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Кіріспе 

 

Қоршаған ортаның талабына сай кәсіпорынның сертификатталуы үшін 

және еңбек шартын бақылау және бағалау үшін негіздеме еңбек қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық әдістеріне еңбек шарты бойынша 

жұмыс орындарын аттестаттауды жатқызу керек. 

Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау - бұл  ауыр 

жұмыспен және (немесе) зиянды және қауіпті еңбек шартымен жұмысбасты 

жұмыскерлерге өтемақы мен жеңілдіктер беру құқығын растау немесе кейінге 

қалдыруға, өндірістік объектілер мен жабдықтарды сертификаттауға, еңбек 

шартын жақсартуға және қалыптастыруға бағытталған шараларды жүргізу үшін 

жұмыс орындарын есепке алу және талдау жүйесі. 

Жұмыс орындарын аттестаттауды №1457 2011 ж. 5-желтоксанындағы 

ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілген еңбек шарты бойынша өндіріс 

объектілерінің міндетті кезеңді аттестаттау  тәртібіне сәйкес жүргізу  қажет. 

Аттестаттауды жүргізу кезінде келесілерді орындау қажет: 

- қолданыстағы шарттың гигиеналық бағалануын және еңбек 

сипаттамасын анықта; 

- жұмыс орындарының жарақат қауіпсіздігін бағалау; 

- жеке қорғау құралы арқылы жұмыскерлердің қамтамасыз етілуін 

бағалау. 

Аттестаттау нәтижесі бойынша еңбек шартының талаптарына сай 

өндірістік объектілерді  сертификаттау жүзеге асырылады. 

Аттестаттауды жүргізудің негізгі міндеттері: 

1) еңбек шарты бойынша техника-экономикалық шараларды 

жоспарлау және жүргізу; 

2) еңбек шартының талаптарына сай өндірістік объектілерді 

сертификаттау; 

3) жұмыскерерлерге жеңілдіктер мен өтемақы беруге негіздеме; 

4) кәсібімен байланысты аурулар туралы мәселелерді шешу және т.б. 

Жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізген кезде төмендегілерді орындау 

керек: 

5) аттестаттауды өткізуге дайындық; 

6) жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу; 

7) еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудың 

нәтижесін талдау және рәсімдеу; 

8) еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау нәтижесін 

жүзеге асыру. 

 

1 дәріс. Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша аттестаттаудан 

өткізу 

 

Дәрістің мазмұны. Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша 

аттестаттаудың негізгі түсінігі  және  міндеттері. Жұмыс орындарын 

аттестаттаудан өткізуге дайындау және мерзімдері. Еңбек шарты бойынша 
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жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізудің нормативті негізі. 

Дәрістің мақсаты. Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша 

аттестаттаудан өткізу  және дайындау. 

 

1.1 Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша аттестаттаудың 

негізгі түсінігі  және  міндеттері. 

 

Жұмыс орындарын еңбек шарты   бойынша аттестаттау деп еңбек шарты 

бойынша жұмысты сертификаттауды жүзеге асыру үшін құжаттарды дайындау, 

жұмыскерлерді еңбек шартымен таныстыру мүмкіндігіне ие болу, еңбек 

шартын жақсарту бойынша шаралар кешенін анықтау үшін жұмыс орындарын 

аттестаттауды және зерттеу жүйесін айтады. 

Егер аттестаттау нәтижесі бойынша еңбек шарты зиян және қауіпті 

болып саналса ауыр жұмыстармен және еңбек шартының зиянды немесе 

қауіпті жұмысбастылықта жұмыскерлерге өтемақы мен жеңілдіктер беру 

құқығын растау қажет. 

ҚР Еңбек кодексінің «Еңбек шарты бойынша өндірістік объектілерді 

аттестаттау» 320-1 ст. сәйкес жұмыскерлердің міндеті кәсіпорындарда, 

ұйымдарда және т.б. еңбек шарты бойынша жұмыстың кезекті 

сертификатталуы арқылы жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша 

аттестаттаудан өткізу болып табылады.  Аттестаттаудан өткізу және 

нәтижелерін рәсімдеудің тәртібін «еңбек процесінің ауырлығы мен 

қауырттығы, өндірістік ортаның зиянды және қауіпті факторларының 

көрсеткіштері бойынша еңбек шартын классификациялау және бағалаудың 

Гигиеналық критериі» Р2.2.755-99 нұсқауының ережесіне сәйкес өзгертулер 

мен түзетулермен   № 1457  2011 ж. 5 желтоксанында ҚР Үкіметінің 

қаулысымен бекітілген «еңбек шарты бойынша өндірістік объектілерді міндетті 

кезеңді аттестаттау Ережесіне» сәйкес орындау керек. «Ұйымдарда еңбек 

қорғауды басқаруға жалпы талап «ССБТР12.0.0-06-2002 ГОСТ бойынша 

жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша аттестаттауды өндірісте еңбек 

қорғауды басқару жүйелерін енгізу және функциялау бағытының бірі деп 

есептеген. 

ҚР Еңбек кодексінің «Өндіріс объектілерін еңбек шарты бойынша 

аттестаттау» 320-1. ст. талаптарына сәйкес жұмыс беруші ұйымдарда еңбек 

шарты бойынша жұмысты кезекті сертификаттау арқылы жұмыс орындарын 

еңбек шарты бойынша аттестаттаудан өткізуге кепіл болуға міндетті. 

Жұмыс орындарын аттестаттауды ұйымдық-құқықтық түрге және ұйым 

меншігінің түріне тәуелсіз жұмыс беруші үшін міндетті деп санау қажет. 

Жұмыс орындарын аттестаттау еңбек қорғау бойынша жұмыстарды 

сертификаттауға дайындау, сонымен қатар кәсіптік қауіп-қатерді анықтау  

кезеңдерінің бірі болып табылады. 

Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша аттестаттау нақты еңбек 

шартының гигиеналық бағалануын және жұмыстың ауырлығы мен 

қауырттылығы бойынша еңбек сипаттамасының анықталуын, жеке қорғау 

құрал арқылы жұмыскерлердің қамтамасыз етілуін тіркеу және жұмыс 
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орындарының жарақат қауіпсіздігін бағалауды қарастыруы керек. 

Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау кезінде келесі 

мәселелер шешілуі керек: 

1) жұмыс орындарында зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың 

болуын анықтау және олардың мөлшерлік талдауын жүргізу; 

2) қолданыстағы нормативті құқықтық актілерге сәйкес еңбек шартын 

жақсарту және қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жасау және енгізу; 

3) қарастырылған заңнама тәртібінде ауыр, зиянды және (немесе) 

қауіпті жұмыстармен жұмыс басты жұмыскерлерге жеңілдік пен өтемақы 

ұсыну үшін негіздеме беру; 

4)  жұмыс орындаушыларды жұмыс орнындағы еңбек шартымен 

таныстыру; 

5) егер жұмыскерлердің денсаулығы мен өміріне тікелей қауіп төніп 

тұрса, цехтың, өндірістік жабдықтың, технологияның өзгерісін токтату туралы 

мәселені шешу; 

6) еңбек шартының нақты жай-күйі туралы, қолайсыз еңбек шартына 

төленетін өтемақы мен жеңілдіктер туралы статистикалық есеп беруді құру; 

7) еңбек қорғау бойынша жұмыстарды сертификаттау бойынша 

құжаттар дайындау; 

8) қажет жағдайда еңбек қорғау жөнінде заң бұзуда кінәлі лауазымды 

тұлғаға әкімшілік-экономикалық шаралар қолдану қажет. 

Жұмыс орындарын аттестаттау келесі бағыттар бойынша жүргізілуі 

керек: 

- зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың мөлшерлі бағалануын 

оларды өлшеу негізінде қоса отырып гигиеналық көрсеткіштер бойынша еңбек 

шартын талдау; 

- еңбек процесінің ауырлығы мен қауырттылығын талдау, жұмыстың 

ауырлық категориясын анықтау; 

- қауіпсіз еңбек әдісімен оқу жүйесінің міндетті бағалануы арқылы 

жұмыс орындарының жарақат қауіпсіздігін талдау; 

- тексеру мерзімі және сақтау бойынша талаптарды ескере отырып жеке 

қорғау құралдарымен жұмыскерлердің қамтылуын талдау. 

 

1.2 Жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізуге дайындау және 

мерзімдері 

 

Аттестацияны өткізу мерзімінің еңбек сипаттамасы (жаңа жабдықты 

енгізу, технологиялық процестердегі өзгеріс) мен шарттың өзгеруінен бастап 

ұйымдармен анықталуы мүмкін, алайда соңғы зерттеулер мен өлшеулерді  

белгілі уақытынан бастап кем дегенде бір рет 5 жылда жүргізу. 

«Еңбек шарты бойынша өндірістік объектілерінің міндетті кезеңді 

аттестаттау тәртібіне» сәйкес міндетті қайта аттестаттауға өндірістік 

жабдықтарды және т.б. ауыстырғаннан кейін технологиялық процестің өзгерісі 

болған, сонымен қатар табылған бұзушылықтарды жоюды тексеру мақсатында 

еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу кезінде 
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бұзушылықты тапқан жағдайда қадағалау және бақылау органдарының талабы 

бойынша жұмыс орындары ұшырауы керек. 

Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша аттестаттауға дайындаған 

кезде олардың көрсеткіштерінің нақты мәндерін анықтау мақсатында, сандық 

бағалауға жататын өндірістік ортаның қауіпті және зиянды факторларын 

анықтау және жұмыс орындарының тізімін құрып бекіту қажет. 

Жұмыс орындарын еңбек шарты бойынша аттестаттаудан өткізу туралы 

бұйрықта  аттестаттық комиссияны тағайындау керек, еңбек шарты бойынша 

жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу кестесі мен мерзімін анықтау қажет. 

Аттестаттық комиссияның міндеті: 

1 )  әдістемелік нұсқаулық және оның барлық кезеңдеріне жұмыс 

жүргізуді бақылау; 

2) жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу және оны үйренуді 

ұйымдастыру үшін қажетті нормативті-анықтамалық базаларды қалыптастыру; 

3 )  еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау және жұмыс 

орындарын кейіннен де пайдалану арқылы шешім қабылдау, яғни оларды 

аттестатталған, шартты аттестатталған немесе аттестатталмаған деп мойындау; 

4) еңбек шартын жақсарту және қалпына келтіру бойынша ұсыныстар 

жасау, еңбек қорғау бойынша талаптарға сай олардың сертификатталуына 

ұйым бөлімшелерінің (өндіріс объектілері) дайындығы туралы ұсыныстарды 

енгізу. 

 

1.3 Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудан 

өткізудің нормативті негізі 

 

1. Қолдану аймағы мен жалпы ережені анықтайтын Нұсқаулық - 

Р2.2.2006-05 бойынша, өндірістік ортаның зиянды және қауіпті 

факторларының көрсеткіштері бойынша еңбек шартының классификациясы 

мен бағасының гигиеналық критерилері нормативтік сілтемелерден құралады, 

құжатта пайдаланылған негізгі түсініктерді қарастырады, өндірістің 

зияндылық және қауіптілік дәрежесі бойынша еңбек шартының  

классификациясы мен бағасының гигиеналық критерилерінің сипаттамасынан 

тұрады, өндірістік орта мен еңбек процесінің факторларын өлшеу және 

бағалауға жалпы әдістемелік тәсілді сипаттайды, өндірістік ортаның 

көрсеткіштері бойынша еңбек шартының бағалануының мысалын келтіру 

арқылы 12 қосымшадан құралады; 

2. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, өзара байланысқан 

мемлекеттік стандарттар кешені болып табылатын еңбек қауіпсіздігінің 

жүйелер стандарты (ЕҚЖС); 

3. Оның өмір тіршілігінің қолайлы шарттарын қамтамасыз етуге оның 

мекендеуі және талабының факторлар ортасының адам үшін қауіпсіздік және 

зарарсыз критерилерін анықтайтын нормативті актілер болып табылатын 

санитарлық ережелер, нормалар және гигиеналық нормативтер (30.12.2014 ж. 

жағдай бойынша өзгерістер мен қосымшалар); 
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4. Аса ауыр және аса зиян еңбек шартымен жұмыс істеу көрсеткіштері, 

өндіріс, жұмыс, мамандық, сонымен қатар ауыр және зиянды еңбек шартымен 

жұмыс істеу көрсеткіштері, өндіріс, жұмыс, мамандық аталатын аса зиянды 

және аса ауыр еңбек шартымен жұмыс (№1930 1999 жылғы 19 

желтоксанындағы Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысы) 

(25.05.2010 ж. өзгерістер мен тізетулер бар) істеудегі, жер асты және ашық тау 

жұмыстарындағы көрсеткіштер және өндірістер, жұмыстар, мамандықтар, 

лауазымдар тізімі; 

5. Қысқартылған ұзақ жұмыс уақытына және жыл сайынғы ақылы еңбек 

демалысына (№182-п 2007 жылғы 31 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы 

халқының еңбек және әлеуметтік қорғау Министрінің Бұйрығы) құқық 

берілетін зиянды (аса зиянды) және (немесе) ауыр (аса ауыр), қауіпті (аса 

қауіпті) еңбек шарты бар өндірістер, цехтар, мамандықтар Тізімін қолдану 

бойынша Нұсқаулық; 

6. Қысқартылған ұзақ жұмыс уақытына және жыл сайынғы ақылы еңбек 

демалысына (№182-п 2007ж. 31 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы 

халқының еңбек және әлеуметтік қорғау Министрінің Бұйрығы) (27.04.2012 ж. 

жағдай бойынша өзгертулер мен түзетулермен) құқық берілетін зиянды (аса 

зиянды) және (немесе) ауыр (аса ауыр), қауіпті (аса қауіпті) еңбек шарты бар 

өндірістер, цехтар, мамандықтар Тізімін қолдану бойынша Нұсқаулық; 

мысалы: кернеуі 500 000  В және одан жоғары электр желілеріндегі сынау мен 

өлшеулер бойынша электрмонтер жұмыс істейді, кернеуі 500 000  В және одан 

жоғары электр қосалқы станциясын күту және жөндеумен жұмыс істейтін, 

электр жабдығын жөндеу бойынша қосалқы станциялар мен электрмонтердің 

қызмет көрсетуі бойынша электрмонтер; 

7.  Жұмыскерлерге сүт, емдік-профилактикалық тағам, арнайы киім 

және басқа да жеке қорғау құралдарын беру тәртібі, жұмыскерлерді ұжымдық 

қорғау құралдарымен, санитарлы-тұрмыстық бөлмелермен және жұмыскерлер 

қаражатының есебінен құрылғылармен қамтамасыз ету; Жұмыскерлердің 

қаражатының есебінен (№ 1458 2011 жылғы 5 желтоксандағы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің Қаулысы) (23.07.2013ж. жағдай бойынша өзгерстер) 

жұмыскерлерге сүт, емдік-профилактикалық тағам беру мөлшері. 

8. Жұмыскерлерге ауыр жүкті жылжыту және ауыстырудың шекті 

мөлшеріне, он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің еңбегін қолдануға 

тыйым салынатын жұмыстардың тізімі, және әйелдің еңбек етуіне тыйым 

салынатын жұмыстардың тізімі (№ 1220 28 қазанындағы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің Қаулысы). Мысалы: атом электр станциясы, 

геологиялық барлау және топографиялық-геодезиялық жұмыстар, көмірді 

және кен рудасын өндіру және байыту, металлургия өндірісі (қара және түрлі-

түсті металлургия), құю жұмыстары. 
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1.4 Аттестаттаудан өткізу тәртібі 

 

1 кесте - Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу 

кезеңдері 
№ 

р/с 

Іс-шаралар Мер 

зім 

Орын 

даушы 

лар 

 

1 2 3 4 

1. Еңбек  шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау арқылы бұйрық 

шығару және дайындық 

  

2. 
Қажетті нормативтік құжаттамаларды қалыптастыру және іріктеу 

  

3. Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу тәртібі 

мен жұмыскерлерді оқыту 

  

 

4. 

Жеке қорғау құралдарына, өндіріс құралдарына, өндірістік факторларға 

сәйкес жұмыс орындарының толық тізімін құру 

  

5. Хаттама бланктерін, аттестаттау карталарын, жұмыс орындарының 

тізімдемелерін және т.б. дайындау 

  

 

6. 

Өндірістік факторлардың көрсеткіштерінің мәндерінің өлшенуін 

орындау. Хаттамалар толтыру 

  

 

7. 

Өндіріс құралдарының (жабдық, аспап және т.б.) жарақат қауіпсіздігін 

талдау және бағалау 

  

 

8. 

Жұмыскерлердің жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалау 

және талдау. Хаттамалар рәсімдеу 

  

9. Талаптарға сай еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 

карталарын толтыру 

  

10. Бөлімшелерде еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 

нәтижесі бойынша тізімдемелерді рәсімдеу 

  

 

11. 

Ұйымдарда еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 

нәтижесі бойынша жиынтық тізімдемені рәсімдеу 

 

  

12. Ұйымдарда еңбек шартын жақсарту және қалпына келтіру бойынша 

шаралар жоспарын құру 

  

13. Аттестаттық комиссияның мәжілісін өткізу. Қорытынды хаттаманы 

қабылдау 

  

14. Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелерін 

бекіту туралы бұйрық шығару 

  

 

 

1.5  Жұмыс орындарын тіркеу 

 

Жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу және дайындаудың негізгі 

кезеңдерінің бірі - ол қолданыстағы ұйымдарда және тұрақты немесе уақытша 

жұмыс орындарын тіркеу. 

Жұмыс орны  –  бұл өндірістік міндеттерді бірге орындайтын, 

жұмыскердің немесе жұмыскерлер тобының еңбек қызметін уақытша немесе 

тұрақты жүзеге асыруы қажет еңбек және жабдықтың қажетті құралдарынан 
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тұратын кеңістікті аймақ. Жұмыс орнын кәсіпорынның өндірістік-

технологиялық құрылымның бір бөлігі деп есептеген дұрыс, ол 

технологиялық (өндірісті) процестің белгілі бір бөлігін орындауға арналған 

және еңбек және басқа да қолданыстағы нормалар мен нормативтерге сәйкес 

талатармен жабдықталуы керек. 

Жұмыс орындарын тіркеу үшін негізгі классификациялық критерийлер - 

ол: 

1) жұмыс орнын пайдалану сипаты. 

Жұмыс орнын пайдалану сипатына байланысты келесілерге бөлу керек: 

- Өндіріс жоспарында ағымда бекітілген; 

- жұмыста қолданылмайтын қажет емес заттар; 

- резервтік, яғни жоспардан тыс шарттарда жұмыс істеуге арналған; 

2) жұмыстық кәсіптердің атауы; 

3) анықталған  жұмыс орнындағы жұмыскерлердің саны: 

-  жеке, бір ауысымға жұмыс істейтін бір жұмыскер; 

- ұжымдық, жеке жұмыстық аймаққа олардың әрбірі бекітілмей жұмыс 

істейтін бірнеше жұмыскерлер. 

Ұжымдық жұмыс орны химиялық өнеркәсіпке, мұнай химиялық, 

металлургиялық және тағамдық ішкі салалар қатарына, сонымен қатар ірі 

көлік  (ұшақ, теңіз және өзен кемелері, локомотивтер) құралдарына тән.  

Мұндай жағдайда бір агрегат бір емес бірнеше жұмыскерлерге қызмет етеді.             

Мысалы, металлургиялық зауыттағы ірі прокатты  орнақ бір уақытта 120 

жұмыскерді қамтамасыз етеді; 

4) еңбектің механикаландыру дәрежесі. Келесі жұмыс түрлерін 

көрсетуге болады: 

- роботтехникалық кешен - автоматтарда, автоматтандырылған 

агрегаттарда, қондырғылар мен аппараттарда; 

- машина, станоктардың, механизмдердің көмегімен механикаландыру 

тәсілімен. 

- машиналар мен механизмдерді қолдану арқылы қолмен; 

- машина мен механизмдерді қолданусыз қолмен; 

- машиналар мен механизмдерді баптау және жөндеу; 

5) еңбек шарты. Еңбек шарты бойынша жұмыс орындарын 

төмендегілерге бөлуге болады: 

- қауіпсіз; 

- ауыр және зиянды еңбек шарты бар; 

-аса ауыр мен аса зиянды еңбек шарты бар; 

6) өндірістің ерекшелігіне байланысты жұмыс түрлері, технологиялық 

процестер, өндірістер сипаты бойынша өндірістің технологиялық дайындығы 

және т.б сияқты жұмыс орындарының қосымша біліктілік белгілері 

пайдаланылуы мүмкін. 

Есепке алу күніне қолданыстағы және қолданыста емес, қамтылған 

немесе қамтылмаған жұмыс күшімен, сонымен қатар резервтік және оқу 

жұмыс орны ескерілуі қажет. 
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Талдаудан тыс тіркеу кезінде қондырылған жабдықтың немесе 

өндірістік ауданның бірде бір бірлігі қалмауы керек. 

Жұмыс орны екі рет тіркеле алмайды. 

Төмендегі жұмыс орындары мойындалмайды: 

- бұрғылау, қайрау және  басқа да білдектер, көтеріп-тасымалдағыш 

құрал және т.б. бекітілген жұмыскерлері жоқ жалпы пайдалану жабдықтары 

бар жұмыс орындары; 

- жөндеуде немесе жөнделген, бірақ акті бойынша пайдалануға 

берілмеген, сонымен қатар демонтаждалған жабдықтары бар жұмыс 

орындары. 

Жұмыс орындарының санын анықтау үшін қолдануға болатын әдістер: 

– тура есеп. 

Есеп әрбір бірліктің бір жұмыскермен қызмет ету кезінде  жиынтықтар, 

машина құралы, машиналар, механизмдер, технологиялық және ұйымдық 

жабдықтау кешендері бойынша жүргізілуі керек. Негізгі және бірлескен 

жұмыс бойынша жұмыс аймағын екі жұмыс орнымен есептеуге болады. 

Бір жұмыс орны ретінде жабдықтың бірнеше бірліктерін ескеруге 

болады, мысалы: бір жұмыскермен қолданыстағы норма бойынша қызмет 

көрсетілген көп машина құралы, көп жиынтықты қызмет ету. 

Автомобильдерде, тракторларда және т.б. жұмыс істейтін 

жүргізушілердің, механизаторлардың жұмыс орындарының саны, 

машиналардың саны және қызмет көрсетудің қолданыстағы нормасы 

бойынша есептелуі керек; 

– анықталған қызмет көрсету аймақтары бойынша, мысалы: өндірістік 

және қызметтік бөлмелердің еден жуушыларының,  курьерлердің және т.б. 

жұмыс орындары; 

– жұмыс посты бойынша, мысалы: күзет, бақылау, диспетчер және т.б. 

жұмыскерлерінің жұмыс орындары; 

– өндірістің жеке түрлері үшін жұмыс орындарының саны нормативті 

еңбек сыйымдылығының негізінде, яғни жұмыс түрі бойынша, өндірістік 

процестер немесе олардың толық бөлімдері бойынша,  мысалы: тас 

қалаушылардың, сылақшылардың, бетоншылардың, монтаждаушылардың 

және т.б. жұмыс орындары анықталуы мүмкін; 

– жоғарыда айтылған әдістердің бірін анықтай алмайтын 

жұмыскерлердің жеке категорияларының жұмыс орындары жұмыстың 

көлеміне және еңбек өндірулігіне байланысты саны мен басқа еңбек 

нормасының бекітілген нормативі бойынша есепке алынуы керек. 

Кез келген жұмыс орны ол бір, екі немесе одан да көп ауысымда 

пайдаланыла ма, соған байланысты біреу ретінде ескерілуі керек.  Барлық 

жұмыс кезеңінде пайдаланылуы мүмкін жұмыс орындары үшін олар есепке 

алу күнінде жұмыс істейтін немесе істемейтіндігіне (уақытша, кезеңді әрекет) 

байланыссыз, оларды пайдаланудың орташа жылдық ұзақтығы көрсетілуі 

қажет. 
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Бақылау сұрақтары: 

1) жұмыс орнын аттестаттауға анықтама беріңіз. 

2) жұмыс орнын аттестаттаудың негізгі міндеттерін көрсетіңіз. 

3) жұмыс орындарын аттестаттауға дайындау кезіндегі шараларды 

атаңыз. 

4) жұмыс орнының анықтамасын беріңіз. 

5) қандай жұмыс орны тұрақты деп аталады? 

6) қандай жұмыс орнын ұжымдық жұмыс орны деп атайды? 

7) аттестаттық комиссияның құрамын көрсетіңіз? 

 

 

2 дәріс. Аттестаттаудан өткізу кезінде бағалауға жататын факторлар 

 

Дәрістің мазмұны. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Жіктеу. 

Еңбек шартының кластары. Зиянды еңбек шарты. 

Дәрістің мақсаты. Аттестаттаудан өткізу кезінде бағалауға жататын 

факторлар. 

 

«Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Жіктеу».12.0.003-74 ССБТ 

Стандарты өндірістік ортаның зиянды және қауіпті факторлары үшін келесі 

жіктеулерді анықтайды. Өндірістік ортаның барлық факторлары 

төмендегілерге бөлінуі мүмкін: 

- физикалық; 

- химиялық; 

- биологиялық; 

- психофизиологиялық. 

Физикалық қауіпті және зиянды  өндірістік  факторларға мыналарды 

жатқызуға болады: қозғалатын машиналармен  механизмдер, өндірістік 

жабдықтың қозғалатын кедергілері жоқ, әртүрлі көтеріп-тасымалдағыш 

құрылғылар және жылжымалы жүктер, өңделген материалдың шашыраған 

бөлшектері, электр тогы, жабдық бетінің және өңделген материалдың жоғары 

температурасы, қозғалатын бұйым, материалдар, қылау және аспаптармен 

жабдықтардың бетіндегі әркелкілік, тиімді немесе рұқсат берілген 

микроклиматтық шартқа сәйкескелмейтін, бұзылған құрылымдар, шу 

деңгейінің артуы, дірілдер, ультрадыбыстар, электрмагниттік сәулелену, 

жұмыстық аймақтың жеткіліксіз немесе шамадан тыс жарықтануы, жұмыс 

орнының жер бетіне едәуір биіктікте орналасуы (2,5 метр және одан көп). 

Адам ағзасына әсер ету сипаты бойынша химиялық қауіпті және зиянды 

өндірістік факторларды келесі топшаларға бөлу қажет: жалпы уландырғыш, 

тітіркендіргіш, канцерогенді (ісіктің дамуын тудырушы), мутогенді (ағзаның 

жыныстық жасушасына әсер ететін). Бұл факторлар тобына бериллийді, 

қорғасынды, қоланы және жезді, зиянды толтырғыштары бар кейбір 

пластмассаларды өңдеу кезінде түзілетін бензол және толуол жұбы, көміртек 

оксиді, күкіртті ангидрид, азот қышқылдары, қорғасын аэрозолі және т.б. 

