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Кіріспе 

 

Өмірлік белсенділік ұғымы жалпы қабылданған мағынада адамның адамға 

тән мүмкіндіктері бар қоғамдық немесе өндірістік әрекеттерді орындау 

қабілетін білдіреді. Өмір сүру әрекетінің  синонимдері күнделікті іс-әрекет, 

өзгеріп отыратын қоршаған орта жағдайларына бейімделу қабілеті, сөздің кең 

мағынасында өнімділік сияқты терминдер. Тіршілік әрекеті – адамның мінез-

құлық, еңбекке қабілеттілік, қарым-қатынас, бағыт-бағдарды ажырату сияқты 

әртүрлі биологиялық және әлеуметтік қызметтерді жүзеге асыруын көрсететін 

организмнің  қалыпты жағдайы. Адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы 

үдерісінде, өмірлік белсенділікті, адамның әртүрлі әлеуметтік құрылымдарға 

қол жеткізуін шектейтін кедергілер туындайды, өмір сүру сапасы төмендейді, 

бұл өз кезегінде әлеуметтік мәртебенің жағымсыз көріністеріне әкеледі. 

Көліктің, өнеркәсіптің, энергетиканың және техносфераның басқа 

элементтерінің дамуымен бірге табиғи және техногендік қауіптердің, соның 

ішінде лаңкестік әрекеттердің қаупінің өсуіне байланысты күнделікті өмірге 

араласу, өмір қауіпсіздігін арттыру қажеттілігі өте маңызды деңгейге жетті.   

Өмір қауіпсіздігін қорғау (ӨҚҚ) – бұл адамдарға, мемлекетке, қоғамдық 

және басқа ұйымдарға төнуі мүмкін қауіптерді зерттейтін және олардан 

қорғаудың тиісті әдістерін әзірлейтін ғылыми білім саласы. Өмір қауіпсіздігін 

қорғау елдің халқы мен экономикасын апаттардың, табиғи апаттардың, жауды 

жою қаруларының зардаптарынан қорғау мақсатында жүзеге асырылатын 

мемлекеттік, әлеуметтік және қорғаныс шаралары жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылады. Өмір қауіпсіздігін қорғау мақсаттарының бірі адам 

факторынан туындаған төтенше жағдайлардың қаупін азайту болып табылады. 

Тәуекелдің көріну формаларының алуан түрлілігі, оның зардаптарының 

жиілігі мен ауырлығы қазіргі адамзат өркениетінің бірқатар мәселелерінің 

туындауымен және дамуымен байланысты. Бір жағынан, табиғи ортаға 

антропогендік әсер ету салдарынан қауіпті табиғат құбылыстары болжауға 

келмейтін сипатқа ие болды; техносфера объектілерінде (адам қолдан жасаған 
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орта) жинақталған энергияның ұлғаюы қауіпті техногендік құбылыстардың 

жойғыш күшін арттырды; әлеуметтік ортада лаңкестік сияқты қауіпті құбылыс 

күшейіп, жаһандық сипат алды; экономикалық жаһандануға байланысты 

кәсіпкерлік орта одан әрі тұрақсыз бола түсті, оның негізгі параметрлерін 

болжаудың көкжиегі тарылды. Екінші жағынан, өмір сүру сапасына қойылатын 

талаптардың өсуі халықтың табиғи, техногендік, әлеуметтік-экономикалық 

сипаттағы қауіпті құбылыстардан туындайтын жағымсыз әсерлерге 

сезімталдығының жоғарылауымен қатар жүреді. 

«Тәуекел» түсінігі жағымсыз салдарлардың міндетті түрде орын алуы 

нәтижесінде жағдайды болжаудың пайдасыздығын көрсетеді. Тар мағынада 

тәуекел – қауіптердің сандық тұрғыдан бағалануы, бір оқиғадан кейін 

екіншісінің орын алуы. Негізінде, «тәуекел» сөзін көбінесе шығындардың 

ықтималдығы ретінде түсіндіруге, күтілгеннен өзгеше нәтиже алу 

ықтималдығы ретінде де сипаттауға болады. Тәуекелдер әлемде болып жатқан 

үдерістердің  бір қалыпты еместігімен байланысты. Тәуекел болашақты болжау 

мүмкін емес жердің бәрінде болады. [1] 
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1 Курстың мақсаты мен мазмұны. Мәселенің қазіргі жағдайы. Негізгі 

терминдер мен анықтамалар. 

 

1.1 Мәселенің қазіргі жағдайы, курстың мақсаты 

 

Тәуекелдерді басқару белгілі бір кәсіпорын үшін тәуекел деңгейін қолайлы 

деңгейге дейін төмендетуге бағытталған экономикалық мақсатқа сай 

ұсыныстар мен шараларды әзірлеуді және енгізуді қамтиды. Тәуекелдерді 

басқару тәуекелді бағалау нәтижелеріне, кәсіпорынның жұмыс істеуі үшін 

әлеуетті ортаны техникалық, технологиялық және экономикалық талдауға, 

бизнестің ағымдағы және болжамды нормативтік-құқықтық базасына, 

экономикалық және математикалық әдістерге, маркетингтік және басқа 

зерттеулерге негізделген. 

 Бұл жерде тәуекелді бағалау және басқару объектісі кәсіпорынның 

стратегиялық шешімдері, кәсіпорыннан тыс қоршаған ортаның болашақ 

дамуына қатысты бірқатар мәлімдемелерден тұратын стратегиялық жоспар, 

кәсіпорын басшылығы мен қызметкерлерінің  іс-әрекеті бойынша ұсыныстар, 

болжамдық өнімді тұтынушылардың, шикізат жеткізушілерінің, 

бәсекелестердің жоспарланған стратегиялық әрекеттеріне қарсы жауабы 

туралы мәлімдемелер және т.б. [2] 

 Нақты іскерлік жағдайларда, әртүрлі тәуекел факторларының әрекеті 

жағдайында кәсіпорын қызметінің жекелеген аспектілеріне әсер ететін тәуекел 

деңгейін төмендетудің әртүрлі әдістерін қолдануға болады. 

Курстың мақсаты – магистранттарға халықаралық тәжірибені ескере 

отырып, қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру, қауіп деңгейін анықтау 

және оларды азайту шараларын әзірлеу бойынша білім беру. 

Осы мақсатқа сәйкес халықаралық тәжірибенің психологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, тәуекелдерді басқарудың теориясын, 

әдістемесін және механизмдерін оқып үйрену курстың негізгі міндеттері болып 

табылады. 

Курс жоғары математика, физика, еңбекті қорғау және т.б. пәндерден 

алған білімге сүйенеді.  

Магистранттардың жұмысы дәріс материалын меңгеру, бақылау 

жұмыстарын орындау, тест сұрақтарына жауап беру және ұсынылған 

әдебиеттерді өз бетінше оқудан тұрады. 

Халықаралық еңбек ұйымының (бұдан әрі – ХЕҰ) мәліметтері бойынша 

жыл сайын әлемнің барлық елдерінде 270 миллионға жуық өндірістегі 

жазатайым оқиғалар және 160 миллион кәсіптік аурулар тіркеледі, оның ішінде 

екі миллионнан астам адам жұмыс орнында қайтыс болады. [7] 

Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулар орасан зор 

материалдық шығын келтіріп, адам өмірін қияды. 
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Өндірістегі жазатайым оқиғалардың дүниежүзіне тән заңдылықтарынан  

және олардың халықтың денсаулығы мен ел экономикасына тигізетін әсерінен 

Қазақстан да шет қала алмайды. 

 

 
1 .1 сурет - Қолайсыз еңбек жағдайында  жұмыс істейтіндердің саны, мың  

 

 
1.2 сурет-Зиянды және жағымсыз ортада жұмыс істейтіндерге төленетін 

қосымша еңбекақы 

 

 

 

Өндірісте жарақаттану динамикасы (2006-2014 жж) 

Зиянды және жағымсыз ортада жұмыс істейтіндерге төленетін қосымша 

еңбекақы 
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1.3 сурет Өндірістік жарақаттану динамикасы  

 

 

   
 

1.4 сурет -  Өндірістік аурулар динамикасы 

 

 

 

 

Зардап шеккендер саны, адам 
Қайтыс болғандар саны, адам 
Бақытсыз жағдайлар жиілігінің 
коэффициенті 

Кәсіби аурулар динамикасы  

2016 ж 
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1.5 сурет - Бақытсыздыққа ұшырағандар динамикасы 

 

 

 

 
 

 

1.6 сурет - 2014 жылғы өндірістік жарақаттану динамикасы 
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бақытсыздыққа ұшырау жиілігі 

2014 жыл қорытындысы бойынша 

экономиканың әртүрлі саласында 

өндірістік жарақат алғандар 
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1.7-суретте 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы өндірістік 

жарақаттану көрсеткіштері көрсетілген. 

 

Өндірістік жарақаттардың негізгі себептері республика аумағының 

үлкендігі және елді мекендер мен өндірістік нысандардың бір-бірінен шалғай 

орналасуына байланысты басқару мен бақылаудағы қиындықтар; 

  республикадағы  өнеркәсіптің шикізатқа бағыттылығы ең жарақатты 

және қауіпті еңбек жағдайы ретінде  

  құрылыс индустриясында еңбек ететін жұмысшыларды даярлаудағы 

кемшіліктерге және құрылыс саласының даму қарқынының жоғары болуына  

байланысты –өндірістік жарақат алудың жоғары деңгейге жетуі; 

 мемлекеттік еңбек инспекциясының бақылау іс-шараларындағы 

кемшіліктер, кәсіпорындардың бақылау шараларымен толық қамтылмауы, 

тексеру шараларындағы тәуекелді бағалау тәртібінің жетілдірілмегендігі; 

 еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғау жай-күйін статистикалық есепке 

алудың кемшіліктері, оның ішінде жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

туралы мәліметтерді уақтылы және толық ұсынбау; 

 кәсіптік аурулардың белгілерін ерте анықтау деңгейінің төмендігі және 

профилактикалық жұмыстардың нашар жүргізілуі 

 

2021 жылдың алғашқы 5 айында 564 адам зардап шекті, оның 

ішінде 66 адам қайтыс болды 

Қарағанды обл. 

ШҚО 

Ақтөбе обл. 

Қостанай обл. 

Павлодар обл. 

Түркістан обл. 

Алматы қ. 

Қызылорда обл. 

БҚО 

Атырау обл. 

Маңғыстау обл. 

Шымкент қ. 

Нұрсұлтан қ. 

Жамбыл обл. 

Алматы обл. 

Ақмола обл. 

Зардап шеккендер       
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1.8 сурет - Өндірістік жарақаттардың себептері  

 

Кез келген қызметтегі қауіптің ықтималдығы туралы аксиома адам 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ғылыми мәселесінің негізі болып табылады. 

Бұл аксиома қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру үшін қажетті кем дегенде екі 

маңызды қорытындыға ие: 

- адам әрекетінің абсолютті қауіпсіз түрін дамыту (табу) мүмкін еместігі 

(мысалы, адамның өндірістік қызметін ескере отырып, абсолютті қауіпсіз 

техниканы немесе технологиялық Үдерісті құру мүмкін емес); 

- ешбір қызмет түрі адам үшін абсолютті қауіпсіздікті қамтамасыз ете 

алмауы. 

Естеріңізге сала кетейік, қауіп дегеніміз адам өмірі мен денсаулығына кері 

әсер ететін үдерістер, құбылыстар, объектілер. Халықаралық еңбек ұйымының 

(ХЕҰ) соңғы мәліметтері бойынша, өндіріс факторларының әсерінен әлемде 

жыл сайын екі миллионға жуық адам қайтыс болады. Мұндай үлесті анықтау 

кәсіпке байланысты  ауруларды тудыратын анықталған кәсіптік факторлар, 

сондай-ақ мұндай аурулардың, атап айтқанда өнеркәсібі дамыған елдердегі 

өлім-жітім деңгейіне әсері туралы дәлелденген деректер негізінде анықталады. 

 

▪ қанағаттанғысыздығы 

 

 

2012 ж          2013 ж   2014ж 
▪ өндірістегі жұмыстың қанағаттанарлықтай ұйымдастырылмауы 

▪ зиян шегушінің дөрекі абайламаушылығы 

▪ қауіпсіздік және еңбекті қорғау тәртібін бұзу 

▪ еңбектің қауіпсіз әдістеріне оқытудағы кемшіліктер  

▪ жолда  жүру қауіпсіздігі ережелерін бұзу 

▪ ғимараттар мен құрылыстардың және т.б. техникалық  

▪ жағдайының қанағаттанғысыздығы 
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1.9 сурет - Өлімге алып келетін жағдайлардың үлесін бөлу 

 

Әртүрлі қауіптер мен зиянды өндірістік факторлар оларды әртүрлі 

жіктеуге мүмкіндік береді. Қазақстанда қауіпті және зиянды өндірістік 

факторларды сәйкестендіру жұмыс орындарында оларды еңбек жағдайлары 

бойынша аттестаттау құралдарымен жүргізіледі. 

Адамға әсер ету табиғаты бойынша қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлар ГОСТ 12.0.003-74 «Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. 

«Жіктеу» келесі топтарға бөлінеді: физикалық, химиялық, биологиялық және 

психофизиологиялық. 

 

1.2 Негізгі терминдер мен анықтамалар 

 

АПАТ – «адам-қоршаған орта – машина (ТЖМ) жүйесіндегі, адамдардың 

өлімімен қатар жүрмейтін, сонымен қатар техникалық құралдарды қалпына 

келтіру мүмкін болмайтын немесе экономикалық мақсатқа сәйкес келмейтін 

оқиға (қауіпті оқиға). 

АПАТТЫ ЖАҒДАЙ – техникалық жүйенің, объектінің қауіпсіз пайдалану 

шектерінің және (немесе) шарттарының бұзылуымен сипатталатын және апатқа 

дейінгі күйі. 

ҚАУІПСІЗДІКТІ ТАЛДАУ – болжанған қызметті жүзеге асырумен 

байланысты қауіптерді талдау және есептеу. 

ҚАУІПТІ ТАЛДАУ – қауіптің жүзеге асуына әкеп соғатын жағымсыз 

оқиғаларды анықтау, мұндай жағдайлардың туындау механизмдерін талдау 

жүрек-қан тамыры 

аурулары  

 

 

рак 

 

 

бақытсыздық жағдайлары 
 

 

жұқпалы аурулар 
 

 

басқа аурулар 
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және зиянды әсер етуі мүмкін кез келген оқиғаның көлемін, шамасын және 

ықтималдығын бағалау. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ – жеке адамдар, халық топтары, объектілер, 

қоршаған орта және басқа да қарастырылатын нысандардың қауіптілік деңгейін  

анықтау және бағалау үдерісі. 

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ - қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік шегінің 

сақталуын қамтамасыз ететін жүйелер немесе элементтердің саны, 

сипаттамалары, жұмысқа жарамдылық жағдайы және техникалық қызмет 

көрсету ережелері бойынша жобада белгіленген (қауіпсіздік үшін маңызды) ең 

аз талаптарды сақтау. 

ҚАУІПСІЗДІК- адамның, қоршаған ортаның  шамадан тыс қауіптен 

қорғалуы; қауіп көздері мен олардың ықтимал құрбандарын қамтитын нақты 

үдерістер  мен жүйелердің қасиеті, оқиғалардан келетін залалды барынша 

азайтатын жағдайды  қалыптастыру; болуы мүмкін қауіп жағдайында 

объектілер мен жүйелердің жай - күйі; «адам - тіршілік ету ортасы» жүйесінің 

қасиеті; адам, табиғи және материалдық қорларға келетін зиянды барынша 

азайту мүмкіндігі мен өзара іс-қимыл жағдайларын сақтау. 

ТЕРІС ЖАҒДАЙ – қауіпсіз өзара әрекеттесу шарттарынан ауытқумен 

сипатталатын «адам – қоршаған орта» жүйесінің күйі. 

ЗИЯНДЫ ФАКТОР – адамға әсер ету барысында ауруға әкелетін 

жағымсыз фактор. 

ӨМІР СҮРУ – адамның тіршілік ету тәсілі немесе күнделікті іс-әрекеті. 

ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ – қауіптің бар екенін анықтау мен тану және оның 

сипаттамаларын анықтау үдерісі. 

