн мен автомашиналар 

двигательдерінің, сондай-ақ молотилкалар жетегіне арналған 

двигательдердің газ шығару түтіктерін жарамды да сенімді ұшқын 

сөндіргіштермен жабдықтау қажет. Тракторлар мен өздігінен жүретін 

машиналардың двигателі таза ұсталуға тиіс. Газ шығаратын түтіктерде пайда  

болатын күйе уақтылы тазаланатын болсын. Бактарынан май жүретін 

түтіктері мен карбюраторларынан май ағатын машиналарды жұмысқа қосуға 

жол берілмейді. Двигательді оталдыру үшін алау отты пайдалануға рұқсат  

етілмейді. 

Егін жинауда жұмыс істейтін комбайндар, дестелік жаткалар, 

тракторлар мен автомобильдер өртке қарсы инвентарьмен жабдықталуға 

тиісті. Машиналардың тұратын және май құятын орындарын өрт болдырмау 

ережелеріне сәйкес әзірлеп, ұстау қажет. Жанған майлар тек өрт 

сөндіргішпен, құммен, топырақпен сөндірілуге немесе олар киізбен, 

брезентпен тұншықтырылуға тиіс. 

Механикаландырылған қырмандағы жұмысты ұйымдастырудағы 

қауіпсіздік техникасының ережелері. 

Машинаның басқару пульті мен электр двигателін алдын ала жермен 

байланыстырмай және нольге келтірмей, сондай-ақ найзағайдан қорғану 

жүйесінің ақаулы жағдайында оны жұмысқа қосуға болмайды. Сонымен 

бірге айналып тұратын бөлігі қоршалмаған машинада жұмыс істеуге тыйым 

салынады. Машинаны іске қосуды немесе оны тоқтатуды тек қана арнаулы  

сигнал бойынша ғана орындайды. 

Қырман басында өртке қарсы қолданатын құралдар: өрт сөндіргіш, суы 

бар күбі, құмы бар жәшік, күрек және басқалар болуға тиісті. Темекі 

тартатын орын қырман шетінен 30 метрден жақын болмауы керек. Басы 
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артық жанармайлар қырманнан 100 метрден кем қашықтықта болмауы 

қажет. Егерде жылжымалы электростанция жабық үйдің ішінде болмай, 

ашық алаңға орналасса, онда оның тұрған жерінің айналасын қазып орлап 

тастайды. 

Кептіретін агрегат тұрған бөлменің от жағатын бөлігі, отқа берік 

материалмен бөлінуі қажет және бұл жерде өртке қарсы жұмсалатын 

құралдар болуға тиісті. Кептіргіштің от жағатын жерін астық жиналған 

алаңға қарама-қарсы жаққа орналастыру қажет. Отты тұтандыру кезінде 

жарылыс болдырмау мақсатында күні бұрын әкеліп қойған жанармайдың 

бар-жоқтығын анықтау керек. Кептіргіштің жұмысы үстінде, коймадағы 

астық өртене қалған жағдайда, жағылып жатқан отты, желдеткішті және жүк 

түсіру қондырғысын сөндіріп, сыртқы қораптық терезесінен шахтыдағы өрт 

көзін шығарып тастау қажет. 

Егер мұны істеуге мүмкіндік болмаған жағдайда астықты түсірудің 

максимальды шарасын алып, жанып жатқан астыққа су құйып сөндіру керек. 

Барлық астықты алып болғаннан кейін, камера қабырғасын және қораптың  

төбесін әбден тазалайды. 

Қырмандағы машинаны, жабдықтарды, алаңды, жұмысшы бөлмесін 

таза ұстау керек. Қалдықтарға және қоқым-соқымға өрт болудан қауіпті 

болмайтын орынды бөлу керек. 

Жұмыс қауіпсіздігі ережесін және санитарльтқ норманы сақтаудағы 

өртке қарсы шараларды жүргізу жауапкершілігі қырман бастығына 

жүктеледі. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Агрегат қозғалып тұрғанда қандай жұмыстарды атқаруға болмайды? 
2. Бірнеше агрегаттар бір мезгілде жүрген кезде олардың арасындағы 

қашықтық қандай болуы керек? 

3. Агрегатты тасымалдауда рұқсат етілетін максимал жылдамдық қандай? 

4. Қауіпсіздік шараларын сақтау үшін жүргізуші қандай формула 

бойынша әрекет еткені жөн? 

5. Жүргізушінің эмоциялық баяндылығы деп не айтылады? 

6. Жүргізушінің үрейленушілікке қарсы ең жақсы құралы не? 

7. Жүргізушінің қандай қасиеттері болуы қажет? 
8. Темекі тартатын орын қырман шетінен қанша қашықтықта болуы 

керек? 

9. Қырманда жұмыс қауіпсіздігі ережесін және санитарлық норманы 
сақтауға кім жауапты? 

10.Түнгі уақытта машинаға қарсы келе жатқан көлікті қанша метр 

қашықтықта алыс жарықты жақын жарыққа ауыстыру керек? 

11.Автомобильдің, доңғалақты трактордың аударылуының жиі 
себептерін атаңыз. 
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12.Түнгі уақытта қарсы келе жатқан машинаның жарығы жүргізуші көзін 

қарықтырған кезде ол қандай әрекет жасайды? 
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IV тарау. ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

4.1 Жалпы ережелер 

 

Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы 

Еңбек кодексінің 15-бабының 3-тармақшасына сәйкес әзірленген және еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында мемлекеттік бақылауды (бұдан 

әрі - мемлекеттік бақылау) ұйымдастыру мен жүргізудің тәртібін белгілейді. 

Мемлекеттік бақылау жүргізудің мақсаты еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. 

Мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі 

Мемлекеттік бақылау мемлекеттік еңбек инспекторының жұмыс 

берушінің немесе қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

талаптарын орындауына тексеру жүргізу жолымен жүзеге асырылады. 

Тексерулер жоспарлы және жоспардан тыс болып бөлінеді: 
- жоспарлы - еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган немесе оның 

аумақтық бөлімшесі жоспарлаған, алдыңғы тексерулерге қатысты Қазақстан 

Республикасының зандарында белгіленген уақыт аралықтары ескеріліп 

жүргізілетін тексеру. 

Жоспарлы тексеру еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын 

сақтау мәселелері жөніндегі басқа да бақылаушы органдармен және 

қызметкерлердің өкілдерімен бірлесе отырып, кешенді түрде де жүргізілуі  

мүмкін. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 

бір жеке немесе заңды тұлғаға қатысты жоспарлы тексеру жылына бір реттен 

асырылмай, ал шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты - үш жылда бір 

реттен жиі емес өткізілуі тиіс. 

Жекелеген  ұйымдарда немесе  экономиканың   тиісті  салалары 

ұйымдарында кешенді тексеру жүргізу қажеттілігін еңбек жөніндегі өкілетті 

мемлекеттік орган еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын 

сақтаудың қалыптасқан жай-күйін немесе өндірістік жарақаттанушылық 

деңгейін  ескере  отырып айқындайды   және  еңбек  жөніндегі  өкілетті 

мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелеріне тиісті тапсырмалар береді. 

Еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері 

тапсырмалардың негізінде, сондай-ақ ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау талаптарының  сақталуы   жөніндегі талдау нәтижелеріне 

сәйкес тиісті айға, тоқсанға, жарты жылдыққа және бір жылға арналған 

тексеру жүргізу жоспарын жасайды. 
- жоспардан тыс тексерулер жеке немесе занды тұлғалар, мемлекеттік 

органдар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының бұзылуы 

туралы өтініш білдірген, сондай-ақ мемлекеттік еңбек инспекторы 

қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін және еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бұзушылықтарды дереу 
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жоюды талап ететін фактілерді анықтаған немесе осындай бұзушылықтар 

белгілерінің  болуын  куәландыратын немесе өндірістегі  жазатайым 

оқиғаларды тексеруді жүргізу кезінде анықталған құжаттармен және өзге де 

дәлелдемелермен расталатын өзге ақпарат алған жағдайларда жүргізіледі. 

Мемлекеттік еңбек инспекторы  жоспардан тыс тексеру немесе 

өндірістегі жазатайым  оқиғаға тексеру  жүргізген  жағдайда,  жоспарлы 

тексерулер жүргізу жоспарын бекіткен лауазымды адаммен келісім бойынша 

басқа мерзімге ауыстырылады. Анонимдік өтініштер жоспардан тыс тексеру 

жүргізуге негіз болып табылмайды. 

3. Тексеру мерзімі он күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Ерекше айларда, 

арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргізу қажет болған кезде, 

сондай-ақ тексеру көлемі ауқымды болған кезде мемлекеттік еңбек 

инспекциясының немесе оның аумақтық бөлімшесінің басшысы (немесе 

оның орнындағы адам) тексеру жүргізу мерзімін оқшауланған құрылымдық 

бөлімшесі жоқ заңды тұлға үшін жиырма күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге, 

ал оқшауланған құрылымдық бөлімшесі бар тұлға үшін отыз күнтізбелік 

күнге дейінгі мерзімге ұзартуы мүмкін. 

4. Тексеруді жүргізу мерзімін есептеу жұмыс берушіге құжаттарды 

ұсыну туралы талаптың берілу және олардың мемлекеттік еңбек 

инспекторына ұсынылу сәттері аралығындағы уақыт кезеңіне тоқтатыла 

тұрады. 

5. Мемлекеттік еңбек инспекторы тексеруді бастар алдында жұмыс 

берушіге мынадай құжаттарды: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

тіркелуге тиіс жоспарлы тексеруді тағайындау туралы актіні; 

2 ) қызметтік куәлігін; 
3) қажет болған кезде құзыретті органның режимдік объектілерге 

баруға рұқсатын табыс етеді. Мемлекеттік еңбек инспекторына қызметтік 

міндеттерін атқаруға кедергі жасайтын тұлғалар Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. 

6. Мемлекеттік еңбек инспекторлары жүргізген жоспардан тыс 

тексерулер белгіленген тәртіппен ай сайын (айына бір рет) құқықтық 

статистика және арнаулы есепке алу жөніндегі органдарда есептік тіркелуге  

тиіс. 

7. Мемлекеттік еңбек инспекторларының өндірістегі жазатайым 

оқиғаларды тексеру, сондай-ақ осындай жағдайларды туғызған себептерді 

жою жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылау аясында өткізілетін 

тексерулері Қазақстан Республикасының мемлекеттік құқықтық статистика 

және арнайы есепке алу туралы заңнамасына сәйкес тіркелуге және есепке 

алынуға жатпайды. 8. 