сияқты сансыз көп жұптар мен газдарды жатқызуға болады. 
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Сонымен қатар олармен жанасқанда тері қабатының химиялық күйуін 

тудыруы мүмкін агрессивті сұйықтықтар. Химиялық факторлардың әсері 

тыныс алу ағзасы, асқазан-ішек жолдары, тері қабаттары және шырышты 

қабыршақтары арқылы адам ағзасына ену кезінде болуы мүмкін. 

Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға патогенді 

микроағзалар (бактериялар, вирустар және т.б.) және олардың өмір 

тірішілігінің өнімдерін, сонымен қатар микроағзаларды (өсімдіктер және 

жануарлар) жатқызуға болады. 

Психофизиологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға 

статикалық және динамикалық жүктемелер, талдағыштардың қатты күштенуі, 

еңбектің бірқалыптылығы, эмоциялық жүктемелер т.б. сияқты физикалық 

және жүйке-эмоциялық шамадан тыс жүктелін жатқызуға болады.  Қауіпті 

және зиянды өндірістік факторлар адам ағзасының жай-күйіне маңызды әсерін 

тигізуі мүмкін. 

Өндірістік шу мен діріл адамның жұмысқа қабілеттілігін және құлақтың 

естігіштігін күрт төмендетуі мүмкін, жиі бас ауруы пайда болады және жүйке 

жүйесінің бұзылуы, назар аудару және концентрациясысының төмендеуі 

бақыланады, жоғары шу деңгейі жүрек тамырының қызметіне жиі әсер етеді, 

асқазан жарасы ауруын тудыруы мүмкін. 

Дұрыс ұйымдаспаған және жеткіліксіз жарықтандыру жағдайында 

тұрақты жұмыс істеген кезде көру органының қызметі нашар жағына қарай 

өзгеруі мүмкін, кәсіби алыстан нашар көрушілік, жиі бас ауруы пайда болады, 

көздің түйілуі, жалпы шаршаңқылық артады, жұмысқа қабілеттілігі төмендейді, 

гипертониялық аурулардың белгісі пайда болады. 

Улы заттармен жұмыс істеген кезде жедел және созылмалы улану, 

сонымен қатар есекжем, демікпе, аллергия және т.б. сияқты аурулар пайда 

болуы мүмкін. Тозаңдалған ауаны жұтқан кезде тозаңның ірі бөлшектері 

жоғарғы тыныс алу жолдарында тұрып қалады, ал орташа және ұсақтары 

тыныс алу органына терең түсуі мүмкін. Терең және қатты тыныс алған 

сайын, мысалы ауыр физикалық жұмыс істеген кезде тозаңның көп мөлшері 

бронх қабынуы, пневмония, пневмокониоз сияқты ауруларды тудырып ағзада 

тұрып қалады. 

Еңбек шартын талдау қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың, 

еңбектің ауырлығы мен қауырттылығының нақты мәндерін анықтауды 

қарастырады. 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың мөлшерлі талдауы 

ұжымдық және жеке қорғаудың түзетуші және тиімді қолданыстағы 

құралдарында технологиялық регламентке сәйкес жұмыс уақытында орындауы 

қажет өлшеулер негізінде жүргізіледі. 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың көрсеткіштерін өлшеу, 

еңбек процесінің ауырлығы мен қауырттылық көрсеткіштерін анықтауды 

ұйымның өзінің зертханалық бөлімшелері жүзеге асыруы мүмкін. Ұйымдарда 

осыған қажетті техникалық құралдар мен нормативті-анықтамалық базалар 

жетіспеген кезде мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау 

орталықтары, көрсетілген өлшеулердің орындалу құқығына аккредиттелген 
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(аттестатталған) басқа да зертханалар тартылуы керек. 

Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың деңгейлерін өлшеу 

нәтижелері хаттамамен рәсімделеді.  Хаттаманың түрі нормативтік құжатта 

көрсетілген. 

Өндірістік факторлардың деңгейлерін өлшеу хаттамасына келесі 

деректер кіруі қажет: 

- жұмыс орны ұйымдарының бөлімшелерінің атауы және коды; 

- өлшеу жасаған күні; 

- өлшеу жүргізуге тартылған ұйымның атауы (немесе оның бөлімшесі); 

- өлшенген өндірістік факторлардың атауы; 

- аспаптың, құрылғының атауы, тексерген күні және тексеру туралы 

куәліктің нөмірі; 

- өлшеу жүргізілетін негізде нормативтік құжатты көрсету арқылы 

өлшеуді  жүргізу тәсілі; 

- өлшеу жүргізу орны, өлшеу нүктесі көрсетілген бөлменің жоспары; 

- сыртқы ортаның өлшенген көрсеткішінің нақты мәні; 

- өлшеуді жүргізген жұмыскердің және өлшеу жүргізген жердің 

объектісінің әкімшілігінің өкілінің лауазымы, тегі және қолы; 

- өлшеу жүргізген ұйымның (немесе оның бөлімшелерінің) мөрі, жауапты 

тұлғаның қолы. 

Өлшеу нәтижелері Р2.2.755-99 - Нұсқаулықтың еңбек процесінің 

ауырлығы мен қауырттылығы, өндірістік ортаның зиянды және қауіпті 

факторларының көрсеткіштері бойынша еңбек шартының бағасы мен 

жіктелуінің Гигиеналық критерилерімен салыстырылуы қажет. 

Бағалау критерилері қолданыстағы гигиеналық нормативтерден және   

осы еңбек шарттары мен адам ағзасының және оның жұмыс қабілеттілігінің 

функционалдық жағдайына көрсеткіштердің әсерінен өндірістік ортаның нақты 

көрсеткіштерінің және еңбек процесінің ауырлық көрсеткішінің айырмашылық 

дәрежесі бойынша еңбек шартының бөлінуіне негізделген. 

«Еңбек процесінің, ауырлығы мен қауырттылығының,  өндірістік 

ортаның зияндылығы мен қауіптілігінің көрсеткіштері бойынша еңбек 

шартының бағалануы мен жіктелуінің гигиеналық критерилері» ережесіне 

сәйкес еңбек шарттарын төрт класқа бөлуге болады. 

Қауіпсіз еңбек шарты - бұл күнделікті жұмыста (демалыс күндерінен 

басқа), бірақ барлық жұмыс өтілімінде аптасына 40 сағаттан көп емес зиянды 

өндірістік факторлардың деңгейлері жұмыскерлердің және оның ұрпақтарының 

денсаулығында ауытқуларды және ауруларды тудыра алмайды. Қауіпсіз еңбек 

шарты деп зиянды және қауіпті өндірістік факторлар абсолютті болмаған 

кезіндегі еңбек шарты деп есептеуге болады. Қауіпсіз еңбек шарты өз 

кезегінде 2 класқа бөлінеді: 

1 класс - тиімді еңбек шарты, оларға өзінің кәсіби 

міндеттерін сақтай отырып, өзінің денсаулығы мен жұмысқа 

қабілеттілігінің жеткілікті деңгейін сақтайтын өндірістік ортаның 

факторлары және жұмыстың ауырлық көрсеткіші тән.  

2 класс - өндірістік ортаның факторларының мәні анықталған 
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нормамен мәнін арттырмайтын, ағзаның жұмыс істеген кезіндегі мүмкін 

өзгерістері солардың әсерінен жұмыс істеушілерге  және оның ұрпақтарына 

кері әсерін тигізбей, келесі ауысымның басталуына дейін жойылуы керек. 

3 Зиянды еңбек шарты -  өндірістік ортаның зиянды факторлары 

гигиеналық нормативтен жоғары болған кезіндегі еңбек шарты. Мұндай 

жағдайда тұрақты жұмыс істеген кезде жұмыскердің және оның ұрпағының 

ағзасына қолайсыз әсері байқалады. Мұндай еңбек шарттары 3-ші класқа 

жатады. 

Бұл категорияның еңбек ауырлығының көрсеткіші мен өндірістік орта 

факторларының деңгейінің гигиеналық нормативінің арту деңгейіне 

байланысты зияндылық дәрежесі бойынша төрт кластар тармағына бөлу 

керек. 

а) зиянды еңбек шарты - ол адам ағзасында кері функционалдық 

өзгерістер тудыратын еңбек шарты; 

б) зиянды еңбек шарты - адам денсаулығында және аурудың өршуінің 

тұрақты функционалдық бұзылуына әкелуі мүмкін еңбек шарты; 

в) зиянды еңбек шарты - бұл созылмалы аурулардың өршуіне және 

жеңіл түрде кәсіби потологиялық дамуына әкелуі мүмкін еңбек шарты; 

г) зиянды еңбек шарты - бұл уақытша жұмыс қабілеттілігін жоғалтқан 

аурудың жоғары деңгейіне және созылмалы аурулардың едәуір өршуіне, 

кәсіби аурулардың көрсетілген түрінің білінуіне әкелетін еңбек шарты. 

Қауіпті еңбек шарты – бұл жұмыс ауысымы  бойынша немесе оның 

бөліміне әсер ететін өндірістік ортаның деңгейі өмір және  асқынған кәсіби 

аурулардың ауыр түрлерінің пайда болуының жоғары қауіптілігі үшін қауіпті 

болуы мүмкін.  Мұндай еңбек шартын 4-ші класқа жатқызады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) еңбек шартын  деп нені айтады? 

2) қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың деңгейі қайсы әдіспен 

анықталады? 

3) өндірістік факторлардың деңгейін өлшеу хаттамасында қандай 

деректер көрсетілуі керек? 

4) тексеру нәтижелері немен салыстырылады? 

5) еңбек шартының кластарын атаңыз. 

6) қандай еңбек шартын қауіпсіз деп есептеуге болады? 

7) қандай еңбек шартын зиянды деп есептеуге болады? 

8) еңбек шартының қайсы класы 4-ші дәрежеге жатады? 
 

3 дәріс. Еңбек шартын талдау 

 

Дәрістің мазмұны. Химиялық факторлар бойынша еңбек шартын 

талдау. 

Діріл акустикалық факторлар бойынша еңбек шартын талдау. 

Микроклиматтық факторлар бойынша еңбек шартын талдау. Жарық 

ортасының факторлары бойынша еңбек шартын талдау. Иондаушы 
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электромагниттік өрістер мен сәулелер әсер еткен кездегі еңбек шартын 

талдау. 

Дәрістің мақсаты. Еңбек шартын талдау. 

 

3.1 Химиялық факторлар бойынша еңбек шартын талдау 

 

Технологиялық процестердің көбісі жұмыскерлердің денсаулығына 

маңызды әсер етуі мүмкін зиянды заттардың (бу, тозаң, газ) жұмыстық 

аймақтың ауасында болуын жорамалдайды. Зиянды заттардың адамға әсер ету 

дәрежесі бойынша қауіптіліктің 4 класына бөлуге болады («Зиянды заттар» 

ГОСТ.12.01.007). 

1. Төтенше қауіпті (озон, сынап, қорғасын жұптары). 

2. Жоғары қауіпті (азот, хлор жұптары). 

3. Орташа қауіпті (метил спиртінің, күкір қышқылының жұптары). 

4. Аз қауіпті (аммиак, ацетон, бензин, керосин жұптары). 

Жұмыстық аймаққа зиянды заттардың түсуімен күресу құралдарының 

және технологиялық процестердің заманауи жағдайындағы жұмысшылардың 

тыныс алу аймағында олардың болмау талаптары көбінесе нақты емес. 

Осыған байланысты еңбек гигиенасында зиянды заттардың рұқсат берілген 

(зиянсыз) концентрациясының негізінің қажеттілігі туындады. 

Жұмыстық аймақтың ауасындағы зиянды заттардың шекті рауалды 

концентрациясы (ШРК) – бұл күнделікті жұмыста 8 сағат бойы немесе басқа 

ұзақтықта, бірақ аптасына 40 сағаттан кем емес жұмыс стажында ауру 

тудыруы немесе денсаулығында ауытқулар тудыруы мүмкін. 

Зиянды заттардың ШРК міндетті санитарлық норматив деп есептеу 

керек және медициналық-биологиялық зерттеулер негізінде анықталады. 

Қауіптілік кластары бойынша зиянды заттардың ШРК («Зиянды заттар» 

ГОСТ.12.01.007), мг/м³. ШРК зиянды заттардың 700 түріне анықталады. 

Мысалға, қорғасынның ШРК-сы  0,01 мг/м³, бензиннің ШРК-сы 300 мг/м³. 

Жұмыстық аймақтың ауасындағы зиянды заттардың нақты 

концентрациясын бақылау қалған барлық кластар үшін - кезеңді және 

қауіптіліктің бірінші класының заттары үшін тұрақты болуы керек. 

Еңбек шартының зияндылық класы зиянды заттардың максималды нақты 

концентрациясы бойынша анықталады.  Егер жұмыстық аймақтың ауасында 

біруақытта жан-жаққа таралған ықпалдың екі және одан көп зиянды заттары 

болса, химиялық фактор бойынша еңбек шартының зияндылық класы келесідей 

анықталады: 

- ең жоғары қауіптілік класына және зиядылық дәрежесіне сәйкес заттар, 

концентрация бойынша; 

- 3.1 класқа жауапты деңгейдің заттарының санының болуы еңбек 

шартының зияндылық дәрежесін арттырмайды; 

- 3.2 кластың деңгейлі үш және одан көп заттары 3.3-зияндылықтың ең 

жоғары дәрежесінен көп еңбек шартын ауыстыру үшін негіз береді; 

- 3.3 кластың екі және одан көп зиянды заттары ең жоғары 3.4 

зияндылық дәрежесіне еңбек шартын ауыстыру үшін негіз береді.  
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Осылайша, 3.4 кластан 4 класқа ауысу - қауіпті еңбек шарты жүзеге 

асырылады. 

 

3.2 Діріл акустикалық факторлар бойынша еңбек шартын талдау 

 

Жұмыс орындарында қолданыстағы дірілді акустикалық факторлардың 

шекті-рұқсатты деңгейі  (СН2.2.4.562-96) жұмыс орындарында рұқсатты шу 

деңгейінің Санитарлы нормасында және (СН2.2.4.566-96) жұмыс орындарында 

дірілдің Санитарлы нормасында көрсетілген. 

Шу - бұл уақыт сайын ретсіз өзгеретін түрлі қарқынды және жилікті 

дыбыстардың жиынтығы.  Дыбыс тербелісінің физикалық қасиетін сипаттау 

үшін мыналарды пайдаланады: қарқындылық, жиілік, жиілікті құрам 

(дыбыстық тербелістің түрі). Есту сезімін сипаттау үшін физикалық сипат 

тәріздестер пайдаланылады: дауыс қаттылығы, дыбыс биіктігі, тембр. 

Дыбыс қарқындылығы толқын таралуының бағытына перпендикуляр 

S=1 см
²
 беті арқылы дыбыстық толқынның 1 секундына шыдайтын 

энергиямен анықталады.  Дыбыстарды қабылдау кезінде адамның құлағы ауа 

қысымының жылдам және азғантай өзгерісін ұстайтын сезгіш манометрдің 

рөлін ойнайды. Құлақтың сезгіштігінің төменгі және жоғарғы шегі болады. 

Төменгі шек: W=10  ֿ ¹  Вт/см², жоғарғы шек W=10  ֿ ³  Вт/см².  Дыбыстық 

энергияны 10 есе арттырған кезде ол құлаққа дыбыстың қаттылығын екі есе 

арттырғандай сезіледі. 

Дыбыс қарқындылығын дыбыстық қысым (Р) арқылы білдіруге болады 

- ол дыбыс болмаған кезде осы нүктеде бақыланатын, сол арқылы дыбыстық 

тербеліс пен орташа мәнді дыбыстық қысым өткен кезде, ортаның берілген 

нүктесіндегі дыбыстық қысымның лездік мәнінің арасындағы айырмашылық. 

Дыбыс қарқындылығын өлшеуге арналған көп аралықты қабылданған 

энергиясы бар және қабылдауда сатылықтың болуына байланысты 

логарифмдік шкаланы - децибел шкаласын пайдаланады. 

Дыбыстық қысым формула бойынша анықталады:  L= 20 ℓg Р/Рo, 

мұндағы  Рo – дыбыстық қысымның шектік мәні. Рo=2 ·10  ֿ  Па. L өлшенеді 

және мөлшерленеді. 

Адамның құлағымен қабылданған жиілік диапазоны (аралығы): 20- 

20000 Гц, үндестік жиілігінің диапазоны (аралығы): 300-3400 Гц. 

Дыбыстардың жиіліктік құрамын қабылдауының физиологиялық ерекшелігі 

есту абсолюттік емес, жиіліктің салыстырмалы өсуіне әсер ететіні болып 

табылады. Тербелістің жиілігінің артуы октаваның (f1 ⁄ f 2) белгілі бір 

шамасына үннің екі есе артуы ретінде қабылданады. Дыбыстың адамға әсер 

етуін бағалау үшін естілетін дыбыстың барлық диапазондары (аралығы) 

октаваларға бөлінеді: 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000. 

Шудың жиіліктік құрамы оның спектрімен сипатталады. Шу спектрі - ол 

дыбыстық қысым деңгейінің жиілікке тәуелділігі: Келесі спектрлерге 

бөлінеді:  Спектрге байланысты шу келесідей бөлінеді: үндестікті (көп 

қоздыру әсері) және кең жолақты. 
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Дыбыс қаттылығы - бұл дыбыстық қысым мен жиілікке байланысты 

есту сезімінің күшінің өлшемі. Салыстыру үшін дыбыстарды пайдаланады, 

дыбыс қаттылығы ойынша дыбыс қаттылығының деңгейін пайдаланады 

(өлшем біріліг-фон). Дыбыс жиілігі дыбыстау биіктігін анықтайды. Тембр  

әртүрлі дыбыс көздерімен жүзеге асырылған бірдей дыбыстарды ажыратуға 

мүмкіндік беретін дыбыстың сапасын сипаттайды. 

Шудың гигиеналық бағалануы үшін оның қарқындылығын өлшейді 

және оған жататын дыбыстардың жиілігі бойынша спектрлік құрамын 

анықтайды. Өлшеу үшін шу өлшегіш пен спектр талдағыш пайдаланылады. 

Діріл - бұл адамға таралатын механикалық тербеліс. Ағзаға әсер ету 

сипаты бойынша діріл жалпы және жергілікті болып бөлінеді.  Дірілді 

сипаттайтын негізгі көрсеткіш тербеліс жиілігі және жылжыту 

амплитудасы болып табылады. Тербеліс қозғалысын жылдамдық және 

үдеткіштің шамаларымен сипаттауға болады. 

Іс-жүзінде діріл жылдамдығын және діріл үдеткішті өлшеу үшін 

салыстырмалы бірлікте (Дб) дәйектелген аспаптар пайдаланылады. 

Сондықтан діріл жылдамдықтың және діріл үдеткіштің салыстырмалы 

деңгейлері өлшенеді және мөлшеренеді. 

Дірілді өлшеу кезінде 2; 4; 8; 16; 32; 63; 125; 250 және одан жоғары 

октава шектерінде салыстырмалы бірлікте (үдеткіш және жылдамдық 

бойынша) тербелмелі қозғалыс энергиясын анықтайды. 

Жұмыс орындарында шудың жалпы сипаттамасы ретінде дыбыстық 

қысымның жиіліктік сипаттамасының орташа шамасы болып табылатын дБА 

дыбыстың эквиваленттік деңгейін талдау қолданылуы мүмкін. Санитарлық 

норма бойынша дыбыс деңгейінің шекті рұқсатты деңгейін 80 дБА деп, 

әкімшілік бөлмелерде, корректорлық, компьютерлік залдарда және т.б. - кем 

дегенде 50 дБ деп есептеу керек. Діріл акустикалық факторларды өлшегеннен 

кейін «өндірістік ортаның зиянды мен қауіпті факторларының, еңбек 

процесінің ауырлығы мен қауырттылығының көрсеткіштері бойынша еңбек 

шартын бағалау және жіктеудің Гигиеналық критериі» бойынша еңбек 

шартының класын орнату керек. 

 

3.3 Микроклиматтық факторлардың еңбек шартын талдау 

 

Микроклиматтық жағдай «ССБТ. Жұмыстық аймақтың ауасына жалпы 

санитарлық гигиеналық талап» ГОСТ 12.1.005-88 және ағзаның (жақсы, 

орташа, ауыр) жалпы энергия шығынының қарқындылығының негізінде 

жұмыстық категория бойынша өндіріс орындарының микроклиматына 

Гигиеналық талапқа регламенттелуі керек. 

Жылдың суық кезеңі деп+10°С және одан төмен сыртқы ауаның орташа 

температурасынан тұратын жыл кезеңін айтады. 

Жылдың жылы кезеңі - +10°С-ден жоғары сыртқы ауаның орташа 

тәуліктік температурасының мәні тәнжыл кезеңі. 

Жұмыстың категория бойынша бөлінуін ағзаның жалпы энергия 

шығынының қарқындылығының негізінде жүзеге асыру қажет, ккал/сағ(Вт): 
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- Iа  категориясына отырып орындалуы немесе азғантай физикалық 

кернеумен (дәрігер-терапевт, педагогтар, диспетчерлер, хатшылар және т.б.) 

берілуі мүмкін энергияның жұмсалу қарқындылығымен орындалатын 

жұмыстар жатады; 

- Iб категориясына отырып, тұрып немесе жүріспен байланысты 

орындалуы мүмккін және азғантай физикалық кернеумен (полиграфиялық 

өнеркәсіптегі, байланыс кәсіпорындарындағы мамандықтар қатары, 

бақылаушылар, өндірістің әртүрінің шеберлері, қызмет ету саласының 

жұмыскерлері, агрономдар, медбикелер және т.б) берілетін, 121-150 ккал/сағ. 

(140-174 Вт) қарқындылығымен энергия жұмсайтын жұмыстар жатады. 

- IIа категориясына үнемі жүріспен, отырып немесе тұрып ұсақ 

бұйымдар мен заттарды жылжытумен байланысты және белгілі бір физикалық 

кернеуді(машина жасайтын механика жинау цехындағы, жіп иіру-току 

өндірісіндегі мамандықтар қатары: азық-түлік дүкендерінің сатушысы, 

білдекте істейтін жұмысшы, баптаушы сілесір, дәрігер-хирургтар, көлік 

жүргізушілер) талап ететін  151-200 ккал/сағ. (175-232 Вт) қарқынды энергия 

жұмсау жұмыстары жатады. 

- IIб категориясына жүріспен, 10 кг дейінгі ауырлықты қозғауға және 

ауыстыруға байланысты және орташа физикалық кернеумен берілетін 

(машина жасау және металлургиялық кәсіпорындардың механикаландырылған 

илемдеу, темір соғатын, термиялық, дәнекерлеу цехтарының мамандықтар 

қатары), 201-250 ккал/сағ (233-290 Вт) қарқынды энергия жұмсайтын 

жұмыстар жатады 

- III категорияға үнемі қозғалту, жылжыту және едәуір ауыр (10 кг-нан 

көп) заттарды ауыстырумен байланысты және көп физикалық күшті талап 

ететін (қолмен соғу арқылы темір соғатын цехтардың, машина жасау және 

металлургия кәсіпорындарының опоктарын қолмен толтыратын құю 

цехтарының мамандары:  шахтерлер, болат қорытушылар, тас қалаушылар, 

жүк тиеушілер) 250 ккал/сағат (290 Вт аса) қарқынды энергия жұмсау 

жұмыстары жатады. Тиімді микроклиматтық жағдай адамның тиімді жылулық 

және функционалдық жағдайын қамтамасыз ету талабынан бастап анықталуы 

керек. Тиімді шарттарда жылуды реттеу жүйесіне минималды жүктеме кезінде 

8 сағаттық жұмыстық ауысым ішінде жылылық жайлылықтың жалпы және 

жергілікті сезінуі қамтамасыз етілед, денсаулықта ауытқуды тудырмайды, 

жоғары жұмыс қабілеттілік деңгейін сақтау үшін жағдай жасайды, жұмыс 

орындарында ең қолайлысы болып табылады. 3.1 кестесінде өндірістік 

орындарда көрсеткіштің микроклиматтық оңтайлы шамасы берілген: 

 

3.1 кесте - Өндірістік орындардарда жұмыстық көрсеткіштің 

микроклиматтық оңтайлы шамасы 
Жыл 

кезеңі 

Энергия 

шығынының 

деңгейіне 

қатысты 

категориясы,Вт 

Ауа 

температурасы, 

%С 

Беттің 

температура

сы %С 

Салыстырмалы 

ауа 

ылғалдылығы, % 

Ауа 

қозғалысыны

ң 

жылдамдығы, 

м/с 

Суық Ia (139 дейін) 22-24 21-25 60-40 0,1 



 

 19 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (290 көп) 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Жылы Iа (139 дейін) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (290 көп) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

 

Рұқсат етілген микроклиматтық жағдай 8-сағаттық жұмыс ауысымының 

мерзімінде рұқсат етілген жылулық және функционалдық күйінің критериі 

бойынша анықталуы керек.  Мұндай жағдайларда денсаулықтың бүлінуі мен 

бұзылуы білінбеу керек, алайда, жылылық жайлылықтың, жылулық реттеу 

механизмінің кернеуі, жұмысқа қабілеттілік деңгейінің төмендеуі жалпы және 

жергілікті сезінуі пайда болуы мүмкін. 

Микроклимат көрсеткішінің рұқсат етілген шамасы егер технологиялық 

талап, техникалық және экономикалық негізделген факторлар бойынша тиімді 

энергия қамтамасыздандыра алмаса ғана анықталады  (ыстық цехтарда жұмыс 

істеу, ашық ауада жұмыс істеу). 

Микроклимат көрсеткіштерін олардың гигиеналық талаптарына сай 

бақылау үшін өлшеу жылдың суық мерзімінде - сыртқы ауа температурасы 

қыстың 5°С көп емес ең суық айының орташа температурасынан өзгеше 

күндері, жылдың жылы мерзімінде сыртқы ауа температурасы 5°С көп емес ең 

ыстық айдың орташа максималды температурасынан өзгеше  күндері жүргізілуі 

міндетті. Жылдың екі кезеңінде де өлшеу жиілігі  өндірістік процестің 

тұрақтылығымен, технологиялық және санитарлы -техникалық 

жабдықтың функциялануымен ескеріледі.  

Аумақтарды және өлшеу уақытын таңдау кезінде жұмыс орындарының 

микроклиматына (желдету және жылыту жүйесінің жұмыстарына, 

технологиялық процестердің фазасына және т.б.) әсер ететін барлық 

факторларды ескеру қажет. Микроклимат көрсеткіштерін өлшеуді ауысымына 

кем дегенде 3 рет (басында, ортасында және соңында) жүргізу керек. Өлшеуді 

жұмыс орындарында жүргізу керек. Егер жұмыс орны өндірістік 

орыындарының бірнеше аумақтары болып табылған жағдайда өлшеу солардың 

әрқайсысына жүзеге асырылады. 