ОҚИҒА - қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын техникалық 

құрылғылардың істен шығуы немесе зақымдануы, технологиялық тәртіптен 

ауытқу, Ресей Федерациясының заңнамалық және басқа да нормативтік 

құқықтық актілерінде, сондай-ақ қауіпті өндірісте жұмыстарды жүргізу 

ережелерін белгілейтін нормативтік-техникалық құжаттарда жазылған жұмыс 

істеу тәртібін немесе норманы бұзу.  

АПАТ – адам қазасына  немесе адамдардың із-түссіз жоғалуына алып 

келген, төтенше жағдайларды жою жүйесіндегі оқиға (қауіпті оқиға).  

НОКСОЛОГИЯ (грекше noxo – қауіп) – Әлемнің материалдық дүниесінің 

қауіптері туралы ғылым 

НОКОСФЕРА – ноксология ғылымының зерттеу пәні болып табылатын 

қауіптер әлемі 

ҚАУІП - бұл жұмыс барысында туындайтын, жұмысшылардың 

денсаулығына зиян келтіруі мүмкін факторлар, сипаттамалар немесе 

құбылыстар. Мысалы, қауіп факторларына өндірістік жарақат, кәсіптік 

аурулармен қатар  шамадан тыс физикалық немесе психикалық стресті 

тудыруы мүмкін шу, тайғақ еден, үнемі асығу немесе мәжбүрлі жұмыс күйі 
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(жұмыс барысында ыңғайсыз тұру, отыру, бірнәрсеге тесіліп ұзақ қарау) 

сияқты қауіп-қатерлер  жатуы  мүмкін.  

ҚАУІПТІ ЖАҒДАЙ қауіпті жағдайда қызметкерге бір немесе одан да көп 

қауіп факторы әсер етеді. 

ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАРЫ дегеніміз белгілі бір жағдайларда 

денсаулықтың күрт бұзылуына және дененің өліміне әкелуі мүмкін факторлар  

ҚАУІП-ҚАТЕРГЕ ҰШЫРАУ дегеніміз қызметкердің қауіп-қатер 

аймағына түсуі және оның әсеріне ұшырауы. 

ТӘУЕКЕЛ - бұл қауіптен болатын зиян ықтималдығы мен осы зиянның 

мүмкін болатын мөлшерінің жиынтығы. Тәуекел-қауіптің өлшемі. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ- қауіптерді жан-жақты және жүйелі түрде 

анықтаудан және тәуекелдердің мөлшерін анықтаудан тұрады. Тәуекелдерді 

бағалаудың жалпы мақсаты еңбек қауіпсіздігі деңгейін арттыру болып 

табылады. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ - бұл жұмыс орнындағы еңбек 

жағдайларының нашарлауына жол бермеу және қызметкерлердің әл-ауқатын 

қамтамасыз ету үшін жүйелі жұмыс атқару. Тәуекелдерді басқару тәуекелдерді 

азайту және жою үшін қолданылатын барлық шараларды қамтиды 

ТІРШІЛІК ЕТУ ОРТАСЫ - адамның іс-әрекетіне, оның денсаулығы мен 

ұрпақтарына тікелей немесе жанама, осы сәтте немесе болашақта әсер етуі 

мүмкін әртүрлі факторлардың (физикалық, химиялық, биологиялық, 

әлеуметтік және т.б.) жиынтығынан тұратын адамды қоршаған орта. 

ТЕХНИКА-қоғамның қажеттіліктеріне қызмет көрсету және өндірістік 

үдерістерді жүзеге асыру үшін жасалған құралдардың жиынтығы. 

ТЕХНОЛОГИЯ - өндірістік үдерістердегі өңдеу әдістері мен түрлерінің  

жиынтығы. 

ТАКСОНОМИЯ - күрделі құбылыстарды, ұғымдарды, нысандарды жіктеу 

және жүйелеу туралы ғылым 

ЖАРАҚАТ-сыртқы факторлардың әсерінен дененің тұтастығының 

бұзылуы немесе оның қимыл-қозғалысының бұзылуы. Адам жарақат алған 

оқиғаның өзі бақытсыздыққа ұшырау жағдайы деп аталады. 

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ - қауіптің пайда болуының алдындағы немесе 

онымен қатар жүретін ЖЖМ жүйесінде қалыптасқан жағдай. 

 

2. Өндірістік-экологиялық ортаның тәуекелдері. Тәуекелдердің 

таксономиясы. Еңбек жағдайларының классификациясы 

 

2.1. Өндірістік және экологиялық қауіптер 

Қауіп – тірі және жансыз материяға зиян келтіруі мүмкін адамға тән қасиет 

пен қоршаған ортаның құрамдас бөлігі. 
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НОКСОЛОГИЯ (грекше noxo – қауіп) – Әлемнің материалдық дүниесінің 

қауіптері туралы ғылым. Ноксосфера - бұл ноксология ғылымының зерттеу 

пәні болып табылатын қауіпті аймақ. 

Ноксологияны оқудың жалпы мақсаты - техносфераның жағымсыз 

факторлары жағдайында қауіпсіздік жүйесі туралы білімді тереңдету және 

дамыту, сонымен қатар ұйымдастырушылық, басқарушылық міндеттерді 

жүзеге асыру барысында қауіпсіздік саласындағы білімдерді тәжіріибеде 

пайдалану дағдыларын қалыптастыру.  

Қауіптердің туындауын  және оның әсер ету шарттарын бағалау кезінде 

қауіпті әсер тек «қауіп көзі – қорғаныс объектісі» жүйесінде ғана мүмкін 

болатынын түсіну керек, ал әсер ету ағынын қауіпті деп тану тек қана оның 

параметрлеріне ғана тәуелді емес, сонымен бірге қорғаныс объектісінің заттың 

белгілі бір ағынын, энергиясын немесе ақпаратты  қабылдау қабілетіне де 

байланысты.  

Осылайша, қауіпті жағдай қорғалатын объектінің тұтастығы бұзылмаған, 

ал  қауіп-қатерлердің әсер ету ағынының шамасы, оларды қабылдау қабілетінен 

асып кеткен жағдайда ғана туындайды және әсер ете алады.. 

Шығу тегі бойынша қауіптер табиғи, техника тарапынан және адам 

тарапынан болған қауіптер болып бөлінеді. 

Ауа-райы және табиғат құбылыстарынан болатын қауіптер табиғи 

қауіптер деп аталады. 

Техникалық қауіптерді техника әлеміне жататын заттар – машиналар, 

құрылымдар, заттар жасайды. Техникалық қауіптер қоршаған ортаның әртүрлі 

қалдықтармен және энергия ағындарымен ластануына алып келеді.  

Антропогендік яғни, адамнан болған  қауіп: Адамдардың ойланбай 

жасаған әрекеттерінен (қателіктер, жабдықты дұрыс пайдаланбау және т.б.), 

әрекетсіздіктен немесе зиянды әрекеттерден (ұрлық, диверсия, диверсия, 

шабуыл, терроризм) туындайтын қауіп. 

Табиғи қауіптер биосфераның абиотикалық факторлары өзгерген кезде 

және стихиялық табиғат құбылыстары болған кезде пайда болады. 

Абиотикалық орта факторлары – тірі организмдерге тікелей немесе 

жанама әсер ететін жансыз, бейорганикалық табиғаттың құрамдас бөліктері 

мен құбылыстары: климаттық, топырақтық және гидрографиялық факторлар. 

Биосфераның абиотикалық факторлары: климаттық (атмосфералық) 

факторлар; су ортасының факторлары (су температурасы, оның құрамы, 

қышқылдығы және т.б.); топырақ факторлары (құрамы, қышқылдығы, 

температурасы және т.б.) және топографиялық факторлар (теңіз деңгейінен 

биіктік, еңістің тіктігі және т.б.) 

Табиғи төтенше жағдайлардың пайда болуына,  негізінен табиғи апаттар 

әсер етеді, олар көбінесе жер сілкінісі, жанартау атқылауы, сел, көшкін, су 

тасқыны, дауыл, қар көшкіні, найзағай және т.б. тәрізді  табиғи апаттармен 

бірге жүреді. Техногендік қауіптерді техносфера элементтері – машиналар, 
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құрылымдар, заттар тудырады.  Мұндай жағдайлар орын алғанда  қоршаған 

орта әртүрлі қалдықтармен және энергия ағындарымен ластанады.  

Техногендік әсерден ауаның ластануы (техногендік көздерден). 

 Автокөлік, жылу энергетикасы және бірқатар өнеркәсіп салаларындағы 

негізгі ластаушы заттар атмосфераға техногендік көздерден тарайды. 

Атмосфераға техногендік әсер ету нәтижесінде келесі 5 жағымсыз салдар 

болуы мүмкін: 

1) көптеген улы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясынан асуы; 

2) түтіннің пайда болуы; 

3) қышқыл жауын-шашынның түсуі; 

4) Жердің орташа температурасының жоғарылауына ықпал ететін құрамы 

жоғары парниктік әсердің пайда болуы; 

5) ультракүлгін сәулелену қаупін тудыратын озон қабатының бұзылуы. 

Адамның іс-әрекеті – техникалық жүйелердің өзара байланысын 

қамтамасыз ететін маңызды, қажетті буын. Бұл жағдайда адам келесі 

міндеттерді шешеді: 

 (1) ақпаратты қабылдау, (2) алдын ала анықталған және тұжырымдалған 

критерийлер негізінде оны бағалау, талдау және жалпылау, (3) одан әрі әрекет 

ету үшін шешім қабылдау, (4) қабылданған шешімді жүзеге асыру. 

Дегенмен, қызметтің барлық кезеңдерінде адам қате әрекет жасауы 

мүмкін. 

Қате, антропогендік қауіптің көзі және себебі ретінде ауыр зардаптарға – 

жарақаттарға, адамдардың өліміне, құрал-жабдықтардың немесе мүліктің 

зақымдалуына немесе бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Ол тапсырманың  

орындалмауы (немесе тыйым салынған әрекетті жасалуы), жоспарланған 

істердің  қалыпты барысының бұзылуы дегенді білдіреді. 

 

2.2. Тәуекелдердің таксономиясы 

 

Таксономия – күрделі құбылыстарды, ұғымдарды, нысандарды жіктеу 

және жүйелеу туралы ғылым. Қауіптілік көптеген белгілері бар күрделі, 

иерархиялық ұғым болғандықтан, олардың таксономиясы эксплуатациялық 

қауіпсіздік саласындағы ғылыми білімді ұйымдастыруда маңызды рөл 

атқарады, қауіптілік сипатын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.  

«Таксономия» терминін 1813 жылы швейцариялық ботаник О.Декандоль 

ұсынған. 

Қауіптердің мінсіз, жеткілікті толық таксономиясы әлі жасалмаған. 

Ол тәуекел түсінігі мен оның көрініс беруін анықтайтын тәуекелдің 

төмендегі  қасиеттерін  бөліп көрсетеді: 

    - тәуекел – табиғи және антропогендік жолмен жасалған кез келген 

жүйенің болашақтағы  күйлерінің көп өлшемді сипаттамасы; 

    - тәуекел кездейсоқ құбылыстармен және үдерістермен  байланысты; 
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    - тәуекелдің көрінуі шартты оқиға. 

Тәуекел адамның табиғи ортамен және техноәлеммен  өзара байланысы, 

араласуы, жанасуы барысында көрінеді. Осыған байланысты тәуекелдің 

төмендегі түрлерін бөліп көрсетуге болады: 

    - өлшенетін және адамның қабылдауынан тәуелсіз тәуекелдің 

объективті түрі. Оны іргелі заңдарға сүйеніп анықтауға, өлшеуге және 

болжауға болады; 

    - белгілі бір оқиғаның салдарынан белгісіз  немесе күмәнді жағдайға тап 

болуым мүмкін деп есептейтін, жеке тұлғаның психикалық жағдайымен, оның 

жеке қабылдауымен байланысты тәуекелдің субъективті түрі (тиісінше, нақты 

және ойдан шығарылған тәуекелдер деп бөлуге болады). 

Табиғи үдерістер  мен адамның  әрекеті тәуекелдің болуының негізгі 

себептері болып табылады. Осыған байланысты бірнеше тұжырымдама бар. 

Олардың кейбіреулерін қарастырайық. 

Абсолютті қауіпсіздік тұжырымдамасы (нөлдік тәуекел). Бұл 

тұжырымдама жоғары сенімділік теориясы ретінде де белгілі, оған сәйкес 

қорғаныс құралдарына қажетті материалдық шығындар, жеке оқыту, барлық 

ережелер мен ережелердің сақталуын қатаң бақылау толық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етеді деп есептелді. 

Детерминистік көзқарас (қалыпты апаттар теориясы). Бұл тұжырымдама 

80-ші жылдары жасалған. ХХ ғасырда бірқатар елдерде (АҚШ, Нидерланды, 

Ұлыбритания) және қазіргі уақытта да белсенді түрде дамып келеді. Бұл тәсілге 

сәйкес абсолютті қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүмкін емес деп есептеледі. 

Детерминирленген тәсілдің негізгі принципі бір жағынан қауіпсіздіктің іс 

жүзінде қол жеткізілетін деңгейіне (тәуекел мүмкіндігінше төмен), ал екінші 

жағынан қауіпсіздіктің ақылға қонымды деңгейіне (шығын-пайда теңгерімі 

тұрғысынан) сәйкес келетіндей қолайлы тәуекелді анықтау болып табылады.. 

Біріктірілген тәсіл. Бұл тәсіл қауіпті оқиғалар мен авариялардың болмай 

қоймайтындығын мойындайды, бірақ жүйелерді жобалау кезінде қауіптерді 

мұқият талдау, қауіпсіздік шараларын бірінші кезекте қаржыландыру, 

қауіпсіздік заңнамасын мұқият сақтау, ережелер мен нұсқауларды сақтау 

негізінде оларды мүмкіндігінше азайтуды болжайды. 

Тәуекел болашағы белгісіз жердің бәрінде болады. Болашақ қаншама 

бұлыңғыр болса, тәуекел соғұрлым жоғары болады. Тәуекел тұжырымы  

ретінде белгілі бір істің мүмкін болатын (оң және теріс) нәтижелерінің 

ықтималдылығын шамалап бөлу дегенді білдіреді. Белгісіздік жағдайы орын 

алғанда және  оның баламалары болған жағдайдағы тәуекел – бұл нашарырақ 

баламаларды таңдап қоюдың мүмкіндігі. Осы тұжырымдаманың шеңберінде 

тәуекел – бұл таңдалған эталондарға сәйкестік критерийлері бойынша олардың 

пайдалылығы, зияндылығы, сондай-ақ тиімділігі бойынша бағаланатын 

шешімдердің әртүрлі нәтижелері арасындағы сәйкессіздік өлшемі; 

болашақтағы экономикалық нәтиженің белгісіздік дәрежесі; мақсатты жүзеге 



18  

асырудан күтілетін нәтижелерді алудың белгісіздігін немесе мүмкін еместігін 

анықтайтын жағдайлардың туындау мүмкіндігі. 

Тәуекел тұжырымын ретінде шешім қабылдау теориясында, ойын 

теориясында, портфельдік инвестициялауда белгісіздік ұғымы қолданады, ал 

тәуекел-менеджменті шеңберінде тәуекелдерді басқарудан күтілетін нәтижелер 

мен нақты нәтижелер арасындағы айырмашылық тәуелділігін азайтуға 

бағытталған әрекет ұғымы ретінде қарастырады.. 

Ақырында, тәуекелдің мүмкіндік ретіндегі түсінігі тәуекел мен 

пайдалылық арасындағы қатынасқа негізделген. С.И.Ожеговтың түсіндірме 

сөздігіне сәйкес, тәуекел – бұл кездейсоқ сәттілікке жетуім мүмкін деген 

үміттің жетегімен әрекет ету. Тәуекел неғұрлым жоғары болса, ықтимал кіріс 

соғұрлым жоғары болады. Тәуекелдің бұл түсінігі кездейсоқтық ұғымымен өте 

тығыз байланысты, ал тәуекелді басқару қаржылық және экономикалық 

тәуекелдерді басқаруда қолданылатын шығындарды шектей отырып, кірісті 

барынша арттыру әдістемесін пайдалану дегенді білдіреді. Тәуекел – мақсатқа 

жету жолындағы ықтимал шығындардың белгісіздігі. Кез келген ақшаны 

бизнеске кіріс алу мақсатымен инвестициялау тәуекел мен ықтимал кірістің 

арақатынасы туралы мәселені қамтиды. Соңғысы инвестор үшін тартымды 

болуы керек. Инвестицияның тәуекелділігі неғұрлым жоғары болса, инвесторға 

уәде етілген табыс соғұрлым көп болуы керек. 