Жүргізілген тексеру мен оның нәтижелері туралы ақпарат жұмыс берушінің 

тексеру актілерін есепке алу кітабына енгізіледі. 9. Қазақстан 

Республикасы еңбек заңнамасын бұзушылықтардың анықталуына қарай 
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мемлекеттік еңбек инспекторы мынадай актілер: 

1) нұсқама: 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын бұзушылықтарды 

жою туралы; 

- жарақаттану қаупі бар және апатты жағдайлардың туындауын 

болдырмау үшін өндірістік объектілер мен жабдықтардағы, сондай-ақ 

өндірістік процестердегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі  

алдын алу жұмыстарын жүргізу туралы; 

- жекелеген өндірістердің, цехтардың, учаскелердің, жұмыс орындары 

мен жабдықтардың пайдаланылуына және тұтас алғанда ұйым қызметіне 

тыйым салу (оны тоқтата тұру) туралы нұсқама шығарады (жасайды). Бұл 

ретте ұйым қызметіне тыйым салу (оны тоқтата тұру) туралы акт сот шешімі 

шығарылғанға дейін қолданылады. Жұмыс беруші бұзушылықтарды үш күн 

өткенге дейін жойған жағдайда, осы актіні жасаған мемлекеттік еңбек 

инспекторы немесе облыстың, реслубликалық маңызы бар қаланың бас 

мемлекеттік еңбек инспекторы ұйымның қызметіне тыйым салу (оны тоқтата 

тұру) туралы актінің күшін жояды; 

2) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама; 

3) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату 

туралы қаулы; 

4) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулы шығарады. 

10. Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері жұмыс берушілер 

мен лауазымды адамдардың тексеруді жүзеге асыру барысында белгілі 

болған (анықталған) еңбек заңнамасының талаптарын бұзушылықтарына 

ықпал етудің құқықтық шаралары болып табылады. Актілер екі дана етіп 

жасалады, оның біреуі қолы қойғызылып, жұмыс берушіге тапсырылады. 

11. Лауазымды, жеке және занды тұлғалар мемлекеттік еңбек 
инспекторының актілерін орындауға міндетті. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылау 
мыналардан тұрады: 

1. Ішкі бақылау еңбек жағдайларының жай-күйін қадағалауды 

ұйымдастыруды, өндірістік бақылаудың деректеріне жедел талдау жүргізуді, 

тәуекелдерді бағалауды және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі 

анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдауды қамтиды. 

2. Жұмыс беруші жұмыс орындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау жөніндегі белгіленген талаптарды сақтау және анықталған 

бұзушылықтарды жою бойынша жедел шаралар қабылдау мақсатында еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асырады. 

3. Қызметкерлердің саны 50-ден асатын өндірістік ұйымдарда еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау үшін ішкі бақылауды 

жүзеге асыру мақсатында жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

қызметін құрады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі өз мәртебесі 

бойынша негізгі өндірістік қызметтерге теңестіріледі. 
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4. Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы 

үлгілік ережені еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган бекітеді. 

5. Қызметкерлерінің саны 50-ге жетпейтін жұмыс беруші қызмет 

ерекшелігін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі  

мамандық лауазымын енгізеді не еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегі міндетті басқа маманға жүктейді. 

6. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қызметтің немесе  

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның еңбек қауіпсіздігі  

мен еңбекті қорғау талаптарын орындау жөніндегі нұсқауларын ұйымның 

барлық қызметкерлері орындауға міндетті. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау саласында ақпарат беру және мемлекеттік статистика жүргізу 

ережесі. 

Бұл ереже мыналарды қамтиды: 
1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы 

Еңбек кодексінің 15 бабының 4-тармақшасына және "Мемлекеттік 

статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы 

Заңына сәйкес әзірленген. 
2. Ереже еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ақпарат беру 

және мемлекеттік статистика жүргізу тәртібін айқындайды. 

3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында статистикалық 

есеп жүргізу "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 

Заңына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге 

асырылады. 

4. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы статистикалық 

есеп – статистикалық стандарттар негізінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау саласындағы жай-күй мен үрдістер туралы жиынтық деректерді 

жинау, өңдеу және тарату; 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік 
статистикалық есептілік 

- бастапқы құжаттамадан алынған мәліметтерді қамтитын, 

хабарланатын мәліметтердің ұсынылуы мен дұрыстығына жауапты адамдар  

қол қойған есептерді жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік статистика органдарына 

ұсынатын, жалпы мемлекеттік және ведомстволық статистикалық қадағалау; 

- бастапқы құжаттама - өндірісте жазатайым оқиғалар туындаған кезде 

жұмыс беруші жасайтын құжаттар; 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы деректер банкі 
- бастапқы құжаттамадан алынатын, еңбек жөніндегі өкілетті 

мемлекеттік органның функцияларын іске асыруға байланысты пайда 

болатын мәліметтер жиынтығы. 

5. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ақпаратты жеке 

және заңды тұлғалар бастапқы құжаттаманың негізінде еңбек жөніндегі 
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өкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелеріне ұсынады. Еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ақпаратты еңбек жөніндегі 

өкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері жүйелейді және еңбек 

жөніндегі өкілетті мемлекеттік органға береді. 

6. Еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік органның аумақтық 

бөлімшелері өңірлер бойынша ұсынған ақпарат негізінде жиынтық 

деректерді қалыптастыруды және еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік 

органның статистика жүргізуін қамтамасыз ету мақсатында деректер банкі  

құрылады. 

7. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ақпаратты жеке 

және заңды тұлғалар статистикалық деректер қалыптастыру үшін статистика 

органдарына статистикалық жұмыстардың жоспарына сәйкес ұсынады. 

8. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында статистикалық 

есепке алуды мемлекеттік статистика саласындағы өкілетті орган барлық 

жеке және занды тұлғалардың еңбек қауіпсіздігі және жеке еңбекті қорғау 

саласындағы жай-күй мен үрдістерді сипаттайтын статистикалық деректерге 

қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырады. 

9. Статистика органдары статистикалық деректерді жүргізу үшін еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы еңбек жөніндегі өкілетті 

органның деректер банкінен және мемлекеттік статистикалық есептілік 

негізінде жиналатын ақпаратты пайдаланады. 

10. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында мемлекеттік 

статистикалық есептілік жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі 

бекітетін статистикалық жұмыстардың жоспарына және мемлекеттік 

статистика саласындағы өкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне 

сәйкес жүзеге асырылады. 

 

4.2 Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп- 

тексеру мен есепке алу 

 

Білім беру мекемелері қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін жасау 

жолындағы күрестің тиімділігі көпшілік ретте жазатайым оқиғалардың болу 

және оның себептерін жан-жақты зерттеу дәрежесіне де байланысты. 

Өндірістік жарақат алудың себептерін жан-жақты талдау кәсіпорындағы 

қауіпсіздік техникасының жағдайын барынша объективті түрде бағалауға 

және апаттық жағдайды болдырмау немесе едәуір кемітудің пәрменді 

шараларын жасауға мүмкіндік береді. 

Әрбір жазатайым оқиға технологиялық процесті орындау кезінде 

туатын қатерлі жағдайдың нәтижесі болып табылады. Кез келген жазатайым 

оқиғада көптеген себепші факторлардың арасынан оны тікелей тудырушы  

факторларды атап көрсетуге болады. Бұған қауіпті әрекет пен қауіпті жағдай 

жатады. 
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Қауіпті әрекет — қызметкер немесе жұмысшының (оператордың, 

тракторшының, слесарьдің, токарьдің т. б.) нақты жағдайдағы кәсіптік 

қимыл нормасына сәйкес келмейтін әрекет жасауы. 

Қауіпті жағдай — жұмыс орны немесе өндірістік ортаның (еңбек 

объектісі, машиналар, құралдар, т. б.) қабылданған нормаға сәйкес келмейтін 

күйі. 

Әдетте жарақат алудың кез келген жағдайында қауіпті жағдай мен 

қауіпті әрекет көз алдымызда тұрады. Егер қауіпті әрекеттер бүтіндей адамға 

тәуелді болса, онда қауіпті жағдайлар машиналардың жетілмегендігінің 

салдары болуы мүмкін. 

Жарақаттану себептерін анықтау өндірістік шеберлік, тәртіп дәрежесі 

неғұрлым жоғары болса, адамның күш-жігері неғұрлым мығым, дені сау 

болса, жарақаттану жағдайлары соғұрым сирек байқалады. 

Әрбір жарақат алуды білім беру мекемесінің іс-әрекетімен тікелей 

байланысты түрде зерттеу әрі талдау керек. 

Әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шеккен адам немесе куәгер 

жұмыс берушіге немесе жұмыстарды ұйымдастырушыға дереу хабарлауға 

міндетті. Денсаулық сақтау ұйымдарының жауапты лауазымды адамдары 

қызметкерлердің өндірісте жарақат алуына немесе өзге де зақымдануына 

байланысты бастапқы өтініш жасауының әрбір жағдайы туралы жұмыс 

берушіні және мемлекеттік еңбек инспекциясының аумақтық бөлімшелерін, 

сондай-ақ қатерлі кәсіптік ауру (улану) жағдайлары туралы халықтың 

санитарлық- эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік 

органды хабардар етуге тиіс. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді ұйымдастыруға, 

ресімдеуге және тіркеуге жұмыс беруші жауапты болады.(ЕК-322 бап) 

Әкімшіліктің акті жасаудан бас тартқан немесе залал шеккен адам 

жазатайым оқиғаның актіде мазмұндалған мән-жайларын келіспеген кезде, 

ол адам бұл мәселе жөнінде мемлекеттік еңбек инспекторына өтініш 

жасауына болады, ол қажет болған жағдайда мемлекеттік еңбек 

инспектордың қорытындысын сұрата алады. Мемлекеттік инспекция 10 күн 

ішінде залал шеккен адамның арызын қарап әкімшіліктің орындауына 

міндетті қаулы қабылдауға тиіс. 

Актіні толтыру кезінде бұдан кейінгі жерде жарақат алуды болдырмау 

жұмыстары осы құжатты өңдеу және талдау негізінде жүргізілетіндігін 

есепке алу керек. Онда жарақаттанған адам мен куәгерлердің түсініктемелері 

негізінде жазатайым оқиғаның болу жайты, бейнеленуі, оқиға болған 

кезеңдегі өндірістік жағдайдың сипаттамасынын, берілуі, жарақат алған адам  

жайлы қажетті мәліметтер (мамандығы, өндірістегі жұмыс стажы, қауіпсіздік 

шараларын білу дәрежесі, т. б.) болуы керек. 