 

3.4  Жарық ортасының факторлары бойынша еңбек шартын талдау 

 

Тексеру жүргізудің алдында барлық күйіп кеткен шамдарды ауыстыру, 

шамдарды, шамшырақтарды тазалау, жарық қабылдағыштарды әйнектендіру 

ұсынылады. 

Жұмыс орнының жарықтандырылуын тексеруді өлшеу нәтижелерін 

рәсімдеу кезінде белгіленуі керек, алдын-ала дайындықсыз жүргізуге болады. 

Жұмыс орындарындағы жарық ортасының факторлары бойынша еңбек шартын 

бағалау үшін келесі еселеуіштер мен көрсеткіштерді пайдалану қажет: 
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- қажет жарық жайлылығын (комфорт) қамтамасыз ету үшін жарық 

қабылдағыштар аумағының жеткіліктілігін сипаттайтын табиғи жарықтандыру 

еселеуіші; 

- жұмысшы бетінің жасанды жарықтандырылу деңгейі; 

- жарықтандырғыш қондырғының соқыр жасау әрекетін бағалау критериі 

болып табылатын соқырлық (еселеуіш) көрсеткіші; 

- оларды айнымалы токпен қоректендіру кезінде газқуатсыздану 

шамдарының жарық ағынының уақыт сайын өзгеру нәтижесінде 

жарықтандыру тербелісінің салыстырмалы тереңдігін бағалау критериі болып 

табылатын жарықтандыру толықсуының (пульсация) еселеуіші; 

- жарқырау еселеуіші. 

Көрсеткіштерді өлшегеннен кейін «өндірістік орта факторының 

зияндылық және қауіптілік, еңбек процесінің ауырлығы мен қауырттылығының 

көрсеткіштері бойынша еңбек шартының бағалануы мен классификациясының 

Гигиеналық критериі» бойынша еңбек шартының класын анықтау керек. 

Жарықтандырудың жеке көрсеткіштері бойынша кластарды иеленгеннен кейін 

олардан ең көп зияндылық дәрежесін таңдау жолымен жарық ортасының 

көрсеткіштері бойынша еңбек шартының соңғы талдауы орындалуы керек. 

 

3.5 Иондаушы электромагниттік өрістер мен сәулелер әсер еткен 

кездегі еңбек шартын талдау 

 

Еңбек шартының иондаушы электромагниттік өрістер мен сәулелер әсер 

еткен кездегі зияндылық және қауіптіліктің сол және басқа да кластарына 

жатқызылуы  «өндірістік орта факторының зияндылық және қауіптілік, еңбек 

процесінің ауырлығы мен қауырттылығының көрсеткіштері бойынша еңбек 

шартының бағалануы мен классификациясының Гигиеналық критериіне» 

сәйкес жүзеге асырылуы қажет. 

Әртүрлі нормаланған жиілікті диапазонда жұмыс істейтін, бірнеше 

көздермен құрылған, жұмыс істейтін иондаушы электромагниттік өрістер мен 

сәулелерге бір уақытта әсер ету кезінде жұмыс орнындағы еңбек шартының 

класы ең жоғарғы зияндылық дәрежесін алушы факторы бойынша 

анықталатын болады. Егер екі және одан көп нормаланған жиілікті 

диапазондарда ПДУ артуы анықталған жағдайда, зияндылық дәрежесін бір 

сатыға арттыру керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Гигиеналық факторлар бойынша еңбек шартын бағалау үшін 

пайдаланылатын нормативті құжатты көрсетіңіз? 

2)  +10 °С–бұл жылдың жылы немесе суық кезеңі? 

3) Категория бойынша физикалық жұмыстың шектелуін көрсетіңіз? 

4) 121-150 ккал/сағ (140-174 Вт) энергия жұмсалатын жұмысқа қандай 

категорияны жатқызу қажет? 

5) Ағзаның қандай энергия жұмсалуымен ІІІ категориясының жұмысы 

беріледі? 
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6) Тиімді микроклиматтық жағдайға анықтама келтіріңіз. 

7) Микроклимат көрсеткішінің өзгеруін өлшеуді ауысымына неше рет 

жүргізу керек? 

 

4 дәріс. Еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша еңбек 

шартын талдау 

 

Дәрістің мазмұны. Еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша 

еңбек шартын  талдау. Еңбек процесінің қауырттылық көрсеткіші бойынша 

еңбек шартын талдау. Еңбек шартының біріккен гигиеналық талдауы. 

Дәрістің мақсаты. Еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша 

еңбек шартын талдау. 

 

Еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша еңбек шартын  

талдау. 

Еңбек процесінің ауырлығын «өндірістік орта факторының зияндылық 

және қауіптілік, еңбек процесінің ауырлығы мен қауырттылығының 

көрсеткіштері бойынша еңбек шартының бағалануы мен классификациясының 

«Гигиеналық критериіне» сәйкес бағалау керек. Еңбек ауырлығының 

факторларының деңгейлері адамның жеке ерекшеліктерін ескерусіз еңбек 

процесі сипаттайтын эргонометриялық шамаларда көрсетілген. 

Еңбек процесінің ауырлығының негізгі көрсеткіштеріне төмендегілерді 

жатқызу қажет: 

- физикалық динамикалық жүктеме; 

- қолмен көтеретін және қозғалатын жүктің массасы; 

- стереотипті жұмыстық қозғалыс; 

- статикалық жүктеме; 

- жұмыстық қалып; 

- кеңістікте орын ауысуы. 

Сандық бағалау мен өлшеуге арналған еңбек процесінің әрбір 

көрсетілген факторлары өзінің амал-тәсілін талап етеді. 

Физикалық динамикалық жүктеме – бұл әрбір амал және оның орын 

ауыстыру жолы үшін қолмен тасымалданған жүктің массасы. Физикалық 

динамикалық жүктеме аймақтық (көбінесе қол бұлшық еттерінің және иық 

белдеуінің  қатысуымен) және жалпы болуы мүмкін. Аймақтық жүктеме 

кезінде (Р2.2.755-99) гигиеналық критерилерге сәйкес 2500 кгм дейінгі 

жүктемені жеңіл, 5000 кгм дейін орташа, ал еңбек шартының соңғы шамасы 

артқан кездегі ауыр болып саналады. Жалпы жүктеме кезіндегі сәйкес мәндер 

келесілер: 12500 кгм дейін-жеңіл, 25000 кгм дейін - орташа, соңғы шаманы 

арттырған кезде – ауыр. 

Қолмен көтерілген және жылжытылған жүктің массасы (салмағы). 

Жүкті көтеру және жылжыту тұрақты болуы мүмкін, яғни барлық жұмыс 

ауысымында және кезеңді, яғни жүктерді жылжытуды басқа жұмыспен 

кезектестіру кезінде. Барлық жағдайларда жүктердің жалпы массасы 

анықталуы керек. 
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Стереотипті  жұмыстық  қозғалыс – бұл ауысым кезінде қол саусақтары 

(жергілікті жүктеме) мен білезіктерінің бұлшық еттері үшін бөлек және қол 

және иық белдеуінің (аймақтық жүктеме) бұлшық еттері үшін бөлек қозғалу 

саны. Осы көрсеткіштерді анықтау үшін циклдық (қайталанатын) жұмыстық 

қозғалыстардың тізімі жасалуы қажет. 

Жергілікті жүктеме кезінде ауысымына жеңілге - 20000-ға дейінгі, 

орташаға – 40000-ға дейінгі, ауырға – 60000-ға дейінгі қозғалыс саны бар еңбек 

шартын санаған. Аймақтық жүктеме кезінде:10000-ға дейін  -жеңіл , 20000-ға 

дейін  -орташа , 20000-нан жоғары-ауыр. 

Жұмыстық қалып. Жұмыс орнын жобалау кезінде мүмкіндіігінше 

табиғиға  жақын жайлы жұмыстық қалыпқа бейімделу керек. Отыру кезіндегі 

табиғи қалып өздігінше қабылданады.  Белгіленген жұмыстық қалып 

физиологиялық тұрғыда дәлелдене алмайды. «Тұру» қалпында жұмыс істеу 

«отыру» қалпындағы жұмысқа қарағанда тез шаршатады. 

Алайда, кез келген қарастырылған қалыптардың фиксациясы аяқ және 

жамбас аумақтарындағы қан айналымының бұзылуын тудыруы мүмкін. 

Кәсіптік ауруларды болдырмау үшін қалыптарды кезектестіру арқылы 

жұмыстың ықтималдылығын қарастыру керек. Жеңіл еңбек шарты үшін 

жұмысшының білуі бойынша оның ауысу мүмкіндігі кезіндегі ыңғайлы еркін 

жұмыстық қалып. 

Егер жұмыстық ауысымға 25% уақытқа дейін адам өзінің 

тұрысын өзгерту мүмкін емес ыңғайсыз белгіленген қалыпта болса, 

онда еңбек шартын  25% - дан жоғары орташа ауыр деп есептеу керек, онда 

еңбек шартын ауыр еңбек шартына жатқызады. 

 

4.1 Еңбек процесінің қауырттылық көрсеткіші бойынша еңбек 

шартын талдау  

 

Еңбек процесінің қауырттылығын бағалауды «өндірістік орта 

факторының зияндылық және қауіптілік, еңбек процесінің ауырлығы мен 

қауырттылығының көрсеткіштері бойынша еңбек шартының бағалануы мен 

классификациясының Гигиеналық критериіне» сәйкес жүргізу керек. 

Жұмысшылар тобының еңбек қауырттылығын талдау үшін кем дегенде 

бір аптаның ішінде барлық жұмыс күнінің динамикасында хронометражды 

бақылау арқылы еңбек қызметі мен қайта құрылымдауды зерттеу қажет. 

Бағалауда кері жүйке-эмоциялық күй пайда болуы үшін жағдай жасайтын, 

өндірістік ортаның (ынта, қоздырғыш) барлық факторларын ескеру керек. 

Еңбек процесінің барлық сипаттамаларының сапалы немесе сандық 

көрсетілімі бар және жүктемелердің түріне сәйкес интеллектуалдық, 

сенсорлық, эмоциялық, бірқалыпты, тәртіпті жүктемелерге бөлінген. 

Интеллектуалдық жүктеме. Жеңіл деп шешім қабылдау қажеттілігі 

болмауы керек кездегі ақыл-ой еңбегі болып саналады. Егер жұмыскер 

нұсқаулар шегінде шешім қабылдау керек болса, онда мұндай еңбек шарты 

мүмкіндікке жатқызылады.  Қауырттылық еңбек шартына бірнеше 

нұсқаулықты қолдану арқылы күрделі тапсырмаларды орындау қажет 
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еңбектерді жатқызу керек. Өндірістік қызмет процесінде адам түрлі қиын 

дәрежелі міндеттерді орындайды. 

Сол және басқа да ақпараттарды өңдеу және оның нәтижесінсіз 

міндеттерді орындау күрделі еңбек болып табылады, сондықтан оны тиімді 

ретінде бағалауға болады. Егер айтылған әрекеттерге алынған нәтижелерді 

тексеру қажеттілігі қосылса, онда мұндай еңбек шарттары мүмкін болып 

табылады. Еңбек қауырттылығының дәрежесін бақылау кезінде тапсырманың, 

басқа тұлғалардың арасындағы өндірістік міндеттерді бөлу бойынша 

жұмыстың орындалуын бақылау, тексеру, өңдеу қажет. 

Өндірістік міндеттердің мазмұны жеке жоспар бойынша, қойылған кесте 

бойынша және соңғы нәтижесіне сәйкестігі бойынша қарастырылуы мүмкін. 

Жеке жоспар бойынша жұмысты тиімді қауырттылықпен сипаттауға болады. 

Өндірістік процес жүрісінің өзгеру қажеттілігімен кесте бойынша жұмыс 

істеуді қауырттылық бойынша мүмкін деп санауға болады. Сол функция, бірақ 

уақыт тапшылығы жағдайында егер соңғы нәтижеге жауапкершілік қосылса, 

орындалған жұмысты қауырттылық ретінде сипаттайды. 

Сенсорлық жүктемелерді төмендегі көрсеткіштермен анықтау керек: 

топтап бақылау ұзақтығы, дабылдар мен хаттардың келу жиілігі, сонымен 

қатар көру және есту талдағышының жүктемесіне бақылау жүргізілуі қажет 

өндірістік объектілердің саны. 

Пайызбен топтап бақылаудың ұзақтығы келесідей оның қауырттылығы 

бойынша еңбек шартының класын анықтауға әсер етеді:  Егер жұмыстық 

ауысым уақытына 25% уақытқа дейін бақылау ұзақтығын құраса, онда бұл 

тиімді еңбек шарты, егер 50%, онда - мүмкін, егер 50% -дан көп, онда 

қауыртты еңбек. Дыбыс және жарық дабылының тығыздығы, яғни дыбыс 

және жарық дабылдардың әрбір сағат сайын келгендердің саны еңбек шартын 

келесідей анықтайтын болады: 75-ке дейінгі дабылдар немесе хаттар - тиімді 

еңбек шарты, 175-ке дейін - мүмкін, 175-тен жоғары - қауыртты еңбек. 

 Қауыртты еңбекке бір уақытта бақыланатын объектілердің саны әсер 

етеді. Бақылау объектісі - бұл технологиялық процестер, бақылау-өлшеу 

аспаптары, өндіріс өнімі және т.б. Біруақытта бақылау объектілерінің санының 

өсуі арқылы еңбек қауырттылығы да артады. Көру талдағышының жүктемесі 

бақылау уақыты мен ажырату объектісінің өлшеміне байланысты.  

Ажыратылатын заттың өлшемі және ұзақ бақылау уақыты аз болған сайын 

көру талдағышының жүктемесі жоғары болады және осыған байланысты еңбек 

қауырттылығы артады. Бейне дисплейі бар терминалмен жұмыс істеген кезде 

ауысымына екі сағатқа дейін тиімді, үшке дейін  - мүмкін болып саналады. 

Бейне терминал бойынша көрсетілген уақыттан артық компьютерде жұмыс 

істеу немесе процесті бақылау қауыртты болып саналуы қажет. 

Эмоционалдық жүктеме. Жеке қызметінің нәтижесіне және қателіктің 

маңыздылығына жауапкершілік дәрежесі жұмыскердің өз қызметінің 

күрделілігінің әртүрлі деңгейінде жеке еңбегінің нәтижесіне қандай шамада 

әсер ететіндігін көрсетеді. Жұмыстың күрделілігінің артуымен жауапкершілік 

дәрежесі де артады.  Орындаушының өз еңбек міндетін атқару процесінде өз 

жеке өміріне қауіп болмаған кезде тиімдіге жатқызылады, егер қауіп-қатер 
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мүмкінділігі болса, онда еңбек шартын қауырттылыққа жатқызу керек.                   

Осылайша, басқа тұлғалардың қауіпсіздігіне қауіп-қатер дәрежесі бойынша 

еңбек шартын бағалауға болады. 

Жүктемелердің бірқалыптылығы (монотондылығы). Бірқалыпты 

(монотонды) деп аталатын адамның белгілі психикалық жағдайына әкеп  соғуы 

мүмкін, орындалған амалдардың біркелкілігі.  Ақпараттық артық жүктеме 

немесе жеткіліксіз болған кезде адам орындаған жұмысына (ол үшін жұмыс 

уақыты токтаған және ол ауысымның аяқталуын тағатсыздана күтеді, ұйқысы 

келеді) қызығушылығын жоғалтуы мүмкін. Бірқалыпты жұмыс еңбектің 

нәтижелілілігін төмендетуі, кадрлардың тұрақтамауының артуына апаруы, 

өндірісте апаттық пен жарақат алуды арттыруы мүмкін. Бірқалыптылық 

дәрежесін элементтер саны бойынша және амалдарды орындау ұзақтығы 

бойынша анықтауға болады. 

Мұндай жағдайда  егер қарапайым тапсырманы орындауға қажетті 

элементтер саны 10 және одан көп құраса, онда еңбек шартын тиімді, 9-дан 6-ға 

дейінгі элементтер санында - мүмкін, аз элементтер санында (олар көбінесе 

қайталанады) - қауырттылық деп есептейді. Амалдарды орындау ұзақтығы аз 

болған сайын жүктемелердің бірқалыптылығы жоғары болады:  еңбек шарты  

арқылы 100-ден аса амалдардың ұзақтығында -тиімді, ал 100 ден 25 с дейін - 

мүмкін, 24 с және одан аз - қауыртты болып саналады. 

Жұмыс тәртібі. Жұмыс күнінің бірінші және екінші жартысындағы 

өндірулік, жұмыс қабілеттілігі, көңіл-күй және жарақаттанушылық деңгейі 

бірдей.  Түнгі уақытта еңбек өнімділігі едәуір азаяды, ағзаның қорғау 

функциясы төмендейді, ұйқышылдық артады. Адамның  жұмыс қабілеттілігін 

адамның сана-сезімімен бақыланбайтын және тәуліктік ырғақпен жұмыс 

істейтін бұлшықет аппаратының және сезіну ағзаларының, сонымен қатар  

жүрек-қантамырларының, асқорыту, эндокриндік және басқа да жүйелерінің  

белсенділігі ретінде сипаттауға болады.  7 сағаттан аспайтын ұзақтықта жұмыс 

істеу тәртібін тиімдіге, ал 9 сағатқа дейінгі ұзақтықтағы - мүмкін жұмыс 

тәртібіне жатқызылады. 12 және одан көп сағатқа дейінгі үздіксіз жұмыстың 

ұзақтығы еңбек шартын қауыртты ретінде сипаттайды. 

Жұмыс ауысымдылығы еңбек шартын келесідей анықтайды: 

- түнгі ауысымсыз бір ауысымды жұмыс - тиімді шарт; 

- түнгі ауысымсыз 2-ауысымды жұмыс - мүмкін еңбек шарты; 

- түнгі ауысымда жұмыс істейтін үш ауысымды жұмыс және түнгі 

уақытта жұмыс істейтін тұрақсыз жұмыс - қауыртты еңбек шарты. 

Кәсіптік жаюдықтарға тәуелсіз еңбек процесінің қауырттылығының 

тұтас талдауын жүргізген кезде барлық көрсеткіштер ескерілуі қажет. Еңбек 

қауырттылығын жалпы бағалау үшін сол және басқа да бөлек алынған 

көрсеткіштерді таңдап тіркеуге рұқсат берілмейді. 

Көрсеткіштердің әрбірі бойынша жеке -жеке қауырттылық бойынша 

еңбек шартының өз классымен анықталуы керек. Егер кәсіптік қызметтің 

сипаты және ерекшеліктері бойынша сол және басқа көрсеткіш көрсетілмесе 

(мысалға, бейнелі терминал қалқанмен немесе оптикалық аспаптармен істейтін 

жұмыс болмаса) онда, берілген көрсеткішке 1 класс қойылады, демек жеңіл 



 

 25 

дәрежелі еңбек қауырттылығы. 

Еңбек қауырттылығын соңғы бағалау кезінде: 

«Тиімді» (1 класс) - егер 17 және одан көп көрсеткіштер 1 класты 

иеленсе, ал қалғандары 2 класқа жатқызылған жағдайда беріледі. Сонымен 

қатар 3 (зиянды) класқа жатқызылатын көрсеткіштер болмайды. 

«Мүмкін» (2 класс) келесі жағдайларда анықталады: 

- егер 6 және одан көп көрсеткіштер 2 класқа, ал қалғандары 1 класқа 

жатқызылса; 

- егер 1-ден 5-ке дейінгі көрсеткіштер 3.1 және/немесе 3.2 зияндылық 

дәрежесіне жатқызылса, ал қалған көрсеткіштер 1 және/немесе 2 кластардың 

бағалануын иеленсе. 

«Зиянды»(3)класс егер 6 немесе одан көп көрсеткіштер үшінші класқа 

жатқызылған жағдайда анықталады. 

Сонымен қатар қауыртты 1 дәрежелі еңбек (3.1) техникалық 

жағдайларда есептеледі: 

- егер 6 көрсеткіш тек 3.1 класының бағасын ғана иеленсе, ал қалған 

көрсеткіштер 1 және/немесе 2 класқа жатқызылса; 

- егер 3-тен 5-ке дейінгі көрсеткіштер 3.1 класқа, ал 1-ден 3-ке дейінгі 

көрсеткіштер 3.2 класқа жатқызылса. 

2-ші (3.2) дәрежелі қауыртты еңбек: 

- егер 6 көрсеткіш 3.2 класқа жатқызылған жағдайда; 

- егер 6 және одан көп көрсеткіштер 3.1 класқа жатқызылған жағдайда: 

- егер 1-ден 5-ке дейінгі көрсеткіштер 3.1 класқа, ал 4-тен 5-ке дейінгі 

көрсеткіштер 3.2 класқа жатқызылған жағдайда 

- егер 6 көрсеткіш 3.1 класқа жатқызылған және 3.2 кластың 1-ден 5-ке 

дейінгі көрсеткіштері бар болған жағдайда. 

Егер 6-дан көп көрсеткіштердің 3.2 бағасы бар болса, еңбек процесінің 

қауырттылығы 3.3 кластан бір дәрежеге жоғары бағаланған жағдайда. 

 

4.2 Еңбек шартының біріккен гигиеналық талдауы 

 

Егер жұмыс орнында зиянды факторлардың деңгейлерінің нақты мәні 

тиімді және мүмкін шамалардың шегінде болса, онда еңбек шарты гигиеналық 

талаптарға жауап береді және осыған сәйкес 1 немесе 2 класқа тиесілі болады. 

Зияндылық және қауіптілік дәрежесі бойынша еңбек шартының біріккен 

талдауы төмендегідей орындалуы керек: 

- ең жоғарғы класс және зияндылық дәрежесі бойынша; 

- 3.1 класқа жатқызылатын 3 және одан көп факторлардың бірлескен 

әрекетінде еңбек шартының біріккен талдауы 3.2 класқа сәйкес келеді; 

- 3.2, 3.3, 3.4 кластарының екеуден көп факторлары бірлескен кезде 

еңбек шарты осыған сәйкес бір дәрежеге жоғары бағаланады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Еңбек процесінің негізгі ауырлық көрсеткіштерін көрсетіңіз. 

2) Қандай қозғалысты стереотипті және жұмыстық қозғалыс деп атау 
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керек? 

3) Қандай жұмыстық қалыпты ең ыңғайлы деп есептеу керек және не 

үшін? 

4) Еңбек қызметінің қауырттылығын талдау неге негізделген? 

5) Интеллектуалды жүктемені қалай бағалау қажет? 

6) Келіп түскен дыбыстық дабылдардың тығыздығының сенсорлық 

жүктемесін бағалауға қалай әсер етеді? 

7) Бақылау элементінің санына байланысты еңбек шарты қалай бөлінеді? 

 

5 дәріс.  Жұмыс орнының жарақат қауіптілігін талдау 

 

Дәрістің мазмұны. Жұмыс орнының жарақат қауіптілігін талдау. 

Жұмыскерлердің жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуін талдау. 

Дәрістің мақсаты. Жұмыс орнының жарақат қауіптілігін талдау. 

 

Жарақат қауіптілігі еңбек қауіпсіздігінің талаптарына жауапты жұмыс 

орындарының қасиеті түсіндіріледі, нормативті-құқықтық талаптарға сай 

жағдайларда жұмыскерлердің жарақаттануына жол бермеу керек. Жұмыс 

орындарының жарақат қауіпсіздігі өндірістік ортаның төменде көрсетілген 

факторларының әсер ету нәтижесінде алынуы мүмкін, адамның дене бөлігінің 

бүліну мүмкіндігінен басқасы қамтамасыз етілуі керек: 

- қозғалатын заттар, механизмдер немесе машиналар, сонымен қатар 

жұмыс орындарындағы олардың элементтерімен қозғалмайтын (механикалық 

әсер ету кезінде). 

- мұндай заттарға мыналарды жатқызуға болады: тісті, тізбекті, сына-

белдікті беріліс, қос иін механизмі, жылжымалы үстелдер, айналмалы 

бөлшектер, басқару органдары және т.б.; 

- электр тогы (зақымдану көзі кернеулі және оқшауланбаған сымдарда 

болған электрқондырғыларының ашық бөліктері, қондырғылардың 

ұшқындаған элементтері, тұрқының  жерге тұйықталмаған немесе нөлденбеген 

жабдықтары және т.б. болуы мүмкін); 

- агрессивті және улы химиялық заттар, мысалға: олардың теріге түскен 

кезінде немесе иіскеу кезінде  күшті қышқылмен, күйдіргіш сілтілермен және 

улы химиялық заттармен (хлор, аммиак және т.б.) химиялық күю; 

- шикізат және басқа да жылу тасығыштарды (термиялық әсерде) 

өңдейтін жабдықтың ыстық элементтері. 

- мысалға: ыстық құбырлар, қазандардың қақпағы, жабдықтың 

тұрқылары (корпустары), білдектер, тоңазытқыш қондырғылардың бөлшектері 

және т.б.; 

- құлаған кездегі алған жарақат құлауды екі түрге бөлуге болады: адамға 

түрлі заттардың құлауы және тайғанаудың салдарынан адамның құлауы, 

координацияны жоғалтуға байланысты немесе денсаулықтың күрт 

нашарлауына байланысты құлау. 

Жарақат қауіптілігінің факторы бойынша жұмыс орындарын талдау 

өзіндік ұйымдармен немесе олардың басқа ұйымдармен өтінішітері бойынша 
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жүргізіледі. Жұмыс орындарының жарақат қауіптілігін анықтаудың негізгі 

мақсаты: 

- өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін талдау; 

- аспаптар мен құрылғылардың қауіпсіздігін талдау; 

- нұсқаушы мен оқытудың құралдармен қамтамасыз етілуін талдау. 

Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін зерттеу кезінде технологиялық 

және пайдалану құжаттарының (жабдықтың төлқұжаттары, пайдалану 

бойынша нұсқаулықтар, кестесінің бар болуын және қадағалау, жабдықтың 

техникалық күйінің журналын толтыру және бар болуы) талаптарын 

сақтаудың және жүргізудің дұрыстығын, жабдықтың жалпы жұмыс 

қабілеттілігін (жабдықтың сынақтық қосу және токтату процесі жүргізілуі 

керек) тексеру, қаптамалар, қалқандар, есікшелер, қоршаулар, дабылдағыш, 

бұғаттаулар және т.б. сияқты ұжымдық қорғау құралдарының сеніміділігін, 

дұрыстығын тексеру қажет. 

Құрылымда өндірістік жабдықтарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз 

ету үшін қажет уақытта машинаның токтауын, дабылдағыш, қоршау және 

бұғаттаушы құрылғыларды, апаттық өшіру құрылғысын, дистанциялық 

басқару құрылғысын, максималды ток қорғау құрылғысын қамтамасыз ететін 

сенімді жұмыс істейтін тежегіш құрылғылардың бар болуын қарастыру қажет. 