Тәуекел ұғымы – мүмкін болатын қауіптің әмбебап сандық өлшемі, ол 

тәуекелдерді талдау мәселелерін шешудің бастапқы мақсаттары мен 

стратегияларын түзетуге, әртүрлі сипаттағы қауіптер мен әрекет ету 

механизмдерін салыстыруға, ықтимал қауіп көздерін олардың интегралдық 

жүйеге қосқан үлесіне қарай жіктеуге және бағалауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар ол  жағымсыз оқиғалардың туындауының және дамуының 

механизмін зерделеуде және себеп-салдар логикасын, сондай-ақ техногендік, 

табиғи және әлеуметтік сипаттағы әртүрлі факторлардың тәуекел 

көрсеткіштеріне әсерін зерттеуде; әсер етудің техникалық, 

ұйымдастырушылық және әдістемелік факторларын оңтайлы басқару есебінен 

тәуекелді төмендету бағытын қамтамасыз етуде қолданылады. 

(ықтималдылықты азайту, зиян мөлшерін азайту). 

Тәуекелдің қауіп ретіндегі тұжырымдамасы шеңберінде тапсырманы 

рәсімдеу мүмкіндігіне және қолда бар бастапқы ақпаратқа байланысты келесі 

көрсеткіштер қолданылады: сандық; сапалық, олар сандық бағалау мүмкіндігі 

болмаған кезде қолданылады (қажетті статистикалық деректер, модель). 

Оларды анықтау үшін сарапшы бағалауы қолданылады. 

Тәуекелдер мен қауіпсіздік теориясында келесі зерттеу объектілері 

бөлінеді (2.1 сурет):  

- табиғи сферадағы, техносферадағы, қоғамдағы, экономикадағы (бизнес) 

және саясаттағы қауіп пен белгісіздік көздері; 
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    - әсер ету объектілері (адам; ол қалыптастырған әлеуметтік жүйелер; 

қоғамды әлеуметтік тұрғыдан ұйымдастырудың жоғары формасы ретіндегі 

мемлекет; дүниежүзілік қауымдастық; адамзаттың одан әрі тұрақты дамуының 

шарты ретіндегі табиғи орта); 

    - қауіпсіздікті қамтамасыз ету субъектілері (адам, ұйым, мемлекет, 

мемлекетаралық органдар). Соңғылары негізінен халықаралық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, жалпы ядролық соғыстың алдын алу, қазіргі заманның 

жаһандық мәселелерін шешу, мысалы, жаһандық жылыну мақсатында 

құрылады, дегенмен олар жеке адамның азаматтық құқықтарына дейінгі,  

белгілі бір дәрежедегі мәселелерді шеше алады; 

 

ОРТА 

 
Белгісіздік 

 пен қауіп  

кәздері 

 
                                                      Қауіпті үрдістер мен құбылыстар 

                                                                            Теріс үрдістер мен дағдарыстар  

                                                                    Белгісіздік жағдайында шешім қабылдаү 

 

ықыпал ету  

нысыны 

 

 

 
 

Қауіпсіздікті 

Қамтамасыз ету 

субъектілері 

 

2.1.  сурет Тәуекел теориясындағы қауіпсіздік объектілері мен субъектілері 

 

    - қауіп көздері мен әсер ету объектілері арасындағы байланыстар – 

қауіпті құбылыстар түрінде жүзеге асырылатын қауіп көздерінде болатын 

үдерістер; олардағы дағдарыстарға әкелетін дамып келе жатқан жағымсыз даму 

тенденциялары; белгісіздік жағдайында шешім қабылдау кезінде сәтсіздікке де, 

табысқа да жету мүмкіндігіне әкелетін бизнестің, құқықтық ортаның 

тұрақсыздығы;  

    - қауіпсіздікті қамтамасыз ету субъектілері жасаған тәуекел 

объектілерін қорғау жүйелері (жеке, ұжымдық және жаһандық қауіпсіздік 

жүйелері). 

Бұл жағдайда барлық қауіп көздері тәуекелдің барлық объектілеріне әсер 

етеді («табиғаттың» «табиғатқа» әсерін қоспағанда, өйткені «табиғат өзіне зиян 

келтірмейді»). Қауіпсіздіктің барлық субъектілері тәуекел объектілеріне белгілі 

бір дәрежеде әсер ете алады. 

геосая

си 

кеңісті

к 

табиғи 

қоршаған 

орта 

құқықтық 

орта 

экономик

алық 

орта  

әлеуметі

н (қоғам) 
техника 

әлемі 

адам әлеуметтік 

жүйе 
мемлекет 

әлемдік 

қауымдастық 
табиғи орта 

(адамзат) 

адам үйым мемлекет 
Мемлекеторь

алық органдар 
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Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі субъектілері (2.1 сурет) болып 

табылады: 

    - адам; ұйымдар (мысалы, құқық қорғау ұйымдары, сарбаздардың 

аналары комитеті және т.б.); Қазақстан Республикасының субъектілері; 

қауіпсіздіктің барлық түрлерін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттердің негізгі 

бөлігін шешетін мемлекет (мемлекеттік билік органдары ретінде); 

    - үкіметаралық органдар – Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), Ұжымдық 

қауіпсіздік шарты ұйымы (ҰҚШҰ), Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ), Еуропалық Парламент, Адам құқықтары 

жөніндегі Еуропалық сот және т.б. 

Соңғы жылдарға байланысты қоғамдық-саяси  жағдайдың қарқынды 

өзгеруімен бірге адамды, қоғамды және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз 

ету мәселелерін шешудің заманауи идеялары мен тәсілдері жаңа 

тұжырымдамалық ережелерді әзірлеуді талап етеді, экономикалық тиімділікті 

арттыру кезінде халық пен қоршаған ортаға табиғи және антропогендік әсерді 

барынша азайтуға бағытталған мақсаттардың, критерийлердің, әдістемелердің 

және әдістердің жүйесін  Ресейде қолдануға болады. 

Қауіп, белгісіздік, мүмкіндік қызметтің кез келген түрімен бірге жүреді 

және олардың ықтимал көрінісінің нәтижесі тәуекел ретінде сипатталады. 

Қолданыстағы тәуекелдер әртүрлі және әртүрлі критерийлер бойынша жіктелуі 

мүмкін: әсер ету дәрежесі, объектісі, объектіге қатысты орналасуы, субъектісі 

(көзі), пайда болу себебі, сақтандыру мүмкіндігі және басқалары бойынша.                      

(2.2 сурет). 

Адамның тіршілік әрекетіне,  оның  тіршілігін (қаржылық жағдайын) 

ұйымдастыруына байланысты тәуекел келесі түрлерге бөлінеді:   

    - еленбейтін (қорғау шараларын қабылдау талап етілмейді); 

    - қолайлы (негіздеу және оңтайландыру принциптері негізінде бақылау 

және қорғау шаралары қабылданады); 

    - шамадан тыс (тәуекел белгіленген деңгейге жеткенде әрекет етуге жол 

берілмейді). 
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2.2. сурет Тәуекелдің классификациясы 

 

Тәуекелдер әсер ету объектісі бойынша қарастырылады (2.1 кесте): 

    - адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін - жеке; 

    - қоғам - әлеуметтік; 

    - Техносфера объектісі – техникалық; 

    - ұйымдардың әлеуметтік-экономикалық жүйелер ретінде жұмыс істеуі 

және дамуы (әл-ауқаты, өміршеңдігі) - шаруашылық;  

    - мемлекеттер - стратегиялық; 

    - қоршаған орта адам дамуының шарты ретінде - экологиялық қауіп (бір 

реттік зиянмен емес, қоршаған ортаның ұзақ мерзімді өзгерістеріне 

байланысты  (ҚО) халық пен жалпы адамзат үшін жағымсыз салдарды 

тудыратындығымен байланысты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәуекелдер 

Стратегиялық 

Экологиялық 

Ықпал ету 

нысаны 

бойынша 

Жеке 

Әлеуметтік 

Техникалық 

Шаруашылық 

Ықпал ету 

көздері 
бойынша 

Нысанға 

қатысты 
орналасуына 

байланысты 

Пайда болу 

механизміне 

байланысты 

Ықпал ету 

дірежесіне 

байланысты 

Табиғи 

Әлеуметтік 

Техногендік 

экономикалық 

Саяси 

Ішкі 

Сыртқы 

Еленбейтін 

Дамудың теріс 
үрдістермен 
байланысты 

Терис 

кұбылыстармен 

байланысты 

Белгісіздік жағдайында шешім 
қабылдаумен байланысты 

Қолайсыз 
жағдайлармен 
байланысты 

Шамадан тыс 

Қолайлы 
Сақтандырыл
майіын 

Сақтандырыл
атын 

Сақтандыру 

мүмкіндігі 

бойынша 
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2.1 кесте - Теріс факторлардың әсер ету объектісі бойынша тәуекелдердің 

жіктелуі 

 

Тәуекел түрі  Әсер ету объектісі Теріс салдарлар 

Жеке  
 

Жеке адам, оның 

денсаулығы 

Еңбекке қабілеттіліктің 

төмендеуі, аурулар, 

жарақаттар 

Әлеуметтік  

 

Қоғам, халық Әлеуметтік зиян: өмір 

сүру ұзақтығының 

қысқаруы, кедейлік 

шегінен төмен өмір 

сүретін халық 

санының  өсуі, қылмыс 

деңгейінің өсуі 

Техникалық  

 

Аантропогендік объектілер 

(техно-әлеуметтік 

жүйелер): ғимараттар, 

құрылыстар, жабдықтар, 

инфрақұрылым және 

әлеуметтік объектілер 

Зақымдану, қирау 

Шаруашылық 

(экономикалық) 
 

Экономикалық 

ұйымдар (әлеуметтік-

экономикалық жүйелер, 

барлық деңгейлер, 

олардың қаржылық 

жағдайы және тұрақты 

жұмыс істеуі 

Капитал шығыны, 

өндірістің, 

инвестициялық, ғылыми-

техникалық әлеуеттің 

құлдырауы, 

экономикалық 

дағдарыстар 

Экологиялық 
 

Экологиялық орта, 

организмдер жүйесі, 

популяциялық және 

барлық деңгейдегі 

экожүйелер 

Қоршаған орта 

бөліктерінің ластануы, 

олардың тозуы, жойылуы, 

экологиялық дағдарыс, 

климаттың өзгеру қаупі 

Стратегиялық  

 

Мемлекет (қоғамдық-

саяси жүйелер) оның 

тұрақты жұмыс істеуі 

және тұрақты дамуы 

(ұлттық қауіпсіздік) 

Мемлекеттік және 

жаһандық дағдарыстар 

қаупі, маңызды 

объектілердегі 

авариялар мен 

апаттардың салдары, 

ұлттық қауіпсіздікке 

қатер 
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Қауіп көзінің объектіге қатысты орналасуы бойынша сыртқы және ішкі 

тәуекелдер деп бөледі. Ұйым үшін қауіп-қатердің сыртқы көздеріне 

экономикалық орта, бәсекелестер, ал  ішкі қауіп көздеріне – қабылданған 

шешімдерге байланысты тәуекелдер, басқарудағы қайшылықтар және т.б. 

Адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ішкі көздер оның денесі (ауру) 

болып табылады. [4] 

 

Субектілер  (себебі немесе көзі) бойынша тәуекелдер былай бөлінеді: 

    - табиғат (космос кеңістігімен бірге) - табиғи; 

    - қоғам - әлеуметтік; 

    - техносфера – техногендік; 

    - экономика (бизнес) – кәсіпкерлік, экономикалық. 

Пайда болуына байланысты тәуекелдерді қауіпті құбылыстармен 

байланысты, келеңсіз даму тенденцияларының ықтимал іске асырылуымен  

(сценарийлер), сондай-ақ іс-әрекеттің нақты нәтижесінің күтілгеннен 

ауытқуына әкелетін ұйым қызметінің жағдайларының тұрақсыздығымен, 

қауіпті жағдайларда қате шешімдер қабылдауға байланысты тәуекелдер деп 

бөледі . 

 

Тәуекелдер пайда болу механизміне қарай да бөлінеді: 

    - өмір сүрудің қолайсыз жағдайларымен байланысты тәуекелдер 

(ұйымдардың жұмыс істеуі); 

    - табиғи, техногендік, әлеуметтік және кәсіпкерлік ортадағы қауіпті 

құбылыстардан (форс-мажорлық) туындаған тәуекелдер; 

- дамудың теріс тенденцияларына байланысты дағдарыстарға әкелетін 

тәуекелдер; ұйымды – оның қаржылық жағдайының нашарлауына және соның 

салдарынан банкроттыққа (тәуекелдің бұл түрі дағдарысқа қарсы басқару 

теориясында зерттеледі) ұшырататын тәуекелдер. Мұндай жағдайлар 

ұйымдағы  қолайсыз ортаны қалыптастыратын сыртқы факторлармен немесе 

ішкі факторлармен, мысалы, ұйымның ішіндегі қайшылықтармен байланысты 

болуы мүмкін. Теріс тенденциялар дағдарыстарға, соның ішінде қауіпті 

құбылыстар түріндегі дағдарыстарға (мысалы, әлеуметтік шиеленістің артуы 

әлеуметтік жарылысқа әкеледі) алып келуі мүмкін; 

    - белгісіздік жағдайында шешім қабылдаумен байланысты тәуекелдер, 

мысалы, ұйым қызметінің шарттарының тұрақсыздығы, бұл қызметтің нақты 

нәтижесінің күтілгеннен ауытқуына әкеледі (мұндай тәуекелдердің мысалдары 

инвестициялық, инновациялық). 

Тәуекелдердің себептері ұйымнан тыс (табиғатта, техносферада, қоғамда, 

экономикада, саясатта) және оның ішіндегі үдерістердің  дамуының нәтижесі 

болып табылады. Қауіпті оқиғалар ұйымдағы дағдарыстың ықтималдығын 

арттырады. Өз кезегінде қауіпті құбылыстар көбінесе бұрын, өз уақытында 

анықталмаған жағымсыз тенденциялардың нәтижесі болып табылады. 
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Біріншісі көбінесе қысқа мерзімді, ал екіншісі ұзақ мерзімді салдарға әкеледі, 

мысалы, әлеуметтік-экономикалық жүйенің жұмыс істеуі үшін маңызды болып 

табылатын кейбір саланың дамуының баяулауы. 

Мүмкіндігінше тәуекелдерді сақтандыру екі топқа бөлінеді (бұл 

тәуекелдерді басқару тұрғысынан маңызды): тиісті сақтандыру ұйымдарына 

берілуі мүмкін сақтандырылатын тәуекелдер; сақтандыру нарығында тиісті 

сақтандыру өнімдері жоқ сақтандырылмайтын тәуекелдер. 

Тәуекелдерді басқа белгілеріне қарап та, мысалы, мақсаттары (уәжді және 

уәжсіз), нәтижесі (ақталатын және ақталмайтын), шындыққа сәйкестігі 

(шынайы және ойдан шығарылған) бойынша жіктеуге болады. Сондай-ақ 

белгілі бір келеңсіз оқиғалардың туындау тәуекелдері (мысалы, өлім қаупі, 

жазатайым оқиға қаупі, банкроттық тәуекелі) қарастырылады, олар осы 

оқиғалардың орын алу мүмкіндігінің өлшемі болып табылады. 

Суды, ауаны, топырақты ластау, экологиялық объектілер мен жүйелерді 

бұзу, адамдардың қазіргі ұрпағына зиян келтіру және болашақ ұрпақтың даму 

негіздеріне нұқсан келтіру 

Қызметтің әртүрлі бағыттары өздерінің концептуалды аппаратын және 

тәуекелдердің жіктелуін қалыптастырады. Мысалы, сақтандыруда тәуекел 

көбінесе сақтандыру жағдайына әкелетін оқиғаның қауіптілік дәрежесі ретінде 

түсініледі: өрт, су тасқыны, жол-көлік оқиғасы, құқыққа қайшы әрекеттер, апат, 

жазатайым оқиғалар және т.б.. Мұндай жағдайда жіктеу тәуекелдер сақтандыру 

түрлеріне сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін – мүліктік, қаржылық, 

жауапкершілік және т.б. 