Н-1 (жазатайым оқиға егжей-тегжейлі жазылған) актісі ерекше дәл әрі 

анық толтыру керек, өйткені жазатайым оқиғаның негізгі себептері осылар 

арқылы анықталады. Мысалы, жарақаттанған адам жазатайым оқиға болған 
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кезеңде қандай жұмыс істеп жатқанын, қай жабдықпен жұмыс істегенін, 

еңбек жағдайы мен машина (жабдық, аспап) қауіпсіздік техникасының 

талаптарына сай келе ме, құрылыстық ерекшелігі бойынша қарастырылған 

сақтандыру және қорғау құрылғылары болды ма және олар пайдаланылды 

ма; жарақаттанған адам (немесе басқа адам) қандай қауіпті қимыл жасаған; 

өндірістік жағдайдың күйі — шу, діріл, жұмыс орнының жарықпен 

қамтамасыз етілуі, ауаның күйі, жарақаттанған адамның жазатайым оқиға 

болған кезеңдегі айналадағы заттармен салыстырған кездегі қалпы мен 

орны; қандай жарақат алған және немен жарақаттанғанын көрсету, т.б. 

қажет. 

Жазатайым оқиға туралы актіні кәсіпорынның, мекеменің басшысы 

бекітеді және ол жарақат алудың себептерін жою жөніндегі көзделген 

шараларды іске асыру мерзімін де белгілейді. 

Жазатайым оқиғалардың категориялары. Білім беру мекемесінде 

жазатайым оқиғаларды тексеру және есепке алу жөніндегі ережелерге сәйкес  

ұйымның (кәсіпорынның) территорияларында болған; әкімшіліктің 

тапсырмасымен ұйымның территориясынан тысқары жерде жасалған жұмыс 

кезінде болған; ұйымның, кәсіпорынның транспортымен жұмыс орнына 

әкелінетін және үйлеріне қайтатын жұмысшылар мен қызметкерлер 

жарақаттанатын болса, жазатайым оқиғалар тексерілуге тиіс. Жұмыс 

уақтысында (үзілісті қоса есептегенде), сонымен бірге жұмыс басталмастан 

бұрын және жұмыс соңынан, сондай-ақ демалыс және мереке күндері 

істелген жұмыс кезінде болған жазатайым оқиғалар тексерілуге жатады. 

Ережеге сәйкес қызметкер денсаулық жағдайына байланысты емдеу 

мекемесінің қорытындысы бойынша бастапқы еңбекке жарамдылығы 

қалпына келтірілгенге дейін, негізгі жұмыстан басқа жұмысқа ауыстырылған 

кезде, оның кәсібі, сырқатқа бірте-бірте шалдығу жағдайлары тексеріліп еске 

алынады. 

Өндіріске байланысты болған оқиғалар деп мекеме, кәсіпорынның 

территориясында еңбек міндетін атқарып жүрген кезде болған оқиғалар 

есептелінеді. Мекеме, кәсіпорынның территориясы деп оның орналасқан жер 

учаскесі айтылады. 

Залал шеккен адамның өзіне жүктелген тапсырманы орындау кезінде 

болған жұмыс орны — білім беру мекемелері территориясы болып 

табылады. Мысалы, егер жарақат алған адам жазатайым оқиға болған 

мезетте, орталық қоймаға өзінің негізгі өндірістік жұмыс орнынан 

жіберілген болса, ол қойма өндірістік территория деп есептеледі. Мұндай 

жағдайда мертіккен адамның кайда жарақаттанғандығына — жол жүріп келе 

жатқанда жарақаттанды ма, әлде тікелей жұмыс орнында жарақаттанды ма, 

оған мән берілмейді. Мұндай жазатайым оқиға өндіріспен байланысты, 

сондықтан тексеруге жатады. 

Егер қызметкер жұмыстан үйіне қайтып бара жатқан кезде немесе 

жұмысқа келе жатқан кезде мекеменың территориясынан тысқары жерде 
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жарақаттанатын болса, онда ережеге сәйкес егер мертіккен адам кәсіпорын 

берген транспортпен келе жатса, транспорттың кімдікі екендігіне қарамастан 

ол оқиға тексеріледі. Егер залал шеккен адам қалалық транспортпен, жеке 

меншік машинамен немесе жаяу жүрсе, онда жолдағы жазатайым оқиға 

өндірісте болған оқиға деп бағаланбайды. 

Көпшілік жағдайда қызметкер мекеме транспортымен жұмысқа келе 

жатқан жолда душар болған жазатайым оқиғаны, егер апатқа көше 

қозғалысы ережесін бұзған басқа бір машинаның жүргізушісі себепші болса  

қалай бағалауға болады деген сұрақ жиі туады. Қызметкер жарақатты 

жұмысқа келе жатқан жолда немесе кәсіпорнының транспортында жұмыс 

істеп отырған кезде алғандықтан жазатайым оқиғаны өндіріспен байланысты 

деп бағалау керек. 

Өндіріспен байланысты жазатайым оқиға ұғымы жұмыспен 

байланысты жазатайым оқиға ұғымынан әлде қайда кең. Өндіріспен 

байланысты кез келген оқиға жұмыспен де байланысты. Бірақ мекеме, 

кәсіпорынның территориясында жұмыс уақытында болған оқиғалардың 

өндіріспен байланысты емес деп бағаланатын жағдайлары болады. 

Мынадай жағдайларда жазатайым оқиғалар жұмыспен байланысты деп 

танылады, егер ол: еңбек міндеттерін орындау кезінде (демалыс уақыты да),  

кәсіпорындардың немесе мекемелердің мүддесі үшін жасалған кез келген 

әрекеттер кезінде, тіптен бұлар әкімшіліктің тапсыруынсыз істелсе де; 

жұмысқа бара жатқан немесе жұмыстан қайтып келе жатқан жолда болған; 

белгіленген үзілісті қоса есептегенде, сондай-ақ жұмыс басталар алдында 

немесе жұмыс соңында өндіріс құралдарын, киімдерді, т. б. тәртіпке келтіру 

үшін қажет уақытта кәсіпорынның, мекеменің территориясында немесе 

басқадай жұмыс орындарында болған; жұмыс уақытында кәсіпорынның, 

мекеменің төңірегінде немесе басқадай жұмыс орындарында болған, егер ол  

жерлерде болу ішкі еңбек тәртібі ережелеріне қайшы келмесе. 

Жазатайым оқиға мынадай жағдайларда еңбек міндеттерін атқарумен 

байланысты болған деп есептелмейді, егер ол оқиға әкімшіліктің 

рұқсатынсыз мекеменің меншігіндегі жабдықтарды, аспаптарды, 

транспорттық құралдарды өзінің жеке бас мүддесіне пайдалану кезінде 

болса; материалдар, аспаптар ұрлау кезінде болса; мас күйінде жұмыс 

істеген (егер мас болу өндірістік залалдан тумаса) болса. 

Жұмыс берушінің білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиға кезіндегі 

міндеттері 

1) Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуді және 

қажет болған кезде, оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға; 

2) Апатты жағдайдың өршуінің және жазатайым оқиғаның орын алуына 

себеп болған факторлардың басқа адамдарға әсер етуін болғызбау жөніндегі 

шұғыл шараларды қабылдауға; 

3) Жазатайым оқиға болған жердегі ахуалды (жабдықтар мен тетіктердің, 
еңбек құрал-жабдықтарының жай-күйін), егер бұл басқа адамдардың өмірі мен 
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денсулығына қатер төндірмесе, ал өндірістік процестің үзіліссіз жұмысын бұзу 

апатқа әкеп соқпайтын болса, оқиға болған кездегі күйде сақтауға, сондай-ақ 

жазатайым оқиға болған жерді фотосуретке түсіруге; 

4) Білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиға жөнінде зардап шеккен  

адамның жақын туыстарын дереу хабардар етуге және Еңбек Қодексінде, өзге 

де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мемлекеттік органдар мен 

ұйымдарға хабарлама жіберуге; 

5) Білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру мен 
есепке алуды ЕК-326 бап бойынша қамтамасыз етуге; 

6) Арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия мүшелерін білім беру 
мекемелеріндегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үшін оқиға болған жерге 
кіргізуге; 

7) Білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиғаларды және кәсіптік  
ауруларды тіркеуді, есепке алу мен талдауды жүзеге асыруға міндетті. 

 

Білім беру мекемелерінде жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі 

(ЕК – 324 бап) 

Арнайы тергеп-тексерілуге тиіс жағдайларды қоспағанда, білім беру 

мекемелеріндегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді жазатайым оқиға 

болған кезден бастап жұмыс берушінің актісімен жиырма төрт сағат ішінде  

құрылатын, мынадай құрамдағы комиссия жүргізеді: 

төраға — мекеменің басшысы немесе оның орынбасары; 
мүшелері — ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің 

басшысы және қызметкерлердің өкілі. 

Жазатайым оқиға болған тиісті учаскедегі еңбек қауіпсіздігіне тікелей 

жауап беретін лауазымды адам тергеп-тексеруді жүргізу кезінде комиссия 

құрамына енгізілмейді. 

Білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

материалдарын рәсімдеу және оларды есепке алу 

1. Жазатайым оқиға туралы акт толтырылып, оған еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау қызметінің және ұйым бөлімшесінің басшылары, сондай- 

ақ ұйым қызметкерлерінің өкілдері қол қояды және оны жұмыс беруші бекітіп, 

ұйымның мөрімен расталады. 

2. Улану жағдайларында жазатайым оқиға туралы актіге халықтың 

санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік 

органның өкілі де қол қояды. 

Егер жұмыс беруші жеке тұлға болса, жазатайым оқиға туралы акт 

толтырылып, оған жұмыс беруші қол қояды және нотариалды түрде расталады. 

3. Акт тергеп-тексеру материалдарына сәйкес ресімделуге тиіс. 
4. Әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін жұмыс 

беруші үш күннен кешіктірмей зардап шеккен адамға немесе оның сенімді  

адамына жазатайым оқиға туралы актіні беруге міндетті, актінің бір данасы 
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жұмыс берушімен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымына, ал 

екіншісі - мемлекеттік еңбек инспекциясына жіберіледі. 

5. Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру материалдары ұйымда қырық бес 

жыл бойы сақталуға тиіс, ұйым таратылған жағдайда жазатайым оқиғаны 

тергеп-тексеру материалдары міндетті түрде сол ұйым жұмыс істеген жердегі 

мемлекеттік мұрағатқа тапсырылуға тиіс. 

6. Білім беру мекемелеріндегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 

материалдарында тергеп-тексеру актісімен қатар: 

1) зардап шеккен адамның еңбекті қорғау жөнінде оқығаны және 

нұсқама алғаны, сондай-ақ алдын ала және мерзімдік медициналық 

тексерулерден өткені туралы мәліметтер; 

2) еңбек жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша  

жауап алу хаттамалары және оқиға куәгерлерінің, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау талаптарының сақталуына жауапты лауазымды 

адамдардың түсініктемелері; 

3) оқиға болған жердің жоспарлары, схемалары мен фотосуреттері; 

4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын регламенттейтін  

нұсқаулықтардан, ережелерден, бұйрықтардан және басқа да актілерден үзінді 

көшірмелер, өндірістегі салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адамдардың міндеттері және басқалар; 

5) зардап шеккен адамның денсаулығына келтірілген зақымның сипаты 
мен ауырлығы (өлімге әкеп соққан себеп) туралы медициналық қорытынды; 

6) зертханалық және басқа зерттеулердің, эксперименттердің, 

сараптамалардың, талдаулардың нәтижелері және тағы сол сияқтылар; 

7) бас мемлекеттік еңбек инспекторының қорытындысы (егер бар болса); 

8) жұмыс берушіге келтірілген материалдық залал туралы мәліметтер; 

9) жұмыс берушінің зардап шеккен адамға (отбасы мүшелеріне) оның 

денсаулығына келтірілген зиянды өтеу және жол берілген оқиғаға кінәлі 

лауазымды адамдарды жауапкершілікке тарту туралы бұйрығы; 

10) қоса берілетін қүжаттардың тізбесі болуға тиіс. 

7. Зардап шеккен адам немесе қызметкерлердің өкілі жазатайым оқиғаны 

тергеп-тексерудің бүкіл материалдарымен танысуға және қажетті үзінді 

көшірмелер жасауға құқылы. 

Жазатайым оқиғалардың дұрыс, уақтылы тергеп-тексерілуі мен есепке 

алынуын бақылау 

Жазатайым оқиғалардың дұрыс, уақтылы тергеп-тексерілуі мен есепке 

алынуын, сондай-ақ мұндай оқиғаларды туындатқан себептерді жою жөніндегі 

іс-шаралардың орындалуын бақылауды мемлекеттік еңбек инспекторлары өз 

құзыреттері шегінде тексерулер жүргізу, азаматтардың шағымдарын, арыздары 

мен өтініштерін қарау және ұйымдарды тексеру арқылы жүзеге асырады. Білім 

беру мекемесіндегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру, сондай-ақ мүндай 

оқиғаларды туындатқан себептерді жою жөніндегі іс-шаралардың орындалуын 

бақылау аясында мемлекеттік еңбек инспекторлары жүргізетін тексерулер 
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік құқықтық статистика мен арнайы 

есепке алу туралы заңнамасына сәйкес тіркеуге және есепке алынбайды. 

 

4.3 Электр қауіпсіздігінің шаралары 

 

Электр қуаты — еңбек пен тұрмыста біздің сенімді көмекшіміз, алайда 

оны дұрыс пайдалана білмесе ол адам өміріне өте қатерлі де. 

Электр тогының соғуынан болатын қатерлі жағдайды алдын-ала 

болдырмас үшін, электр тогы әсерінің қаншалықты қатерлі екендігін жете  

сезініп, электр энергиясын қауіпсіз пайдаланудың шараларын тек 

кәсіпорындарда ғана электр аспаптарын, приборларды, аппараттарды 

жұмыста колданғанда біліп қоймай, үйде де, көшеде де, үйден тыс жерлерде 

де сақтана білу қажет. 

Адам денесінен электр тогы өткенде ол күйдіруі, естен тандыруы, 

тыныс алуын тоқтатуы, тіпті мерт қылып жіберуі де мүмкін. 

Күші 50 Гц айнымалы ток адамның бүкіл денесін аралап қолынан 

қолына немесе қолынан аяғына өткенде, 100 мА шамада 3 секундтай әсер 

еткенде жүрек соғуын тоқтатуы мүмкін. Ток мөлшері 30-50 мА болып, 

едәуір ұзақ әсер етсе тыныс алуды тоқтатады. 20-25 мА шамадағы ток қол 

аралықтарынан немесе қол мен аяқ аралықтарынан өткенде саусақтар 

қарысып, ұстаған затын шығара алмайды, қолы жансызданып, токтан өз 

бетінше босана алмайды. Токқа арандағандардың көпшілігінің үні шықпай, 

маңайындағыларды көмекке шақыра да алмайды. 

Адамның жарақттану жағдайына қарай көбінесе электр саймандарын 

дұрыс пайдаланбаудан болады. 

Жұмыс кезінде қауіпсіз болуы үшін электр аспаптың металл корпусын  

жермен жалғастырады. Сайманмен жұмыс істеген кезде тексерілген ток 

өткізбейтін қолғапты, галошты немесе ток өткізбейтін төсенішті 

пайдаланады. 

Барлық ток өткізбейтін құралдар белгілі бір мерзімде ток өткізгіштігі 

жөнінде сынақтан өтуі тиіс: ток өткізбейтін резеңке колғаптар – 6 айда бір 

рет (мерзімдік байқау – пайдаланар алдында); ток өткізбейтін резеңке 

қонышты галоштар – 3 жылда бір рет (мерзімдік тексеру – 6 айда бір рет); 

ток өткізбейтін резеңке галоштар – жылына бір рет (мерзімдік байқау – 6 

айда бір рет); ток өткізбейтін резеңке төсеніштер – 2 жылда бір рет 

(мерзімдік байқау жылына бір рет). Қорғаныш кұралдарын әрдайым 

пайдаланбастан бұрын олардың бүтіндігін және ішкі аспаптарының 

сөгілмегендігін, тексеріп, шаң – тозаңнан тазартады; резеңке қолғапта тесігі 

жоқтығын байқайды. 

Аспаптың электр өткізетін бауы ылғалды немесе лас жерде жатып, 

оның изоляциясы химиялық немесе механикалық әсерден бүлінуін, сондай- 

ақ баудың тым созылуын, бұралуы және оралып қалуын болдырмау қажет. 
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Саймандарды токқа жалғастырып қойып, бір жұмыс орнынан екінші бір 

жұмыс орнына баруға болмайды. 

Электр энергиясын беруді тоқтатуға байланысты жұмыста үзіліс 

болған жағдайда электр кұралдарын бірден токтан ажыратқан жөн, өйткені 

дереу ток берген жағдайда адамды жарақаттауы мүмкін. 
Ашық алаңда жауынды күндері электр аппараттарымен жұмыс істеуге 

болмайды. 

Электр желісі өтетін алқапта жұмыс істегенде мынадай ережелерді 
сақтау қажет. 

Электр желісінің түбіне жақын барып жұмыс істеуге болмайды. 
Электр желісінің маңайында жұмыс істегенде және оның астынан 

өткенде ара қашықтығы мен машинаның ең жоғарғы төбесінен алғандағы 

биіктігі мынадай шамада сақтайды: 

кесте 3 

 

Электр тогін беретін желінің 
кернеуі (кв) 

1 1-20 35- 
110 

154 220 330- 
500 

Келбеу ұзындығы (м) 1,5 2 4 5 6 9 

Тікелей қашықтығы (м) 1 2 3 4 4 5-6 

 

Электр жабдықтарына - электр тарту қалқандарына электр сымдарына 

(әсіресе үзілгеніне), жалпы жарықтандыру арматурасына, кілемаларға және ток 

жүргізуші бөліктерге жанаспауы. 

Егер қызметкер жерге құлаған электр сымын көретін болса оған еш 

жанаспауы керек, сым құлаған орынға 10 метрден артық жақындамай оны 

қандай да бір материалмен қоршап, әкімшлікке хабарлауы тиіс. 

Электр тартқыш шкафтардың есіктерін ашуға ток жүргізуші бөліктермен 

жабдықтардың қорғаныс қоршаулары мен қаптамаларын алып тастауға рұқсат 

етілмейді 

Шинасымға абайсызда жанасудан орын алатын электр тогымен 

зақымданудан қашу үшін 

а) ұзын өлшемді материалдарды (темір шыбықтарды, құбырларды және 

т.б. ) көлденең жатқызбаңыз және жинамаңыз 

ә) электротехникалық персоналдар биікте, ток жүретін сымдарға электр 

жабдықтарына жақын жерде атқарылатын жұмыстарды бас энергетиктің 

рұқсатымен ғана жүргізе алады 

Ажыратып-қосқыштарды ажыратқыштарды іске қосқыш және 

штепсельдік розеткаларды тек өз міндетіңізге кіретін жағдайда ғана әрі бұл  

оперцияларды атқару үстіндегі қауіпсіздік шаралары туралы тиісті 

нұсқаулармен танысып алғаннан кейін барып қана қолдануы. 
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Электр қондырғыларында қолданылатын электр қауіпсіздігі шаралары:  
 

 ток өткізетін бөлшектерді негізгі оқшаулау; 

 қоршаулар мен снарядтар; тосқауылдарды орнату; 

 қол жетімсіз орналастыру; 











ультра төмен (төмен) кернеуді пайдалану. 
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4.4 Өрт қауіпсіздігі және олардың салалық ерекшеліктері 

 

Баспанадағы өрт қауіпсіздігі және сақтану шаралары 

Өрт - көбінесе қатты құрғақшылық мерзімінде пайда болатын табиғат 

апатының қауіпті түрі. Ормандағы немесе даладағы ең үлкен өрттердің өзі 

қайғылы салдары жөнінен қаланың, халық тығыз орналасқан ауданындағы 

ең баяу өртпен бәсекелесе алмайды. Жанған ғимараттардың тұйықтығы және 

осыған байланысты адамдардың үлкен шоғыры, үрей, бірін-бірі қысу, 

синтетикалық материалдар жанған кезде бөлінген улы заттардың таралуы 

(қабат бойынша жоғары, төмен) ормандағы өрттің қаладағы өрттен 

айырмашылығының түгел емес тізбелері осындай. От мүлікті жояды, тұрғын 

үй, мектеп, қоғамдық ғимараттар қирап, өртенеді. Адамдар күйіп, жарақат 

алып, зардап шегеді. Кейде қаза болады. Адамдардың қаза болуына көміртегі 

тотығының улануы себеп болады. Ол қан түйіршіктеріне қатты әсер етеді, 

соның салдарынан қызыл қан түйіршіктері ағзаны оттегімен қамсыздандыру 

қабілетін жоғалтады. Сондықтан да адамдардың көпшілігі өрт кезінде 

көміртегі тотығына уланудан және оттегінің жетпегендігінен қаза болады. 
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Пайда болу себептері: 

1. Өрт қауіпсіздігін сақтамау. 