Тежегіш құрылғы механикалық, электрмагниттік, пневматикалық, 

гидравликалық және құрамалы болуы мүмкін. 

Дабылдағыш машина мен адамның арасындағы тікелей байланысының 

буындарының бірі болып саналады. Ол еңбекті жеңілдетуі мүмкін, жұмыстың 

қауіпсіздік шартын қамтамасыз етеді және жұмыс орнын тиімді 

ұйымдастыруға көмектеседі. Дабылдағыш дыбыс, жарық, түстік және белгі 

болуы мүмкін.  Дабылдағыш қауіптілікті ескертетін дабылдардың қауіптілік 

төнуі мүмкін барлық жұмысшыларға өндірістік жағдайға жақсы естілетіндей 

орналастырылуы керек. 

Бұғаттау құрылғылары байланысты байланыссыз тәсілмен сезгіш 

элементі арқылы жарақаттану қауіптілігінің болуы туралы ақпарат түскен кезде 

машиналардың жұмыс тәртібін қауіпті өзгерту немесе жұмыскердің қате 

әрекеті кезіндегі жабдықты жылдам автоматты түрде ажыратуға арналған. 

Қоршау құрылғылары адамның қауіпті аймаққа түсуінің мүмкін 

еместігіне қарастырылған. Оларды машиналардың қозғалатын бөліктеріне, 

машиналардың тығыздағыштарына, соқпа элементтеріне және т.б. қолдану 

керек.   Қоршау құрылғылары стационарлы, қозғалмалы және ауыспалы болуы 

мүмкін. Қоршау құрылғылары қорғау қатамалары, есікшелері, маңдайшалары, 

кедергі (барьер), қалқандар түрінде жасалуы мүмкін. 

Электр энергиясын қосуға әкелетін өндірістік жабдықтың құрылымы 

электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құралдарда (құрылғыларды) қосу 

керек. Адамның ток тізбегіне кездейсоқ тікелей және жанама қосудан 

техникалық қорғау шаралары міндетті түрде қарастырылуы керек.  Оған 

жататындар: қорғанышты жерге тұйықталуды немесе электр жабдықтың 

тұрқысын нөлдеуді қолдану,  желіге автомат немесе сақтандырғыш арқылы 

қосылу, жабдықтың ток өткізгіш элементтерін оқшаулау және қоршау. 
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Электр қауіпсіздігін тексеру кезінде келесілерді тексеру қажет: 

- жерге тұйықтағыш өткізгіштердің болуы, оның қысқышқа бекітілуі 

(бұрандамен немесе дәнекерлеумен, бұраумен емес); 

- өткізгіштердің оқшаулау сапасы (оқшаулағыштың ашық 

зақымдалуының болмауы ); 

- қоректенетін өткізгіштер мен жерге тұйықтағыштардың айыру түсі 

және таңбасының болуы; 

- ескерту плакаттарының қауіпсіздік белгілерінің болуы және дәлдігі; 

- жерге тұйықтағышты, нөлденуді және қорғаныстық-ажырату 

құрылғыларын қолдану; 

- электр жабдығының ток өткізу бөлігіне жанасудан, жерге тұйықталудан, 

кернеуліктен қорғаудың болуы; 

- статикалық электр қуатын алу үшін құралдардың тиімділігі және болуы; 

- апаттық ажырату, токшектеуіш және жайқорған құрылғыларды 

пайдалану; 

- балқығыш сақтандырғыштардың және автоматы ажыратқыштардың 

болуы. 

Жұмыста пайдаланылатын аспаптардың және құрылғылардың 

қауіпсіздігін бағалау кезінде олардың бар болуын, дұрыстығын және 

нормативтік талаптарға сәйкестігін тексеру керек. Талдау сыртқы тексеру 

арқылы орындалуы керек. 

Аспаптар мен құралдар қажет болған кезде  ССБТ (оперативтік 

бағаналар және ток өлшеуіш қысқаштар, диэлектрлік кілемшелер, галоштар, 

қолғаптар және т.б.) талаптарына сәйкес міндетті түрде сынап көру керек. 

Құралдардың және нұсқаулықтың сапасын талдау кезінде   «ССБТ. 

Еңбек қауіпсіздігін оқытуды ұйымдастыру» және «ұйым жұмыскерлерінің 

еңбек қорғау талаптарын тексеру және еңбек қорғау бойынша оқыту тәртібі» 

ГОСТ 12.0.004-90 талаптарына сәйкес қауіпсіздік және еңбек қорғау бойынша 

оқыту сапасын және нұсқау жүргізу мерзімін тексеру керек. 

Еңбек қорғау бойынша және қауіпсіздік нұсқаулығының сапасын бағалау 

кезіндегі негізгі құжат «өкілетті органдарға сәйкес еңбек қорғаудың және 

қауіпсіздік аумағында нормативтік құқықтық актілерді қабылдау ережесі» 

(қосымшалар және түзетулермен 2007ж. 21 тамызындағы Қазақстан 

Республикасының Үкіметінің Қаулысы) болып табылады. «Жұмыс берушілерге 

еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарды өңдеу және бекіту 

ережесі» (№157-п 2007ж. 16 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы халқының 

әлеуметтік қорғау және еңбек Министрлігінің бұйрығы). 

Жұмыс орнының жарақат қауіпсіздігін қауіптіліктің үш класының ішінен 

бір-бірден бағалау керек. 

Класс 1 - тиімді еңбек шартына  егер жабдық пен аспаптар тұтастай 

ережелер стандартына жауапты, сонымен қатар қажетті қорғау құралдары 

жөнделсе және анықталса, нұсқаулық құралы мен оқыту талаптарға жауапты, 

жабдық түзетілген шартын жатқызады. 

Класс 2 - мүмкін еңбек шартына егер қорғау құралында зақымданулар 

мен ақаулықтар  болса, бірақ бұл зақымданулар олардың қорғау қызметін 
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нашарлатпайды, мысалы: дабылдық бояулардың жиі ластануы, жеке бекіту 

бөлшектерінің әлсіреуі және т.б. болатын шартты жатқызады. 

Класс 3 - қауіпті еңбек шартына жұмыстық органдардың құрылымымен 

қарастырылған  қорғау құралдары болмаса немесе бүлінулер мен 

жарамсыздықтар болатын шартты жатқызады. 

 

5 кесте -  Жарақаттық қауіптіліг інің  шарттық 

классификациясы  

Оңтайлы  

(класс 1)  

Құрал-жабдықтар мен аспаптар стандарттарына және 

ережелеріне толық жауап береді (нормативтік 

құқықтық актілеріне). 

Белгіленген және ақаусыз талап етілген қорғау 

құралдары, құрал-сайман құралдары, нұсқаулық және 

оқыту талаптарына сәйкес, жабдықтары дұрыс жасалды 

Рұқсат етілген  

(класс 2)  

Бүлінген және ақаулы қорғау құралдары, олардың 

қорғаныш функциясы төмендетілген (ішінара ластануы 

сигналдық бояу, әлсіреуі жекелеген бекіту бөлшектері 

және т. б.) 

Қауіпті  

(класс 3)  

Бүлінген, бұзылған, немесе конструкцияда көзделген 

жабдықтарды қорғау құралдары жұмыс органдарының 

және қоршау хабарлары, оқшаулау, дабыл 

құрылғылары және т. б.), ақаулы аспап. Еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулық жоқ, не қолда бар нұсқаулықтар 

тиісті талаптарына сәйкес есепке алынбай жасалды, 

оларды қайта қарау шарттары бұзылған. Оқу 

құралдары, еңбек қауіпсіздігі жоқ ( ережелер, оқыту 

және бақылау бағдарламалары, оқу құралдары және т. 

б.) немесе қолда бар құралдар сапасыз жасалған және 

оларды қайта қарау шарттары бұзылған 

 

5.1  Жұмыскерлердің жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз 

етілуін талдау 

 

Әрбір жұмыс орны бойынша жұмыскерлердің жеке қорғау 

құралдарымен қамтамасыз ету, сонымен қатар осы құралдың тиімділігін 

анықтау керек. 

Жұмыскерлердің  жеке қорғау құралдарымен қамтылғандығын бағалау 

кезінде келесілерді тексеру керек: жұмыс берушілердің қаражатының есебінен 

жұмыскерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және 

ұжымдық қорғау құралдарымен, санитарлы-тұрмыстық бөлмелермен және 

құрылғылармен қамтамасыз ету Ережесіне сәйкес СИЗ жұмысшыларының 

қамтылуы  (№184-п 2007ж. 31 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы халқының 

әлеуметтік қорғау және еңбек Министрлігінің бұйрығы).   Жеке қорғау 

құралының тиімділігі сәйкестік сертификатымен расталуы керек. 

Жұмыскерлерді жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етуін талдау 
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хаттама түрінде рәсімделуі керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Жұмыс орындарының жарақат қауіптілігіне анықтама беріңіз. 

2) Жұмыс орындарындағы жарақат қауіптілігінің негізгі көздерін 

көрсетіңіз. 

3) Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін талдау қайсы бағытпен 

жүргізілуі керек? 

4) Өндірістік жабдық қауіпсіздіктің қандай негізгі құралдарымен және 

құрылғыларымен жабдықталуы керек? 

5) Дабылдағыштың түрлерін атаңыз және оған қойылатын негізгі 

талаптарды көрсетіңіз. 

6) Қоршау құрылғылары не үшін арналған? 

7) Тағайындалуы және құрылымдық орындалуы бойынша қоршауға 

классификация беріңіз? 

8) Техникалық қорғау шаралары ЭУ ток өткізу бөлігіне тікелей және 

жанама жанасудан қалай қарастырылады? 

9) СИЗ жұмыскерлерінің қамтамасыз етілуін талдау қалай жүргізіледі? 

 

6 дәріс. Жұмыс орындарындағы еңбек шарттарының нақты күйлері 

және оның сандық талдануы 

 

Дәрістің мазмұны.  Еңбек шарттарының нақты күйлерін талдау. Еңбек 

шарттарын жақсарту және қалпына келтіру бойынша іс-шараларды жоспарлау. 

Еңбек шарттарында жұмыс орындарын аттестаттау бойынша жұмыстар 

жүргізудің жауапкершілігі. 

Дәрістің мақсаты. Жұмыс орындарындағы еңбек шарттарының нақты 

күйлері және оның сандық талдануы. 

 

6.1 Еңбек шарттарының нақты күйлерін талдау 

 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелерін 

безендіру және талдау Еңбек шарттары бойынша өндірістік нысандарды 

міндетті кезеңдік аттестаттау ережелері негізінде жүргізілуі тиіс. 

Өндірістік ортаның қауіпті факторлары және зияндық дәрежесі бойынша 

еңбек шарттарының нақты күйін зерттеуді, олар үшін гигиеналық 

нормативтарды көрсетуі бар еңбек үрдістерінің ауырлығы мен кернеулігі, 

өндіріс ортасының барлық қауіпті және зиянды факторларының өлшену 

нәтижелерін салыстыру негізіндегі еңбек үрдісінің ауырлығы мен кернеулігі, 

өндірістік ортаның қауіпсіздік факторлары және зияндық дәрежесі бойынша 

еңбек шарттарын Гигиеналық критерилермен бағалауға сәйкестікте жүргізілуі 

тиіс. Мұндай салыстырулар базасында, толығында жұмыс орындары үшін, әр-

бір факторлар үшін, және де олардың түрлі комбинациялары мен өзара 

сәйкестіктері үшін еңбек шарттарының кластарын таңдау қажет. 

Жұмыс ауысымына және (немесе) еңбектік қызмет кезеңінде (жұмыс 
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тәжірибесінің шектелуі) қауіпті және зиянды өндірістік факторлармен 

жұмысшылардың әрекеттесуіне рұқсат етілген мерзімін анықтау, кәсіби 

топтарға қолданылатын ұйымның әкімшілігімен ұсынылуы бойынша, 

мемлекеттік санитарлы- эпидемиологиялық қадағалау органдары жүзеге 

асырулары тиіс. Сонымен қатар, еңбек шарттары аз зиянды деп 

классификациялануы мүмкін, бірақ 3.1 класынан төмен емес. 

Бөлек, жарақат қауіпсіздігіне арналған еңбек шарттарын 

классификациялауға сәйкес жұмыс орындарындағы жарақат қауіпсіздігін 

бағалау нәтижелері бойынша қауіпсіздік класын орнатқан, немесе жұмыс 

оындарындағы әрекет етуші қауіпсіздік талаптарына сәйкес толық қорытынды 

ұсынған жөн. 

Жұмыс орындарында зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың 

болмауы кезінде, немесе олардың нақты мәндері тиімді немесе рұқсат етілген 

шамаларға сәйкес болған кезінде, одан басқа, жұмысшыларды жеке қорғаныс 

құралдарымен қамтамасыздандырылуы және жарақат қауіпсіздігі бойынша 

талаптардың орындалуы кезіндегі жұмыс орындары аттестацияланған деп 

танылуы мүмкін. 

Сонымен қатар, егер жұмыс орындарында зиянды және қауіпті 

өндірістік факторлардың нақты мәндері бар нормалардан асса, немесе жарақат 

қауіпсіздік бойынша талаптар және жұмысшылардың жеке қорғаныс 

құралдарымен қамтамасыздандырылуы бар нормаларға сәйкес болмаса, 

мұндай жұмыс орындарындағы еңбек шарттарын зиянды және (немесе) 

қауіптілер қатарына қосу қажет. 

Еңбек шарттарын 3-класқа жатқызған кезде (зиянды) жұмыс орнын 

зияндық жәрежесі және сәйкес классын міндетті көрсетуімен (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

одан басқа – жарақат қауіпсіздігі бойынша) шартты аттестацияланған деп 

есептеуге болады, және ұйымның еңбек шарттарын жақсарту мен қалпына 

келтіру бойынша іс шаралар Жоспарларына қосылуы тиіс, еңбек қорғау және 

қауіпсіздік бойынша нормативтік құқықтық актілерге сәйкестікте жүргізілуі 

бойынша ұсыныстарды жасау қажет. 

Еңбек қорғау бойынша талаптарды сәйкес өндірістік нысандарды 

сертификаттау кезінде шартты аттестацияланған жұмыс орындары 

аттестацияланған деп саналмайды. 

Еңбек шарттарын 4 - класқа (қауіпті) жатқызған кезіндегі жұмыс 

орындары аттестацияланбаған деп мойындалуы тиіс және жылдам қайтадан 

жабдықталуы немесе жойылуы тиіс. 

Жұмыс орындарын аттестаттау кезінде жұмыс орындарындағы барлық 

қауіпті және зиянды өндірістік факторлар өлшенуге және бағалануға ұшырауы 

тиіс, оларға келесілер жатады: химиялық, физикалық, биологиялық, 

психофизиологиялық. 

Қауіпті және зиянды факторлардың тізімі «Қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар. Классификациялану.» 003-74 ГОСТ 12.0-де көрсетіледі 

және өндірістің салалық ерекшеліктерімен шартталған. 

Жұмысшылардың зиянды немесе қауіпті шарттарында жұмыс 

орындауының қажеттігі туындаған жағдайларда, белгілі-бір льготалары мен 
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өтемақылар ұсынылады (еңбек шартының зияндығы үшін қосымша ақы, 

емдік-профилактикалық емделуді қамтамасыз ету, еңбек демалысының 

ұзақтығын көбейту және жұмыс күндерін қысқарту). 

Қосымша ақының сәйкес мөлшері (окладқа, %-дық тарифтік ставка 

бойынша), жұмысшыларға еңбек шарттарына қосымша орнатыла алатын, 

жұмыстың салалық  тізіміне қолданылу реті мен жұмыс орындарында еңбек 

шарттарын бағалау бойынша Типтік ережелерге сәйкес анықталуы тиіс. 

Қосымша ақының шамасын анықтау үшін (пайыздық) зиянды өндірістік 

факторлар деңгейін өлшеу мәліметтерін қолдану қажет. Санитарлық нормалар 

мен ережелерде көрсетілген, зиянды заттардың шекті рұқсат 

концентрациялары мен физикалық көрсеткіштердің шекті рұқсат деңгейлеріне 

арналған өлшеулердің нәтижелерін салыстыра, әр бір зиянды өндірістік 

факторлардың әрекет ету ұзақтығын есепке ала балдық жүйені қолдана 

отырып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1400 2007 жылғы 29 

желтоксанындағы «Зиянды және қауіпті еңбек шарттарындағы тарифтік 

ставкаларына қосымша ақыны анықтау әдістемесі» қаулысына сәйкес 

қосымша ақы пайызын анықтаған жөн (қосымшалар және өзгерістермен). 

Жұмысшының нақты сүтпен қамтамасыздандырылғаны жөнінде 

мәліметтер, толықтырылуы мен алмастыруы бар, жұмыс берушілердің есебінен 

жұмысшыларға сүт және емдік-профилактикалық қорек беру нормалары және 

ережелерінде көрсетіледі (№184-п 2007 жылғы 31 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының тұрғындарын еңбек және әлеуметтік қорғау Министрлігінің 

Бұйрығы). 

Қосымша демалыс ұзақтығы мен қысқартылған күннің жұмыс уақыты, 

толықтырылуы мен алмастыруы бар, қысқартылған жұмыс уақытының 

созылуы мен жыл сайынғы төленетін қосымша еңбек демалысына құқық 

берілетін жұмыс, еңбек шарттарының зиянды (аса зиянды), ауыр (аса ауыр), 

және қауіпті (аса қауіпті) қызметтердің және мамандықтардың, цехтардың, 

өндірістердің тізімін қолдану бойынша ережелергежәне қысқартылған жұмыс 

күні мен қосымша демалысқа құқық берілетін жұмыс, зиянды еңбек 

шарттарының қызметтері мен мамандықтардың, цехтардың, өндірістердің 

тізімдеріне сәйкестікте (№182-п 2007 жылғы 31 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының тұрғындарын еңбек және әлеуметтік қорғау Министрлігінің 

бұйрығы) анықталуы тиіс. 

 

6.2  Еңбек шарттарын жақсарту және қалпына келтіру бойынша іс-

шараларды жоспарлау 
 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестациялануы бойынша 

жүргізілген жұмыстың нәтижелерін талдағаннан соң, одан басқа, бөлек 

жұмысшылардан, бөлімшелерден келетін ұсыныстарды есепке ала, комиссиямен 

«Ұйымдағы еңбек шарттарын жақсарту және қалпына келтіру бойынша іс-

шараларының жоспары» құрылуы қажет. 

Жоспарға, өндірістік үрдістерді алмастыру бойынша жаңа жоғары 

технологиялық қондырғыларды ендіру және жаңарту, жеке және ұжымдық 
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қорғаныс құралдарын қолдану, еңбек шарттарын жаңартудағы іс-шаралар 

бойынша, және де еңбекті ұйымдастыру мен қорғау бойынша іс-шаралар 

қосылуы тиіс. 

Жоспарда жұмыс көлемін, оларды қаржыландыру көздерін, орындалу 

мерзімдерін анықтаған және орындаушыларды көрсеткен жөн. 

Жоспарда тағы да, еңбек қорғау және кауіпсіздік бойынша талаптарға 

сәйкестікте жұмыс орындарындағы еңбек шарттары келтірілуін қарастыру 

қажет. 

Ұйымдағы еңбек шарттарын жақсарту және қалпына келтіру бойынша 

жоспарды аттестаттық комиссия төрағасына бекіткізген жөн және еңбек қорғау 

мен қауіпсіздік бойынша буынды комитетпен (комиссия) келісілгеннен соң  

жоспар ұйым жетекшісімен қол қойылып, еңбек қорғау бойынша келісімге 

ендірілуі тиіс. 

Жұмыс орындарын аттестаттау бойынша жұмыстардың аяқталуымен 

ұйым жетекшісі, орындалған жұмыстың нәтижесі көрсетілетін, бұйрық 

шығаруы тиіс. 

Еңбек шарттары бойынша аттестация нәтижесін есепке алып, 

аттестаттық комиссия еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша талаптарға 

сәйкес олардың сертификаттаулануына, бөлімдердің дайындалу реті жөнінде 

қосымшалар ендіруі және орындаулары тиіс және де мұндай дайындықтарды 

жүргізу үшін іс-шаралар тізімін анықтау қажет. 

Жұмыс орындарының аттестация нәтижелері жөнінде өнеркәсіп 

жұмысшыларын, және еңбек бойынша госинспекцияны хабардар еткен жөн. 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау материалдары қатаң 

есеп берудің материалдары болып саналады және 45 жыл мерзімінде 

сақталынуы тиіс. 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері 

еңбек шарттарының жағымсыздығымен байланысты әкімшілік-экономикалық 

санкциялар өлшемдері мен қажеттіліктерін анықтау үшін қолданылуы мүмкін. 

 

6.1 кесте - Іс-шаралық еңбек шартының жақсаруы мен сауықтыруына 

үлгі жоспары 
№ 

р/с 

Жұмыс орнының 

коды 

Іс-шара 

атауы 

Орындау 

мерзімі 

Іс-шараның 

орындалуына 

жауапты 

Орындалуы 

жайлы белгі 

      

      

 

6.3 Еңбек шарттарында жұмыс орындарын аттестаттау бойынша 

жұмыстар жүргізудің жауапкершілігі 

 

Жұмыс орындарын аттестаттау бойынша жұмыстар жүргізудің 

жауапкершілігі Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңдарына сәйкес 

ұйым жетекшісіне (жұмыс берушіге) жүктелуі тиіс. 

Өлшеулер сапасына, оларға жүктелген мүмкіндіктерге, ұйымның 
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Жарғысына сәйкес өндірістік нысан бөлімдері мен бөлімшелердің жетекшілері 

жауапты. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Еңбек шарттарының нақты күйлерін талдау. 

2) Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестациялануы 

бойынша жүргізілген жұмыстың нәтижелерін талдау. 

3) Еңбек шарттарын жақсарту және қалпына келтіру бойынша іс-

шараларды жоспарлау. 

 

7 дәріс. Өндірістік ортаның зияндылық және қауіптілік факторлары, 

еңбек үрдісінің ауырлығы мен кернеулігінің көрсеткіштері бойынша еңбек 

шарттарын бағалаудың гигиеналық критерилері. 

 

Дәрістің мазмұны. Еңбек шарттарын гигиеналық классификациялаудың 

жалпы қағидалары. Зиянды дәрежелер. 

Дәрістің мақсаты. Еңбек үрдісі мен жұмыс ортасының факторларын 

гигиеналық бағалау. 

 

«Еңбек үрдісі мен жұмыс ортасының факторларын гигиеналық бағалау 

бойынша» нұсқаулық. Еңбек шарттарына классификация және критери» еңбек 

үрдісінің ауырлығы мен кернеулігі, жұмыс ортасының факторларын 

бағалаудың гигиеналық критерилерін, және зияндық, қауіптік және ауырлық 

көрсеткіштері бойынша еңбек шарттарының классификациясын құрайды. 

Бұл нұсқаулықтар келесілер қажет болғанда қолданылады: 

- жұмысшының еңбек шартының күйін әрекет етуші санитарлық 

ережелер мен нормаларға, гигиеналық нормаларға және санитарлы-

эпидемиялогиялық қорытындыларды алуға сәйкес бақылауға; 

- профилактикалық іс-шаралар жүргізілуінің кезегін анықтауға және 

олардың нәтижелерін бағалауға; 

- ұйым, сала және т.б. деңгейде еңбек шарттары бойынша мәліметтер 

банкін құру үшін; 

- еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау және 

ұйымдағы еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша жұмыстарға келесілік 

сертификаттау кезінде; 

- жұмысшының еңбек шарттарына санитарлы-гигиеналық сипаттама құру 

үшін; 

- еңбек шарттарындағы жұмысшы денсаулығының күйі өзгеруімен 

байланысты зерттеулер кезінде (кезеңдік медициналық қаралымдардан өту 

үшін және (немесе) диагноз қою үшін арнайы зерттеулер); 

- жұмыспен байланысты кәсіби аурулар, улану және басқа да денсаулық 

бүлінуінің жағдайларын зерттеу үшін. 

Гигиеналық нормаларды асыру шарттарындағы жұмыс әрдайым 

№3142002 жылғы 3 сәуіріндегі, қосымшалары мен өзгертулері бар, «Қауіпті 

өндірістік нысандардағы өндірістік қауіпсіздік жөніндегі» Қазақстан 
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Республикасының Заңын; № 430 - II2003 жылғы 4 шілдедегі «Денсаулық 

сақтау жүйесі жөніндегі» Қазақстан Республикасының Заңын (қосымшалары 

мен өзгертулері бар); № 361-II 2002 жылғы 4 желтоксанындағы 

«Тұрғындардың санитарлық-эпидемиялогиялық әл-ауқаты жөніндегі» 

Қазақстан Республикасының Заңын (қосымшалары мен өзгертулері бар) 

бұзушылық болып саналады  және зиянды мен қауіпті еңбек шарттарына 

жауапкершілікті жүктеу үшін оларға заңмен берілген құқық шектерінде 

тұтынушылық құқықтарын қорғау саласындағы, қауіпсіздік және адам 

денсаулығы мен басқа да бақылаушы ұйымдардың бақылауы мен қадағалауы 

бойынша қызмет органдарына және мекемелеріне қолдану үшін негіз береді. 

Жұмысшының кәсіби қызметінің анықталған ерекшеліктерімен және 

салалық, ұлттық немесе халықаралық актілермен бекітілуіне (мысалы: 

ұшқыштар, теңізшілер, водолаздар, өрт сөндірушілер, құтқарушылар және т.б. 

еңбектері) байланысты гигиеналық нормаларды асыру, осы мамандықтардағы 

әлеуметтік қорғаныс шаралары және демалыс пен еңбектің рационалды 

қолданылуы үшін негіздеме болуы тиіс. 

Еңбектің қауіпті (экстремалды) шарттарындағы (4-класс) жұмыс 

өндірісте рұқсат етілмейді. Техногендік апаттар салдарын жоюмен байланысты, 

және апаттық жағдайларды ескерту үшін төтенше жұмыстарды жүргізу 

жұмыстарын ерекшелеуге болады. Сонымен қатар, осындай жұмыстар үшін 

бекітілген, тәртіптердің міндетті орындалуы  жеке және ұжымдық қажетті 

қорғаныс құралдарын пайдалану арқылы жүргізілуі тиіс. 

 

7.1  Еңбек шарттарын гигиеналық классификациялаудың жалпы 

қағидалары 

 

Гигиеналық критерилер деп, әрекет етуші гигиеналық нормалардан 

еңбек ауырлығы мен кернеулігінің көрсеткіштерін және жұмыс ортасы 

параметрлерінің нақты мәндерінің ауытқу дәрежесімен анықтайтын 

көрсеткіштерді есептеуге болады. 

Еңбек шарттарын, мүмкін болатын қауіптігі үшін еңбек шарттарын 

белгілі бір зияндық классына жатқызуға құқық беретін, әрекет етуші 

гигиеналық нормалардан көрсетілген ауытқуларды бөлу негізінде 

классификациялаған жөн. 