 

2.3 Еңбек жағдайларының классификациясы 

 

Еңбек жағдайлары қызметкердің өнімділігі мен денсаулығына әсер ететін 

жұмыс ортасы мен жұмыс үдерісіне қатысты факторлардың жиынтығы болып 

табылады: 

Жұмыс жағдайлары араб цифрларымен белгіленген 4 класқа бөлінеді: 

оңтайлы (1-сынып), рұқсат етілген (2-сынып), зиянды (3-сынып) және 

қауіпті (4-сынып). 

Еңбек жағдайларының алғашқы екі класы (оңтайлы – 1-сынып және рұқсат 

етілген – 2-сынып) ҚАУІПСІЗ еңбек жағдайлары деп аталады. 

1. ОҢТАЙЛЫ еңбек жағдайлары (1-сынып) - қызметкерге зиянды және 

(немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсері жоқ немесе әсер ету деңгейі 

еңбек жағдайларының нормаларында (гигиеналық нормативтерде) белгіленген 

деңгейден аспайтын еңбек жағдайлары  адам үшін қауіпсіз деп қабылданады 

және ол қызметкерлердің еңбекке қабілеттілігін жоғарылатуға  алғышарттар 

жасайды.  

 2. Рұқсат етiлетiн еңбек жағдайлары (2-сынып) - әсер ету деңгейi еңбек 

жағдайларының нормативтерiнде (гигиеналық нормативтерде) белгiленген 
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деңгейден аспайтын, бірақ қызметкер зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк 

факторлардың әсерiне ұшырайтын еңбек жағдайлары; ал жұмыскер 

организмінің өзгерген функционалдық жағдайы жоспарлы демалыс кезінде 

немесе келесі жұмыс күнінің (ауысымның) басына қарай қалпына келтіріледі. 

3. ЗИЯНДЫ еңбек жағдайлары (3-сынып) – зиянды және (немесе) қауіпті 

өндірістік факторлардың әсер ету деңгейлері еңбек жағдайларының 

нормаларында (гигиеналық нормативтерде) белгіленген деңгейден асатын 

еңбек жағдайлары. 

 4. ҚАУІПТІ еңбек жағдайлары (4-сынып) өндірістік факторлардың 

деңгейлерімен сипатталады, олардың әсері жұмыс ауысымы кезінде (немесе 

оның бір бөлігінде) өмірге қауіп төндіреді, өндірістік жарақаттардың, соның 

ішінде ауыр түрлерінің  көбею  қаупі жоғары. 

 

3 Кәсіптік тәуекел Адам өлімі қаупінің көздері мен деңгейлерінің 

жіктелуі 

 

Тәуекел – адамның белгілі бір әрекетінен туындайтын қауіп-қатерлердің 

сандық сипаттамасы  яғни, белгілі бір қауіпті жағдайдың  (электр тогы, зиянды 

зат, қозғалатын зат, қоғамның қылмысқа бейім мүшелері және т.б.) адамға әсер 

етуі салдарынан қайтыс болғандардың саны, ауруға шалдығу жағдайларының 

саны, уақытша және тұрақты еңбекке жарамсыздық (мүгедектік) 

жағдайларының саны белгілі бір уақыт кезеңінде жұмыс істеген 

қызметкерлердің санына қатысты анықталады.. 

«Тәуекел» қазіргі кезде өндірістің жағымсыз факторларының әсерін 

бағалау үшін көбірек қолданылады. Бұл тәуекелді іске асырудың сандық 

сипаттамасы ретінде еңбек жағдайларының жай-күйімен, жазатайым оқиғалар 

мен өндірістік аурулар санымен өлшенетін экономикалық зиянды бағалауға, 

өндірістегі әлеуметтік саясат жүйесін (өтемақы төлеу, жеңілдіктер) 

қалыптастыруға байланысты.  

Кәсіби тәуекелдер кез келген кәсіпте дерлік кездеседі және төмендегі 

кәсіптік факторлар денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін: 

физикалық – шу, діріл, температураның шектен шығуы, иондаушы және 

иондамайтын сәулеленудің әсері және т.б. 

химиялық – зиянды заттармен әрекеттесу; 

биологиялық – өсімдіктермен, жануарлармен, микроорганизмдермен 

әрекеттесу; 

еңбек үдерісінің ауырлығы - дене белсенділігіне және жұмыс кезінде 

дененің кеңістіктегі орналасуының барлық түрімен байланысты; 

еңбек үдерісінің шиеленісуі – қабылдау органдарына жүктеме. 

Қауіптердің пайда болу аймағы (нокосфера) адамның әрекет ету 

аймағымен (гомосфера) қиылысқан жағдайда ғана тәуекелдер жарақаттар 
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немесе аурулар түрінде көрініуі мүмкін. Өндіріс жағдайында - бұл жұмыс 

аймағы және (өндірістегі бір элемент) қауіп көзі. 

 

  
 

 

3.1 сурет- Тәуекел аймағының қалыптасуы 

 

Өндіріс жағдайында сандық көрсеткіш бойынша жеке және ұжымдық 

тәуекелге назар аударуға болады. 

Жеке тәуекел белгілі бір тұлға үшін белгілі бір қызмет түрінің 

қауіптілігінде. Біздің елде қолданылатын өндірістік жарақаттар мен кәсіптік 

ауру көрсеткіштері, жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың жиілігі жеке 

кәсіптік тәуекелдің көрінісі болып табылады. 

Ұжымдық тәуекел – қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың 

әсерінен екі немесе одан да көп адамдардың жарақат алуы немесе өлімі. 

Қауіпті және төтенше жағдайлардың қалыптасуы тиісті көздерден 

туындайтын қауіпті жағдайлардың белгілі бір жиынтығының нәтижесі болып 

табылады. Адам денсаулығының нашарлауы немесе өлімі, техникалық жүйенің 

немесе құрылғының авариясы немесе апаты, экологиялық жүйенің ластануы 

немесе бұзылуы, адамдар тобының өлімі немесе халық өлімі деңгейінің артуы, 

қауіпті жағдайдың орын алуынан болған материалдық залал немесе қауіпсіздік 

шығындарының артуын  осындай оқиғаға жатқызуға болады. Осыған 

байланысты өндірістік тәуекелдердің жіктелуін келесі кесте түрінде ұсынуға 

болады 

 

 

 

 

 

 

Ноксосфера         Қауіп аймағы      Гомосфера 

                                                           (жұмыс аймағы) 
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3.1 кесте - Тәуекел түрлерінің жіктелуі және сипаттамасы 

Тәуекел 

түрі  

 

Тәуекел 

нысаны 

Тәуекел көзі Жағымсыз оқиға 

Жеке 

адам 

Адам 

 

Адамның өмірінің 

жағдайлары 

Ауру, жарақат, 

мүгедектік, өлім 

Техника-

лық 

Техникалық 

жүйелер мен 

құрылыстар 

Техникалық 

жетiлмегендiк, 

техникалық жүйелер 

мен құрылыстарды 

пайдалану ережелерiн 

бұзу  

 

Авария, жарылыс, 

апат, өрт, қирау 

Эколо-

гиялық 

Экологиялық 

жүйелер 

Экологиялық табиғи 

ортаға антропогендік 

араласу, техногендік 

төтенше жағдайлар 

Антропогендік 

экологиялық апаттар, 

табиғи апаттар 

 

Әлеумет-

тік  

 

Әлеуметтік 

топтар 

Төтенше жағдай, өмір 

сүру сапасының 

төмендеуі  

 

Топтық жарақаттар, 

аурулар, өлім, өлімнің 

өсуі 

Экономи-

калық  

 

Материал-

дық қорлар 

Өндірістің немесе 

табиғи ортаның 

тәуекелінің 

жоғарылауы 

Қауіпсіздік 

шығындарының 

жоғарылауы, 

қауіпсіздіктің 

жеткіліксіздігінен 

залал келу 

 

 

Жеке тәуекел қауіпті жағдайлар туындаған кезде ықтимал қауіпті 

жағдайлардың орын алу ықтималдығына байланысты. Оны орын алған 

тәуекел факторларының саны бойынша анықтауға болады: 

 

Ru = P(t)/L(f), (3,1) 

мұндағы: Ru-жеке тәуекел; P — белгілі бір қауіп факторынан T уақыт 

аралығында зардап шеккендердің (қаза болғандардың) саны; L-уақыт 

аралығында t тиісті қауіп факторының ісеріне ұшыраған адамдардың саны. 

Жеке тәуекелдің көздері мен факторлары 3.2-кестеде келтірілген.  
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3.2. кесте - Жеке тәуекелдің көздері мен факторлары 

 

Жеке тәуекел көзі Өлім қаупі ең көп туындаған фактор 

 

Адам ағзасының ішкі 

ортасы  

 

Тұқым қуалайтын-генетикалық, 

психосоматикалық аурулар, қартаю 

Құрбандыққа ұшырауға 

бейімділік 
Жеке адамды ықтимал қауіптердің құрбаны 

болуға алып келетін өзіндік  қасиеттерінің 

жиынтығы 
Әдеттер Темекі шегу, алкоголь, есірткі, иррационалды 

тамақтану  
Әлеуметтік экология  

 
Сапасыз ауа, су, азық-түлік; вирустық 

инфекциялар, тұрмыстық жарақаттар, өрттер 

Кәсіби қызмет  

 
Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 

Көлік қатынастары  

 
Көлік құралдарының авариялары мен апаттары, 

олардың адаммен соқтығысуы 

Кәсіби емес қызмет  

 
Әуесқой спорт, туризм және басқа да хоббиге 

байланысты қауіптер 

Әлеуметтік орта  

 
Қарулы қақтығыс, қылмыс, суицид, кісі өлтіру 

Қоршаған табиғи орта  

 
Жер сілкінісі, жанартау атқылауы, су тасқыны, 

көшкін, дауыл және басқа да табиғи апаттар 

 

Жеке тәуекел, егер ол адамның ерікті қызметіне байланысты болса ерікті, 

ал егер адам қоғамның бір бөлшегі ретінде  тәуекелге ұшыраса мәжбүрлі 

(мысалы, экологиялық қолайсыз аймақтарда, жоғары қауіп көздеріне жақын 

тұру) болуы мүмкін. Кәсіби тәуекел-өндірістік орта мен еңбек үдерісі 

факторларының қолайсыз әсер етуі салдарынан қызметкердің денсаулығының 

бұзылу (зақымдану) ықтималдығы. Кәсіптік тәуекелді бағалау өндірістік орта 

мен еңбек үдерісі факторларының экспозициясының шамасын, сондай-ақ 

қызметкерлердің денсаулық жағдайы мен еңбекке қабілеттілігінен айырылу 

көрсеткіштерін ескере отырып жүргізіледі. 
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Техникалық тәуекел-бұл техносфера элементтерінің сенімділігінің жан-

жақты көрсеткіші. Бұл машиналарды, механизмдерді пайдалану, 

технологиялық үдерістерді жүзеге асыру, ғимараттар мен құрылыстарды салу 

және пайдалану кезінде белгілі бір зиян келтіретін апат немесе апат 

ықтималдығын білдіреді: 

                       (3,2) 

мұндағы Rт-техникалық тәуекел; ДТ - бірдей техникалық жүйелер мен 

объектілердегі T уақыт бірлігіндегі авариялар саны; Т - F жалпы тәуекел 

факторына ұшыраған бірдей техникалық жүйелер мен объектілер саны. 

Техникалық тәуекел-бұл Техносфера элементтерінің сенімділігінің жан-

жақты көрсеткіші. Ол машиналарды, механизмдерді пайдалану, технологиялық 

үдерістерді іске асыру, ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану 

кезінде авария немесе апат ықтималдығын білдіреді: 

 

RT = T(t)/T(f), (3,3) 

 

мұнда: RT-техникалық тәуекел; T — бірдей техникалық жүйелер мен 

объектілердегі T уақыт бірлігіндегі авариялар саны; T-F жалпы тәуекел 

факторына ұшыраған бірдей техникалық жүйелер мен объектілер саны. 

Техникалық тәуекелдің көздері мен факторлары 3.3 кестеде келтірілген.  

 

3.3 кесте - Техникалық тәуекел көздері мен факторлары 

Техникалық тәуекел 

көзі 

 

Ең көп таралған техникалық қауіп факторлары 

 

Ғылыми - зерттеу 

жұмыстары 

деңгейінің 

төмендігі  

Техника мен технологияның даму бағыттарын 

қауіпсіздік өлшемдері  бойынша қате таңдау 

 

Сондай -ақ, 

тәжірибелік-

конструкторлық 

жұмыстар 

 

Техникалық жүйелердің ықтимал қауіпті 

құрылымдық сұлбалары мен жұмыс істеу 

принциптерін таңдау. 

Пайдалану жүктемелерін анықтаудағы қателер. 

Құрылымдық материалдарды дұрыс таңдамау. 

Қауіпсіздік маржасының жеткіліксіз. Жобаларда 

техникалық қауіпсіздік құралдарының болмауы 
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Жаңа техниканың 

тәжірибелік өндірісі  
Конструкцияларды, технологияларды, 

құжаттаманы қауіпсіздік өлшемдерінен ауытқып, 

сапасыз жетілдіру  

Қауіпті техниканы 

сериялық өндіріске 

жіберу  

 

Конструкциялық материалдардың химиялық 

құрамының бұзылуы. Құрылым өлшемдері 

дәлдігінің жеткіліксіздігі. Бөлшектерді термиялық 

және химиялық-термиялық өңдеу режимдерінің 

бұзылуы. Конструкциялар мен машиналарды 

құрастыру және монтаждау регламенттерінің 

бұзылуы. 
Техникалық жүйелерді 

қауіпсіз пайдалану 

қағидаларын бұзу  

 

Техниканы мақсатқа сай пайдаланбау. 

Паспорттық (жобалық) пайдалану тәртібін бұзу. 

Профилактикалық тексерулер мен жөндеулерді 

уақытында жүргізбеу. Тасымалдау және сақтау 

талаптарын бұзу 
Қызметкерлердің 

қателіктері  

 

Қиын жағдайда әрекет ету дағдыларының 

әлсіздігі. Үдерістің  жай-күйі туралы ақпаратты 

дұрыс бағалай алмау. Болып жатқан үдерістің  мәнін 

нашар білу. Стресс жағдайында өзін-өзі ұстай алмау. 

Тәртіпсіздік 
 

Қолайлы немесе жол берілетін тәуекелдерге  кәсіпорынның, экономика 

саласының немесе мемлекеттің экономикалық көрсеткіштеріне әсер етпейтін 

адамдардың өлім-жітімінің, жарақаттануының немесе мүгедектігінің деңгейі 

төмен болатын тәуекелдер жатады.  

Қолайлы тәуекел техникалық, экономикалық, әлеуметтік және саяси 

аспектілерді біріктіреді және қауіпсіздік деңгейі мен оған қол жеткізу 

мүмкіндіктері арасындағы кейбір ымыраны білдіреді. 

Техникалық жүйелердің қауіпсіздігін арттырудың экономикалық 

мүмкіндіктері шексіз емес. Сонымен, өндірісте техникалық жүйелердің 

қауіпсіздігін арттыруға шамадан тыс қаражат жұмсай отырып, сіз өндірістің 

әлеуметтік саласына зиян келтіре аласыз (жұмыс киімдерін, медициналық 

қызметтерді сатып алу шығындарын азайту және т.б.). 

Жол берілетін тәуекел-бұл оны төмендету бойынша қосымша шараларды 

талап етпейтін және халықтың күнделікті қызметі мен өмірінде болатын 

тәуекелдерге қатысты болмашы ретінде бағаланатын қолайсыз әсердің даму 

тәуекелінің деңгейі 

3.4-кестеде қауіптілік көздерінің жіктелуі, адам өлімінің себептері мен 

деңгейі көрсетілген. 
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Кесте 3.4- Қауіп көздеріне байланысты тәуекел деңгейінің шамасы 

Қауіп 

көздері  

Себебі Орташа мәні, Себеп көзі, 

қараңыз. жағдай * адам. жыл  
Адам 

ағзасының ішкі 

ортасы   

Генетикалық және 

соматикалық аурулар, 

қартаю 

  
Rср=(0,6÷1)*10-2 

 

Табиғи 

мекендеу 

ортасы  

Табиғи апаттардан 

болатын жазатайым 

оқиғалар (жер сілкінісі, 

дауыл, су тасқыны 

және т. б.) 