2. Табиғаттың табиғи әсері. Найзағай жарықшақтары, жер сілкіну, 

вулкан   атқылау,   табиғи   газдардың, шіріктердің   өздігінен   жануы. 

Өрттер көбінесе ормандарда, қалаларда немесе   елді   мекендерде 

кездеседі. 

3. Электр өткізгіштігінің тұйықталуы. 

4. Газ плитасын дұрыс пайдаланбау. 

5. Электр приборларын қараусыз қалдыру. 

6. Электр желісіндегі артық жүктеме. 

7. Жылыту жүйесіндегі ақау. 

8. Өрттердің басым көпшілігі, 50 пайыздан астамы адамдардың 

жеңілтектігінің немесе бейғамдығының нәтижесі. (Өрт қауіпсіздігі 

шараларын сақтамау, қолдағы темекіні сөндірмей ұйықтау, пластмассадан 

жасалған қоқыс шелегіне тасталған темекі қалдығы немесе балалардың 

отпен ойнауы және т.б.). 

Өртті сөндірудің негізгі әдістері: 

1. Өртті топырақпен басу. 

2. Өртті сумен және өрт сөндіргіш химикаттар ерітіндісімен немесе 

қарсы от беру арқылы сөндіру. 

3. Қорғаныс бекіністері мен белдеулер тұрғызу. 
4. Электр өткізгіштерінің изоляциясы жанса, ең алдымен, оны 

ажыратыңыз, сол үшін тығынды бұраңыз немесе рубильникті 

ажыратыңыз. 

5. Егер теледидар жанса, оны бірден жерден ажыратып, содан кейін 

артқы қабырғасындағы жоғарғы желдеткіш саңылау арқылы сөндіру керек. 

(бір қырындап тұру керек). Егер оның жанында перде немесе басқа жылдам 

тұтанатын заттар болса, оттың басқа заттарға тарамауы үшін теледидарды  

тығыз көрпемен жабу керек, тек содан кейін ғана суға немесе үйде өрт 

сөндіргіштерге жүгіріп барған жөн. 

6. Егер телескоп жарылса, улы түтін аса қауіпті. Сондықтан отты 

сөндірген уақытта дем алмай, басқаларға ескертіңіз, ең жақсысы балаларды 

шығарып жіберіңіз. 

7. Егер өрт пәтерде басталса, мынандай тәртіпті сақтаған жөн: 

• 101 -ге звондау; 

• балалар мен қарттарды далаға шығару; 

• тек осыдан кейін ғана өртті өз күшімен сөндіруге кірісу. 
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Құтқару жұмыстары: 

1. Өрт туралы тез арада өрт сөндіру орталығына хабар беру. 

2. Өрт болған жерде зардап шегушілерді құтқару, оларды қауіпсіз 

жерге орналастыру. Зардап шегушіні іздеу кезінде екі адамның бірігіп 

жасағаны дұрыс. 
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3. Егер адамдарды құтқару үшін жанған ғимаратқа кіру керек болса, 

басыңызды ылғалды тығыз матамен немесе үстіңіздегі киіміңізбен жабыңыз. 

Иісті газдан қорғану үшін ылғалды мата арқылы дем алыңыз. Түтінделген 

ғимараттың есігін сақ ашыңыз, әйтпесе ауаның жылдам ағысы жалынды 

күшейте түседі. 

4. Қатты түтін және көмірқышқыл газы жиналып қалған жағдайда 

противогаз киіп құтқару. 

5. Зардап шегушілерге алғашқы медициналық көмек көрсету. 
6. Өртті өрт сөндіруші келгенше сөндіру мүмкін болмаса, онда кету 

қажет. Ол үшін бірінші кезекте баспалдақ торларын пайдаланыңыз. Олар 

түтінделсе, пәтерге оралып, ішкі есікті нығыздап жауып, саңлауларды 

ылғалды шүберекпен тығындаңыз. Барлық желдеткіш люктерін және пәтер 

ішіндегі барлық есіктерді жауып, балконға шығыңыз. Ғимараттың төменгі 

қабаттарынан қолға түскен затгы арқан, жайма, белбеу және т.б. пайдалана 

отырып, терезе немесе балкон арқылы шығуға болады. Өрт кезінде лифтті 

пайдалануға болмайды. 

Жаңа үйлерді салу және ескі үйлерді пайдалану барысында аса 

маңызды мәселелердің бірі - қауіпсіздікпен қамтамасыз ету болып табылады, 

сондықтан қазіргі заманғы үйлерде адамдардың қауіпсіз өмір сүруін және  

ғимараттардың өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 

инженерлік және сәулеттік шешімдердің тұтас кешені құрылады. 

Көп қабатты биік ғимараттардың өртке қарсы қорғалуы. 

Зәулім қабатты ғимараттардың өрт қауіптілігі өрттің тез таралуы және 

оны өшірудің күрделілігімен сипатталады. Бұған себепші жағдайлар: 

ғимараттың өте биік болуы, қабаттарға өшіру құралдарын берудің 

қиындығы, қатты түтіндеген жерден адамдарды шығарудың күрделілігі. 

Осындай ғимараттарда болған ірі өрт туралы мәліметтерді талдау түтін 

таралуының негізгі жолдары баспалдақ алаңдары, жеделсаты шахталары 

және өзге де вертикальды коммуникациялар екендігін көрсетті. Ғимараттың 

түтіндеуі, сондай-ақ қабат аралық жабындардағы саңылаулар және төселген 

құбырлар арқылы да болатыны анықталды. Ғимараттың түтіндеу көзі 

жеделсатының жана бастаған кабиналары да болуы мүмкін. Өрт кезіндегі 

жоғары температура әсерінен жеделсаты басқару аппаратурасы тез істен 

шығып қалып, жеделсаты кабиналары шахтада бітеліп қалады. 

Өрт статистикасы, әдетте тұрғын үйлердегі өрттің ұзақтығы 1 сағаттан 

аспайтынын, осыған байланысты оттың таралуы бір пәтер көлемінде 

шектелетінін айтады. Алайда, жеделсаты кабиналары және тұрғын үйге 

жапсарлас салынған жерлер (мысалы, дүкен) жануы орын алған өрт кезінде 

ғимарат қабаттарының қауіпті және тез түтіндену мүмкіндіктері болады, бұл 

жағдайда, өрт бөлімшелері ғимараттағы өрт ошағынан жоғары тұратын 

адамдарды ішінара алып шығумен қамтамасыз етуі қажет. 
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Зәулім қабатты ғимараттарда болған өрт мәліметтерін талдаудың 

көрсеткені: 

1. Егер түтіннен қорғалуы қарастырылмаған болса, түтін және еріп 

ыдыраған пластмасса бұйымдары жабындардағы саңылау және тығыз емес 

жерлер арқылы, техникалық коммуникация шахталары, сондай-ақ баспалдақ 

алаңдары және жеделсаты шахталары арқылы өтіп өрт ошағынан жоғары 

қабаттарына лезде толып кетеді. 

2. Жоғары температура әсерінен жеделсатыны басқару тез істен шығып 

қалады. Жеделсаты холлдары қатты түтіндеген жағдайда жеделсаты 

кабиналарының қабаттарда жабылып қалу жағдайлары болған. 

Жеделсатыларды ғимараттардан адамдарды шығару үшін немесе өрт сөндіру 

бөлімшелерін өрт орнына көтеріп шығару мақсатында пайдалану әрекеті 

жеделсатының жабылып қалған шахталарында адамдардың өліміне әкеп 

соқтырады. 

3. Жеделсаты кабиналарының өзі жанғыш материалдардан жасалған 
болса, ғимараттың қауіпті түтіндену көзі болуы мүмкін. 

4. Өрт кезінде ауадағы уландырғыш, тұншықтырғыш және қоздырғыш 

заттардың көп мөлшерде жинақталуынан адамдарды шығару және өрт 

бөлімдерінің жұмысы арнайы оқшаулағыш противогаздарды қолдану 

арқылы жүргізілуі керек. 

5. Ғимараттарда өрт кезінде паналауға болатын түтінденбейтін 

баспалдақ алаңдары, балкон және лоджиялардың жоқтығы адамдардың 

үрейін туғызады. Нәтижесінде олар жанып жатқан ғимараттың кез келген 

қабатының терезесінен секіріп кетеді. 

6. Өрт кезінде халықтың көптігінен және адам өміріне қауіпті 

жағдайлардың тез пайда болуынан ғимараттар автоматтық өрт 

сигнализацияларымен және дауыс күшейткіш хабарлау жүйесімен 

жабдықталуы керек. 

7. Ғимараттың жалпы электр қалқанынан өрттен қорғауды қамтамасыз 

ететін электр қорегі жүйесі және өртке қарсы жүйелер электр желілерінің  

ашық төселуі басқа да мақсаттағы электр желілерімен бірігіп, өрт кезінде 

өшіп қалатындығы белгілі. 

8. Жанып жатқан өртті өшіру өрт бөлімшелерінің, көп арнайы 

жабдықтар және техникаларды қатыстыруды талап етеді. 

9. Ғимараттан адамдарды алып шығару үшін сыртқы өрт 

баспалдақтары, өзін-өзі құтқару аспаптары, автобаспалдақтар және 

тікұшақтар қолданылуы мүмкін, бірақ олар өрт кезіндегі өте қиын жағдай 

басталғанға дейін адамдарды толық алып шығуды қамтамасыз етпейді. 

10. Ғимаратты өрттен қорғау жүйесі жұмыс кезінде сенімділіктің 

жоғары деңгейінде болуы тиіс. 