Ерекше болып ауалық инфекциялық аурулармен, теріге түсуі немесе 

демалуға рұқсат етілмеген заттармен (обаға қарсы дәрілік құралдар, гормоно-

эстрогендер, нашалық анальгетиктер) жұмыс саналады. 

Зияндылық және қауіптілік дәрежесі бойынша еңбек шарттарының 

гигиеналық нормативтерінен еңбек ауырлығының көрсеткіштері мен 

өндірістік орта факторларының нақты деңгейлерінің ауытқу дәрежесінен 

тәуелділікте 4 класқа шартты бөлуге болады:оңтайлы, рұқсат етілген, зиянды 

және қауіпті. 

Оңтайлы еңбек шарттары (1-класс)  - бұл жұмыс қабілеттіліктің жоғары 

дәрежесін ұстау үшін шарт жасалынатын және жұмысшы денсаулығын 

сақтайтын шарт. Өндірістік орта факторлары көрсеткіштерінің оптималды 
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мәндері жұмыс жүктемесінің көрсеткіштері үшін және микроклимат 

параметрлері үшін орнатылған. Өндірістік ортаның басқа факторлары үшін 

оптималдыларға, қауіпсіз деп орнатылған, деңгейден аспайтын немесе 

болмайтын зиянды факторлар кезіндегі еңбек шарттарын шартты қабылдауға 

болады. 

Рұқсат етілген еңбек шарттары (2-класс)–еңбек үрдістерінің 

ауырлықтары мен өндірістік орта факторлары көрсеткіштерінің мәндері 

жұмыс орындары үшін гигиеналық нормалармен орнатылғандардан аса 

алмайтын, ал ағзаның функционалдық күйінің мүмкін өзгерулері демалыс 

уақытында немесе келесі ауысым басына қалпына келуі мүмкін және 

жұмысшы мен оның ұрпақтарының денсаулық жағдайларына жақын және 

бөлек кезеңдерде жағымсыз әсер етпейтін шарттар. Еңбектің рұқсат етілген 

шарттарын қауіпсіздерге жатқызуға болады. 

Еңбектің зиянды шарттары (3-класс) үшін гигиеналық нормативтерден 

асатын деңгейлердегі, зиянды факторлардың болуы және жұмысшы 

және/немесе оның ұрпақтарының ағзасына жағымсыз әсер етумен сипатты. 

Зиянды еңбек шарттарын жұмысшы ағзасындағы өзгерістердің білінуі 

мен гигиеналық нормативтердің асырылу дәрежесі бойынша шартты 4 

зияндық дәрежесіне бөлуге болады: 

- 3-класс дәрежесі (3.1) – еңбек шарттары, келесі ауысымның басына 

қарағанда аса ұзақ қалпына келетін, функционалды өзгерістерді 

стимулдайтын гигиеналық нормативтерден зиянды факторлардың деңгейінің 

асырылуы, зиянды факторлардың әрекет етуін токтату және денсаулық 

бұзылуының қатерін жоғарылатумен сипатталады; 

- 3-класс дәрежесі (3.2) – көп жағдайларда, ұзақ әсер етуден пайда 

болатын (көбінде 15 және одан көп жылдан соң), кәсіптік аурулардың жеңіл 

түрлерінің немесе бастапқы белгілерінің пайда болуымен (кәсіптік жұмыс 

қабілеттілігінің жойылуынсыз), кәсіптік шартталған аурулардың өсуіне 

келтіретін (осы факторлар үшін органдар мен жүйелердің аса сезімтал күйінде 

білінетін аурулармен еңбек қабілеттілікті уақытша жоғалтатын ауыру 

деңгейін жоғарылататынында көрсетіле алады), тұрақты функционалдық 

өзгерістерді шақыра алатын зиянды факторлар деңгейі; 

- 3-класс дәрежесі (3.3) – әсері, жеңіл және орташа ауырлық 

дәрежесіндегі кәсіптік аурулардың дамуына (кәсіптік еңбек қабілеттілігін 

жоғалтумен), созылмалы (кәсіптік шартталған) патология өсуіне келтіре 

алатын, өндірістік ортаның факторлар деңгейімен сипаттауға болатын еңбек 

шарттары; 

-  3-класс дәрежесі (3.4) - уақытша еңбек қабілеттілігін жоғалтатын 

аурулардың жоғары деңгейлері және созылмалы аурулар санының мағыналы 

өсуі белгілене алатын, кәсіптік аурулардың күрделі формалары (жалпы еңбек 

өабілеттілігінің жоғалтуымен) пайда болатын еңбек шарттары. 

Қауіпті (экстрималды) еңбек шарттары (4-класс) жұмыс ауысымының 

барысында немесе оның бөлігінде өмір үшін қатер тудыратын және (немесе) 

өткір кәсіптік әсер дамуының жоғары қатері туындайтын, соның ішінде ауыр 
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түрлерінде, әсерлердің өндірістік орта факторларының деңгейлерімен 

сипатталады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Гигиеналық критерилерді анықтайтын көрсеткіштерді қалай есептеуге 

болада ? 

2. Зияндылық және қауіптілік дәрежесі бойынша еңбек шарттарының 

қанша класқа шартты бөлуге болады ? 

 

8 дәріс. Мекемелердегі еңбек қорғау бойынша жұмыстарды 

сертификаттау 

 

Дәрістің мазмұны. Еңбек қорғау бойынша жұмыстарды 

сертификаттаудың негізгі түсініктері. Мекемелерде еңбек қорғау бойынша 

жұмыстарды сертификаттау жүйесі. Мекемелердегі еңбек қорғау бойынша 

жұмыстарды сертификаттау ережелері. Өндірістік қондырғыларды 

сертификаттау. 

Дәрістің мақсаты.  Мекемелердегі еңбек қорғау бойынша жұмыстарды 

сертификаттау. 

 

Еңбек қорғау бойынша жұмыстар сертификаттаусы деп өндірістік 

нысандарда еңбек қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарына еңбек 

қорғау бойынша жұмыс сәйкестіктерін растауымен органдар қызметтерін 

атайды. Сертификаттау еңбек қызметінің үрдісінде жұмысшылар денсаулығы 

мен өмірін сақтауға бағытталған, мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 

мақсатымен жүргізілуі тиіс. Еңбек қорғау талаптары заңды және жеке 

тұлғалардың қызметінің кез-келген түрін, соның ішінде лицензиялық, жүзеге 

асыру кезінде орындау үшін міндетті (нысандарды жобалау, құрылыс, қалпына 

келтіру және пайдаға асыру, машина, механизмдер және басқа қондырғыларды 

жасау, технологиялық үрдістерді ендіру және жобалау, өндірістер мен еңбек 

ұйымдастыру кезінде). Мекеменің барлық жекеменшік және 

ұйымдастырушылық-құқықты формаларының өндірістік нысандарында еңбек 

қорғау бойынша барлық жұмыстар сертификаттаулануы тиіс. 

 

8.1 Еңбек қорғау бойынша жұмыстарды сертификаттаудың негізгі 

түсініктері 

 

Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсетулер мен өнімдерді 

сертификаттау Қазақстан Республикасының келесі негізгі нормативтік 

құқықтық актілерімен реттелінеді: 

1) өнімдердің,        сапа         жүйелерінің          және            өндірістердің 
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сертификаттаулануының құқықтық негіздерін Қазақстан 

Республикасындағы жұмыстар мен қызмет көрсетулерді орнататын, 

сертификаттау саласында қатынастарды реттейтін, құқықтарды 

сертификаттау қатысушыларының міндеттері мен жауапкершіліктерін 

орнататын, № 434-I 1999 жылғы 16 шілдедегі «Сертификаттау 

жөніндегі» Қазақстан Республикасының Заңы (№ 434 - II 10.06.03 ж.; № 

272-II 15.12.01ж.; № 230-II 11.07.01ж.; № 141-II 15.01.01ж. Қазақстан 

Республикасының Заңдарымен ендірілген өзгерістермен); 

2) №1787 2000 ж. 29 қарашасындағы «Қазақстан Республикасындағы 

өнімдердің сәйкестігін бақылау жөніндегі» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің Қаулысы; 

3) № 1787 2000 ж. 29 қарашасындағы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің Қаулысымен бекітілген «Міндетті сертификаттаулануға жататын 

өнімдер мен қызмет көрсетулердің тізімі»; 

4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Стандарты СТ РК 3.4 — 

94 (басылым); 

5) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Стандарты СТ РК 3.9 — 

97 (басылым); 

6) № 256 1999 ж. 29 қарашасындағы Төтенше жағдайлар бойынша 

Агенттік Төрағасының Бұйрығымен бекітілген «Төтенше жағдайларды жою 

және ескерту бойынша Мемлекеттік инспекция қадағалау органдарына, 

өндірістер саласындағы пайдаға асырылатын, аса қауіпті импорттық, отандық 

өнімдердің жаңа үлгілерін қолдану және сериялық шығарылымына рұқсат 

беруіне қабылдау сынақтарына рұқсат реті жөніндегі ережелер». 

Сертификаттау түрлері:  

Қазақстан Республикасының Заңдарымен міндетті және ерікті 

сертификаттау жүргізуге болады. 

-  міндетті сертификаттауға Қазақстан Республикасының Үкіметімен 

бекітілген, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің, тауарлар тізімінде 

көрсетілген, қондырғылар жатады. 

- сертификаттау тағы, сертификаттаудың Аккредитацияланған 

органдарымен (ерікті сертификаттау) Арыз берушінің қалауы бойынша 

(әзірлеуші, сатушы, орындаушы) орындалады. 

Еңбек қорғауды басқарудың барлық деңгейлерінде еңбек қорғау 

талаптарына сәйкес сертификаттау қажет. 

Бұл тізімге еңбек қорғау бойынша сала аралық ережелер (ПОТРМ), еңбек 

қорғау бойынша сала аралық типтік нұсқаулықтар (ТИРМ), еңбек қорғау 

бойынша салалық ережелер (ПОТРО), еңбек қорғау бойынша типтік 

нұсқаулықтар (ТИРО), қауіпсіздік ережелері (ҚЕ), құрылғылар мен қауіпсіз 

пайдаға асыру ережелері (ПУБЭ), қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар (ҚН), 

еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесінің мемлекеттік стандарттары 

(ГОСТРССБТ), құрылыс нормалары мен ережелері (СНиП), жобалау 

және құрылыс бойынша ережелер жинақтары (СП), мемлекеттік санитарлық –

эпидемиялық ережелер мен нормативтер (санитарлық ережелер (СЕ), 

гигиеналық нормативтер (ГН), санитарлық ережелер мен нормалар (СанПиН), 
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санитарлық нормалар (СН). 

 

8.2 Мекемелерде еңбек қорғау бойынша жұмыстарды сертификаттау 

жүйесі 

 

Қоршаған орта және азаматтар меншіктерін қорғауды, адамдар 

денсаулығы мен өмірі үшін қызметтерді, жұмыстарды, үрдістерді, өнімдер 

қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды Қазақстан Республикасының нарық және 

индустриялық Министрлігінің стандарттау, метрология және сертификаттау 

бойынша Комитет жүзеге асырады: 

- орталық аппарат; 

- мемлекеттік қадағалау бойынша аймақтық басқарма. 

Ведомствалық кәсіпорындар: 

1) «Қазақстандық метралогиялық институт» РМК; 

2) «Қазақстандық стандарттау және сертификаттау институты» РМК; 

3) «Сараптама және сертификаттаудың Ұлттық орталығы» АҚ; 

4) «Аккредиттеудің Ұлттық орталығы» АҚ. 

 

Сертификаттау нысандары болып мекемелермен олардың жеке меншік 

формалары мен ұйымдастырушылық-құқықтық формаларынан тәуелсіз 

орындалатын, еңбек қорғау бойынша жұмыстар саналуы тиіс. 

Мекемелерде еңбек қорғау бойынша жұмыстарды сертификаттауды 

сертификаттау бойынша органдар орындаулары тиіс. Бұл органдар еңбек 

қорғау бойынша жұмыстарды сертификаттаулайды және қауіпсіздік 

сертификаттарын береді. Мекемелердегі еңбек қорғау бойынша жұмыстарды 

сертификаттауды, жұмыс берушінің қызмет элементтерінің еңбек қорғау және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша, экономика саласында еңбек қорғау және 

қауіпсіздік бойынша жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері мен еңбек 

шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттауды жүргізу нәтижелерін 

есепке алатын, мемлекеттік нормативтік талаптарға, сәйкестікте бағалау және 

тексеру құралдарымен жүргізілген жөн. 

 

8.1 кесте - Сертификаттау еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды екі 

сұлба бойынша ұйымдарда жүргізуге болады (2.1 және 2.2). 
№ Ұйымдарда еңбекті 

қорғау бойынша жұмысты 

орындауды талдау 

Ұйымдарда еңбекті қорғау 

бойынша қорытындыны тексеру   

( өлшеу) 

Инспекциялық 

бақылау 

сертификатталған 

жұмыстарымен 

еңбекті қорғау 

жөніндегі 

ұйымдастыру 

2.1 Еңбекті қорғау және 

қауіпсіздігі бойынша 

жұмысты орындауды 

талдау 

Талдау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау дұрыстығын 

және жұмыс орындарын 

аттестаттау нәтижелері бойынша 

еңбек жағдайлары жүргізе 

Сәйкестігін бақылау 

бойынша 

орындалатын 

жұмыстардың 

қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғау 
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отырып, іріктеп бақылау, өлшеу 

және бағалау 

жөніндегі 

белгіленген 

мемлекеттік 

нормативтік 

талаптарына, еңбекті 

қорғау 

2.2 Еңбекті қорғау және 

қауіпсіздігі бойынша 

жұмысты орындауды 

талдау 

Талдау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау және 

материалдарды аттестаттау еңбек 

жағдайлары бойынша жұмыс 

орындарын өткізбей, іріктеп 

бақылау, өлшеу және бағалау 

Бақылауды 

орындайтын еңбекті 

қорғау жөніндегі 

жұмыстарды 

белгіленген 

мемлекеттік 

нормативтік 

талаптарына, еңбекті 

қорғау 

 

2.1 сұлба бойынша жүзеге асырылуы тиіс талдау, жұмыстарды орындау 

және еңбекті қорғау бойынша материалдарды аттестаттау еңбек жағдайлары 

бойынша жұмыс орындарын қоса алғанда, бағалауды, алынған нәтижелердің 

дұрыстығын аттестаттау еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын 

өткізу арқылы іріктеп бақылау, өлшеу және бағалау сынақ зертханалары. 

2.2 сұлба бойынша жүзеге асырылуы мүмкін талдау орындау шарты 

жұмыстарды бойынша қауіпсіздік және еңбекті қорғау материалдарын 

аттестаттау еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын өткізбей, іріктеп 

бақылау, өлшеу және бағалау, бірақ тек сол жағдайда ғана, егер жұмыс 

орындарын аттестаттау нәтижелері болды негізделген деректер өлшеу және 

бағалау, орындалған аккредиттелген сынақ зертханалары. 

Сертификаттау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдарда  2.1 сұлбасы анықтау үшін жұмыс орындарының санын, оларға 

жөн қажетті іріктеп бақылау, өлшеу және бағалау, комиссия сертификаттау 

жөніндегі органның іріктеу 8.2 жұмыс кестесіне сәйкес жүргізеді. 

 

8.2 кесте - Тәуелділік сертификатталатын жұмыс орындарының жалпы 

санынан жұмыс орындарын ұйымдастыру 
Ұйымдарда жұмыс орындарының жалпы 

саны 

Жұмыс орындарының саны, еңбекті қорғау 

жөніндегі жұмыстары үшін алынатын 

сертификаттау рәсімдері 

10 дейін 

11 ден 100 дейін 

101 ден 500 дейін 

501 ден 1000 дейін 

1000 көп 

3 

3-10 

10-30 

30-50 

50 көп 

 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар көрсеткіштеріне бақылау 

өлшеулер мен бағалаулар жүргізу үшін жұмыс ортасын, қауіпсіздік және 

зияндылық дәрежелері мен еңбек шарттарының барлық кластарымен 

сипатталатын жұмыс орындарымен қамтамасыздандыра таңдаған жөн. Одан 

басқа, мұндай жұмыс орындарында өндірістік ортаның өлшенетін және 
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бағаланатын факторлардың ең үлкен жиыны болуы тиіс. 

Аккредитацияланған сынама зертханасы барлық қажетті таңдалынатын 

нақты сынақтарды (өлшеулер) сертификаттау бойынша органдардың бекітілген 

бағдарламасына сәйкес жүргізуі тиіс. Таңдалынатын бақылау сынақтардың 

(өлшеулерді) хаттамаларын арыз берушіге және сертификаттау бойынша 

органдарға ұсыну қажет. 

Еңбек қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарымен бекітілген 

ұйымдарда еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша жұмыс сәйкестігін 

растаушы процедура өзіне келесілерді қосуы тиіс: 

1) кәсіпорында қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыздандыру 

бойынша жұмыс беруші қызметінің сәйкестігіне баға; 

2) еңбек қорғау қызметіне баға; 

3) еңбек шарттарында жұмыс орындарына аттестация жүргізу 

бойынша жұмыс беруші қызметіне баға. 

Ұйымдардағы еңбек қорғаудың орнатылған мемлекеттік нормативтік 

талаптарында еңбек қорғау бойынша жұмыс сәйкестіктерін бағалау және 

тексеру нәтижелерін талдау негізінде сертификаттау бойынша орган 

қауіпсіздік сертификаттарын беру мүмкіндігі жөнінде шешім қабылдауы тиіс. 

Ұйымдардағы еңбек қорғаудың орнатылған мемлекеттік нормативтік 

талаптарында еңбек қорғау бойынша жұмыс сәйкестіктерін бағалау және 

тексеру нәтижелері теріс болған кезде, бастарту себебін міндетті түрде 

көрсетіп, қауіпсіздік сертификатын берудегі бас тартуы жөнінде шешім 

қабылдауы тиіс  және өз шешімі жөнінде арыз беруші жазбаша түрде 

жариялауы тиіс. 

Ұйымдардағы еңбек қорғаудың орнатылған мемлекеттік нормативтік 

талаптарында еңбек қорғау бойынша жұмыс сәйкестіктерін бағалау және 

тексеру нәтижелері оң болған кезде сертификаттау бойынша органдар 

орнатылған форма бойынша қауіпсіздік сертификатын әзірлеп, оны тіркеп 

арыз берушіге беруі тиіс. 

Қауіпсіздік сертификатының әрекет ету мерзімі ұйымдардағы еңбек 

шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудың аяқталған күні мен 

еңбек қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарының әрекет ету мерзімі, 

ұйымдарда еңбек қорғау бойынша жұмыстардың сертификаттаулану 

нәтижелерін есепке ала сертификаттау бойынша органдармен орнатылады. 

Ұйымдарда еңбек қорғау бойынша жұмыс сертификаттаулануы кезінде 

расталатын, талаптарға әсер ете алатын, заңды тұлғалардың және басқа 

өзгерістердің ұйымдастырушылық-құқықтық формасына, еңбек қорғаудың 

мемлекеттік нормативтік талаптарына өзгерістерді ендіру кезінде, қауіпсіздік 

сертификатын ұстаушы  қажетті қосымша тексерістерді немесе жоспардан тыс 

инспекциялық бақылауды жүргізу жөнінде шешім қабылдай алатын, 

сертификаттау бойынша органдарға мәлімдеуі тиіс. 

Ұйымдарда еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша жұмыстардың 

сәйкестігі белгісін қауіпсіздік сертификатына енгізу қажет. 

Жарнамалар мен баспа басылымдарында ұйымның еңбек қорғау және 

қауіпсіздік бойынша жұмыс сәйкестіктерінің белгілерін пайдалану 
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ұйымдардағы еңбек қорғау бойынша жұмыс сәйкестігінің белгісі жөнінде 

қаулыларға сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін. 

Қауіпсіздік сертификаттары сертификаттау бойынша органдарда тіркелу 

күнінен бастап күшіне енеді. 

 

8.3 Өндірістік қондырғыларды сертификаттау 

 

Қондырғылардың сертификаттаулануы – бұл көрсетілген өнімнің 

техрегламент және ол үшін қарастырылған нормалар мен стандарттарға 

сәйкестігін растау үрдісі. Қондырғыларды сертификаттау ТР ТС жүйесінде 

жүргізіледі. Қазіргі таңда Ресейде, Беларусияда және Қазақстанда 

қондырғылар қауіпсіздігі мәселелерін басқара алатын бірнеше 

техрегламенттер бар. 

1. ТР ТС 020/2011 техникалық құралдардың электромагниттік сәйкестігі 

жөнінде. Бұл нормативтік құжат 2014 ж. 1 ақпанынан бастап әрекет етеді және 

өз әрекетімен электромагниттік сипатта кедергілер жасай алатын техника мен 

қондырғыларды, және де әрекет ету сапасы сыртқы электромагниттік 

кедергілерінен тәуелділікте тікелей болатын қондырғыларды қамтиды. 

2. ТР ТС 004/2011, төмен вольттік қондырғылардың сапасын растаушы 

сұрақтарды реттейді. Ол ТС аумағында, 2013 ж. 15 ақпанынан бастап әрекет 

етеді. Оның жауапкершілігіне, тұрақты токтың 75÷1500 В диапазонында және 

айнымалы токтың 50÷1000 В диапазонында жұмыс атқаратын, электр 

қондырғыларының барлық түрлері кіреді. 

3. ТР ТС 010/2011 – бұл норматив, 2013 ж. 15 ақпанынан бастап әрекет 

етуші, қазіргі техрегламенттерінде қауіптілікті жою немесе төмендету 

бойынша талаптар орнатылған №1 және №2 қосымшалары үшін, машиналар 

мен қондырғылардың барлық түрлеріне, машиналар және қондырғылар 

қауіпсіздігі сұрақтарын реттейді. 

СТ РК 3.4-ке сәйкес, ерікті және міндетті сертификаттау үшін бірдей, 

сертификаттауны жүзеге асыру бойынша органдардағы сертификаттау реті. 

1. Арыз берушінің сертификаттау бойынша органдарға өтініш беру. 

Берілген қондырғы сертификаттаулануы бойынша бірнеше органдар бар 

болған жағдайда, арыз беруші олардың кез-келгеніне өтініш беруге құқылы, 

немесе өтініш беру кезінде берілген қондырғы сертификаттаусының органы 

жоқ болған жағдайда, өтініш Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

стандартына жіберіледі. 

2. Өтінішті қарастыру нәтижесі бойынша шешімдерді арыз берушіге 

жіберуі; Берілген шешім Арыз берушіге 2 апта мерзіміне жіберіледі. 

3.Қондырғылар сертификаттаусы бойынша жұмыстарды жүргізуге 

сертификаттау бойынша органдар мен арыз беруші арасында келісім шарт 

рәсімдеу. Рәсімдеуге шарт Арыз берушіге 2-нұсқада 2 апта мерзімінде 

жіберіледі. 

4. Таңдалым жүргізу, арыздалған қондырғы үлгілерін идентификациялау 

және оларды сынау зертханаларына (орталық) ұсыну. Таңдау сертификаттау 

бойынша органмен хозкелісім шарт негізінде жүргізіледі. Таңдау арыз 
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берушінің өзімен де, қызығушылығы жоқ ұйымдар өкілдерінен, 3 адамнан кем 

емес компетентті комиссия тағайындау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қажетті 

жағдайларда сертификаттау бойынша орган акредитацияланған сынау 

комиссиясынан таңдау үлгілерін ала алады. 

5. Сертификаттаудың жүзеге асырылатын сұлбасын алдын ала 

қарастырған, арыз берілген қондырғылар мен басқа жұмыстардың үлгілеріне 

сертификаттаулық сынақтарды жүргізу. Сынау зертханасы (орталығы) арыз 

берілген қондырғы үлгілерін сынау сертификаттау бойынша органдармен 

келісілген мерзімде жүргізіледі және оның нәтижелері хаттама түрінде 

рәсімделіп, сертификаттау бойынша органдарға жіберіледі. 

6. Алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік сертификатын беру 

мүмкіндігі жөнінде шешім қабылдау; Сынақтың бір ғана көрсеткіші бойынша 

теріс нәтижелер болған кезде, сертификаттау мақсатындағы сынақтар 

токтатылады. 

7. Сәйкестік сертификатын беру және оны Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Реестріне ГСС тіркеуі; Арыз берілген қондырғының алдын ала 

қарастырылған сүлбесімен, орындалған жұмыстың оң нәтижелері кезінде, 

сертификаттау бойынша орған сәйкестік Сертификатын рәсімдейді. Берілген 

сертификатта, оның күші таратылатын, нақты қондырғылар тізімін құрайтын, 

қосымшасы бар. Сертификат әрекет етуінің мерзімі, қондырғы ерекшеліктерін 

есепке ала, сертификаттау бойынша органдармен орнатылады. 

8. Сертификатталған қондырғыны сәйкестік Заңымен маркалау; 

Қондырғыны сәйкестік Заңымен маркалауды әзірлеуші, нақты бейнені сыртқы 

әсерге беріктікті, ұзақ мерзімділігін және т.б. қамтамасыз ететін тәсілдермен 

жүзеге асырылады. Қолдану орны мен тәсілдері сертификаттау бойынша 

органдармен келісіледі. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Өз қызметтерінде сертификаттау органдары қандай органдармен 

өзара әрекеттесуі? 

2) Сертификаттау бойынша органдардың негізгі функцияларын атаңыз. 

3) Қандай құжаттарға сәйкес еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша 

жұмыстар сертификаттауы жүзеге асырылады? 

4) Сертификаттау жүргізуді ұйымдастыру үшін ұйымның әрекет ету реті 

қандай? 

5) Қандай жағдайда арыз берушіге қауіпсіздік сертификаттаусын беруге 

бас тартылады? 

6) Сертификаттау жүргізілуінің мақсатын келтіріңіз? 

7) Сертификаттау бойынша комиссия жұмысына кімдер жіберіледі? 

8) Қондырғылар сертификаттаусына анықтама беріңіз. 

 

9 дәріс. Қауіпсіздік және еңбек гигиенасы бойынша Конвенция және 

еңбектің ұйымдастырылуына Халықаралық  Ұсыныс 
 

Дәрістің мазмұны. Конвенция және еңбектің ұйымдастырылуына 
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Халықаралық  Ұсыныс. Қауіпсіздік мәселелеріндегі психология. Кәсіби 

таңдаудың еңбек тиімділігімен жоғары қауіпсіздігімен байланысты. 

Дәрістің мақсаты. Қауіпсіздік және еңбек гигиенасы бойынша  және 

еңбектің ұйымдастырылуына ұсыныс туралы білім беру. 

 

Қолданыстағы Конвенция 30 мақаладан құралады және оның ережелері 

қолданылатын, экономикалық қызметтердің салаларында жұмыс атқаратын, 

барлық жұмысшыларға, экономикалық қызметтердің барлық салаларына 

таратылады. 