Rср=1*10-6 

Су тасқыны 4*10-5 

Жер сілкіну 3*10-5 

Найзағай 6*10-7 

Дауыл 3*10-8 
Техносфера  Тұрмыстағы, көліктегі 

жазатайым оқиғалар, 

қоршаған ортаның 

ластануынан болатын 

аурулар  

  
Rср=1*10-3 

Кәсіби қызмет   Кәсіби аурулар, 

өндірістегі жазатайым 

оқиғалар  

қауіпсіз Rср<10-4 

Салыстырмалы түрде қауіпсіз 

Rср=10-4÷10-3 

Аса қауіпті Rср>10-2 
 

Әлеуметтік орта Өзін-өзі өлтіру, өзіне-

өзі зиян келтіру, 

қылмыстық әрекеттер, 

әскери әрекеттер және 

т. б.  

Rср=(0,5÷1,5)*10-4 

 

Халықаралық уағдаластыққа сәйкес, техногендік қауіптердің (техникалық 

тәуекел) әсері 10-7÷10-6 (адам өлімі жағдайлары-1*жыл-1) шегінде болуы тиіс, 

ал 10-6 шамасын жеке тәуекелдің барынша мүмкін болатын шегі деп есептеу 

қалыптасқан. 

Әртүрлі теріс факторлардың адамға әсерін бағалауда қауіпті зиянның 

бірыңғай индексі ретінде пайдалану қазіргі уақытта әртүрлі жұмыс түрлерінің 

қауіпсіздігін салыстыру, адамдардың белгілі бір санаты үшін әлеуметтік 

артықшылықтар мен жеңілдіктерді дәлелдеу үшін қолданыла бастады 

Еңбек қауіпсіздігі саласындағы мамандардың пікірінше, тәуекел 

зияндылығының қолайлы индексіне қол жеткізу, белгілі бір саладағы 

қауіпсіздікті бағалау ғана емес, сонымен бірге уақыт өте келе,  әртүрлі еңбек 

жағдайларында осы қауіпсіздік деңгейінің өзгеруін де бағалау болып табылады. 

Бұл сонымен қатар әртүрлі өндірістік факторлардың әсер ету шегінің 

қауіпсіздігі жалпы кәсіптік тәуекелдің перспективасы, оның өзгеруі мен 
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қысқаруы бөлігінде дұрыс бағалануы үшін тұтастай алғанда бүкіл өнеркәсіп 

бойынша тәуекел ауқымын сандық белгілеу үшін маңызды. 

Күтілетін (болжанатын) тәуекел. 

Күтілетін (болжанатын) тәуекел R - бұл технологиялық үдерістің әртүрлі 

кезеңінде адамның «тәуекел аймағында» (∏pi) болу ықтималдығының 

көбейтіндісіне нақты қауіптің f болу жиілігінің көбейтіндісі. 

R = f  (i = 1, 2, …, n),   (3,4) 

мұндағы f-қауіпті жағдайлардың әсерінен болған жазатайым оқиғалардың 

(өлім-жітімнің) саны, адам-1·жыл1 (отандық практика үшін f = ,, яғни, 

жазатайым оқиға жиілігі коэффициентін 1000-ға бөлгенге сәйкес келеді); – 

қызметкердің «тәуекел аймағында» болу ықтималдығының көбейтіндісі. 

p1-қызметкердің жыл ішінде цехта болу ықтималдығы (жылдағы жұмыс 

күндері санының жылдағы күндердің жалпы санына қатынасы);  

р2-адамның бір апта ішінде өндірісте жұмыс істеу ықтималдығы (аптадағы 

жұмыс күндері санының апта күндері санына қатынасы); 

р3-қызметкердің технологиялық тапсырманы тікелей жабдықта орындау 

ықтималдығы (тапсырманы орындау уақытының жұмыс ауысымының 

ұзақтығына қатынасы) және т. б. 

Қолайлы тәуекел. Бұл адам өлім-жітімінің, жарақаттануының немесе 

мүгедектігінің кәсіпорынның, экономика саласының немесе мемлекеттің 

экономикалық көрсеткіштеріне әсер етпейтін төменгі деңгейі. 

Қолайлы (жол берілетін) тәуекел тұжырымдамасын қалыптастыру 

қажеттілігі мүлдем қауіпсіз қызметті (технологиялық Үдерісті) құрудың 

мүмкін еместігімен байланысты. Қолайлы тәуекел техникалық, экономикалық, 

әлеуметтік және саяси аспектілерді біріктіреді және қауіпсіздік деңгейі мен 

оған қол жеткізу мүмкіндіктері арасындағы кейбір ымыраны білдіреді. 

Жабдықты жетілдіру шығындарының артуымен техникалық қауіп азаяды, 

бірақ әлеуметтік қауіп өседі. Техникалық және әлеуметтік салаға салынған 

инвестициялардың арасындағы белгілі бір арақатынасты сақтағанда жалпы 

тәуекел деңгейі ең төменгі деңгейге дейін азаяды. Бұл жағдай қолайлы 

тәуекелді таңдау кезінде ескерілуі керек. Қолайлы тәуекелді бағалау тәсілі өте 

көп. 

Дәлелді (негізделген) және уәжделмеген (негізсіз) тәуекел. 

Өндірістік авариялар, өрт жағдайында авариялар мен өрттерден зардап 

шеккен адамдарды құтқару мақсатында адамға тәуекелге баруға тура келеді. 

Мұндай қауіптің негізділігі зардап шеккен адамдарға көмек көрсету 

қажеттілігіне, қымбат жабдықты немесе кәсіпорын құрылыстарын қираудан 

құтқару ниетіне негізделгендігінде. 

Өндірісте жұмысшылардың технологиялық үдерістердің қолданыстағы 

қауіпсіздік талаптарын басшылыққа алғысы келмеуі, жеке қорғаныс 
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құралдарын пайдаланбау және т.б. негізсіз қауіп тудыруы мүмкін, әдетте ондай 

әрекеттер жарақаттануға алып келеді және өндірістегі авариялардың 

алғышарттарын жасайды. [5] 

 

4. Экологиялық қауіп 

 

Соңғы 2-3 онжылдықта экологиялық қауіп ұғымы қоршаған ортаға қауіпті 

әсерлер мен қоршаған орта объектілерінің өзара әрекеттесуін сипаттау үшін 

кеңінен қолданылды. 

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі бағдарламалар мен 

шараларды сандық талдау мүмкіндігі әртүрлі ұйымдардың, соның ішінде 

сақтандыру компанияларының қызметінде экологиялық тәуекел 

тұжырымдамасын қолданудың артуына ықпал ететін елеулі дәлел болып 

табылады. 

Экологиялық тәуекелдер мен қауіптердің типологиясы 

Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мәселелерiне экологиялық 

тәуекел тұжырымын кіріктірудің  негiзгi мақсаты: 

• қоршаған ортаға қолайсыз салдарлары бар ықтимал төтенше жағдайларға 

байланысты қызметтің қолайлылығын және шектен тыс қауіптілігін 

экологиялық тәуекел деңгейі бойынша бағалау; 

• экологиялық аудит, сараптама, сертификаттау және т.б. рәсімдерді 

негізді түрде енгізу, экологиялық қауіп және қоршаған ортаға келетін ықтимал 

залал үшін жауапкершілікті дұрыс бағалау; 

• экологиялық тәуекелдерді жұмсалатын қорларға қойылатын шектеулерді 

ескере отырып, экологиялық тәуекел бағасын төмендетуге ұмтыла отырып 

басқаруды жүзеге асыру;  

• қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің деңгейін нақты және болжамды 

экологиялық қауіп негізінде  анықтау;  аумақтар мен халық топтарын 

экологиялық тәуекелдің шамасы бойынша деңгейге бөлу;  

• экологиялық тәуекел санатын экологиялық қауiпсiздiк жөнiнде шешiм 

қабылдау, оның iшiнде құқықтық актiлердi, әкiмшiлiк-нормативтік және 

әдістемелік құжаттарды қабылдау үшiн негiз ретiнде пайдалану; 

• халықаралық міндеттемелерге және ашық рәсімдерге сәйкес қызметі 

экологиялық тұрғыдан қауіпті жаңа кәсіпорындарды орналастыру және жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындарды қайта құру саясатын қалыптастыру. 

Тәуекел ұғымы кем дегенде екі ықтималдықты біріктіреді: 

• жағымсыз әсердің пайда болу ықтималдығы және 

• қоршаған орта объектілеріне және халыққа осы әсерден залал келу, зиян 

келу ықтималдығы. 

Тәуекел дегеніміз белгілі бір әсердің уақыт өте келе немесе белгілі бір 

жағдайларда пайда болу ықтималдығын білдіреді. 
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Тәуекел әсер ету ықтималдығымен да, келтірілген залалдың 

ықтималдығымен да ерекшеленеді. 

Жағымсыз оқиғаның ықтималдығы (тұрақты теріс факторлар) немесе 

жарақат алу ықтималдығы (жойғыш күштің өте сирек құбылыстары) бірлікке 

жақын болғанына қарамастан, тәуекел нөлге жақын болуы мүмкін. 

Жалпы жағдайда тәуекелдің шамасы нөлден бірге дейін өзгереді. 

Тәуекел – қауіптің сандық немесе сапалық бағасы; сәйкесінше 

экологиялық тәуекел қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің экологиялық 

қауіптілігін сандық немесе сапалық бағалау болып табылады. 

Экологиялық тәуекел – қоршаған табиғи ортаға қолайсыз салдарлары бар 

шаруашылық және өзге де қызметтердің, табиғи және техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлардың теріс әсерінен туындаған оқиғаның ықтималдылығы. 

Экологиялық тәуекел келесі нормативтік деңгейлермен сипатталады: 

• Рұқсат етілетін экологиялық тәуекел – бұл белгілі бір қоғамдағы және 

белгілі бір уақыттағы экологиялық және экономикалық, әлеуметтік және басқа 

да проблемалар тұрғысынан ақталатын тәуекел. 

• Максималды рұқсат етілген экологиялық тәуекел – рұқсат етілген 

экологиялық тәуекелдің ең жоғары деңгейі. Ол қоршаған ортаға қолайсыз 

әсерлердің жиынтығымен анықталады және экономикалық немесе әлеуметтік 

жүйелердің мүдделеріне қарамастан рұқсат етілген деңгейден асып кетпеуі 

керек. 

• Елеусіз экологиялық тәуекел – қолайлы экологиялық тәуекелдің ең 

төменгі деңгейі. Экологиялық тәуекел фондық тәуекел деңгейінің ауытқуы 

деңгейінде немесе рұқсат етілген ең жоғары экологиялық тәуекелдің 1%-ы 

деңгейінде болады. Өз кезегінде, фондық тәуекел - бұл табиғаттың және 

адамның әлеуметтік ортасының әсерінен болатын тәуекел. 

Жеке экологиялық тәуекел ұғымы да кеңінен қолданылады. Бұл әдетте 

адамның өз өмірі барысында қоршаған ортаның  қолайсыз әсеріне ұшырау  

ықтималдығымен теңестірілген тәуекел. Индивидуалды экологиялық тәуекел 

индивид болатын белгілі бір нүктедегі экологиялық қауіпті сипаттайды, яғни 

тәуекелдің кеңістікте таралуын сипаттайды. Бұл тұжырымды теріс факторлар 

әсер ететін аумақтарды сандық сипаттау үшін кеңінен қолдануға болады. 

Осылайша, экологиялық қауіп түсінігі құбылыстар мен үдерістердің  

көпшілігін  экологиялық қауіптің сандық сипаттамасы түрінде жазуға 

мүмкіндік береді. Тәуекелді бағалаудың дәл осы түрі экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін де,  экологиялық сақтандыру үшін де қажет. [6] 

Экологиялық тәуекел құрылымы 

Қолайсыз әсер ету ықтималдығы 

Әртүрлі іс-шаралар, ең алдымен, қолайсыз әсер ету ықтималдығымен 

сипатталады. 

Рр = Рр(и) – қолайсыз әсерді іске асыру ықтималдығы болсын. 
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Қолайсыз әсер бір немесе бірнеше экологиялық әсерге ие болуы мүмкін, 

олардың зиянды әсері өз кезегінде тиісті экологиялық факторлармен 

сипатталады. 

Экологиялық қауіп табиғи ортаға антропогендік араласу немесе белгілі бір 

зиян келтіретін табиғи апат нәтижесінде экологиялық апат, апат, экологиялық 

жүйелер мен объектілердің одан әрі қалыпты жұмыс істеуі мен өмір сүруінің 

бұзылу ықтималдығын білдіреді. Экологиялық қауіп тікелей антропогендік 

араласу аймақтарында да, одан тыс жерлерде де көрінуі мүмкін: 

 

Ro = O(t)/O, (4.1) 

 

мұндағы: Ro -экологиялық тәуекел; ΔO (t) -  t уақыт бірлігіндегі 

(антропогендік) экологиялық апаттар мен дүлей зілзалалардың саны; О-

қаралып отырған аумақтағы экологиялық қираудың ықтимал көздерінің саны. 

Rmo экологиялық тәуекелінің ауқымы дағдарыс немесе апатты аумақтар 

ауданының s қарастырылып отырған биогеоценоздың жалпы ауданына 

пайыздық қатынасымен бағаланады: 

  

Rm = S/S. (4.2)  

Экологиялық тәуекелдің қосымша жанама критерийі халық 

тығыздығының динамикасына (жұмысшылар санына) сәйкес келетін кәсіпорын 

аумағының экологиялық тазалығының интегралды көрсеткіші бола алады.: 

 

КҚ = ±∆L = ±∆M(t)/ S (4.3) 

мұндағы От - аумақтың экологиялық деңгейі; ΔL - халық (жұмысшылар) 

тығыздығының динамикасы; S - зерттелетін аумақтың ауданы; ΔM-бақылау 

кезеңінде халық (жұмысшылар) санының өсу динамикасы 

 

DM = G + F-U-V, (4.4)  

  

мұндағы G, F, U, V - тиісінше осы жергілікті жерге тұрақты тұруға келген, 

бақыланатын кезеңде туғандардың, өз өлімімен және апаттан қайтыс 

болғандардың, басқа жергілікті жерге тұрақты тұруға кеткендердің (жұмыстан 

кеткендердің) саны. 

Бұл формулада G - U айырмасы табиғи, A F - V - аумақтағы халықтың 

көші-қон өсімін (кадрлардың тұрақтамауын) сипаттайды. 

Экологиялық деңгейлердің оң мәндері аумақтарды таза экологиялық 

деңгейге және, керісінше, экологиялық апат деңгейіне бөлуге мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, аумақтың экологиялылығы деңгейінің серпіні ондағы 

экологиялық ахуалдың ұзақ уақыт аралығында өзгергенін бағалауға, 

экологиялық зілзала (демографиялық дағдарыс) немесе қолайлы аймақтарды 
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анықтауға мүмкіндік береді. Экологиялық тәуекелдің көздері мен факторлары 

4.1-кестеде келтірілген 

 

4.1-кесте Экологиялық қауіп көздері мен факторлары 

Экологиялық 

тәуекел көзі 

 

Ең көп таралған экологиялық қауіп факторы 

Табиғи ортаға 

антропогендік 

араласу  

 

Пайдалы қазбаларды өндіру кезінде 

ландшафттардың жойылуы; жасанды су 

қоймаларының пайда болуы; қарқынды 

мелиорация; ормандардың жойылуы 

Қоршаған табиғи 

ортаға техногендік 

әсер ету 

Су айдындарының, атмосфералық ауаның зиянды 

заттармен, топырақ — өндіріс қалдықтарымен 

ластануы; ауадағы газ құрамының өзгеруі; 

биосфераның энергетикалық ластануы  

 

Табиғат  құбылыстары Жер сілкінісі, жанартау атқылауы, су тасқыны, 

дауыл, ландшафт өрті, құрғақшылық 

 

Экологиялық тәуекел дегеніміз- қолайсыз (немесе қауіпті) табиғи 

үдерістер мен құбылыстарды экологиялық бағалауға, табиғи ресурстарды 

пайдалануды оңтайландыруға бағытталған жоспарланған қызметтен қоршаған 

табиғи ортаға келетін экономикалық залалды болжау және бағалау. 