Биіктігі 50 м дейінгі автобаспалдақтар негізінен өрт сөндірушілердің 

жанып жатқан ғимаратқа кіруіне және өрт сөндіру құралдарын жеткізуге 

пайдаланылады. Олардың көмегімен дер кезінде адамдарды жаппай алып 
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шығу қамтамасыз етілмейді, өйткені сатыны өрт орнына жеткізу, оларды 

жанып жатқан ғимарат қасбетінде орындарын ауыстыру, орналастыру, 

біршама уақытты талап етеді. Мұндай жағдайларда баспалдақ алаңдары 

эвакуацияға мүмкіндік беретін жалғыз жол және өрт сөндірушілердің апат- 

құтқару жұмыстарын жүргізу және ғимараттағы өртті сөндіру үшін 

шоғырланатын орны болып табылады. 

Осыған байланысты,   сәулеттік   ойықтар   және   техникалық 

құралдар көмегімен баспалдақ алаңдарының түтінденбеуін қамтамасыз ету 

маңызды. 

"Қазіргі кезде баспалдақ орналастырудың түрлі варианттары бар, бірақ 

өрт қауіпсіздігі тұрғысынан баспалдақ алаңдарын ашық балкондар немесе 

қасбет бойынша барынша кең фронтоны бар лоджиялар арқылы шығу 

анағұрлым қолайлы болып табылады. 

Өрт кезінде түтіндемеуі ауа қысымымен қамтамасыз етілетін 

баспалдақ алаңдарын эвакуация үшін пайдалану мүмкіндігі электр 

энергиясымен іске асырылатын барлық кезекпен қосылған тораптар мен 

аспаптар жұмыс істеу мүмкіндігіне байланысты болады. 

Ғимарат түтіндемеуі сәулет-жоспарлау және конструктивтік 

шешімдермен, сондай-ақ, ғимараттағы және өрт орнындағы түтін таралуына 

кедергі келтіретін арнайы желдеткіш жүйесі құрылғыларымен қамтамасыз 

етіледі. Оның ішіне, арнайы клапандары бар түтін жою каналдары (ауа 

заслонкасы), әр қабатта тартып әкететін және ауа алмастыратын (қысу) 

желдеткіштері, басқару құрылғылары, сигналдар мен автоматтандыру кіреді. 

Түтінді болдырмау түтін жою клапандарына орналастырылған әр 

қабаттағы түтін каналдары желдеткіштерінің көмегімен және жеделсаты 

шахталарына және кәдімгі түтінденетін баспалдақ алаңдарына арнайы 

желдеткіштермен таза ауа беру арқылы түтінді жоюға қол жеткізіледі. Өрт 

пайда болған қабатта желдеткіштерді қосу және клапандарды ашу әр 

пәтердің кіреберісіндегі қондырылған жылу белгі бергіш арқылы автоматты 

түрде және қабаттардың өрт крандары шкафтарында орналасқан тетіктер 

арқылы ара қашықтықта қосылады. 

Түтінге қарсы жүйе жұмысының негізгі жағдайы электр қоректендіру 

жүйесінің сенімділігі, автоматтық өрт белгі бергішінің жұмысы және 

автоматтық құрылғылары және желдету жүйелері (түтін жою клапандары, 

сорғыш және қысу желдеткіштері) болып табылады. Бұл жүйе автоматтық 

өрт сигнализациясымен бірге жергілікті сигнализация постына ақаулық 

туралы сигнал берумен қамтамасыз етуі қажет: орталық пост немесе орталық 

диспетчерлік бөлімге сигналын беруі қажет, өрт болған қабаттың түтін 

шығаратын клапанын ашу, түтін шығарудың және ауа қысымының арнайы 

желдеткішін қосу, ғимараттың жалпы алмасу желдеткішін өшіру, жедел 

сатыларды қауіпсіз қабатқа жіберуі қажет. 

Зәулім қабатты тұрғын ғимараттарда тұғырлар жүйесі бар ішкі өртке 

қарсы су құбыры құрылғысының болуы міндетті түрде қажет болып 
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табылады, онда өрт пайда болуының бастапқы кезінде жергілікті өрт ошағын  

өшіруге арналған өрт крандары бекітіледі. Шаруашылық - ауыз су және 

өртке қарсы су құбыры желілері вертикалды аймақтарға бөлу арқылы бөлек 

жобаланады. Әрбір аймакқа өрт сөндіру кезінде жұмыс істейтін 

қашықтықтағы немесе автоматты түрде басқарылатын насос-көтергіштер 

қарастырылған. Өртке қарсы насостарды автоматты іске қосу өртке қарсы су 

құбыры қысымы желілеріне бекітілген жылжымалы реле және қысым релесі 

арқылы іске асырылады. Оның крандардың біреуін ашқан кезде су алу 

крандарының тармақтарына қатысы жоқ. Өрт посты жайына немесе тәулік 

бойы кезекші персонал отыратын өзге жерге өрт насостары автоматты түрде 

іске қосылған кезде бір уақытта сигнал берілуі тиіс (жарықпен және 

дыбыспен). 

Көшіру кезінде адамдарды қауіпсіз алып шығу үшін бағытты тез 

анықтау мақсатында «Шығу» жазуы бар көрсеткіштер немесе осыған ұқсас 

жазулар жазылған стрелкасы бар көрсеткіштер есіктердің үстінде немесе 

оған жақын жерлерде немесе дәліздің кез келген жағынан қарағанда көрініп 

тұратындай болуы керек. Ғимарат ішіндегі адамдарға өрттің пайда болуы 

туралы хабарлау үшін және оларды дер кезінде қауіпсіз жолмен алып шығу 

мақсатында өрт туралы хабарлау жүйесі қарастырылған. Бұл жүйе 

ғимаратты өрттен қорғаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Өрт туралы 

адамдарға хабарлау үшін жергілікті радиотаратқыш желілері және дыбыс 

күшейткіш байланысының өзге құралдары да қолданылуы мүмкін. 

Зәулім қабатты үйлерде өртке қарсы қорғау құрылғылары және 

инженерлік жабдықтар жүйесінің жағдайы туралы барлық ақпарат 

жинақталған өрт постары болуы керек. Осы постағы кезекші персонал 

барлық өртке қарсы жүйелердің және құрылғыларды білуі керек, ғимараттың 

өртке қарсы қорғалуына байланысты инженерлік жабдықтарды тексеру және 

профилактикалық сынау кестелері үнемі қасынан табылуы қажет. 

Бүгінгі күні биік үйлерді өртке қарсы қорғау өзекті мәселе болып қала 
береді және жаңадан тұрғызылған тұрғын объектілерін қазіргі заманғы 

құрылғылармен жабдықтау басты мәселе болып отыр. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 
1. Мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі. 
2. Мемлекеттік еңбек инспекторы тексеруді бастар алдында жұмыс 

берушіге көрсететін құжаттар. 

3. Заңды тұлға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жоспарлы 

тексеру қандай жиілікте өткізіледі? 

4. Жеке немесе заңды тұлғалар, мемлекеттік органдарды мемлекеттік 

еңбек инспекторы тарапынан жоспардан тыс тексерулер қандай 

жағдайларда жүргізіледі? 
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5. Қызметкердің саны 50-ден асатын немесе жетпейтін мекеме, 

ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жұмыстарын 

ұйымдастыру ерекшеліктері. 

6. Жазатайым оқиғалардың категорияларын атаңыз. 

7. Мекеме, ұйымдарда жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 

материалдарында тергеп-тексеру актісімен қатар қандай құжаттар 

болуы тиіс? 

8. Әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін жұмыс 

беруші қанша күннен кешіктірмей зардап шеккен адамға немесе оның 

сенімді адамына жазатайым оқиға туралы актіні беруге міндетті? 

9. Ток өткізбейтін құралдардың ток өткізгіштігі жөнінде сынақтан өту 
мерзімдерін атаңыз. 

10. Өрттің пайда болу себептерін атаңыз. 

11. Өртті сөндірудің негізгі әдістері. 
12. Зәулім қабатты үйлерде өртке қарсы қорғау мәселелерін 

ұйымдастыру ерекшеліктері неде? 

 

Практикалық сабақтарды өткізу тәртібі 

 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мәселелерін 5В012000 – 

Кәсіптік оқыту мамандығы үшін ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты (бұйрық №779 23.12.2005ж) және пәннің типті оқу бағдарламасы 

(Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің 2006жылғы 22 маусым хаттамасы) 

негізінде оқытылады. 

Теориялық оқыту практикалық сабақтармен пысықтала түседі, сондықтан 

практикалық сабақ тапсырмаларының қысқаша мазмұны талқыланады. 

 

Тақырып 1. Еңбекті қорғау пәнінің негізгі міндеттері және 

мамандарды даярлаудағы ролі. 

 

Жоспар: 1. Кәсіптік білім беру жүйесінде және өндірісте еңбекті қорғау. 

2. Еңбекті қорғаудың заңнамалық базасы. 

 

Мақсаты: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кәсіптік оқыту 

мамандарын дайындауда негізгі оқу пәндерінің бірі болып табылады. Білім 

алушыларда қауіпсіз еңбек тәсілдерін оқыту, жұмыс орындарында еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарымен таныстыру, еңбектің қауіпсіз 

жағдайларын ұйымдастыру бойынша сауатты шешімдер қабылдауға үйрету, 

қауіпті және зиянды факторлардан қорғану тәсілдерін зерделеу. Еңбекті 

қорғаудың заңнамалық базасы Қазақстан Республикасының еңбек кодексі және 

еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға 

бағытталған ұйымдастыру техникалық, технологиялық, санитарлық- 

гигиеналық, биологиялық, физикалық және өзге де нормативтік-құқықтық 

актілер болып табылады. 
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Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 

2. Білім алушылар және қызметкерлерге қауіпсіз еңбек тәсілдерін оқыту. 

3. Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыру бойынша сауатты 

шешімдер қабылдау жолдары. 

4. Қауіпті және зиянды факторлардан қорғану тәсілдерін зерделеу. 

5. Еңбекті қорғаудың заңнамалық базасы. 

6. Нормативтік – құқықтық актілерді қабылдау тәртібі. 

 

Тақырып 2. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. 

 

Жоспар: 1. Медициналық – профилактикалық шаралар. 

2. Стандарт талаптарына сай жұмыс орындарының сәйкестігін 

зерделеу. 

3. Еңбек гигиенасы. 

 

Мақсаты: Қызметкердің нақты атқаратын еңбек ерекшелігіне сәйкестігін 

анықтау үшін міндетті түрде медициналық байқаудан өткізу тәртібі, 

профилактикалық шаралар өткізу маңыздылығы. Қызметкердің еңбек 

гигиенасы саласынан хабардар болуы. Санитарлық- тұрмыстық бөлмелер. 