I Конвенция бөлімдерінде терминдер қатарының тағайындалулары мен 

түсініктері келтірілген: 

а) «экономикалық қызметтер салалары» термині жұмысшылар жалдау 

бойынша жұмыс атқаратын барлық салаларды, соның ішінде мемлекеттік 

қызметтерді өзіне қосуы тиіс; 

б) «жұмыс істейтін адамдар» термині жалдау бойынша соның ішінде 

мемлекеттік секторларда, барлық жұмысшыларға таратылуын қосады; 

в) «жұмыс орны» термині жұмысшылар, кәсіпорындардың 

басқарылымында тура немесе жанама болатын, олардың жұмыстарымен 

байланысты баратын және болуы тиіс орындардың барлығын білдіреді; 

г) «ереже» термині компетенттік органдар заң күшін берген, барлық 

нұсқаулықтарды өзіне қосады; 

д) «денсаулық» термині еңбекке қатынаста тек қана аурудың болмауы 

емес, одан басқа еңбек гигиенасы мен қауіпсіздігіне тікелей қатынастағы, 

денсаулыққа физикалық және психологиялық элементтердің әсерін қосады. 

II Конвенция бөлімінде жұмысшылар мен кәсіпкерлердің өкілетті 

ұйымдар, өндірістік орта, еңбек гигиенасы және еңбек қауіпсіздігі 

салаларындағы келісілген ұлттық саясатты қарастыруы, жүзеге асыруы және 

әзірленуі тиіс сәйкестіктегі қағидаларды ескереді. 

Мұндай саясаттың мақсаты, жұмыс үрдісінде пайда болуы мүмкін, 

денсаулық бүлінуі мен жазатайым жағдайларды ескертуде қорытындыланады. 

Осы кезде қызметтің келесі сфераларына  назар аудару қажет: 

а) химиялық, физикалық және биологиялық затшалардың, 

қондырғыларын, механизмдерін, құрылғыларын, өндіріс орталарын және 

жұмыс орындарын жасау, сынау таңдау, алмастыру, монтаж, орналастыру және 

т.б.; 

б) жұмысты орындаушы немесе оны басқарушы, тұлғалар мен еңбектің 

материалдық элементтері арасындағы байланыс; 

в) кәсіби дайындық және т.б. 

Еңбек гигиенасы мен қауіпсіздігі салаларында жұмыс атқаратын, 

кәсіпкерлердің, мемлекеттік органдардың сәйкес функциялары мен 

міндеттерін көрсетуге қажетті ұлттық саясатты жасау кезінде. 

Өндіріс ортасының, еңбек гигиенасы мен қауіпсіздігі бойынша ережелері 

мен заңдарын өмірге келтіргенде сәйкес және дұрыс инспекция жүйесімен 

қамтамасыздандырылуы тиіс. 

Заңды міндеттерін орындауда көмек көрсету үшін жұмысшылар мен 
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кәсіпкерлерге консультативтер жүргізу қажет. 

Компетентті органдар қондырғыларды, кәсіпорындарды және т.б. пайдаға 

ендіруде, құрылысында қауіптілік дәрежесін және сипаттарын, түйісуін 

болдырмауы, шектеуі және бақылауы тиісті, құжаттар мен үрдістерді 

анықтауды қамтамасыз ету қажет. 

Конвенцияда кәсіби аурулар мен жазатайым жағдайлар жөнінде 

жариялау процедурасы, жазылған, және де жазатайым жағдайлар, зерттеулер 

жүргізілуі, қабылданған шаралар жөнінде ақпараттарды жариялаудың жыл 

сайынғы статистикалары келтірілген. 

Өміріне немесе денсаулығына қауіп туындауымен байланысты жұмысын 

тастаған жұмысшыларға, негізделмеген қудалаулардан қорғанысты қамтамасыз 

ету қажет. 

Кәсіпорын деңгейінде Конвенцияға сәйкес кәсіпкерлер келесілерді 

қамтамасыз етуі тиіс: 

а) қауіпсіз жұмыс орындарды, қондырғыларды, және технологиялық 

үрдістерді; 

б) химиялық, физикалық, биологиялық затшаларды қолдану кезіндегі 

қауіпсіздік пен бақылау; 

в) сәйкес қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету. 

Кәсіпкерлер өндірістегі жазатайым жағдайлар мен апаттық 

жағдайлардың пайда болған кезіндегі, соның ішінде алғашқы көмекті көрсету 

бойынша шараларды қабылдауға тиіс. 

Конвенцияға сәйкес кәсіпорын деңгейінде шаралар қабылдануы тиіс, 

оларға сәйкес: 

а) жұмысшылар тағайындалған міндеттерді орындау барысында 

кәсіпкерлермен ынтымақтасуы тиіс; 

б)  еңбек гигиенасы мен қауіпсіздік салаларында нормалар мен 

ережелерді орындауы тиіс; 

в) қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар жөнінде 

ақпараттандыру салаларында нормалар мен ережелерді сақтау; 

г) еңбек гигиенасы мен қауіпсіздігі саласында дайындық алады. 

Конвенцияны ратификациялаған Ұйымдардың әрбір мүшелері, оның 

бастапқы күшіне енген күшінен бастап он жыл өткеннен соң, олармен 

тіркелген және Халықаралық еңбек Бюросының Генералды директорына 

бағытталған, күшін жою жөнінде оның арызымен күшін жоя алады. Күшін 

жою, ол жөніндегі арыздық тіркелген күшінен соң бір жылдан кейін күшіне 

енеді. 

Конвенцияны ратификациялаған және көрсетілген он жыл өткеннен соң 

бір жылдық мерзімінде, күшін жоюға құқығын қолданбаған Ұйымның әрбір 

мүшесі, нәтижесінде әрбір календарлық жыл өткеннен соң оның күшін жоя 

алады. 

Конвенцияның ережелері, және 1981 ж. 22 маусымдағы №164 “Еңбек 

гигиенасы және қауіпсіздік жөніндегі” еңбекті ұйымдастырудың Халықаралық 

Рекомендациясы максималды мүмкін дәрежеде жұмысшылардың барлық 

категориясына және экономикалық қызметтердің барлық салаларына 
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таратылады. 

 

10 дәріс.Психология еңбек қауіпсіздігі және кәсіби іріктеу 

 

Дәрістің мазмұны. Психологиялық классификациясы үш классқа 

ерекшеленеді. Адам факторларымен түйіскен, қауіпті жағдайлардың пайда 

болу себептері мен өндірістік жарақаттың болуы. Спектор қауіпсіздік техника 

ережелерін саналы бұзушылықтың 11 психологиялық себептерінен түзіледі. 

Дәрістің мақсаты. Өндірістік жарақаттар мен қауіпті жағдайлар пайда 

болуының психологиялық себептері. 

 

10.1  Қауіпсіздік проблемасы психологиясы 

 

Еңбек қауіпсіздігінің психологиясы еңбек үрдісінде адамның қауіпсіз 

қызметін қамтамасыз ету үшін үлкен мағынаға ие. Заманауый өндірістерде 

апаттық және жарақаттану мәселелерін тек техникалық әдістермен шешуге 

мүмкін емес. 

Өндірістердегі жазатайым жағдайлардың статистикасы, апаттық және 

жарақаттану негізінде (60-90% жағдайларға дейін) көбінде инженерлік-

құрылымдық жетіспеушіліктер емес, ұйымдастырушылық - психологиялық 

сипаттағы себептер жатқандығын көрсетеді, оларға: еңбек қауіпсіздігі 

сұрақтары бойынша кәсіби дайындықтың жеткіліксіз деңгейі, еңбек қорғау 

және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтардың орындалуын талап ететін, 

жұмысшыларға әлсіз мотивация, жоғары жарақаттану тәуекелдігі бар тұлғалар 

жұмысының қауіпті түрлеріне рұқсат, адам қызметінің қауіпсіздігі мен 

сенімділігін азайтатын түрлері жатады. 

Адамның психикалық қызметтерін үш негізгі топтың келесідей 

құраушыларына бөледі: психикалық үрдістер, қасиеттер және күйлер. 

Психикалық үрдістер - бұл психикалық қызметтердің және қызметтердің 

әрдайым ауысатын көрінісіне негізделген. Берілген үрдістерсіз білім түзуге 

және өмірлік тәжірибе алу мүмкін емес. Келесідей психикалық үрдістер 

ерекшеленеді: танымдық, эмоционалдық және ерік-жігерлі, оларға келесі 

сезімдерді, қабылдауларды, жадты, қиялды, ерікті жатқызады. 

Психикалық қасиеттер (тұлғалық сапа) - бұл тұлғалық немесе оның 

мағыналық ерекшеліктерінің қасиеттері (бағдарлық, мінез, темперамент, 

мақсатқа қол жеткізулік, ойлау иілгіштігі). Тұлғалық сапаларды 

интеллектуалдық, эмоционалды, жігерлік, моральді, еңбектік деп бөледі. Бұл 

тұлғалық қасиеттер берік және тұрақты. 

Енді психикалық кернеуліктің шектен тыс формаларын қарастырамыз. 

Қоздырғыш немесе тежегіштік қайта иелену үрдістерінен тәуелділікте, шектен 

тыс психикалық кернеуліктің екі түрін ерекшелеуге болады - тежегіштік және 

қоздырғыш. Оларды шектен тыс деп атайды. Екі түрде түрлі білдіруліктегі 

психикалық қызметтің тарқауын шақырады, ол басында адамға тән психикалық 

жұмыс қабілеттілік деңгейін, жеке төмендеуіне келтіруі мүмкін. Психикалық 

кернеудің айқын формаларында әрекет координациясы мен тірілігі жоғалады, 
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мінез-құлықтың аз тиімді формалары мен басқа да теріс құбылыстар пайда 

болуы мүмкін. 

Тежегіштік тип. Бұл типке қозғалыс баяулығы мен шектеулік тән. Адам 

бұрынғы қызығушылықта жұмыс орындай алмайды. Басқа реакциялар 

жылдамдығы төмендейді. Ойлау үрдісі баяулайды, жад нашарлайды, қалыпты 

жағдайда бұл адамға тән емес, басқа жағымсыз белгілер мен ұмытшақтық 

ұлғаяды. 

Қоздырғыш тип. Бұл тип үшін гипербелсенділік, көп сөйлеу, қол және 

дауыс терморы тән. Адамдар, нақты қажеттілікпен шартталмаған, көптеген 

әрекеттерді жасай алады. Олар құрылғылар күйін тексереді, киімдерін түзетеді, 

қолдарын үйкейді. Айналасындағылармен араласуда бұл тип өздеріне тән емес 

дөрекілікті, ренжігіштікті, тітіркенушілікті және күйгелектікті байқайды. 

Психикалық кернеуліктің шектен тыс формалары күрделі жағдайда 

жұмысшының дұрыс емес құлқында және қате әрекеттерінде негіз табады. 

Созылмалы психикалық кернеуліктер және олардың шектен тыс формалары 

шаршау күйінің өрнектелуіне келтіруі мүмкін. 

Ерекше психикалық қасиеттер. Жұмысшының психикалық күйін 

бақылау ұйымдары, адамның жұмыс қабілеттілігіне әсер ететін, сыртқы 

факторлардың әсерінен немесе күтпеген жерден пайда болған, тұлғаның 

тұрақты қасиеттері болып саналмайтын, мамандарда ерекше психикалық 

қасиеттердің пайда болу мүмкіндіктерімен байланыстылық қажет.

 Жұмысшының психикалық сенімділігіне әсер ететін, ерекше психикалық 

қасиеттердің арасында, қысқа, стереотиптік, рецидивтік сана бұзылуының, 

психикалық белсенді құралдармен тікелей түйісетін, күй және көңілдің 

психогендік өзгерісін (стимуляторлар, транквилизаторлар, алкогольдік 

сусындар) ерекшелеу қажет. 

Реніш, өкпе әсерінде өндірістік құралдар аффективтік күйді дамытуы 

мүмкін (аффект-эмоция жарылысы). Жағдайды реніш ретінде, шамамен келесі 

реакцияларды қабылдайды: 

Қақтығыс – бір мезетте әрекет етуші, адам екі қажеттілік арасында 

таңдауға мәжбүрлі болған жағдайда түзілетін реакция. 

Қанағаттандырылмағандық – құлдырау агрессивтік, қаттылық, кейде 

кішіпейілділік күй түрінде байқалатын реакция түрлері. 

Жұлу мінез-құлқы адам төтенше жағдайда кейбір мағынада өз 

мақсаттарынан бас тартатын немесе қайталанған сәтсіздік кезінде пайда болуы 

мүмкін. 

Мазасыздық  (мазасыз күтім) – бұл қауіптілікке эмоционалдық реакция. 

Адам өз күйінің себебін немесе нысанын әрең анықтауы мүмкін. Мазасыздық 

күйінде болған тұлға қате немесе қауіпті әрекет жасауға аса бейім. 

Қорқыныш – әрекет етуші немесе қияли қауіпке бағытталған және 

индивидтің әлеуметтік немесе биологиялық тіршілік ету қауіп-қатер 

жағдайларында пайда болатын эмоция. Қауіпті түсіну түрі эмоционалдық 

шешімдердің формасын белсендіруі мүмкін. Олардың бірінші формасы – бұл 

қатып қалу, діріл, мақсатсыз әрекеттерді көрсететін қорқыныш реакциясы. 

Бұл қауіпке реакция формасы қызметке кері әсер етуі мүмкін. 
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Үрей – қауіпті жағдайдан қашуға токтатусыз бағынбайтын ұмтылыстық, 

адамды немесе көп адамды жаулап алатын, күрделі қорқыныш сезімінде 

өрнектелетін және сыртқы шарттардың қатерлі әсерінен пайда болатын, 

психологиялық күйдегі, қорқыныш формасының келесі түрі. 

Егер адам әрекетіне үрейлік күй әсері қарастырылатын болса, 

келесілерді аса көп кездесетін ерекшелеген жөн: 

1) әрекет орындалмайды, яғни үрей жағдайы істің толық түбірленуіне 

келтіруі мүмкін. мұндай жағдайлар жөнінде пайдалануда келесілерді айтады: 

қорқыныштан (немесе күтпеген жерден) «ол қатып қалды», «тасқа айналды»; 

2) автоматты түрде орындалатын әрекеттер тізбегінде үзіліс пайда 

болуы мүмкін, және адам бұл жағдайда артық әрекет жасайды; 

3) үрейге реакция қорғаныстың объективтік талаптарына жауап 

бермейтін, инстинктік қорғаныс қимылдары түріндегі өрнектелулер болуы 

мүмкін; 

4) адам қандайда бір өзгеріссіз автоматты түрде әрекеттерді орындауын 

жалғастыруы мүмкін, керісінше токтауы немесе олардың қандай да бір 

өзгерісінің орнына орындауын жалғастыру мүмкін. 

Өндірістік психикалық күй. Бұл күйлер еңбек қызметі үрдісінде пайда 

болуы мүмкін және оларды келесі топтарға бөлген жөн: 

1) күй уақыты бойынша салыстырмалы берік және ұзақ. Олар ережеге 

сай белгілі бір еңбек қызметтерінің түріне және өндірістік үрдіске адамның 

қатынасын сипаттайды. Бұл күйлер (жұмыспен қанағаттандырылуы немесе 

қанағаттанбауы, еңбекке қызығушылық немесе оған немғұрайлық т.б.) 

ұжымның жалпы психологиялық көңіл-күйімен өрнектелі мүмкін; 

2) мерзімдік, жағдайлық, тез өтпелі күйлер, жұмысшылардың өзара 

әрекеті немесе өндірістік үрдістеріндегі түрлі өзгерістер түрінің әсерінен пайда 

болуы мүмкін; 

3) еңбек қызметі барысында кезеңдеп пайда болатын күй. Аса маңызды 

деп кернеулік деңгейі бойынша күйді қарастыруды санау қажет, өйткені осы 

белгілер өндірістік қызметтің қауіпсіздігі мен нәтижелігіне әсер ету көз 

қарасынан аса мағыналы болып саналады. 

Ұстамды кернеулік – еңбек қызметінің мобильділік әсерінен пайда 

болатын, тұрақты жұмыс күйі. Психикалық белсенділіктің бұл күйі әрекетті 

тиімді орындаудың маңызды шарттарының бірі болып саналады. Ұстамды 

кернеулікке тапсырманы орындау кезіндегі тұрақты және сенімді әрекеттер, 

өзін жақсы сезіну, ұстамды физиологиялық ағза реакциясының өзгерісі 

сипатты болады. Ұстамды кернеулік тиімді тәртіптегі жұмыс шарттарында 

пайда болады. Жұмыстың тиімді тәртібін қондырғылардың қалыпты жұмысы 

кезіндегі ыңғайлық шарттарымен сипаттай аламыз. Жағдайды қарапайым деп 

санайды, жұмыстық әрекеттер нақты орнатылған тәртіпке орындалуы тиіс, 

ойлау қабілетті алгоритмдік сипатқа ие. Тиімді шарттарда еңбектің аралық 

және соңғы мақсаттары аса жүйке-эмоционалдық шығындармен жетілуі тиіс. 

Ережеге сай  мұндай жұмыс қабілеттілігін ұзақ сақтау, топтық 

бұзушылықтардың болмауы, қатерлі әрекеттер, бас тарту, жұлу және басқа 

аномалиялар орын алады. Тиімді тәртіпте әрекет ету үшін тиімді нәтижелік 
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және жоғары сенімділік сипатты. 

Аса кернеулік экстремалдық шарттарда өтуімен жалғастырылатын 

қызмет. Экстремалдық шарттар – бұл физиологиялық қалыптың шектерінен 

лезде шығатын, физиологиялық және психикалық функциялардың 

жұмысшыдан максималды кернеуді талап ететін шарттар. 

Кернеулікті ұлғайтатын жағымсыз факторлар: 

1) физиологиялық дискомфорт, яғни қалыпты шарттарға тіршілік 

шарттарының сай болмауы; 

2) биологиялық қорқыныш; 

3) қондырғыларға қызмет көрсету уақытының жетіспеушілігі; 

4) тапсырманың аса қиындығы; 

5) қате әрекеттердің үлкен мағынасы; 

6) релеванттық ақаулардың болуы; 

7) объективті жағдайлар есебінен сәтсіздік; 

8) шешім қабылдауға ақпараттың жеткіліксіздігі; 

9) ақпаратты толық жүктемеу (сенсорлық депривация); 

10) ақпараттың көп мөлшері; 

11) қақтығыстық шарттар, яғни басқа шарттың орындалуына қарсы 

келетін, олардың біреуінің орындалуын талап ететін әрекеттерді іске асыру 

кезіндегі шарттар. 

Кернеуліктер өзгерістері жағымсыз шарттарды аса өрнектелген және 

кәсіби қызметтерге таратылған дәрежедегі психологиялық функциялармен 

сәйкестікте бөлінуі мүмкін. 

Интеллектуалдық  кернеулік – ақпарат ағымының жоғары 

тығыздығымен шартталуы мүмкін және қызмет көрсету жоспарын түзу 

кезінде интеллектуалды үрдістерге көп жүгінуімен шартталған кернеулік. 

Сенсорлық кернеулік – қажетті ақпаратты ұғынудың үлкен қиындықтары 

орын алғандағы, жағдайларда пайда болатын және сенсорлық және 

перцептивтік жүйелер қызметтерінің тиімсіз шарттармен шақырылатын 

кернеулік. 

Монотония – соңғы және тұрақты назарды талап ететін, назарды 

ауыстыруға мүмкін емес, бір мезетте әрекеттерді орындаумен шақырылған 

кернеулік. 

Политония – жиі және күтпеген бағыттарда, назарды ауыстыру 

қажетсіздігінен шақырылатын кернеулік. 

Физикалық кернеулік – адамның қорғаныс аппаратына жоғары 

жүктемеден шақырылатын ағза кернеулігі. 

Эмоционалдық кернеулік – басқа түрлердің ұзақ кернеулігімен, немесе 

күтпеген апаттық жағдайлар туындауының жоғары ықтималдылығы, 

қақтығыс шарттарымен шақырылатын кернеулік. 

Шарттау ретінде көбінде жұмысқа білеттіліктің төмендеуімен 

өрнектелетін және ұзақ қызмет немесе кернеулік нәтижесінде пайда болатын 

физиологиялық күй ұғылады. Шарттауды еңбек қызметіндегі қауіпсіздік пен 

өндірістік еңбекке мағыналы әсер ететін, көп кездесетін факторлардың бірі 

ретінде есептеледі. Оның толық құрамы тек физиологиялықпен емес, тағы 
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психологиялық, өндірістік және әлеуметтік факторлармен шартталуы мүмкін. 

Осыдан, шаршау кем дегенде үш жақтан қарастырылуы тиіс: 

1) психикалық күй ретінде – субъективтік жағынан; 

2) физиологиялық механизмдер жағынан; 

3) еңбек тиімділігінің төмендеу жағынан. 

Шаршау күйін қарастырайық (субъективтік психикалық күй): 

1) күшсіздік сезімі; 

2) назардың төмендеуі; 

3) сенсорлық бөліктегі ренжуі; 

4) моторлық аумақтағы бұзушылық; 

5) ойлау және жадының бүлінуі; 

6) жігердің әлсіреуі; 

7) ұйқышылдық. 

Шаршаудың келтірілген психологиялық құраушылары, оның 

дәрежесінен тәуелділікте өрнектелуі мүмкін. Психикада мағыналы өзгерістен 

байқалынбайтын әлсіз шаршау болуы мүмкін. 

Мұндай шаршау жұмыс қабілеттілікті төмендетпеуі үшін шаралар 

қабылдануының қажеттігі жөнінде айтады. Жұмыс қабілеттілік, назар және 

қызмет қауіпсіздігі лезде төмендеуі мүмкін зиянды шаршау. Жоғарыда 

айтылған шаршау кезінде психикалық аумақтағы бұзушылықтар аса 

байқалады. 

Шаршау динамикасынан түрлі кезеңдерді ерекшелеуге болады: 

шаршаудың бірінші кезеңі, осы кезде еңбек өнімділігі төмендемейтін немесе 

аз мағынада төмендеуімен байланысты, салыстырмалы әлсіз шаршау 

сезімімен сипатталады. 

Шаршаудың екінші кезеңінде еңбек өндірулігінің төмендеуі аса байқала 

бастайды және аса қорғанышты болады, сонымен қатар ол өндірістің санын 

емес, сапасын ғана төмендетеді. 

Үшінші кезең аса шаршау түріне ауысатын, шаршаудың күрделі күйімен 

сипатталады. 

Монотондылық күй. Қызмет үрдісінде шарттау күйінен басқа, адамның 

жұмыс жағымсыз әсер ететін, монотондылық күйі пайда болуы мүмкін. 

Монотонды жұмысты орындау кезінде, бұл психикалық күйді жоя немесе ұстап 

тұра алмайтын адам, жұмысқа немғұрайлық танытады немесе жігерсіз болады. 

Монотондылық күй, басқа бірдей шарттарда уақытынан бұрын шаршауға 

келтіретін, жұмысшы ағзасына кері әсер етеді. 

Монотондық күй мен психикалық қозу күйін ажырата білген жөн. 

Психикалық қозу уайым, ашуланшақтық, мазасыздықты шақыруы мүмкін; ал 

монотондылық үшін керісінше, психикалық белсенділік және жалығу сезімімен 

сипатты төмендеумен жалғасатын ұйқышылдық күй сипаты. 

Адамның эмоционалдық құлқының кернеулік типі жұмыс функцияларын 

орындаудығы кернеулік, импульсивтілік, байланыстырылған, баяулық, 

токтатылғандық пайда болуы мүмкін. Мұндай жұмысшылар басқару тетігін 

тырыспалы ұстайды, еріндерін тістейді, беттері қисайған, назарлары 

индикаторға қадалған күйде болады. 
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Адамның эмоционалдық құлқының тежегіш типі, қажетті немесе 

жауапты жағдайлардағы, эмоционалды әрекеттерде пайда болатын, оның 

әрекеттерін толық тежелуімен сипатталады. 

Адамның эмоцианалдық тұрақсыздығының белгіленген қауіпті және аса 

ашық формасы болып апаттар мен зілзалалар келуімен белсене түсетін, 

олармен басқарылатын жүйелердің күй нашарлауынан келтірілген, өзін 

абсурдты басқармайтын, агрессивтік әрекеттерінің басталу қорытындысында, 

қызметтердің аффективтік жұлынуы. Бұл – құлықтың агрессивтік – 

басқарылусыз типі. 

Экстремалдық шарттарда бола тұра, сәйкес мотивацияның болуы кезінде, 

өз жұмысының көрсеткіштерін жақсарта алатын адам категориясы бар. 

Құлықтың мұндай түрін прогрессивті деп атайды. Ол үшін күрделі өндірістік 

тапсырмаларды шешу барысында минималды күш шығыны болатын, жұмыс 

қабілеттілігі артатын, күрестік ынта сипатты болады. 

Негізгі бағыты дағдылары түзу болып саналатын, арнайы 

ұйымдастырушылық оқыту барысында түзетуге ұшырайтын кернеулік тип. 

Осымен қатар, еңбек қызметтері дағды деңгейінде тұрақтылық, сенімділік және 

кедергіге беріктік қасиеттеріне ие болады. 

Топтық психология ерекшеліктері. Үлкен массада адамдардың мінез-

құлқы, көбінде үрей кезінде, арнайы заңдарға бағынады және бір адамның 

мінез-құлқынан мағыналы ерекшеленеді. 

Күрделі жағдайларда уақытымен және дұрыс қабылданған шешімдер 

катастрофалық салдары бар апаттардың дамуының алдын алатындығы немесе 

азайтатындығы белгілі. Өндіріс шарттарында адамдар тобы функционалдайды 

(зертхана, өндірістік аумақ, басқарма, кеңсе және т.б.) және қабылданған 

шешімдер осы топ адамдарымен жүзеге асырылуы тиіс. Психологияда шешімді 

топтық қабылдау (ШТҚ) ұғымы бар, яғни топ мүшелеріне ортақ 

тапсырмаларды шешу кезінде өзара ақпараттарды алмасу шарттарындағы 

альтернативтік қатарынан топтық таңдауды жүзеге асыру. 

ШТҚ үрдісі, ШТҚ алдыңғы фазасы деп есептелінетін топтық талқылауға 

қарағанда топ мүшелері пікірлерінің өзара келісуін білдіреді. Талқылау 

үрдісінде, қабылданатын шешімдер сапасына әсер ететін, нақты өзгерістер 

пайда болуы мүмкін және де топтық поляризация және тәуекелге қозғалыс 

феномені байқалуы мүмкін. 