Экологиялық категория ретінде тәуекел болуы немесе болмауы мүмкін 

оқиғаны білдіреді. Бұл оқиғаға  үш түрлі баға берілуі мүмкін: теріс, жалған 

немесе оң. Шаруашылық қызмет субъектісінің (Тапсырыс берушінің немесе 

инвестордың) тәуекелін өзіне қабылдауға инвестициялық жағдайдың 

белгісіздігі мәжбүр етеді. Экономикалық шешім қабылдау кезінде белгісіздік 

неғұрлым көп болса, экологиялық тәуекел дәрежесі соғұрлым жоғары болады. 

Жоспарланған қызмет туралы шешім қабылдаудың негізі ретінде 

тәуекелді талдау мыналарды қамтиды: 

* - инвестициялық қызмет объектілерінің әсерінен болатын барлық 

жиынтық тәуекелдерді бағалау; 

* - жобалық шешімдерді іске асыруға арналған шығындарды талдау; 

* - қабылданған шешімнің ұзақ мерзімді пайдасын немесе тиімділігін 

талдау. 

 

Тәуекелдерді талдау негізінде шешім қабылдау жүйесінде белгісіздіктің 

үш негізгі түрі болуы мүмкін: әсердің негізгі параметрлерінің сандық мәндерін 

дәл болжау мүмкін болмаған кезде параметрлердің белгісіздігі, үдеріске әсер 

ететін барлық айнымалылар түсініксіз болған кезде экологиялық модельдердің 
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белгісіздігі, олардың функционалды байланысы және шешім қабылдау 

ережелеріндегі белгісіздік. 

Экологиялық қауіпті талдау негізінде экономикалық шешім қабылдау төрт 

кезеңнен тұрады. 

* шаруашылық және өзге де жоспарланған қызметтің адам мен қоршаған 

табиғи ортаға төндірер қаупінің түрлерін сәйкестендіру; 

* жоспарланған әсерді сандық бағалау, қауіп дәрежесі бойынша 

тәуекелдерді саралау және шешім қабылдау кезінде оларды есепке алу; 

* қоршаған табиғи ортаны қорғау объектілері үшін жоспарланған 

қызметтің рұқсат етілуі туралы шешім қабылдау; 

* қоршаған ортаның жай-күйін басқаруды және жоспарланған қызметті 

мониторингілеуді жүзеге асыру. 

 

Экологиялық тәуекелді тәуекелдік оқиғаның немесе құбылыстың 

басталуын жеткілікті дәрежеде модельдеуге, болжауға және қоршаған ортаға 

теріс әсерінің дәрежесін төмендетуге бағытталған шаралар қабылдауға 

мүмкіндік беретін әртүрлі нұсқадағы жоспарлар мен есептеулер негізінде 

оқшаулауға болады. 

Төменде баяндалған, экологиялық тәуекелді бағалауды критерийлер 

жиынтығы бойынша табиғат пайдалануды басқару процесінің құрамдас бөлігі 

деп есептеген жөн. Оларды анықтамас бұрын, «экологиялық тәуекел» 

ұғымының Ресей заңнамасы мен жалпы қоғам үшін жеткілікті жаңа, елдің 

заңдарында белгілі және ескерілген «экономикалық тәуекел» ұғымымен 

сәйкестігін анықтау қажет. Бір қарағанда, екі жағдайда да бізге математикалық 

және статистикалық түрде есептеуге болатын белгісіздікпен айналысуға тура 

келеді. Алайда, біз жасаған мәселені егжей-тегжейлі талдау белгісіздіктің 

деңгейі де, тәуекелдің екі түрін салыстыру кезінде сақтандыру жағдайы 

салдарының ауырлығы да бірдей емес екенін көрсетеді. Экологиялық тәуекел 

мен экономикалық тәуекел арасындағы айырмашылықтар төмендегідей. 

Экологиялық тәуекелді тәуекелдік оқиғаның немесе құбылыстың 

басталуын жеткілікті дәрежеде модельдеуге және болжауға және қоршаған 

ортаға теріс әсер ету дәрежесін төмендетуге шаралар қабылдауға мүмкіндік 

беретін әртүрлі нұсқадағы жоспарлар мен есептеулер негізінде оқшаулауға 

болады. 

Тәуекелдерді басқаруды ұйымдастырудың тиімділігі көбінесе 

тәуекелдерді жіктеумен анықталады, яғни қойылған мақсаттарға жету үшін 

белгілі бір белгілерге сәйкес тәуекелді белгілі бір топқа жатқызу. Ықтимал 

нәтижеге байланысты экологиялық тәуекелдерді келесі топтарға бөлуге 

болады: тікелей, жалған және «алыпсатарлық». Тікелей (таза) тәуекел 

инвестициялық қызметтің теріс нәтижесін алу мүмкіндігін білдіреді. Мұндай 

тәуекелдерге табиғи, экологиялық, саяси, көліктік және коммерциялық 

тәуекелдердің бір бөлігі жатады. 
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Жоспарланған іс-қимылдармен байланысты экологиялық тәуекелдерді 

бағалау олардың көлемін, ауқымын, жол берілуін және осы аумақта іске 

асырылу мүмкіндігін, сондай-ақ негізгі объектінің жұмыс істеуін қамтамасыз 

ететін барлық ілеспе қызметтің экологиялық тәуекелдерін бағалауды ескереді. 

 

5. Өндірістегі тәуекелдерді басқару принциптері. Тәуекелді талдаудың 

түрлері мен әдістері 

 

Соңғы жылдары Қазақстанда ШРК (шекті рұқсат етілген концентрация) 

мен басқа да нормалар және табиғатты реттеуші әсерлерді есепке алуға 

негізделген экологиялық саясаттың басымдықтары қайта қаралуда. Себебі: 

«нормаға» субъективті көзқарас және осы ұғымды манипуляциялау 

мүмкіндігіне байланысты нормативтік тәсіл тиімділігінің төмендігі. Осыған 

байланысты прогрессивті ластану жағдайында экологиялық тәуекел 

тұжырымдамасы мемлекеттік экологиялық саясаттың негізіне біртіндеп 

енгізілуде. 

Экологиялық тәуекел – бұл антропогендік немесе басқа да әсерлерден 

туындаған қоршаған ортадағы жағымсыз өзгерістердің ықтималдылығын – 

нүктеден жаһандық деңгейге дейінгі барлық деңгейде бағалау. Сонымен қатар, 

экологиялық қауіпті, белгілі бір уақыт аралығында болуы мүмкін шығындар 

түрінде, табиғи ортаға зиян келтіру қаупінің ықтималдық өлшемі ретінде де 

түсінеді. 

Экологиялық тәуекел – шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған 

ортаға  теріс әсерінен туындаған адамдардың, жануарлардың, өсімдіктердің 

және басқа да тірі организмдердің тіршілігіне қолайсыз салдарлар тудыратын 

оқиғаның болу ықтималдығы. 

Экологиялық қауіп табиғи және антропогендік, техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлардың әсерінен болуы мүмкін. 

Әртүрлі антропогендік және табиғи әсерлердің табиғи ортаға зияны сөзсіз, 

бірақ оны барынша азайту және экономикалық тұрғыдан негіздеу қажет. Кез 

келген экономикалық немесе басқа шешімдер табиғи ортаға зиянды әсер ету 

шегінен аспайтындай етіп қабылдануы керек. Бұл шектеулерді белгілеу өте 

қиын, өйткені көптеген антропогендік және табиғи факторлардың әсер ету шегі 

белгісіз. Сондықтан экологиялық тәуекелді есептеу ықтималды және көп 

нұсқалы болуы керек, бұл ретте адам денсаулығы мен табиғи ортаға төнер қауіп 

жеке қаралуы керек. 

Соңғы уақытта, әсіресе белгілі бір өндіріске инвестиция салу туралы 

шешім қабылдау кезінде рұқсат етілген экологиялық тәуекелді бағалауға 

көбірек көңіл бөлінуде. Бұл ретте антропогендік әсер ету кезінде рұқсат етілген 

экологиялық тәуекелдің келесі ережелері ескеріледі: 

1) табиғи ортадағы ысыраптардың болмай қоймайтындығы; 

2) табиғи ортадағы ең аз шығын; 
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3) табиғи ортадағы ысыраптарды өтеудің нақты мүмкіндігі; 

4) адам денсаулығына зиян келтірмеу және табиғи орта өзгерістерінің 

қалпына келмейтіндігі; 

5) қоршаған ортаға зиян мен экономикалық әсердің пропорционалдылығы. 

 

Экологиялық тәуекелдің үш негізгі компоненті бар: 

1) адам денсаулығының жай-күйін және зардап шегетіндердің ықтимал 

санын бағалау; 

2) биологиялық интегралдық көрсеткіштер бойынша биотаның (ең 

алдымен фотосинтездеуші организмдер) күйін бағалау; 

3) ластаушы заттардың, техногендік авариялар мен табиғи апаттардың 

адамға және қоршаған ортаға әсерін бағалау. 

 

Тәуекелді бағалаудан басқа, тәуекелдің шамасын қолайлы деңгейге дейін 

төмендетуге бағытталған шешімдердің тұтас кешенін (саяси, әлеуметтік, 

техникалық және экономикалық) қабылдауды көздейтін тәуекелдерді 

басқаруды ұйымдастыру қажет. Дизайнерлермен, экономистермен және 

әлеуметтанушылармен бірлесіп жүргізілетін табиғи қауіптер мен қоршаған 

ортаның осалдығын талдау негізінде тәуекелдерді бағалау және тәуекел 

карталары жасалады. Тәуекелдің әртүрлі дәрежедегі аумақтары көрсетілген бұл 

карталар тәуекелдерді басқару және аймақтың (облыс, аудан, қала) әлеуметтік-

экономикалық дамуын жоспарлау мәселелерін тиімді шешуге көмектеседі. 

Белгілі бір салалардағы рұқсат етілген экологиялық қауіп шегінен асып 

кетудің жолын заң кесуге тиіс. Осы мақсатта олар экологиялық қауіпті 

өндірістердің қызметін шектейді немесе тоқтатады, ал шешім қабылдау 

кезеңдерінде рұқсат етілген экологиялық тәуекел мемлекеттік экологиялық 

сараптаманың көмегімен бағаланады және одан асып кеткен жағдайда келісуге 

ұсынылған материалдар қабылданбайды. 

Экологиялық қауіп факторы олардың орналасқан жеріне қарамастан кез 

келген өндіріс орнында болады. Дегенмен, экологиялық жағынан гүлденген 

аймақтармен салыстырғанда экожүйелердің теріс өзгерістерінің ықтималдығы, 

сондай-ақ табиғи ресурстық әлеуеттің сарқылу ықтималдығы және соның 

салдарынан денсаулық пен денсаулықты жоғалту қаупі бар аймақтар кездеседі. 

Бұлар экологиялық қаупі жоғары аймақтар деп аталады. 

Экологиялық қаупі жоғары аймақтар өз ішінде зоналарға бөлінеді: 

биоценоз экологиялық қауіп антропогендік табиғи. 

1) қоршаған ортаның созылмалы ластануы;  

2) экологиялық қауіптің артуы; 

3) төтенше экологиялық жағдай; 

4) экологиялық апат. 

Төтенше экологиялық жағдай аймақтарына жағымсыз антропогендік 

факторлардың әсері нәтижесінде халықтың денсаулығына, табиғи 
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экожүйелердің жай-күйіне, өсімдіктер мен жануарлардың гендік қорларына 

қауіп төндіретін қоршаған ортада тұрақты жағымсыз өзгерістер орын алатын 

аумақтар жатады. [8] 

Қазақстанда мұндай аймақтарға Семей және Арал аймақтарының 

аудандары жатады. Мысалы, шығыс және солтүстік Каспий маңы 

аймақтарындағы ескі мәселелерге: жайылымдық жерлердің тозуы, топырақ 

құнарлығының төмендігі, тұщы су тапшылығы, қарқынды жел эрозиясы – 

жаңалары қосылды. Бұл, ең алдымен, Каспий теңізінің акваториясының 

кеңеюіне байланысты су көтерілуінен туындаған жерлердің су басуы, үдемелі 

сортаңдануы және батпақтануы. 

Тәуекелді талдау үш құрамдас бөліктен тұратын зерттеу: тәуекелді 

бағалау, тәуекелдерді басқару және тәуекел туралы ақпаратты тарату және адам 

өміріне, денсаулығына, мүлкіне немесе қоршаған ортаға жағымсыз 

салдарлардың сипатын анықтау мақсатында жүзеге асырылады. 

Әртүрлі ластаушы заттар мен әсерлердің қоршаған ортаға ықтимал зиянды 

әсерін бағалау үшін фактілер мен ғылыми болжам қолданылатын ғылыми 

зерттеулер экологиялық тәуекелді бағалау деп аталады, ал экологиялық 

тәуекелді басқару – экологиялық тәуекелді бағалауды, сондай-ақ қоршаған 

ортаны қорғауды,  алдын алудың технологиялық және экономикалық 

мүмкіндіктерін ескере отырып шешім қабылдау үдерісі. 

Экологиялық тәуекелді басқару – тәуекелді талдау процедурасы, оның 

нәтижесінде экологиялық тәуекелді бағалау негізінде экологиялық тәуекел 

құнының қолайлылығы және бағасын азайту туралы шешім қабылданады. 

Тәуекелдерді басқару пайда мен залал арақатынасын оңтайландыру 

принципіне негізделген. Тәуекелдерді басқарудың стратегиялық мақсаты – 

қоғамның әл-ауқатының деңгейін арттыруға (материалдық және рухани 

игіліктерді барынша арттыру) қол жеткізуге бағытталған практикалық қызмет 

оның қоғамға тигізер пайдасы  зиянынан артық болмаған жағдайда 

(практикалық қызметті ақтау) ақтауға тұрмайды. Бұл қағида Қазақстан 

Республикасының маңызды мемлекеттік құжаттарының бірінде «Қазақстан 

Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу 

тұжырымдамасында» бекітілген, онда ол былайша тұжырымдалған: «... 

экономикалық қызмет, егер одан түсетін пайда зияннан аспаса, ақталуы мүмкін 

емес». 

Бірінші принцип тұрақты даму үдерісінде тәуекелдерді басқарудың 

стратегиялық тізбегін құрайтын екі іргелі, аксиоматикалық мәлімдемені 

біріктіреді. 

Кез келген практикалық қызметтің құндылығы ең алдымен оның жалпы 

қоғам үшін пайдалылығымен анықталады, яғни, оның қоғамның әл-ауқатының 

деңгейін көтеруге қабілетілігінде. Барлық құбылыстарды тек олардың 

пайдалылығы және белгілі бір мақсатқа жету құралы ретінде қызмет ету 

мүмкіндігі тұрғысынан бағалау принципі өткен ғасырда ұсынылды. 19 ғасырда 
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Ұлыбританияда кең тараған И.Бентам негізін қалаған философиядағы бұл 

позитивистік бағыт (утилитаризм) адамгершілік негізі мен адам әрекетінің 

критерийін пайдалануды қарастырды. 

Тек барлық «жақсы және теріс жақтарын» (пайда мен зиян) ескергенде 

ғана кез келген қызмет оның пайдалылығы, орындылығы туралы сұрақтарға 

жауап бере алады. Сонымен бірге, белгілі бір қызметтен түсетін пайда мен зиян 

қоғамның әртүрлі мүшелеріне  «тиюі» мүмкін екендігін ескере отырып, соған 

қарамастан, бұл қызметке жалпыға ортақ игілік принципі тұрғысынан қарау 

қажет деп саналады. 

Айтылған қағида, тұтастай алғанда, егер ешқандай шектеусіз қолданылса, 

шынайы өмірге едәуір қайшы келуі мүмкін. Бұл принцип қоғам мүшелері 

арасында қоғамдық игіліктердің біркелкі бөлінуі – пайданы да, шығынды да 

біркелкі бөлу жағдайында ғана аксиоматикалық деп санауға болатын жалпы 

қоғамның әл-ауқатының барынша мүмкін жоғары деңгейіне жетуге ұмтылуға 

негізделген.  Шындығында, біздің өмірімізге тән қасиет – кез келген қызметтің 

жағымсыз және жағымды нәтижелері қоғам мүшелері арасында біркелкі 

бөлінбейтін жағдайлардың жиі орын алатындығында: халықтың белгілі бір 

тобы екінші топ үшін пайдалы әрекеттерден зардап шегеді. Бұл қайшылықты 

жою үшін әрбір жеке тұлғаның жеке қауіпсіздігі қамтамасыз етілген жағдайда 

оның материалдық және рухани қажеттіліктерін жүзеге асыруға кепілдік 

беретін практикалық қызметке белгілі бір шектеулерді енгізу қажет. Осы 

мақсатта аталған қағидатты келесі қағидалармен толықтыру ұсынылады: 

1) Тұлғалар негізсіз тәуекелге ұшырайтын әрекеттерді, тіпті бұл әрекеттер 

тұтастай алғанда қоғам үшін пайдалы болса да, ақтауға болмайды. 