Стандарт талаптарына сәйкес жұмыс орындарының тазалығын зерделеу тәртібі. 

 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасының маңызы. 

2. Қызметкерлерді міндетті медициналық тексеруден өткізу. 

3. Қызметкерлерді профилактикалық шаралармен таныстыру. 

4. Қызметкерлердің еңбек гигиенасы, тұрмыстық бөлмелердің қажеттілігі. 

5. Жұмыс орындарының стандарт талаптарына сәйкестігі. 

 

Тақырып 3. Зертханалар, шеберханалар және цехтарда оқушылар 

еңбегін қорғау. 

 

Жоспар: 1. Технология білім саласын оқыту стандартына сәйкес 

зертханалар, шеберханалар және цехтарға қойылатын талаптар. 

2. Зертхана, шеберхана және цехтардағы оқушыларға арналған 

қауіпсіздік техникасын сақтау ережелері. 

 

Мақсаты: Технология атты жаңа интегративті оқулықтар жаңа 

технологиялық өзгерістер енгізіп қана қоймай, сол технологиялық үрдістерді 

орындайтын зертхана, шеберхана және цехтарға үлкен талаптар қойылған. 

Оқушы зертхана, шеберхана және цехтарда болғанда тек жұмыс киімімен 

және жазу, сызу құралдарымен келуге тиіс және оларға арналған қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға, тәртіпті болуға міндетті. 
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Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Зертхана, шеберхана және цехтарды пайдалану ережелері. 

2. Оқушыларды зертхана, шеберхана және цехтарға жіберу тәртібі. 

3. Зертхана, шеберхана және цехтардың жаңа оқу жылына дайындығын 

тексеру тәртібі. 

4. Оқушының шеберханаларда тәртібі және жұмыс киімдері туралы. 

5. Шеберханаларда қолданылатын құрал – саймандарға қойылатын 

талаптар. 

6. Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаған жағдайда оқушының іс- 

әрекет тәртібі. 

 

Тақырып 4. Еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыруға арналған нұсқамалар. 

 

Жоспар: 1. Еңбекті қауіпсіз жүргізу тәртібі. 

2. Еңбекті қауіпсіз ұйымдастыруға арналған нұсқамалар. 

3. Еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін лауазымды 

адамдардың жауапкершілігі. 

Максаты: Еңбекті қауіпсіз жүргізу тәртібі бұл еңбек қызметі процесінде 

қызметкерлерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерін 

болғызбайтын іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген қызметкерлердің 

қорғалу жай-күйі. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша 

нұсқама беруден өтпеген қызметкерлердің жұмысы туралы. Мемлекеттік еңбек  

инспекторының актісі лауазымды адамдардың ҚР-сы еңбек заңнамасының 

талаптарын бұзушылықтарына ықпал етудің құқықтық шаралары болып 

табылады. Лауазымды адамдар мемлекеттік еңбек инспекторының актілерін 

орындауға міндетті. 
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Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Еңбек қауіпсіздігі туралы. 

2. Еңбек қауіпсіздігі мәселелері бойынша нұсқама беруден өтпеген 

қызметкерлер жұмысы туралы. 

3. Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері. 

4. Лауазымды адамдардың еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау 

кезіндегі жауапкершілігі. 

5. Ұйымда еңбек заңнамалары сақталуын қоғамдық бақылау. 

6. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары. 

 

Тақырып 5. Өнеркәсіп салаларында қауіпсіздік техникасы және 

еңбекті қорғауды ұйымдастыру ерекшеліктері. 

 

Жоспары: 1.Өнеркәсіп салаларында қауіпсіздік техникасы мәселері. 

2. Өнеркәсіп салаларында еңбекті қорғау мәселелері. 

3. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу тәртібі. 

 

Мақсаты: Құрылыс учаскелері, зертхана, шеберхана, цехтар, қазандық 

трансформаторлық будка, гараждардағы және т.б. жұмыстардың 

ерекшеліктеріне байланысты қауіпсіздік техникасы ережелері болуы тиіс. 

Еңбекті қорғау мәселесі – бұл құқықтық, әлеуметтік, экономикалық, 

ұйымдастыру - техникалық, санитарлық - эпидемиологиялық, емдеу- 

профилактика, оңалту және өзге де іс-шаралар мен құралдарды қамтитын, 

еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. Жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеуді және бекітуді еңбек 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тәртіппен жүзеге асырады. 

 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Өнеркәсіп салаларында қауіпсіздік техникасы ережелері. 

2. Өнеркәсіп салаларында еңбекті қорғау талаптары. 

3. Қауіпсіздік техникасына жауап беретін кызметкер. 

4. Жоғары биіктікте істейтін жұмыскер сақтандырғыш монтаж белбеуін 

пайдалану тәртібі. 

5. Сызды орындарда, қазандықтарда, резервуарларда пайдаланылатын 

шырақтар. 

6. Трактор, автомобильдің медициналық қорапшасында болуға тиісті 

заттарды атаңыз. 

7. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 

нұсқаулықтарды бекіту тәртібі. 

 

Тақырып 6. Ауаны желдету және оның маңызы. 

 

Жоспары: 1. Ауаны желдетудің қажеттілігі. 
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2. Желдетудің табиғи және жасанды түрлері. 

3. Арналу мақсаты бойынша желдету түрлері. 

 

Мақсаты: Зертхана, шеберхана және цехтарда ауаның зиянды бумен, 

газдармен ластануымен қос-қабат тұрады, бұл жайт адамның денсаулығына 

залалын тигізеді, организмді уақытша уландыруға немесе кәсіби ауруға 

шалдықтыруы мүмкін. Ауаны қалыпты күйде ұстау зиянды заттар бөлінетін 

тұстардың үстіне жергілікті сормалау, сору шкафтарын орнату, сондай-ақ 

бөлме ішіндегі желдету жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. Жұмыс орындары 

орналасқан бөлмелердегі желдеткіш жұмыс уақыты кезінде еңбек қауіпсіздік  

талаптарына сай болуға тиіс. 

 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Жұмыс орындарында ауаны желдетудің маңыздылығы. 

2. Желдетудің табиғи және жасанды түрлерін атаңыз. 

3. Өндірістік бөлмелер үшін табиғи желдетудің міндетті екендігін 

түсіндіріңіз. 

4. Арналу мақсаты бойынша желдету түрлері. 

5. Қазіргі тракторлар мен жеңіл машиналар кабиналарында 

желдеткіштің қолданыуы. 

6. Ауаның жылдамдығын және жұмыс бөлмелерінде зиянды 

газдардың бар-жоқтығын анықтайтын приборларды атаңыз. 

7. Өндірісте желдету жүйелерін таңдау тәртібі. 

8. Бөлмелерде ауа алмасу еселігін және ауа қозғалысының 

жылдамдығын есептеу. 

 

Тақырып 7. Өндірістік шу мен діріл 

 

Жоспары: 1.Жұмыс орындарындағы шу мен дірілдің шығу көздері. 

2. Шу мен дірілдің адам организміне әсері. 

3. Жұмыс орындарында шу деңгейлерін нормалау. 

 

Мақсаты: Шу 2-ге бөлінеді: ауа шуы және құрылымдық шу болады. Ауа 

шуы кезінде дыбыстар ауамен таралса, құрылымдық шу кезінде дыбыстар 

машиналар мен ғимараттардың ен бойымен таралады. 

Діріл – адам органдары физикалық тұрғыда сезінетін қатты денелердің 

ауық-ауық тербелістері. Сілкілеу – тербеліс уақыт аралығы салыстырмалы 

түрде ұзақ болып келген ауық-ауық тербеліс. Адамның организміне жоғары 

жиілікті шулар барынша залалды әсер ететіні анықталған. Халықаралық меже  

бойынша орташа үнмен сөйлесу 50 дб шуға сәйкес болады, жүк автомобильі 

двигателінің дыбысы 80 дб-ға, трактор двигателінікі 120 дб-ға жетеді. 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Шу мен дірілдің шығу көздері. 

2. Адамдарға шудың әсерлерін тигізбеу және дірілдетпеу шараларын 

іске асырудың маңызы. 
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3. Шудың қарқындылығы немесе дыбыс күшінің өлшем бірлігі. 

4. Шу және дірілден жеке қорғану құралдары. 

5. Шу мен дірілдің шамасын өлшейтін арнайы приборлар. 

6. Машиналар мен механизмдердің және қол машиналар дірілінің 

сипаттамаларын тексеретін мерзімдерін атаңыз. 

7. Жұмыс орындарында шу деңгейлерін нормалау. 

 

Тақырып 8. Өрт қауіпсіздігі және олардың салалық ерекшеліктері. 

 

Жоспары: 1. Өрттің пайда болу себептері. 

2. Өртті сөндірудің негізгі әдістері. 

3. Өрт болған жағдайда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру. 

 

Мақсаты: Өрт – көбінесе қатты құрғақшылық мерзімінде пайда болатын 

табиғат апатының қауіпті түрі. Ол мүлікті жояды, тұрғын үй, мектеп, қоғамдық 

ғимараттар қирап өртенеді. Адамдар күйіп, жарақат алып, зардап шегеді. Кейде 

қаза болады. Адамдардың қаза болуына негізі көміртегі тотығымен улануы 

себеп болады. 

Жаңа үйлерді салу және ескі үйлерді пайдалану барысында аса маңызды 

мәселелердің бірі – қауіпсіздікпен қамтамасыз ету болып табылады. 

 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Өрттің шығу себептері. 

2. Өрт кезінде адамдардың қаза болуының негізгі себептерін атаңыз. 

3. Өртті сөндірудің негізгі әдістері. 

4. Өрт болған жағдайда құтқару жұмыстарын жүргізу тәртібі. 

5. Өрт сөндіруші келгенше сөндіру мүмкін болмаса, онда сіздің 

әрекетіңіз. 

6. Көп қабатты биік ғимараттардың өртке қарсы қорғау мәселелерін 

ұйымдастыру ерекшеліктері неде? 

 

 

 

Тақырып 9. Жарақаттану, жарақаттану факторларының шығу 

себептері. 

 

Жоспары: 1. Жарақат деп нені атауға болады? 

2. Адамның жарақат алуына себеп болатын сыртқы ортаның 

түрлері. 

3. Жазатайым оқиғалардың категориялары. 

4. Өндірістік жарақат алуды азайту жолдары. 