Тәуекелге қорғаныс - бұл топ мүшелерінің бастапқы шешімдерімен 

салыстырудағы топтық даулар жүргізілгеннен соң жеке немесе топтық 

шешімдер тәуекелдігінің өсуі. Бұл топтың құндылық стандарттарына 

жақындау мақсаттарында, өз шешімін талқылау барысында қайта 

қарастырылатын әрбір топ қатысушыларынан болуы мүмкін. Мұндай 

өзгерістердің мәні «жұғуда» айқындалады, яғни оған қосымша немесе өзіндік-

мағыналық әсерден басқа түйісудің психофизикалық деңгейінде бір 

индивидумнан екіншісіне эмоционалдық күйдің берілу үрдісі. 

Бұл үрдіс ұйымдастырылмаған сипатқа ие. Кері байланыс бар кезінде 

жұғу, айналымдық реакция түріне иелене, өзара индукция күшіне өсуі мүмкін. 

Көбінде мұндай реакция тиімді массалық акцияларға жәрдемдеседі (шешім 
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қабылдау, төтенше жағдайды жою және т.б.), бір мәртебелі көшбасшының 

дұрыс шешімін қабылдауын және қарқындылықтың эмоционалдық 

көрсеткіштері бойынша белгілі бір тиімділіктен аспайынша, қосымша біріккен 

фактор ретінде қызмет етеді. Тобыр түзілуі мен оның спецификалық 

қасиеттерінің дамуының негізгі механизмі ретінде айналымдық реакцияны 

қабылдайды, яғни өсетін өзара бағытталған эмоционалды жұғу. 

Нақты мақсаттардың болмауы тобырдың аса маңызды қасиеттерін - оның 

бірі мінез-құлық ретінде басқасына оңай ауысуын сипаттауы мүмкін (әуестік, 

білдірулік, агрессивтік әрекеттер және т.б.). Мұндай ауысулар, ереже ретінде, 

күтпеген жерден, және төтенше жағдай шарттарында болуы мүмкін (өрт, апат, 

жер сілкінісі, жарылыс және басқалар). Ең қауіпті тобыр болып массалық 

үрейге ұшырайтын және басқарылу мен әрекетке бағынбайтындар есептеледі. 

Массалық үрей - тобырлық мінез-құлық түрінің бірі. Жағдайды саналы 

бағалау, ерік-жігерсіз ресурстардың мобильденуін немесе ортақ әрекеттерді 

ұйымдастыру қабілеттерін бөгеттеуші және өзара «жұғу» үрдісінде өсетін, 

нақты немесе қиялдағы қауіп алдында массалық қорқыныш күйімен 

психологиялық тұрғыда анықталады. Өзара байланысқан топ адамдары, жалпы 

мақсаттары субъективті маңызды немесе айқындылығы аз болған сайын, 

көшбасшыларының мәртебесі және топ бірлігі аз болған сайын, 

басқарылмайтын тобырға айналдыруы жеңіл бола түседі. 

Төтенше жағдайлардың салдарын (су тасқын, жер сілкінісі, шөл және 

басқалар); жалпы психологиялық шарттарын (кездейсоқтық, шошу, пайда болу 

уақыты, қарсы әрекет тәсілі, нақты қатер көзі жөнінде жеткіліксіз 

мәліметтермен түйісу); физиологиялық шарттарын (шаршау, қарын ашу, 

мастану, тітіркену) күте, үрей күйін шақыра алатын, психологиялық 

кернеулікті жалпы токтатылуымен байланысты бола тұра, массалық үрейдің 

пайда болуының әлеуметтік-жағдайлық шарттарына екпінделеді. 

Өндірістік жарақаттар мен қауіпті жағдайлар пайда болуының 

психологиялық себептері. Адамның кез-келген әрекеттерінен үш 

функционалдық бөлікті ерекшелеуге болады: мотивациялық, бағдарлық және 

орындаушы. Осы бөліктердің әрқайсысындағы өзгерістер немесе 

бұзушылықтар толығында әрекет бұзушылықтарын келтіруі мүмкін. Адам 

ережелерді, нұсқаулықтарды немесе орындағысы келмегендігінен  немесе 

қалай дұрыс орындау керек екендігін түсінбегендіктен немесе орындауға 

қабілетсіздігінен орындамайды. Осылайша, қауіпті жағдайлар мен жазатайым 

жағдайлардың пайда болу себебінің психологиялық классификациясын үш 

классқа ерекшелеуге болады: 

Әрекеттің мотивациялық бөлімінің бұзушылықтары. Бұл жағдайда  

орнатылған реттегі белгілі бір әрекеттерді орындауға құлықсыздықты санаған 

жөн. Бұзушылық салыстырмалы тұрақты (адам қауіпсіздікті бағаламауы 

мүмкін, адамда тәуекелге бейімділіктің болуы, еңбектік және техникалық 

нұсқаулықтар мен ережелерге жағымсыз қатынастың байқалуы, басқармамен 

қауіпсіз еңбек түрінің қолданбауы және т.б.) және шаршау, жұмыс 

қабілеттілігінің төмендеуі, денсаулық күйінің нашарлауы, стресс, алкогольдік 

немесе нашалық мастану күйімен байланысты уақытша. 
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Әрекеттің бағдарлық бөлімінің бұзушылықтары. Бұл жағдайда 

өндірістік қондырғыларды пайдаға асыру ережелерін және еңбек қорғау мен 

қауіпсіздік бойынша нормаларды және олардың орындалу тәсілдерін 

білмеумен өрнектелген, білімнің жеткіліксіздігінде ережелерді орындамауды 

есептеген жөн. 

Орындаушы бөлімінің бұзушылықтары. Бұл жағдайда орындалатын 

жұмыс талаптарына адамның жауапсыз психикалық және физикалық 

мүмкіндіктерінен болатын ережелерді бұзушылықты есептеуге болады 

(нұсқаулық, нұсқама, норма және т.б.). Мұндай айырмашылық, қызметтің 

мативациялық бұзушылық бөлігіндегідей, тұрақты (жеткіліксіз координация, 

зейіннің нашар концентрациясы, қызмет көрсетуші қондырғы өлшемдеріне 

адам бойының сай болмауы және т.б.) және уақытша (шаршау, жұмыс 

қабілеттілігінің төмендеуі, денсаулық күйінің нашарлауы, стресс, алкогольдік 

және нашалық мастану) болды. 

Бұл бөлулер әрбір топпен сәйкестікте жазатайым оқиғалар мен қауіпті 

жағдайлардың пайда болу есебінің ықтималдылығын, әр бөлікте 

профилактикалық шаралардың кешенін анықтауды білдіреді: мотивациялық 

бөлім – еңбек қауіпсіздігі салаларында тәрбие және көпшілік; бағдарлық – ҚТ 

ережелері білімін тексеру, уақытымен нұсқаулықтар жүргізулері мен білім 

беру, кәсіби дағдыларын өңдеу; орындаушы – кәсіби таңдау, міндетті 

медициналық тексеру жүргізу. 

Адам факторларымен түйіскен, қауіпті жағдайлардың пайда болу 

себептері мен өндірістік жарақаттың болуын келесі деңгейлер бойынша 

орналастыруға болады: 

1) индивидуум деңгейі (адамның тума немесе пайда болған, уақытша 

немесе тұрақты әрекет етуші психикалық және физиологиялық ерекшеліктері); 

2) жақын орта деңгейі (еңбек шарттары, ұжымдағы 

келіспеушіліктердің болуы, еңбектің қауіпсіз әдістерін үйренудің 

жетіспеушіліктері, тұрғын үй және материалдық мәселелер және т.б.); 

3) қоғам деңгейі (кәсіби қауіптілік және тәуекелдер, және де 

өндірістегі жазатайым жағдайлардың салдары, аймақтарда немесе салаларда 

қауіпсіз еңбекті ұйымдастыру стратегиясындағы жетіспеушіліктер және т.б. 

жөнінде хабарлар болуының жетіспеушілігі). 

Өндірістік қызмет – бұл өзіне қызметтің әртүрлі түрін көрсету, 

құрылыс, шикізаттың әр-түрлі түрін қайта өңдеу және өндіруді қосатын, 

дайын өнімге ресурстарды айналдыру үшін қажетті, жұмысшылар 

әрекеттерінің еңбек құралдарын қолдануының күрделілігі. Осы себептен 

қауіпті жағдайды талдау кезінде «адам-тіршілік ортасы» жүйесін толық 

қарастыру қажет. 

Жарақаттанудың екі шыңы бар екендігін белгілеуге болады: жас 

жұмысшыларда және 10-15 жылдам астам тәжірибесі бар тұлғаларда. 

Мамандықты ұғыну басында жастық және кәсіби тәжірибенің 

жеткіліксіздік факторлары жұмыстың бірінші жылында жарақаттанудың аса 

жоғары деңгейіне жағдай болады. Бұл күрделі жағдайда оң шешім табуына 

және жеткілікті жылдам әрекет етуіне, жіберілген қателіктің мүмкін болатын 
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салдарын анықтауға, қауіпті жағдайды бағалай білмеуімен, білімнің 

жеткіліксіздігімен және жұмысшы тәжірибесінің жоқтығымен байланысты. 

Тәжірибе көбеюімен, ереже ретінде жазатайым жағдайлар азаяды. 

Жарақаттың екінші шыңын, еңбек тәжірибесі 10-15 жылдан көп мерзімді 

құрайтын тұлғаларда белгілеу қажет. Оны келесі жағдайлармен түсіндіруге 

болады. 

Біріншіден, жұмыс орындалуының дәлдігіне және нақтылығына әсер 

ететін, ағзаның қартаю үрдісімен байланысты, психикалық және 

физиологиялық функцияларды төмендету жүргізіледі (ақпаратты қабылдау, 

қолайсыз факторлардың әрекет кедергілігін төмендету, жұмыс орындалуын 

бұзатын, жад нашарлауы, ескі әдеттердің бекітілуі, қозғалыс дәлдігінің 

төмендеуі және т.б. мәселелер). 

Екіншіден, қауіптілікке әдеттену нәтижесінде қауіпсіздік ережелеріне 

немғұрайлық қатынасы: «екіншілік абайсыздық» - қауіпсіздік ережелерін 

саналы бұзушылыққа әкеле алатын және кәсіби тәжірибені көбейтумен түзіле 

алатын күйді атауға болады. Жас және тәжірибе жазатайым жағдайдың себебі 

бола алмайды, бірақ қауіпті жағдай пайда болуының қосымша шарты бола 

алады, яғни өндірістік жарақаттың алғышарттары болады. 

Мінез- құлық үлгісі құрылуының мағыналы мәніне, қауіпті әрекеттерді 

жасайтын, жұмысшының әлеуметтік және физикалық жазаланбауы ойнайды. 

Физикалық жазасыздық – белгілі бір жағдайлардағы қатерлі әрекет осы 

уақытқа дейін жарақатқа келтірмегендігімен шартталынады. Жұмысшылар, 

жарақаттану мүмкіндігі аз деп ойлайтындығы соншалық оған мән бермеуге 

болады деп санайды. 

Әлеуметтік жазасыздық - еңбектің техникалық қауіпсіздігі бойынша 

нұсқаулықтарды орындамау секілді, алынған өнім осындай ұсақтарды 

компенсациялайды деп ойлап бұзушылықтарға әріптестер мен жетекшілер 

көбінде немғұрайлы қарайтындығымен байланысты. Тәрізді 

жазаланбаушылықтар жұмысшылардың жеке қобалжымауы жөніндегі қатерлі 

ұғым мен қауіптілікке әдетті түзеді. 

Барлық жұмысшыларға тән, әр адамның міне-құлық түзуін анықтауға 

мәндерді анықтаушы жағдайлар кезінде, бөлек оның әлеуметтік-

психологиялық және физиологиялық қасиеттерінің күрделілігін көрсететін, 

жеке қасиеттері ойнайды. 

Ондай қасиеттерге келесілерді жатқызу қажет: жүйке жүйесінің түрі, 

темперамент, мінез, ойлау ерекшеліктері, білімі, тәжірибесі, тәрбиесі, 

денсаулығы және т.б. Сонымен қатар, кең спектор қауіпсіздік техника 

ережелерін саналы бұзушылықтың 11 психологиялық себептерінен түзіледі. 

1. Күшті үнемдеу – энергетикалық ресурстарды сақтауға бағдарланған, 

әрекеттерді орныдауға мәжбүрлейтін қажеттіліктер. Адамның мінез-құлқы «аз 

әрекет» қағидасына негізделген болады. 

2. Уақыт үнемдеу – оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды, 

еңбектің соңғы нәтижесіне әсер етпейтін, бөлек операциялардың жіберілуі, 

жұмыс қарқынын жоғарылату есебінен жеке немесе жоспарлық пайданың тез 

орындалуы үшін еңбек өндірулігін жоғарылатуға бағытталу. 
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3. Қауіпсіздікке бейімдік немесе қауіпсіздік және оның салдарына 

жеткіліксіз баға – адамның мүмкін болатын қатерге әдеттену қабілеттілігінің 

нәтижесінде пайда болатын себептер. Фактор негізі «қатерді толық талдамау» - 

қате әрекет жасауына әлеуметтік және физикалық жазасыздық. 

4. Әріптестердің көз алдында өзін-өзі бекіту, айналадағыларға ұнау 

тілегі. Осы сәттер тәуекелдік әрекеттермен өрнектеледі. Мұндай адамдарға 

қауіп тек әдетті іс емес – асыл. 

5. Еңбек ұжымының топтық нормаларының орындалуына бағытталу. 

Бұл, қауіпсіздік ережелері немесе технологиялық үрдістердің бұзушылықтары 

үнсіз немесе жария жігерлендірілген кезде жүзеге асады. Мұндай өндірістік 

қызметтердің ұраны ретінде «жоспардың кез келген бағамен орындалуы» 

саналады. Мұндай жағдайларда қауіпсіздік ережелерін сақтау адамды «ақ 

қарға» күйіне қояды. 

6. Идеалдарға бағдар.Идеал ретінде мәртебелі жұмысшылар мен, еңбек 

қызметін бұзушылар да болуы мүмкін. 

7. Өз көзінде өзін-өзі бекіту қауіпсіздік тахникасына талаптарды саналы 

орындамау себептері болуы мүмкін. Көбінде оны, нақты өндіріспен 

түйіспеуімен, қандай да бір тұлғалар қорлайтын немесе өзіндегі тума 

сенімсіздігімен түсіндіруге болады. 

8. Өз тәжірибесін қайта талдау, қауіп және оның салдары жөнінде біле 

тұра адам оның жеңілдігі мен тәжірибесі (кейде сәттілігі) қауіпті аймақтан 

шығуға, жазатайым немесе апаттық жағдайдың алдын алу үшін шараларды 

лезде қабылдау ықтималдылығын кепілдейтіндігін және т.б. ойлап 

тәуекелдеуіне келтіруі мүмкін. 

9. Бұзушылықтармен жұмыс атқару әдеті, яғни әдеттерді ауыстыру. 

Бұл «қасиеттер» жұмыстан тыс немесе басқа жұмыста иеленген болуы мүмкін. 

10. Стресстік жағдайлар, адамды, оның сендіруі бойынша, бұл күйді 

түсінуге немесе әлсіретуге қабілетті әрекеттерге түрткі болуы мүмкін. Оның аса 

күшті түрі – эмоционалды шок. Адаммен сана емес, сезім қозғалтатын болады. 

11. Тәуекелге бейімділік, тәуекелге дәм адамның тұлғалық сипаты ретінде. 

Бөлек адамдар тобының психикалық құрылымына тәуекелдік әрекеттерге 

жоғары ұмтылу болуы мүмкін. Ондай адамдар келесі жағдайларда ләззат 

алады: «барлығын тәуекелге тігу». 

Осылайша, еңбек қорғау және қауіпсіздік ережелерін бұзуды ескерту 

үшін, қауіпті (қате) әрекеттерді, орындауға шарттар құруға немесе пайда болу 

ықтималдылығын жоятын, ұйымдастырушылық және техникалық сипаттағы 

шараларды қолдану, жұмысшыға қызметтің қауіпті және қауіпсіз тәсілдерді 

арасында таңдау жасау мүмкіндіктерін қамтамасыз етпеу; құлықтың сыртқы 

үлгісін түзуге бағытталған, тәрбиелік, насихаттық және білім беру қызметтерін 

күшейту қажет. 

Ұжым жетекшісінің психологиялық үлгісі. Ұжымды оның тұлғасының 

қарапайым қосындысын түзу ретінде қарастыруға мүмкін емес. Тұлға мінез-

құлғын ұжымда өзгеруі мүмкін. Және де сендіру әдісі индивидуумға оң әсер 

еткен жағдайда, ол толық ұжымға міндетті түрде тиімді болатындығын 

білдірмейді. Сонымен қатар, жалпы пікір түзуде бөлек ұжым мүшелерінің 
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әрқайсысының рөлін есептемеуге болмайды. 

Осыдан маңызды талаптар шығады: ұжымдық көз қарасты түзу 

кезінде бөлек мүшелерге толығында ұжымға әсері бар, әрекет етуді 

әрдайым біріктіру қажет. 

Осыдан негізделе ұжымға жақындаудың негізгі талаптары, және 

жетекшінің дұрыс мінез-құлығының негізгі қағидалары әзірленуі тиіс. 

Ұжымда жетекшінің тиімді мінез-құлқының негізгі белгілері ретінде 

өзіне берік мәртебе құру қабілеттілігін санауға болады және соның арқасында, 

оның нұсқаулықтары жұмысшылармен әкімшілік бағыну күшінен емес, 

олардың дұрыстығын түсіну себебінен орындалғанына қол жеткізу. 

Жетекшіліктегі қателіктерді жүйелік және кездейсоқтық деп бөлуге болады. 

Кездейсоқтық қателіктер алдын ала айқын болуы мүмкін емес, ал жүйеліктерді 

болжауға болады, және ереже ретінде, олардың салдарын түзетуге немесе 

рұқсат етпеуге болады. Қателіктерді тәріздік айыра білу толық ақталған. Бірақ 

бұл әдісті практикада жиі қолдану мағыналы қиындықтарды білдіруі мүмкін, 

өйткені қатенің жүйелік әрекет етуші қоздырғыштары әрдайым айқын емес, 

және олар анықталмағанша, қатені толық қанды кездейсоқ жаратылысты 

қателерге жатқызуға болады. 

Көбінде өз қателіктері, сенімділігіне әсер ететін, жұмысшының өзін-өзі 

сезінуінің өзгеру нәтижесі болуы мүмкін. 

Жарақаттарға келтіретін қателердің негізгі себептері келесілер: 

1) ұжымда қауіпсіздік «климатының» болмауы, ауыр өндірістік 

қатынастар; 

2) стресс; 

3) жеке қамқорлық; 

4) еңбектің зиянды және (немесе) қауіпті шарттары; 

5) еңбек қызметтерінің талаптарына жеке психикалық сапалардың сәйкес 

келмеуі; 

6) басына өткен қауіп немесе жарақаттан соң экстремалды жағдайларда 

жұмыс орындау мүмкіндігінің төмендеуі; 

7) шаршау(қажу); 

8) алкоголь, наша және кейбір дәрілерді пайдалану; 

9) ауа-райы өзгерісі; 

10) ауру; 

11) білім  және кәсіби дағдылардың жетіспеушілігі; 

12) еңбек  қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарда толықтық 

пен нақтылықтың болмауы. 

Адамды қателіктер жіберуін мәжбүрлейтін механизмді дұрыс ұғыну үшін 

адамның негізгі тұлғалық және күй ерекшеліктерін жақсы ұсыну қажет. Бұл 

факторларды тума ерекшеліктермен уақытша күйлерге бөлуге болады. 

Тума ерекшеліктерге адамның биологиялық сипаттамаларын және оның 

мұралық «қоржынын», соның ішінде талдағыштары (есту, көру, иіссезіну, 

дәмсезу, етсезімі), қозғалысжүйелері (бұлшықеткүші, қозғалысжылдамдығы, 

бағдарлығыжәнет.б.), психомоторикалық жүйелері (рефлекстер және т.б.), 

интеллект (білім сапасымен деңгейі, бағдарлану қабілеттілігі және т.б.) 
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жатқызуға болады. 

Уақытша күй жөнінде, яғни, қателердің пайда болуына жәрдемдесетін, 

ауыспалы шарттар жөнінде сөз қозғағанда, зейіннің, концентрацияның, және 

бұлшық ет күшінің төмендеуімен, денсаулық күйінің нашарлауымен және 

жұмысқабілеттілігінің өзгеруімен өрнектелетін психологиялық, физикалық 

шаршауды белгілеу қажет. 

Әр-бір адамда күрделі жағдайдан шығу тәсілдерініңөз «жиынтығы» бар. 

Бірақ, өзін-өзі басқару әрдайым сана өрісіне осы сәтте қажетті ойды, 

қойылымды, талдауды ендіру және олардың көмегімен жағымсыз әсермен 

уайымды шектеу немесе бөгеттеу қабілеттілігін білдіреді. Өзін-өзі басқару 

мүмкіндіктері, күрделі жағдайда маман сырттай және іштей белсенді болса, 

жоғарылауы мүмкін. Бұл жағдайларда оның өзін-өзі иелену, кернеулікті жеңу, 

өз білімін, қабілетін және дағдыларын сауатты пайдалану қабілеттілігі 

жоғарылайды. 

Өзін-өзі мобильдеу және өз басқармасын реттеудің тәсілдері келесілер 

болуы мүмкін: өзін-өзі сендіру, өзіне бұйрық беру, өзін-өзі қуаттандыру 

(мысалға, әрекетке дайындығы мен беріктікті сақтауға, кейбір мамандарға, 

алдыңғы тәжірибесіндегі күрделі бөгеттерді оңтайлы жеңуіне негізделген, жеке 

сәттілік сезімі көмектесті), өзін-өзі талдау (эмоционалды кернеулікті жоюға 

оның себептерінен келтірілген талдау көмектесуі мүмкін), «ақыл-ой әрекеттері» 

көмегімен сананы алаңдату (назар концентрациясы іс қорытындысында емес, 

техникалық шешімінде, техникалық амалдарда тапсырманың болуы тиіс); және 

эмоциялық кернеулік белгілерін анықтау. 

Кәсіби таңдаудың еңбек тиімділігімен жоғары қауіпсіздігімен 

байланысты. 

Кәсіби таңдаудың тапсырмасы деп белгілі-бір жұмысқа адамның 

жарамдығын анықтауды есептеуге болады. Осымен қатар, кәсіби қызметтің осы 

немесе басқа саласында, осы немесе басқа мамандық бойынша жұмысқа 

жарамдылығымен дайындығын ажырата алу тиіс. Кәсіби дайындық 

орындаушының дайындығы, тәжірибесі және білімінің деңгейінен 

қорытындылай анықталуы мүмкін. Кәсіби жарамдылық берілген адамның 

нақты қызмет түріне жеке психофизиологиялық қасиеттерінің сәйкестік 

дәрежесін есепке ала анықталуы тиіс. 

Кәсіби таңдау өзімен, сыналатын адамға тән қасиеттерді, берілген 

мамандыққа жарамдығын анықтайтын нормативтермен салыстыру арқылы 

бағалайтын және анықтайтын, рейтингтік шкалалар көмегімен айқын сапалық 

және сандық талдауларға негізделген, арнайы ұйымдастырылатын зерттеуді 

білдіреді. Адамның кәсіби маңызды қасиеттерін зерттеу үшін келесі әдістерді 

пайдалануға болады: сауалнамалық, аппаратуралық және тесттік. 

Сауалнамалық әдіс мәні белгілі-бір тәрізде сұрақтарды құрастыру және 

топтастыру көмегімен адамның кейбір тұлғалық қасиеттерімен кәсіби 

артықшылықтары жөніндегі ақпараттарды алуға болады. Сауалнамалар, егер 

адам өз қасиеттеріне баға беретін жағдайларда, өзі бағалайтын, және 

сауалнамаланушыны ұзақ уақыт бақылайтын тұлғалардан жалпыланған 

мәліметтердің негізіндегі, сараптамашы талдауды беретін жағдайлардағы, 
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сырттан бағаланатын болуы мүмкін. 

Аппаратуралық әдіс аранайы құрастырылған жабдықтармен 

аппараттардың көмегімен зерттеуге және анықтауға болатын бөлек 

психофизиологиялық факторларға негізделген. Психофизиологиялық 

қасиеттерді жалпы талдауын қамтамасыз ететін жабдықтармен теңдікте, 

кәсіпорындарда осы немесе басқа өндірістік үрдістерді үлгілеуші, қондырғылар 

кең қолданылады. Бұл қондырғылар берілген жұмысқа мағыналы, 

сыналушының сапаларының болуы немесе болмауын анықтауға, және де 

сәйкес мамандықты үйрету кезінде жаттығулар ретінде қолдануға мүмкін. 

Тесттік әдісті пайдалану кезінде адамға тест жинағын беру қажет, оны 

шешу барысында оның психофизиологиялық қасиеттері анықталуы тиіс. 

Тесттерді келесі топтарға бөлуге болады: 

- психомоторлық қабілеттіліктерді, қабылдау дәлдіктерді, кеңістіктік 

қиялды, интеллекттік және т.б. жалпы деңгейін орнату үшін арналған, 

қабілеттерді анықтау тесттері; 

- тағайындалуы атауларынан ақ белгілі, көру және естуді тексеру тесттері; 

- импульсивтілік, белсенділік, жауапкершілік сезімі, салмақтылығы, 

үйірлік, сергектік, өзіне сенімділік, ойлау ерекшелігі және т.б. секілді 

сапаларды бағалау бойынша мақсат қойылатын тұлғалық тесттері; 

- адамның кәсіби дағдыларының сапасын тексеруге мүмкіндік беретін, 

біліктілік деңгейін анықтайтын тесттер. 

Кәсіби таңдау бойынша жұмыстарды жүргізу үшін бастапқы материалдар 

болып әдебиеттік көздерді кең қолдану, жұмысшылар сауалнамалары, барлық 

қажетті зерттеулерді жүргізу, еңбек үрдістерін көп жақты талдау негізіндегі 

анықталған мамандық үшін құрылуы тиіс, кәсіби сауаттылық саналады. 

Кәсіби сауаттылық өзімен кәсіби маңызды қасиеттер мен сапалардың 

сипаттамаларын және тізімін білдіреді. Оларда еңбек үрдісінің объективті 

ерекшеліктері –техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық–

физиологиялық, психикалық және әлеуметтік-психологиялық көрсеткіштер 

мен критерилерде өрнектелуін табу мүмкін. 

Кәсіби жарамдылықты келесі параметрлер бойынша бағалаған жөн: 

берілген мамандыққа оң мотивация; қауіпсіздікті сезіну шегі; жақсы көзбен 

өлшеу; тұрақтылық, зейінді үлестіру және концентрация қабілеттілігі; 

қозғалтқыш аппаратының қалыпты күйі; талдағыштардың жоғары өткізгіштік 

қабілеттілігі және т.б. 

Кәсіби жарамсыздықты келесі параметрлер бойынша бағалаған жөн: 

созылмалы аурулар мен жарақат болуы; қауіпсіздікті сезудің төмен шегі; нашар 

көру; зейінсіздік, ұмытшақтық; берілген жұмысқа оң мотивацияның болмауы 

және т.б. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Адамның ерекше психикалық күйлерін атаңыз. 