2) Қоғам мүшелері өз өмірінде олардың материалдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті сол немесе басқа қызметтің 

белгілі бір шектен аспайтын деңгейіне тәуекелдің болуына ерікті түрде 

келіседі. 

3) Әрбір жеке тұлғаны негізсіз тәуекелден қорғау үшін барлық мүмкін 

болатын шаралар қабылдануы керек. Бұл шараларға жұмсалған шығындар 

(ақшалай өтемақы, халықтың қоныс аударуы, қорғаныс тосқауылдарын жасау 

және т.б.) берілген жобаның немесе қызмет түрінің жалпы құнына қосылады, 

сондықтан да осы шаралардың пайдалылығын бағалау кезінде ескеріледі. 

Шамадан тыс қауіп-қатерден қорғаудың нақты шараларын таңдаған кезде 

мұндай қорғауды қажет ететін жеке тұлғаның пікірін ескеру қажет. [9] 

Бұл екінші деңгейдегі қағидаттар қауіпсіздік тәжірибесінде соңғы уақытта 

кең тараған «тәуекелдің шектен тыс деңгейі» түсінігін енгізуді талап етеді. Оны 

енгізу жеке тұлға үшін тәуекелдің шекті рұқсат етілген деңгейі (ШРД) 

тұжырымдамасын аксиоматикалық тұжырымдауға негізделген. 

Қауіпті қорғауды оңтайландыру принципі (2-қағида) 

Тәуекелдерді басқарудың тактикалық мақсаты – адамның физикалық, 

психикалық және әлеуметтік салауаттылық жағдайында (қорғанысты 
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оңтайландыру) толыққанды және белсенді өмір сүре алатын орташа өмір сүру 

ұзақтығын (ОӨСҰ) арттыруға ұмтылу. 

Аймақтық принципі (3-қағида) 

Тәуекелдерді басқару саясаты аймақта бар қауіптердің барлық спектрін 

қамтитын және осы салада қабылданған шешімдер туралы барлық ақпарат 

халықтың барынша көп топтары үшін шектеусіз қолжетімді болған жағдайда 

ғана тиімді және дәйекті болады (аймақтық императив). 

Экологиялық императивті принцип (4-қағида) 

Тәуекелдерді басқару саясаты табиғи экожүйелерге антропогендік әсер 

етуді қатаң шектеу (экологиялық императив) шеңберінде жүзеге асырылуы 

тиіс. 

Тәуекел туралы білімді тәуекелді талдау және шикізаттың бір түрін 

өңдейтін ұқсас зауыттарда немесе зауыттарда болған жазатайым оқиғаларды 

зерттеу арқылы алуға болады. 

Тәуекелді басқару – экономикалық қатынастар жүйесіндегі тәуекелді 

шектеу немесе азайту мақсатындағы мақсатты әрекеттер. 

Тәуекелдерді басқару белгілі бір кәсіпорын үшін тәуекел деңгейін қолайлы 

деңгейге дейін төмендетуге бағытталған экономикалық мақсатқа сай 

ұсыныстар мен шараларды әзірлеуді және енгізуді қамтиды. 

Негізделген: 

• тәуекелді бағалау нәтижелері 

• кәсіпорынның әлеуеті мен ортасына техникалық, технологиялық және 

экономикалық талдау жасау 

• менеджменттің ағымдағы және жобаланатын нормативтік базасы 

• экономикалық-математикалық әдістер 

• маркетинг және басқа зерттеулер 

 

 
5.1 сурет - Тәуекелдерді басқару 

Бақылау, 

өлшеу, 

тексеру 

Тәукелдер

ді табу 

Қарсы 

әрекеттер

ді 

жоспарлау 

Тәукелдер

ді талдау 

Қарсы 

әрекеттер

ді енгізу 

Тәукелде

рді 

басқару 
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Тәуекелдерді басқарудың 4 әдісі бар: 

1) күшін жою; 

2) жойылудың алдын алу және бақылау; 

3) сақтандыру; 

4) сіңіру. 

Жою тәуекел аймағындағы кез келген қызметтің болуын жоққа шығарады. 

Әдіс мүлдем сенімді, бірақ оны кеңінен қолдану іс-әрекеттердің толық 

қысқаруын білдіреді. 

Шығындардың алдын алу - бұл жағымсыз үдерістің қаупін жоятын немесе 

азайтатын алдын алу шараларын қабылдау. 

Сақтандыру – бұл тәуекелдің бір түріне ұшыраған жеке және заңды 

тұлғалардың үлкен тобы арасында ықтимал шығындарды бөлу. 

Сіңіру тәуекелді сақтандыру арқылы бөліспей тануды білдіреді. Сіңіру 

туралы басқарушылық шешім екі себеп бойынша қабылдануы мүмкін: 1) 

тәуекелдерді басқарудың басқа әдістерін қолдану мүмкін болмаған 

жағдайларда (ықтималдығы біршама аз тәуекелдер үшін); 2) өзін-өзі 

сақтандыруды қолдану кезінде. 

Тәуекелдерді басқару екі негізгі мәселені шешеді: 

1) экологиялық тәуекелдің шамасын талдау және оны тәуекелдің рұқсат 

етілген деңгейіне сәйкес келетін шектерге дейін төмендетуге бағытталған 

шешімдер қабылдау; 

2) Экологиялық тәуекелдің құнын талдау және оны төмендету әдістерін 

енгізу. 

Тәуекелдерді басқару стратегиясының алгоритмі экологиялық тәуекелдің 

шамасы мен бағасының қолайлылық критерийлерінің орындалуына 

байланысты әрекет бағытын таңдаудың логикалық операцияларына 

негізделген. 

1) Егер экологиялық тәуекелдің шамасын бағалау тәуекелдің елеусіз 

деңгейімен салыстырғанда оның аз екенін көрсетсе, онда экологиялық тәуекел 

елеусіз деп есептеледі және одан әрі шаралар қажет емес. 

2) Тәуекел елеусіз және ең жоғары рұқсат етілген шегінде болса, онда 

тәуекелді бағалау негізінде экологиялық тәуекелдің құны есептеледі. 

Көрсетілген талаптарға сай болса, одан әрі іс-шаралар жоспарланбайды. 
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Бағалауды жоспарлау 
 

 

 

Қауіптер мен 

зияндарды тану 

 

 Тәуекелдің 

шамасын 

анықтау  

Салдары анық  
 

 

Тәуекелдің маңыздылығы 

туралы шешім 

 

Оқиғаны таңдау және 

орындау 

 

 

 

5.2 сурет - Тәуекелдерді басқару кезеңдері 

3) Егер экологиялық тәуекел бағасы қолайлы деңгейден асып кетсе, онда 

тәуекелді төмендетуге және залалды болдырмауға бағытталған шараларды 

жүзеге асыру қажет. Егер жоспарланған шараларды жүзеге асыру экологиялық 

тәуекел бағасының қолайлы деңгейге дейін төмендеуіне әкелетін болса, онда 

тәуекелдерді басқару мәселесі шешілді. 

Егер бағалау нәтижесінде экологиялық қауіп рұқсат етілген шекті 

деңгейден асып кетсе, онда мыналар қажет: а) жағымсыз әсерлердің 

ықтималдығын төмендетуге бағытталған техногендік объектінің техникалық 

қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шараларды бағалау (негізгі бағыт)); б) 

қоршаған орта объектілерін қорғауды арттырудың әсерін бағалау (қосымша 

бағыт). Экологиялық тәуекелдің қолайлы деңгейіне жеткен жағдайда, оның 

шамасына қарай бірінші немесе екінші нұсқа жүзеге асырылады.  

 

6. Өндірістегі тәуекелді талдаудың математикалық әдістері 

 

Қауіптің болуы немесе оны сандық бағалау критерийі тәуекел болып 

табылады. 

Өндірістегі, сондай-ақ табиғи және тұрмыстық ортадағы қауіпті және 

зиянды факторлар адамға тәуелсіз кеңістікте және уақытта кездеседі, оның 

болуы ыұтимал. Қауіпті және зиянды факторлардың әсер ету аймағы қауіпті 

аймақ деп аталады, ал адам қауіпті аймақта болған кезде осы факторлардың 

әсерін болдырмауға немесе азайтуға мүмкіндік беретін құралдар қорғаныс 

құралдары деп аталады. 
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Қауіпті жағдай – жарақат алу немесе ауруға шалдығу мүмкіндігі бар 

жағдай. Қауіпті жағдайдың орын алуы үшін үш шарт туындауы керек: қауіп 

қатер төндіреді; адам қауіпті аймақта болса; адамның жеткілікті қорғаныс 

құралдары жоқ болса. Қауіптің пайда болу ықтималдығы адамның кеңістіктегі 

және уақыттағы салыстырмалы жағдайына және қауіпті аймаққа байланысты. 

Бұл жағдайда төрт негізгі нұсқа болуы мүмкін (6.1 сурет): 

- қауіптердің әрекет ету аймағы адамның орналасқан жерімен сәйкес 

келмеуі - қауіпсіз жағдай; 

- қауіптің әрекет ету аймағы адамның орналасқан жерімен ішінара сәйкес 

келеді - қысқа мерзімді немесе жергілікті қауіпті жағдай; 

- қауіпті жағдайдың әрекет ету аймағы адамның орналасқан жерімен толық 

сәйкес келеді - қауіпті жағдай; ; 

 - қауіптің әрекет ету аймағы адамның орналасқан жерімен толығымен 

сәйкес келеді, бірақ адам қорғаныс құралдарын пайдаланады - шартты қауіпсіз 

жағдай. 

 

 
 

6.1 сурет – Қауіпті аймақтың (1), адамның болу аймағының (2) және 

қорғаныс құралдарының әрекет ету аймағының (3) өзара орналасуының 

нұсқалары: 

I- қауіпсіз жағдай; II – қысқа мерзімді немесе жергілікті қауіпті жағдай; III 

– қауіпті жағдай; IV – шартты қауіпсіз жағдай. 

 

«Тәуекел» терминінің шығу тегі, тіл мамандарының пікірінше, гректің 

ridsikoh, ridsa – жар, жартас сөздерінен бастау алады. Итальян тілінде risiko – 

қауіп, қауіп деген сөзге сәйкес келеді; risicare - тастардың арасында маневр 

жасау. 

Француз тілінде рисдо – қауіп-қатер, тәуекелге бару (сөзбе-сөз – жар, 

жартасты айналып өту). Ожеговтың сөздігінде «тәуекел» қауіп-қатердің көріну 

мүмкіндігі немесе сәттіліктен үміттеніп сәттілікке жетуге әрекет ету деп 

түсіндіреді. 

Қаржы менеджменті және қаржылық талдау кітаптарында «Тәуекел – 

шығынға әкелетін ықтимал оқиғаның бағасы» деген анықтаманы қолданғанды 

тәуір көреді. Дегенмен, тәуекел тек шығын шегуді ғана емес, сонымен қатар 

жағымсыз оқиғалардың ықтималдығын өтейтін тиісті сыйақыларды алуды да 
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қамтиды. Кәсіпорынды қауіп төндіретін әрекеттерді жасауға қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді перспективада қосымша табыс алуы мүмкін ынталандыруы 

мүмкін. 

Басқа дереккөздерге сәйкес, керісінше, тәуекел табысқа жетуге толық 

сенімсіз бола тұра  әрекет жасау дегенді білдіреді. Сонымен қатар мұндай 

жағдайда  ықтимал шығындар сияқты өте маңызды мәселелер  ескерусіз 

қалады. Тәуекел табысқа толық сенімсіз тек сәттілікке жетіп қалуым мүмкін  

деп қана әрекет  етуді білдірсе, ондай адам мақсатқа жету үшін қанша әрекет 

жасай алады. Алайда, сәтсіздікке ұшыраған жағдайда, ол белгілі бір 

материалдық және қаржылық ресурстарды жоғалтады, ол келесі әрекетті жасау 

туралы ойлана бастайды. Осылайша, тәуекел табысқа жету үшін төленуі керек 

баға болып табылады. Тәуекелге келесі элементтер тән: 

 - шешім қабылдау кезінде баламалардың болуы; 

 - ақпараттың жетіспеушілігі; 

- орнын толтыру қиын шығындардың пайда болу мүмкіндігі. 

Тәуекелді анықтаудың төрт әдістемелік тәсілі бар: 

- инженерлік, статистикалық мәліметтерге негізделген, жиіліктерді 

есептеу, қауіпсіздік ықтималдығының талдауы, қауіп  түрлерін моделдеу; 

- зиянды факторлардың жеке адамға, әлеуметтік, кәсіби топтарға және т.б. 

әсер ету модельдерін құру;  

- сараптамалық, әртүрлі оқиғалардың ықтималдығын тәжірибелі 

мамандардан т.б. сарапшылардан алынған  сауалнама негізінде анықтау,; 

- әлеуметтанулық, халықтан алынған сауалнамаға негізделген. 

Алғашқы екі әдіс деректер әрқашан қол жетімді бола бермейтін 

есептеулерге негізделген. 

Апаттың салдарын сандық бағалау үшін техникалық жүйенің әрекетін 

түсінуге және оның көмегімен әртүрлі тәуекел стратегияларын бағалауға 

мүмкіндік беретін математикалық модель жасау қажет. Модель құбылыстың ең 

маңызды белгілерін көрсетуі керек, яғни ол жүйенің жұмыс істеуіне барынша 

тәуелді барлық маңызды факторларды ескеруі керек. Сонымен қатар, ол 

мүмкіндігінше қарапайым және пайдаланушыға түсінікті, мақсатты, сенімді 

(абсурдтық жауаптардың болмайтынына кепіл бола алатын), басқаруға және 

өңдеуге оңай, жеткілікті толық, барабар, басқа модификациялар мен деректерді 

жаңартуға оңай өтуге мүмкіндік беретін болуы керек. 

Математикалық модельді құру кезінде күрделілігі әртүрлі математикалық 

аппаратты – қарапайым және жеке туындылары бар алгебралық және 

дифференциалдық теңдеулерді пайдалануға болады. Ең қиын жағдайларда, 

егер жүйенің жұмыс істеуі бір-бірімен біріктірілген күрделі кездейсоқ 

факторлардың көп санына байланысты болса, статистикалық модельдеу әдісін 

қолдануға болады. 

Жобалық негізден тыс апат қаупінің математикалық моделінің жұмыс 

істеуінің шығыс параметрлері, егер жобалық апаттан тыс кез келген теориялық 
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мүмкін болса, объектіні пайдалану кезінде қауіп төнген аумақта тұрақты 

тұратын зардап шеккен тұрғындар санының математикалық күтуін анықтайды. 

Объектіде немесе оның технологиялық элементтерінде бір немесе басқа 

себептермен туындаған кездейсоқ сәтте пайда болады. 

Сандық тұрғыдан тәуекел уақыт бірлігіндегі белгілі бір жағымсыз 

салдардың оқиғалардың ықтимал санына қатынасы ретінде анықталады. Бір 

жыл ішінде белгілі бір жұмысты орындайтын адамның жарақат алу немесе өлім 

қаупін формуламен көрсетуге болады 

  

                                          R = n / N,                                                          (6.1) 

  

мұндағы n – келеңсіз оқиғалардың саны, мысалы, жазатайым оқиғалар, 

зардап шеккендер немесе қаза тапқандар саны; 

N – оқиғалардың жалпы саны, мысалы, қауіпті оқиғалар, қауіпті аймақтағы 

адамдар саны. 

Бұл формула белгілі бір қызмет түрлерінің тәуекел дәрежесін де, адам 

денсаулығына зиян келтіретін көздердің қауіптілігін де бағалауға мүмкіндік 

береді. 