 

Мақсаты: Жарақат дегеніміз – сыртқы ортаның әсерінен пайда болатын 

ұлпалар мен мүшелердің анатомиялық және функционалдық бұзылуы. 
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Сыртқы ортаның түрлері: механикалық, физикалық, химиялық және 

психикалық. 

Өндірістік жарақат алудың себептерін жан-жақты талдау кәсіпорындағы 

қауіпсіздік техникасының жағдайын барынша объективті түрде бағалауға және 

апаттық жағдайды болдырмау немесе едәуір кемітудің пәрменді шараларын 

жасауға мүмкіндік береді. 

Бірнеше жыл ішіндегі өндірістік жарақат алудың себептерін талдау; 

қауіпсіздік ережелері мен шараларын қасақана бұзушыларды анықтау; 

қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтау; қауіпсіздік техникасының күйін тұрақты 

бақылау; әрбір жазатайым оқиғаны залал шеккен адамды қатыстыра отырып 

мұқият тексеру әрі талдау жасау өндірістік жарақат алуды азайтудың негізгі 

жолдары болып табылады. 

 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 

1. Жарақат туралы түсінік. 

2. Жарақаттың пайда болуы себептері. 

3. Өндірістік және өндірістік емес жарақат түрлері. 

4. Не үшін әрбір жарақат алуды өндірістік іс-әрекетпен тікелей 

байланысты түрде зерттеу талап етіледі? 

5. Жазатайым оқиғалардың категориялары. 

6. Жазатайым оқиғаларды азайтуда мемлекеттік еңбек инспекторының 

атқаратын қызметі. 

7. Мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі. 

8. Өндірістік жарақат алуды болдырмау жолдары. 

 

Тақырып 10. Жұмыс орындарын табиғи және жасанды 

жарықтандыру 

 

Жоспары: 1. Жұмыс орнының жарықтандырылуы. 

2. Табиғи және жасанды жарықтандырулар. 

3. Жұмыс орындарын жарықтандырудың негізгі талаптары. 

 

Мақсаты: Жұмыс орындары жалпылама, жекелей және осы екеуі аралас 

тәсілмен жарықтандырылады. Жарықтандырудың түрі нақты бөлмедегі жүзеге 

асатын жұмысқа байланысты таңдалады. Жасанды жарықтандыруда бөлменің  

кез-келген нүктесінің жарықталынуының табиғи жарықтанудағыдан 

айырмашылығы оның люкспен өрнектелетін абсолюттік шамамен 

сипатталатындығында. Жарық көзін барынша толық пайдалану үшін электр 

шамдарын, жарықтандыру арматурасын және терезе әйнегін ауық-ауық тазалап 

сүрту қажет, себебі олар кірлегенде жарық ағынының 20%-ын сіңіріп алады. 

Жарықталынуды өлшеу үшін прибордың фотоэлементін заттың бетіне қояды 

немесе жарықталынуы өлшенетін кеңістікте бос ұстайды да гальванометрдің 

межесі бойынша жарықталынудың шамасын анықтайды. 

 

Сабақ өткізуге арналған сұрақтар. 
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1. Жұмыс орнының жарықталынуының маңыздылығы. 

2. Табиғи және жасанды жарық көздерін таңдау. 

3. Жұмыс орындарын жарықтандырудың негізгі талаптары. 

4. Жарықталынуды өлшейтін прибор және оның өлшем бірлігі. 

5. Жарық көзін барынша толық пайдалану ережелері. 

6. Жарықтандыруға қолданылатын қыздыру және люминесценттік 

шамдар. 

7. Зертхана, шеберхана және цехтардағы жұмыс орындарының 

жарықталынуы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Еңбекті қорғау саласында қолданылатын негізгі ұғымдар: 

 
— азаматтық қызметші — Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен қазыналық кәсіпорындарда, мемлекеттік мекемелерде 

ақылы штаттық лауазымда істейтін және олардың міндеттері мен 

функцияларын іске асыру және мемлекеттік органдарға техникалық қызмет 

көрсетуді жүзеге асыру мен олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын адам; 
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— айлық жалақының ең төменгі мөлшері — біліктілікті қажет етпейтін 

қарапайым (онша күрделі емес) еңбек қызметкері осы Кодексте белгіленген 

қалыпты жағдайда және жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы кезінде еңбек 

нормаларын (еңбек міндеттерін) орындаған кезде бір айда оған төленетін 

ақшалай телемдердің кепілдік берілген ең төменгі мөлшері; 

— біліктілік санаты (разряды) — орындалатын жұмыстардың 

күрделілігін көрсететін, қызметкердің біліктілігіне қойылатын талаптар 

деңгейі; 

— бітімгерлік комиссиясы — ұжымдық еңбек дауын тараптарды 

бітімге келтіру жолымен реттеу үшін жұмыс берушілер мен қызметкерлер  

(олардың өкілдері) арасындағы келісім бойынша құрылатын орган; 

— демалыс — жұмыс орны (лауазымы) мен осы Кодексте белгіленген 

жағдайларда орташа жалақысын сақтай отырып, қызметкердің жыл сайынғы 

үзіліссіз тынығуын қамтамасыз ету немесе әлеуметтік мақсаттар үшін 

қызметкерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату; 

— еңбек — адам мен қоғамның өміріне және қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды 

жасауға бағытталған адам қызметі; 

— еңбекке ақы төлеу — осы Кодекске және Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 

келісімдерге, еңбек шартына, ұжымдық шартқа және жұмыс берушінің 

актілеріне сәйкес қызметкерге еңбегі үшін берілетін сыйақының міндетті 

төлемін жұмыс берушінің қамтамасыз етуіне байланысты қатынастар жүйесі; 

— еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік 

орта мен еңбек процесінің қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық- 

эпидемиологиялық шаралар мен құралдар кешені; 

— еңбек жағдайлары — еңбекке ақы төлеу, нормалау, жұмыс уақыты 

мен тынығу уақытының режимі жағдайлары, кәсіптерді (лауазымдарды) қоса 

атқару, қызмет көрсету аймағын ұлғайту, уақытша жұмыста болмаған 

қызметкердің міндеттерін атқару, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

тәртібі, техникалық, өндірістік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ тараптардың 

келісуі бойынша өзге де еңбек жағдайлары; 

— еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган — еңбек қатынастары 

саласындағы мемлекеттік саясатты Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы; 

— еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық 

бөлімшелері — еңбек жөніндегі уәкілетті органның тиісті әкімшілік-аумақтық 

бірлік шегінде еңбек қатынастары саласындағы өкілеттіктерді Қазақстан 
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Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асыратын құрылымдық 

бөлімшелері; 

— еңбек қатынастары — Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасында, еңбек шартында, ұжымдық шартта көзделген құқықтар мен  

міндеттерді жүзеге асыру үшін қызметтер мен жұмыс берушінің арасында  

туындайтын қатынастар; 

— еңбек қауіпсіздігі — еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды 

және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болғызбайтын іс-шаралар 

кешенімен қамтамасыз етілген қызметкерлердің қорғалу жай-күйі; 

— еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мониторингі — өндірістегі 

еңбек қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін қадағалау жүйесі, 

сондай-ақ еңбек қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін бағалау мен 

болжау; 

— еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтер — 

эргономикалық, санитарлық-эпидемиологиялық, психофизиологиялық және 

еңбектің қалыпты жағдайларын қамтамасыз ететін өзге де талаптар; 

— еңбек міндеттері — қызметкер мен жұмыс берушінің Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, жұмыс берушінің 

актілерінде, еңбек шартында, ұжымдық шартта келісілген міндеттемелері; 

— еңбек стажы — қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға 

жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақыт; 

— еңбек тәртібі — жұмыс беруші мен қызметкерлердің Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, сондай-ақ келісімдерде, 

еңбек шартында, ұжымдық шартта, жұмыс берушінің актілерінде, құрылтай 

құжаттарында белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындауы; 

— еңбекті қорғау — құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру- 

техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактика, оңалту 

және өзге де іс-шаралар мен құралдарды қамтитын, еңбек қызметі процесінде 

қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жүйесі; 

— еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор — еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге асыратын 

қызметкерлер өкілі; 

— еңбектің қауіпсіз жағдайлары — жұмыс берушінің қызметкерге 

зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсері болмайтындай не 

олардың әсер ету деңгейі қауіпсіздік нормаларынан аспайтындай етіп жасаған 

еңбек жағдайлары; 

— жалақы — қызметкердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың 

күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайына байланысты еңбек үшін 
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төленетін сыйақы, сондай-ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы 

төлемдер; 

— жеке қорғану заттары — қызметкерді зиянды және (немесе) қауіпті 

өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар, соның ішінде 

арнайы киім; 

— жұмыс орны — қызметкердің еңбек қызметі процесінде еңбек 

міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны; 

— қызметкер — жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және 

жеке еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға; 

— негізгі жалақы — жалақының тарифтік ставка, лауазымдық айлықақы, 

кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын, салыстырмалы түрде тұрақты 

бөлігі және еңбек заңнамасында, салалық келісімде, ұжымдық шартта және 

(немесе) еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттағы төлемдер; 

— өндірістегі жазатайым оқиға — өзінің еңбек (қызмет) міндеттерін 

нөмесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы кезінде, қызметкердің 

өндірістік жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы 

салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты 

айрылуына, кәсіптік ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған зиянды  

және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың қызметкерге әсер етуі; 

— өндірістік жабдық — машиналар, тетіктер, құрылғылар, аппараттар, 

аспаптар және жұмысқа, өндіріске қажетті өзге де техникалық құралдар; 

— өндірістік жарақат — қызметкер еңбек міндеттерін орындау кезінде 

алған, оның еңбекке қабілеттілігін жоюға әкеп соққан, денсаулығының 

зақымдануы; 

— ұжымдық шарт — ұйымдағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын 

реттейтін, қызметкерлер ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша 

келісім нысанындағы құқықтық акт; 

— хабарлама — қызметкердің немесе жұмыс берушінің жазбаша өтініші 

не өзге тәсілмен (курьерлік почта, почта байланысы, факсимильді байланыс  

және электрондық почта арқылы) берілген өтініштер; 

— іссапар — жұмыс берушінің өкімі бойынша қызметкерді тұрақты 

жұмыс орнынан тыс жерге белгілі бір мерзімге еңбек міндеттерін орындау 

үшін жіберу, сондай-ақ қызметкерді басқа жерге оқуға, біліктілігін арттыруға 

немесе қайта даярлауға жіберу. 
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