2) Өндірістік психикалық күйлердің классификациясын келтіріңіз. 

3) Адам кернеулігіне анықтама беріңіз. 

4) Қандай шарттарда аса кернеулік пайда болуы мүмкін? 
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5) Қандай күй мотивациялық кернеулік ретінде классификацияланады? 

6) Адам-оператор қызметіне тән кернеулік сипаттамаларын атаңыз. 

7) Шаршау күйінің құраушыларын атаңыз? 

 

11 дәріс. Өндірістік жарақаттар мен қауіпті жағдайлар пайда 

болуының психологиялық себептері 
 

Дәрістің мазмұны. Психологиялық классификациясы үш классқа 

ерекшеленеді. Адам факторларымен түйіскен, қауіпті жағдайлардың пайда 

болу себептері мен өндірістік жарақаттың болуы. Спектор қауіпсіздік техника 

ережелерін саналы бұзушылықтың 11 психологиялық себептерінен түзіледі. 

Дәрістің мақсаты. Өндірістік жарақаттар мен қауіпті жағдайлар пайда 

болуының психологиялық себептері. 

 

Өндірістік жарақаттар мен қауіпті жағдайлар пайда болуының 

психологиялық себептері. Адамның кез келген әрекеттерінен үш 

функционалдық бөлікті ерекшелеуге болады: мотивациялық, бағдарлық және 

орындаушы. Осы бөліктердің әрқайсысындағы өзгерістер немесе 

бұзушылықтар толығында әрекет бұзушылықтарын келтіруі мүмкін. 

Адам ережелерді, нұсқаулықтарды немесе орындағысы келмегендігінен, 

немесе қалай дұрыс орындау керек екендігін түсінбегендіктен немесе 

орындауға қабілетсіздігінен орындамайды. Осылайша, қауіпті жағдайлар мен 

жазатайым жағдайлардың пайда болу себебінің психологиялық 

классификациясын үш классқа ерекшелеуге болады: 

Әрекеттің мотивациялық бөлімінің бұзушылықтары. Бұл жағдайда  

орнатылған реттегі белгілі-бір әрекеттерді орындауға құлықсыздықты санаған 

жөн. Бұзушылық салыстырмалы тұрақты (адам қауіпсіздікті бағаламауы 

мүмкін, адамда тәуекелге бейімділіктің болуы, еңбектік және техникалық 

нұсқаулықтар мен ережелерге жағымсыз қатынастың байқалуы, басқармамен 

қауіпсіз еңбек түрінің қолданбауы және т.б.) және шаршау, жұмыс 

қабілеттілігінің төмендеуі, денсаулық күйінің нашарлауы, стресс, алкогольдік 

немесе нашалық мастану күйімен байланысты уақытша. 

Әрекеттің бағдарлық бөлімінің бұзушылықтары. Бұл жағдайда 

өндірістік қондырғыларды пайдаға асыру ережелерін және еңбек қорғау мен 

қауіпсіздік бойынша нормаларды және олардың орындалу тәсілдерін 

білмеумен өрнектелген, білімнің жеткіліксіздігінде ережелерді орындамауды 

есептеген жөн. 

Орындаушы бөлімінің бұзушылықтары. Бұл жағдайда орындалатын 

жұмыс талаптарына адамның жауапсыз психикалық және физикалық 

мүмкіндіктерінен болатын ережелерді бұзушылықты есептеуге болады 

(нұсқаулық, нұсқама, норма және т.б.). Мұндай айырмашылық, қызметтің 

мативациялық бұзушылық бөлігіндегідей, тұрақты (жеткіліксіз координация, 

зейіннің нашар концентрациясы, қызмет көрсетуші қондырғы өлшемдеріне 

адам бойының сай болмауы және т.б.) және уақытша (шаршау, жұмыс 

қабілеттілігінің төмендеуі, денсаулық күйінің нашарлауы, стресс, алкогольдік 
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және нашалық мастану) болды. 

Бұл бөлулер әрбір топпен сәйкестікте жазатайым оқиғалар мен қауіпті 

жағдайлардың пайда болу есебінің ықтималдылығын, әр бөлікте 

профилактикалық шаралардың кешенін анықтауды білдіреді: мотивациялық 

бөлім – еңбек қауіпсіздігі салаларында тәрбие және көпшілік; бағдарлық – ҚТ 

ережелері білімін тексеру, уақытымен нұсқаулықтар жүргізулері мен білім 

беру, кәсіби дағдыларын өңдеу; орындаушы – кәсіби таңдау, міндетті 

медициналық тексеру жүргізу. 

Адам факторларымен түйіскен, қауіпті жағдайлардың пайда болу 

себептері мен өндірістік жарақаттың болуын келесі деңгейлер бойынша 

орналастыруға болады: 

- индивидуум деңгейі (адамның тума немесе пайда болған, уақытша 

немесе тұрақты әрекет етуші психикалық және физиологиялық ерекшеліктері); 

- жақын орта деңгейі (еңбек шарттары, ұжымдағы келіспеушіліктердің 

болуы, еңбектің қауіпсіз әдістерін үйренудің жетіспеушіліктері, тұрғын үй және 

материалдық мәселелер және т.б.); 

- қоғам деңгейі (кәсіби қауіптілік және тәуекелдер, және де өндірістегі 

жазатайым жағдайлардың салдары, аймақтарда немесе салаларда қауіпсіз 

еңбекті ұйымдастыру стратегиясындағы жетіспеушіліктер және т.б. жөнінде 

хабарлар болуының жетіспеушілігі). 

Өндірістік қызмет – бұл өзіне қызметтің әртүрлі түрін көрсету, 

құрылыс, шикізаттың әртүрлі түрін қайта өңдеу және өндіруді қосатын, 

дайын өнімге ресурстарды айналдыру үшін қажетті, жұмысшылар 

әрекеттерінің еңбек құралдарын қолдануының күрделілігі. Осы себептен 

қауіпті жағдайды талдау кезінде «адам-тіршілік ортасы» жүйесін толық 

қарастыру қажет. 

Жарақаттанудың екі шыңы бар екендігін белгілеуге болады: жас 

жұмысшыларда және 10-15 жылдан астам тәжірибесі бар тұлғаларда. 

Мамандықты ұғыну басында жастық және кәсіби тәжірибенің 

жеткіліксіздік факторлары жұмыстың бірінші жылында жарақаттанудың аса 

жоғары деңгейіне жағдай болады. Бұл күрделі жағдайда оң шешім табуына 

және жеткілікті жылдам әрекет етуіне, жіберілген қателіктің мүмкін болатын 

салдарын анықтауға, қауіпті жағдайды бағалай білмеуімен, білімнің 

жеткіліксіздігімен және жұмысшы тәжірибесінің жоқтығымен байланысты. 

Тәжірибе көбеюімен, ереже ретінде жазатайым жағдайлар азаяды. 

Жарақаттың екінші шыңын, еңбек тәжірибесі 10-15 жылдан көп мерзімді 

құрайтын, тұлғаларда белгілеу қажет. Оны келесі жағдайлармен түсіндіруге 

болады. 

Біріншіден, жұмыс орындалуының дәлдігіне және нақтылығына әсер 

ететін, ағзаның қартаю үрдісімен байланысты, психикалық және 

физиологиялық функцияларды төмендету жүргізіледі (ақпаратты қабылдау, 

қолайсыз факторлардың әрекет кедергілігін төмендету, жұмыс орындалуын 

бұзатын, жады нашарлауы, ескі әдеттердің бекітілуі, қозғалыс дәлдігінің 

төмендеуі және т.б. мәселелер). 

Екіншіден, қауіптілікке әдеттену нәтижесінде қауіпсіздік ережелеріне 
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немғұрайлық қатынасы: «екіншілік абайсыздық» - қауіпсіздік ережелерін 

саналы бұзушылыққа әкеле алатын және кәсіби тәжірибені көбейтумен түзіле 

алатын күйді атауға болады. Жас және тәжірибе жазатайым жағдайдың себебі 

бола алмайды, бірақ қауіпті жағдай пайда болуының қосымша шарты бола 

алады, яғни өндірістік жарақаттың алғышарттары болады. 

Мінез құлық үлгісі құрылуының мағыналы мәніне, қауіпті әрекеттерді 

жасайтын, жұмысшының әлеуметтік және физикалық жазаланбауы ойнайды. 

Физикалық жазасыздық - белгілі-бір жағдайлардағы қатерлі әрекет осы 

уақытқа дейін жарақатқа келтірмегендігімен шартталынады. Жұмысшылар, 

жарақаттану мүмкіндігі аз деп ойлайтындығы соншалық, оған мән бермеуге 

болады деп санайды. 

Әлеуметтік жазасыздық - еңбектің техникалық қауіпсіздігі бойынша 

нұсқаулықтарды орындамау секілді, алынған өнім осындай ұсақтарды 

компенсациялайды деп ойлай, бұзушылықтарға әріптестер мен жетекшілер 

көбінде немғұрайлы қарайтындығымен байланысты. Тәрізді 

жазаланбаушылықтар жұмысшылардың жеке қобалжымауы жөніндегі қатерлі 

ұғым мен қауіптілікке әдетті түзеді. 

Барлық жұмысшыларға тән, әр адамның міне-құлық түзуін анықтауға 

мәндерді анықтаушы жағдайлар кезінде, бөлек оның әлеуметтік-

психологиялық және физиологиялық қасиеттерінің күрделілігін көрсететін, 

жеке қасиеттері ойнайды. 

Ондай қасиеттерге келесілерді жатқызу қажет: жүйке жүйесінің түрі, 

темперамент, мінез, ойлау ерекшеліктері, білімі, тәжірибесі, тәрбиесі, 

денсаулығы және т.б. Сонымен қатар, кең спектор қауіпсіздік техника 

ережелерін саналы бұзушылықтың 11 психологиялық себептерінен түзіледі. 

1. Күшті үнемдеу – энергетикалық ресурстарды сақтауға бағдарланған, 

әрекеттерді орныдауға мәжбүрлейтін қажеттіліктер. Адамның мінез-құлқы «аз 

әрекет» қағидасына негізделген болады. 

2. Уақыт үнемдеу – оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды, 

еңбектің соңғы нәтижесіне әсер етпейтін, бөлек операциялардың жіберілуі, 

жұмыс қарқынын жоғарылату есебінен жеке немесе жоспарлық пайданың тез 

орындалуы үшін еңбек өндірулігін жоғарылатуға бағытталу. 

3. Қауіпсіздікке бейімдік немесе қауіпсіздік және оның салдарына 

жеткіліксіз баға – адамның мүмкін болатын қатерге әдеттену қабілеттілігінің 

нәтижесінде пайда болатын себептер. Фактор негізі «қатерді толық талдамау» - 

қате әрекет жасауына әлеуметтік және физикалық жазасыздық. 

4. Әріптестердің көз алдында өзін-өзі бекіту, айналадағыларға ұнау 

тілегі. Осы сәттер тәуекелдік әрекеттермен өрнектеледі. Мұндай адамдарға 

қауіп тек әдетті іс емес – асыл. 

5. Еңбек ұжымының топтық нормаларының орындалуына бағытталу. 

Бұл, қауіпсіздік ережелері немесе технологиялық үрдістердің бұзушылықтары 

үнсіз немесе жария жігерлендірілген кезде жүзеге асады. Мұндай өндірістік 

қызметтердің ұраны ретінде «жоспардың кез келген бағамен орындалуы» 

саналады. Мұндай жағдайларда қауіпсіздік ережелерін сақтау адамды «ақ 

қарға» күйіне қояды. 
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6. Идеалдарға бағдар.Идеал ретінде мәртебелі жұмысшылар мен, еңбек 

қызметін бұзушылар да болуы мүмкін. 

7. Өз көзінде өзін-өзі бекіту қауіпсіздік тахникасына талаптарды саналы 

орындамау себептері болуы мүмкін. Көбінде оны, нақты өндіріспен 

түйіспеуімен, қандайда бір тұлғалар қорлайтын немесе өзіндегі тума 

сенімсіздігімен түсіндіруге болады. 

8. Өз тәжірибесін қайта талдау, қауіп және оның салдары жөнінде біле 

тұра, адам, оның жеңілдігі мен тәжірибесі (кейде сәттілігі) қауіпті аймақтан 

шығуға, жазатайым немесе апаттық жағдайдың алдын алу үшін шараларды 

лезде қабылдау ықтималдылығын кепілдейтіндігін және т.б. ойлай, 

тәуекелдеуіне келтіруі мүмкін. 

9. Бұзушылықтармен жұмыс атқару әдеті, яғни әдеттерді ауыстыру. 

Бұл «қасиеттер» жұмыстан тыс немесе басқа жұмыста иеленген болуы мүмкін. 

10. Стрестік жағдайлар, адамды, оның сендіруі бойынша, бұл күйді 

түсінуге немесе әлсіретуге қабілетті әрекеттерге түрткі болуы мүмкін. Оның аса 

күшті түрі – эмоционалды шок. Адаммен сана емес, сезім қозғалтатын болады. 

11. Тәуекелге бейімділік, тәуекелге дәм адамның тұлғалық сипаты ретінде. 

Бөлек адамдар тобының психикалық құрылымына тәуекелдік әрекеттерге 

жоғары ұмтылу болуы мүмкін. Ондай адамдар келесі жағдайларда ләззат 

алады: «барлығын тәуекелге тігу». 

Осылайша, еңбек қорғау және қауіпсіздік ережелерін бұзуды ескерту 

үшін, қауіпті (қате) әрекеттерді, орындауға шарттар құруға немесе пайда болу 

ықтималдылығын жоятын, ұйымдастырушылық және техникалық сипаттағы 

шараларды қолдану, жұмысшыға қызметтің қауіпті және қауіпсіз тәсілдерді 

арасында таңдау жасау мүмкіндіктерін қамтамасыз етпеу; құлықтың сыртқы 

үлгісін түзуге бағытталған, тәрбиелік, насихаттық және білім беру қызметтерін 

күшейту қажет. 

Ұжым жетекшісінің психологиялық үлгісі. Ұжымды оның тұлғасының 

қарапайым қосындысын түзу ретінде қарастыруға мүмкін емес. Тұлға мінез-

құлғын ұжымда өзгеруі мүмкін. Және де сендіру әдісі индивидуумға оң әсер 

еткен жағдайда, ол толық ұжымға міндетті түрде тиімді болатындығын 

білдірмейді. 

Сонымен қатар жалпы пікір түзуде бөлек ұжым мүшелерінің 

әрқайсысының рөлін есептемеуге болмайды. 

Осыдан маңызды талаптар шығады:ұжымдық көз қарасты түзу 

кезінде бөлек мүшелерге толығында ұжымға әсері бар, әрекет етуді 

әрдайым біріктіру қажет. 

Осыдан негізделе ұжымға жақындаудың негізгі талаптары, және 

жетекшінің дұрыс мінез-құлығының негізгі қағидалары әзірленуі тиіс. 

Ұжымда жетекшінің тиімді мінез-құлқының негізгі белгілері ретінде 

өзіне берік мәртебе құру қабілеттілігін санауға болады және соның арқасында, 

оның нұсқаулықтары жұмысшылармен әкімшілік бағыну күшінен емес, 

олардың дұрыстығын түсіну себебінен орындалғанына қол жеткізу. 

Жетекшіліктегі қателіктерді жүйелік және кездейсоқтық деп бөлуге болады. 

Кездейсоқтық қателіктер алдын ала айқын болуы мүмкін емес, ал 
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жүйеліктерді болжауға болады және ереже ретінде, олардың салдарын түзетуге 

немесе рұқсат етпеуге болады. Қателіктерді тәріздік айыра білу толық ақталған. 

Бірақ бұл әдісті практикада жиі қолдану мағыналы қиындықтарды білдіруі 

мүмкін, өйткені қатенің жүйелік әрекет етуші қоздырғыштары әрдайым айқын 

емес, және олар анықталмағанша, қатені толық қанды кездейсоқ жаратылысты 

қателерге жатқызуға болады. 

Көбінде өз қателіктері, сенімділігіне әсер ететін, жұмысшының өзін-өзі 

сезінуінің өзгеру нәтижесі болуы мүмкін. 

Жарақаттарға келтіретін қателердің негізгі себептері келесілер: 

- ұжымда қауіпсіздік «климатының» болмауы, ауыр өндірістік 

қатынастар; 

- стресс; 

- жеке қамқорлық; 

- еңбектің зиянды және (немесе) қауіпті шарттары; 

- еңбек қызметтерінің талаптарына жеке психикалық сапалардың сәйкес 

келмеуі; 

- басына өткен қауіп немесе жарақаттан соң экстремалды жағдайларда 

жұмыс орындау мүмкіндігінің төмендеуі; 

-  шаршау  (қажу); 

- алкоголь, наша және кейбір дәрілерді пайдалану; 

- ауа-райы өзгерісі; 

- ауру; 

- білім және кәсіби дағдылардың жетіспеушілігі; 

- еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарда толықтық пен 

нақтылықтың болмауы. 

Адамды қателіктер жіберуін мәжбүрлейтін механизмді дұрыс ұғыну үшін 

адамның негізгі тұлғалық және күй ерекшеліктерін жақсы ұсыну қажет. Бұл 

факторларды тума ерекшеліктермен уақытша күйлерге бөлуге болады. 

Тума ерекшеліктерге адамның биологиялық сипаттамаларын және оның 

мұралық «қоржынын», соның ішінде талдағыштары (есту, көру, иіссезіну, 

дәмсезу, етсезімі), қозғалыс жүйелері (бұлшықеткүші, қозғалыс жылдамдығы, 

бағдарлығы және т.б.), психомоторикалық жүйелері (рефлекстер және т.б.), 

интеллект (білім сапасымен деңгейі, бағдарлану қабілеттілігі және т.б.) 

жатқызуға болады. 

Уақытша күй жөнінде, яғни қателердің пайда болуына жәрдемдесетін, 

ауыспалы шарттар жөнінде сөз қозғағанда, зейіннің, концентрацияның, және 

бұлшық ет күшінің төмендеуімен, денсаулық күйінің нашарлауымен және 

жұмыс қабілеттілігінің өзгеруімен өрнектелетін психологиялық, физикалық 

шаршауды белгілеу қажет. 

Әрбір адамда күрделі жағдайдан шығу тәсілдерініңөз «жиынтығы» бар. 

Бірақ, өзін-өзі басқару әрдайым сана өрісіне осы сәтте қажетті ойды, 

қойылымды, талдауды ендіру және олардың көмегімен жағымсыз әсермен 

уайымды шектеу немесе бөгеттеу қабілеттілігін білдіреді. Өзін-өзі басқару 

мүмкіндіктері, күрделі жағдайда маман сырттай және іштей белсенді болса, 

жоғарылауы мүмкін. Бұл жағдайларда оның өзін-өзі иелену, кернеулікті жеңу, 
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өз білімін, қабілетін және дағдыларын сауатты пайдалану қабілеттілігі 

жоғарылайды. 

Өзін-өзі мобильдеу және өз басқармасын реттеудің тәсілдері келесілер 

болуы мүмкін: өзін-өзі сендіру, өзіне бұйрық беру, өзін-өзі қуаттандыру 

(мысалға, әрекетке дайындығы мен беріктікті сақтауға, кейбір мамандарға, 

алдыңғы тәжірибесіндегі күрделі бөгеттерді оңтайлы жеңуіне негізделген, жеке 

сәттілік сезімі көмектесті), өзін-өзі талдау (эмоционалды кернеулікті жоюға 

оның себептерінен келтірілген талдау көмектесуі мүмкін), «ақыл-ой әрекеттері» 

көмегімен сананы алаңдату (назар концентрациясы іс қорытындысында емес, 

техникалық шешімінде, техникалық амалдарда тапсырманың болуы тиіс); және 

эмоциялық кернеулік белгілерін анықтау. 

Кәсіби таңдаудың еңбек тиімділігімен жоғары қауіпсіздігімен 

байланысты. 

Кәсіби таңдаудың тапсырмасы деп белгілі-бір жұмысқа адамның 

жарамдығын анықтауды есептеуге болады. Осымен қатар, кәсіби қызметтің осы 

немесе басқа саласында, осы немесе басқа мамандық бойынша жұмысқа 

жарамдылығымен дайындығын ажырата алу тиіс. Кәсіби дайындық 

орындаушының дайындығы, тәжірибесі және білімінің деңгейінен 

қорытындылай анықталуы мүмкін. Кәсіби жарамдылық берілген адамның 

нақты қызмет түріне жеке психофизиологиялық қасиеттерінің сәйкестік 

дәрежесін есепке ала анықталуы тиіс. 

Кәсіби таңдау өзімен, сыналатын адамға тән қасиеттерді, берілген 

мамандыққа жарамдығын анықтайтын нормативтермен салыстыру арқылы 

бағалайтын және анықтайтын, рейтингтік шкалалар көмегімен айқын сапалық 

және сандық талдауларға негізделген, арнайы ұйымдастырылатын зерттеуді 

білдіреді. Адамның кәсіби маңызды қасиеттерін зерттеу үшін келесі әдістерді 

пайдалануға болады: сауалнамалық, аппаратуралық және тесттік. 

Сауалнамалық әдіс мәні белгілі бір тәрізде сұрақтарды құрастыру және 

топтастыру көмегімен адамның кейбір тұлғалық қасиеттерімен кәсіби 

артықшылықтары жөніндегі ақпараттарды алуға болады. Сауалнамалар, егер 

адам өз қасиеттеріне баға беретін жағдайларда, өзі бағалайтын және 

сауалнамаланушыны ұзақ уақыт бақылайтын тұлғалардан жалпыланған 

мәліметтердің негізіндегі, сараптамашы талдауды беретін жағдайлардағы, 

сырттан бағаланатын болуы мүмкін. 

Аппаратуралық әдіс арнайы құрастырылған жабдықтармен 

аппараттардың көмегімен зерттеуге және анықтауға болатын бөлек 

психофизиологиялық факторларға негізделген. Психофизиологиялық 

қасиеттерді жалпы талдауын қамтамасыз ететін жабдықтармен теңдікте, 

кәсіпорындарда осы немесе басқа өндірістік үрдістерді үлгілеуші, қондырғылар 

кең қолданылады. Бұл қондырғылар берілген жұмысқа мағыналы, 

сыналушының сапаларының болуы немесе болмауын анықтауға, және де 

сәйкес мамандықты үйрету кезінде жаттығулар ретінде қолдануға мүмкін. 

Тесттік әдісті пайдалану кезінде адамға тест жинағын беру қажет, оны 

шешу барысында оның психофизиологиялық қасиеттері анықталуы тиіс. 

Тесттерді келесі топтарға бөлуге болады: 
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- психомоторлық қабілеттіліктерді, қабылдау дәлдіктерді, кеңістіктік 

қиялды, интеллекттік және т.б. жалпы деңгейін орнату үшін арналған, 

қабілеттерді анықтау тесттері; 

- тағайындалуы атауларынан ақ белгілі, көру және естуді тексеру тесттері; 

- импульсивтілік, белсенділік, жауапкершілік сезімі, салмақтылығы, 

үйірлік, сергектік, өзіне сенімділік, ойлау ерекшелігі және т.б. секілді 

сапаларды бағалау бойынша мақсат қойылатын тұлғалық тесттері; 

- адамның кәсіби дағдыларының сапасын тексеруге мүмкіндік беретін, 

біліктілік деңгейін анықтайтын тесттер. 

Кәсіби таңдау бойынша жұмыстарды жүргізу үшін бастапқы материалдар 

болып әдебиеттік көздерді кең қолдану, жұмысшылар сауалнамалары, барлық 

қажетті зерттеулерді жүргізу, еңбек үрдістерін көп жақты талдау негізіндегі 

анықталған мамандық үшін құрылуы тиіс, кәсіби сауаттылық саналады. 

Кәсіби сауаттылық өзімен кәсіби маңызды қасиеттер мен сапалардың 

сипаттамаларын және тізімін білдіреді. Оларда еңбек үрдісінің объективті 

ерекшеліктері –техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық–

физиологиялық, психикалық және әлеуметтік-психологиялық көрсеткіштер 

мен критерилерде өрнектелуін табу мүмкін. 

Кәсіби жарамдылықты келесі параметрлер бойынша бағалаған жөн: 

берілген мамандыққа оң мотивация; қауіпсіздікті сезіну шегі; жақсы көзбен 

өлшеу; тұрақтылық, зейінді үлестіру және концентрация қабілеттілігі; 

қозғалтқыш аппаратының қалыпты күйі; талдағыштардың жоғары өткізгіштік 

қабілеттілігі және т.б. 

Кәсіби жарамсыздықты келесі параметрлер бойынша бағалаған жөн: 

созылмалы аурулар мен жарақат болуы; қауіпсіздікті сезудің төмен шегі; нашар 

көру; зейінсіздік, ұмытшақтық; берілген жұмысқа оң мотивацияның болмауы. 

 

11.1 кесте - Кәсіби маңызды қасиеттер мен  жеке сапасының негізгі 

көрсеткіштері 
Көрсеткіштер 

тобы 

Көрсеткіштер түрі 

I Физикалық Бұлшық ет энергиясының шығындары. Физикалық 

жүктемеге шыдамдылық. Динамикалық және 

статикалық жүктеме. Климаттық өзгеріске 

шыдамдылық. Қол күші 

II Психсенсорлық Көру, есту органдарының, тактильді және 

кинестетикалық сезімдердің функциясы. Сезімдердің 

әртүрлілігіне сезімталдық. Статикалық қозғалыс пен 

ережеде пәннің қабылдануы. Кеңістік пен уақытты 

қабылдау 

III Психмоторлы Қозғалыс қарқыны. Двигательді рекцияның 

жылдамдығы. Ритм. Қозғалысты үйлестіру. 

Қозғалыстың тұрақтылығы. Қозғалыстың нақтылығы 

IV Интеллектуалдық 

сала 

Назар ерекшелігі. Бақылаушылық. Көру, есту және 

моторлы жады. Қиялдау. Ойлаудың ерекшелігі. 

Техникалық құрылғының жәнетехпроцестің түсінігі  

V Темперамент Эмоционалды-жігерлі сапа. Мақсаттылық. 
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және сапа Тұрақтылық. Талаптылық. Бастамашылдық. 

Белсенділік. Ұйымдастырушылдық. 

VI Қоғамдық-

психологиялық 

Ынтымақтастыққа қабілеттілік. Серіктестік пен 

ұжымшылдыққа сезім. Еңбекке қатынасы 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Толық психологияның ерекшелігі немен айқындалады? 

2) Өндірістік жарақаттар мен қауіпті жағдайлар құрылуының 

психологиялық себептерін келтіріңіз. 

3) Қызмет қауіпсіздігін ынталандырушы әдістерді атаңыз. 

4) Кәсіби жинақты шешуші, негізгі тапсырмаларды көрсетіңіз. 
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