Айта кету керек, жарақаттарды талдаудың статистикалық әдісімен 

анықталатын жазатайым оқиғалар жиілігінің коэффициенті формула бойынша 

  

                                         Кч = 1000н / Н (6,2) 

 ретінде елестетуге болады 

                                             

                                              CV = 1000R (6,3) 

  

Күтілетін шығын (ұтылыс) мен тәуекелдің арасындағы байланысты 

психологтар ақша лотереясына эксперимент жасау арқылы бағалады. Тәуекелді 

бағалау кезінде адамдар екі айнымалыны ескеретіні анықталды: жоғалтудың 

субъективті ықтималдығы (ЖСЫ) және ұтылудың шамасы (ҰШ). Екінші 

жағынан, төлемнің шамасы тәуекелді қабылдауға ешқандай әсер етпейді. 

Тәжірибелік мәліметтерді ЖСЫ бойынша ҰШ өніміне тең күтілетін шығынмен 

салыстыру айтарлықтай сәйкессіздіктердің бар екенін көрсетеді 

 6.1 кесте 

ЖСЫ Ұтылу шамасы 

кішкентай үлкен 

төмен 

жоғары 

сәйкес 

тәуекелді  кем бағалау 

тәуекелді  асыра бағалау 

сәйкес 

Демек, тәуекелді бағалауда ЖСЫ аса маңызды деп қорытынды жасауға 

болады. Бұл поляк психологына тәуекелдің шамасын бағалаудың эмпирикалық 

формуласын табуға мүмкіндік берді, бұл 
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                                        R=3,12(ЖСЫ)+lg(ҰШ) (6,4) 

немесе 

                                        R=3,12Рс+lgС (6,5) 

 мұндағы Рс – субъективті ықтималдық, 

C – күтілетін шығындар. 

Электр энергетикасында «тәуекел» термині объектінің қалыпты жағдай 

аймағынан тыс жұмыс істеуі кезінде оның жұмыс істеуінің материалдық және 

әлеуметтік салдары ретінде қарастырылады. Техникалық жүйелердің 

сенімділігін ескере отырып, тәуекел формула бойынша табылады 

  

                                             R = ν C, (6,6) 

мұндағы ν – уақыт бірлігінде қауіпті оқиғаның орын алу жиілігі, жыл-1; 

С - бір оқиғаның салдарының құны, теңге. 

Белгілі бір кезеңдегі өнеркәсіптік объектідегі жазатайым оқиғалардың 

тәуекелі ретінде анықтауға болады 

  

                                                 Ra = na / no, (6,7) 

мұндағы na – қарастырылатын объектідегі жазатайым оқиғалардың саны; 

no– жұмыс істеп тұрған өнеркәсіп объектілерінің саны. 

 

Жеке тәуекел белгілі бір тұлға үшін белгілі бір қызмет түрінің қауіптілігін 

көрсетеді. Әртүрлі себептерге байланысты (АҚШ-тың бүкіл тұрғындарына 

қатысты деректерге сәйкес) жыл сайынғы өлімге әкелетін нәтиженің жеке 

тәуекелінің мәндері 6.2-кестеде көрсетілген. 

6.2 кесте – Жеке тәуекелдің себебтеріне байланысты өлшемі 

          Автомобиль көлігі ……………………….………………. 3*10-4 

Құлау ……………………………………………………………... 9*10-5 

Өрт ……...……………………………………………………….. 4*10-5 

Суға бату …………………………………………………………..  3*10-5 

Улану ………………………………………………………… 2*10-5 

Атыс қаруы …………………………………………….. 1*10-5 

Машина жабдықтары …………………………………………. 1*10-5 

Су көлігі ………………………………………………… 9*10-6 

Әуе көлігі …………………………………………….. 9*10-6 

Құлаған заттар ……………………………………………… 6*10-6 

Электр тогы …………………………………………………. 6*10-6 

Темір жол …………………………………………………… 4*10-6 

Найзағай ………………………………………………………….. 5*10-7 

Ядролық энергия (100 реактор) ………………………………… 2*10-10 
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Әлеуметтік тәуекел – қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың 

әсерінен екі немесе одан да көп адамдардың жарақаттануы немесе өлімі. 

Әлеуметтік тәуекел келесідей анықталады /5,7/ 

 

 
 

мұндағы f – оқиғалар жиілігі;                                          , (6,8) 

k - салдары (өлім); 

Т – уақыт, жыл; 

С - өліммен аяқталған оқиғалар саны, өлім/жыл. 

Мысал. 1969 жылы Құрама Штаттарда 15 миллион көлік апаты болды, 

оның 300-ден біреуі өлімге алып келді. Сонда жыл ішіндегі әлеуметтік қауіп f 

= 15 * 106, T = 1 жыл, k = 1 өлім, С = 300 өлім 

  

      , өлім/жыл. 

  

Болжалды кезеңдегі АҚШ халқын 200 млн.адам десек, формула бойынша 

жеке тәуекелдің көлемін аламыз 

 

                                  , қайтыс болғандар / (адам жыл)               (6,9) 

  

мұндағы N – берілген аймақтың саны 

  

, қайтыс болғандар / (адам жылы). 

Жобалаудан тыс апат қаупін бағалау үшін аналитикалық әдістермен қатар 

Монте-Карло әдісін – статистикалық модельдеу әдісін қолдануға болады. Бұл 

әдістің идеясы өте қарапайым және келесідей. Кездейсоқтық үдерісін 

аналитикалық аппараттың көмегімен сипаттаудың орнына, кездейсоқ нәтиже 

беретін тізбекті операцияларды қолдану арқылы кездейсоқ құбылыстың 

«лотереясы» ойнатылады. Кездейсоқ үдерістің нақты жүзеге асуы әр уақытта 

әртүрлі дамиды, сондықтан статистикалық модельдеу (лотерея ойнату) 

нәтижесінде бұл үдерістің әр жолы басқалардан өзгеше жаңа, жасанды 

нәтижесі пайда болады. Қайталау санымен (N> 100) әдіс нәтиженің 

статистикалық тұрақты ұқсастығын береді. Бұл жағдайда аталған бастапқы 

деректер негізінде шамалардың кездейсоқ мәндерінің массиві қалыптасады.  [7] 

Статистикалық модельдеу әдісімен тәуекелді бағалаудың жалпыланған 

алгоритмі келесідей қадамдардан тұруы мүмкін: 
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1-қадам. Кездейсоқ сандардың тең ықтимал генераторы негізінде орын 

алған апаттың уақыты, күні және айы ойнатылады. 

2-қадам. Апаттардың іске асырылған уақытша сипаттамалары негізінде 

және белгілі бір аумақ үшін метеорологиялық жағдайлардың ұзақ уақыт бойы 

таралу ықтималдығын ескере отырып, ауа мен топырақ температурасын, 

атмосфералық стратификацияны қоса алғанда, метеорологиялық 

жағдайлардың нақты векторы болжанады, (желдің жылдамдығы мен бағыты, 

оқиғаның айы, күні, уақыты кездейсоқ ұтыспен кез келген нүкте үшін нақты 

жел көтерілуін ескере отырып, апаттың статистикалық үлгісін жасау қиын емес. 

3-қадам. Жазатайым оқиғалардың тұжырымдалған тізбесі негізінде және 

олардың туындауының бірдей ықтимал сипатын ескере отырып, объектіде 

болған аварияның нақты түрі және оның бастапқы деректері (босатылған ОМ 

мөлшері, төгілу ауданы , авария аймағындағы ең жоғары концентрация және 

т.б.) нақты метеорологиялық мәліметтерді ескере отырып ойнатылады. 

4-қадам. Мысалы, қоспалардың таралуының Гаусс үлгісіне және PP 

бойынша іске асырылатын бастапқы деректерге негізделген. 1, 2, 3, әртүрлі 

ауырлықтағы қысқартылған зардап шеккен аймақтың өлшемі және оның 

белгілі бір аймақтағы орны (конфигурация, бұлт ізінің бағыты және т.б.) 

есептеледі. 

 5-қадам. Популяцияның объектінің айналасында таралуының белгілі 

математикалық күтуіне сүйене отырып, апат кезіндегі халықтың нақты таралуы 

модельденеді; әртүрлі ауырлықтағы зардап шеккен аймақта қалып қойған 

адамдардың жалпы санын есептеңіз. 

Осы немесе басқа дәрежедегі жазатайым оқиғадан зардап шеккен адамдар 

санымен сипатталатын осылайша алынған тәуекелді бағалаудың мәні бір мәнді, 

яғни бір реттік іске асыру болып табылады. Статистикалық сенімді нәтижелерді 

алу үшін жоғарыда аталған алгоритм бойынша әзірленген математикалық 

модельді N рет компьютерде «жүргізу» арқылы мүмкіндігінше N іске асыруды 

(табиғи ақылға қонымды шектерде, мысалы N = 1000) алу қажет. Болашақта N 

іске асыруға сәйкес жобалық негізден тыс апат кезінде белгілі бір объектідегі 

ауырлық дәрежесінің бір немесе басқа дәрежесі зардап шеккен адамдар 

санының математикалық болжамына және стандартты ауытқуына бағалаулар 

жасалады. [8] 

 

7. Апат қаупін модельдеу 

 

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың қаупін модельдеу кезінде екі бағытты 

көбірек қолданады. 

Бірінші бағыт. Апат қаупін модельдеу кезінде оны зерттелетін жүйелер 

мен үдерістердің  техникалық және технологиялық сипаттамалары арқылы 

көрсетудің практикалық маңызы бар. Жүйелерді жобалау үдерісінде де, 

олардың жұмыс істеу үдерісінде де басқарылатын сипаттамаларды ескеру ең 
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маңызды болып табылады. Операцияларды зерттеу теориясындағы жүйелердің 

мұндай сипаттамалары басқарылатын деп аталады. Осы сипаттамалардың 

нақты мәндерін анықтау кезінде апаттың ықтималдығы ретінде түсінілетін 

тәуекелді азайту талаптарын ескеру қажет. 

Жазатайым оқиғалардың тәуекелін модельдеу міндетті түрде олардың 

пайда болу механизмін қабылдауды болжайды. Көбінесе жазатайым оқиғалар 

уақыт пен кеңістікте келесі оқиғалардың қиылысуы нәтижесінде болады 

(олардың ықтималдықтары Pij арқылы көрсетіледі): жарақаттайтын жағдайдың 

пайда болуы (Р1) → қауіпті аймақта болу (Р2) → жарақаттаушы факторлардың 

(соққы ) әсер етуі (Р3) → қорғаныс құралдарын пайдаланудан бас тарту (Р4). 

Жоғарыда аталған жазатайым оқиғаның туындауына себеп болатын 

оқиғалардың барлығы тәуелсіз болуы қажет. Демек, ij-ші әрекетті орындау 

кезіндегі апаттың Pij (D) ықтималдығын былай көрсетуге болады. 

  (7.1 

 

Әрі қарай, бірнеше әрекеттер операцияны құрайтынын, ал бірнеше 

операциялар технологиялық үдерістің циклін құрайтынын қабылдау орынды. 

Сондықтан, оқиғалар - ij-ші әрекеттерді орындау кезіндегі авариялар - тәуелсіз 

екенін ескере отырып, біз i-ші операциядағы апаттың ықтималдығын Pi (0) 

есептеу үшін тәуелсіз боламыз, біз Pi (0) ықтималдығын есептеуіміз керек. i-ші 

операциялардағы апат 

 

 (7.2) 

мұндағы m – j-ші операциядағы әрекеттер саны. 

 

Технологиялық Үдерісті жүзеге асырудың бір циклі үшін (7.2) сол сияқты 

аламыз 

 (7.3) 

мұндағы Pu(ТП) – технологиялық үдерістің бір циклі кезіндегі апаттың 

ықтималдығы; n – зерттелетін технологиялық Үдерісті құрайтын операциялар 

саны. 

Егер жыл ішінде қандай да бір технологиялық Үдерістің N циклын 

орындалса және әрбір циклде тәуекел деңгейі өзгермесе, онда бір жылдағы 

жазатайым оқиғаның ықтималдығы (тәуекел деңгейі) Pr(ТП) болады 

 

 (7.4) 

Жоғарыда келтірілген формулалардан келесі қорытындылар шығады: 

неғұрлым күрделі технологиялық үдеріс (бұл n операциялар санының артуымен 

көрсетілуі мүмкін), соғұрлым еңбек сыйымдылығы жоғары (жылына N өткізу 
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циклдерінің көп саны), басқа жағдайлар тең болса, апат ықтималдығы 

соғұрлым жоғары болады. 

Екінші бағыт. Апат қаупін модельдеудегі екінші бағыт – олардың негізгі 

мақсатын ескере отырып, технологиялық үдерістердің  математикалық 

үлгілерін пайдалану. Әдетте, технологиялық үдерістер  үдерістің бір циклін 

құрайтын бірқатар тізбектелген операциялардан тұрады. Содан кейін бұл 

циклдар қайталанады. Сонымен қатар тәуекел көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін 

өндірістік үдерістің сипаттамаларында елеулі өзгерістер болмайды. Жоғарыда 

айтылғандарды ескере отырып, егер тәуекелді жазатайым оқиғалардың 

ықтимал санымен (ЖО) бағалайтын болсақ, онда ол операциялар және басқа 

жағдайлар, сонымен қатар ti 

 (7.5) 

 

 мұндағы М – зерттелетін Үдерісті жүзеге асыру циклдерінің саны; n – 

операциялардың саны; ri – жұмыстың 1 адам-сағатына (адамдарға) шаққандағы 

нақты немесе бір реттік тәуекел, яғни еңбек шығынының бірлігіне келетін 

жазатайым оқиғалар санының математикалық болжамы; 

 Ns – i-ші операцияда жұмыс істейтін қызмет көрсетуші персонал саны; 

ti – i-ші операцияның ұзақтығы. 

 Жалпы жағдайда ri орындалу жылдамдығына байланысты болуы мүмкін 

екенін атап өту маңызды.  

Тәжірибеде өндірістегі жазатайым оқиғаларды талдау үшін оларды 

тудыратын себептерді анықтау және жою мақсатында қолданылады. [9] 

1. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды талдаудың статистикалық әдісі 

өндірісте бұрын болған жазатайым оқиғаларды тіркейтін құжаттар бойынша 

жарақаттану себептерін зерттеуге негізделген. Бұл әдіс құрылымдық 

бөлімшелердегі және жалпы ұйымдағы жарақаттардың салыстырмалы 

динамикасын алуға мүмкіндік береді. 

Статистикалық әдістің басқа түрлері топтық және топографиялық 

әдістер 

Өндірістік жарақаттарды талдаудың топтық әдісі жарақаттың 

ауырлығына қарамастан жазатайым оқиғалардың жиілігіне негізделген. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің қолда бар материалдары 

ұқсас жағдайларда болған бір мән-жайлардағы жазатайым оқиғаларды, сондай-

ақ табиғатта қайталанатын залалдарды анықтау мақсатында топтарға бөлінеді. 

Бұл әдіс бақытсыздықтардың ең көп бөлігін құрайтын кәсіптер мен жұмыс 

түрлерін анықтауға және жағдайларда, өндірістік жабдықтардағы, 

машиналардағы, механизмдердегі, құралдардағы, құрылғылардағы ақауларды 

анықтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нақты шараларды 

белгілеуге мүмкіндік береді. 
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Өндірістік жарақаттарды кейбір критерийлер бойынша (кәсібі, еңбек өтілі, 

жасы, жынысы, жылдың айы, апта күні, ауысым, жұмыс уақыты) бөлуде 

сенімді қорытындылар алу үшін жарақаттардың жиілігін сипаттайтын 

көрсеткіштер қарқынын анықтау қажет. Қарқынды көрсеткіштерді анықтау 

үшін әрбір топтағы (әр атрибут) жазатайым оқиғалардың санын осы топтағы 

қызметкерлердің орташа санына бөлу қажет. 

Өндірістік жарақаттарды талдаудың топографиялық әдісі - олар 

оқиға болған жерде жазатайым оқиғалардың себептерін зерттеу. Жазатайым 

оқиғалар тіркелген орындар құрылымдық бөлімшелердің, цехтардың, жұмыс 

алаңдарының сұлбалық жоспарларында жүйелі түрде шартты белгілермен 

белгіленеді, нәтижесінде жарақат алу қаупі жоғары жұмыс орындары анық 

көрінеді, ерекше назар аударуды, мұқият тексеруді және өндірістік 

жарақаттардың алдын алу шараларын қажет етеді.  

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды талдаудың статистикалық әдістері 

келесі кезеңдерді қамтиды: бақылау, статистикалық материалды жинақтау 

және алынған мәліметтерді өңдеуден  (талдау) кейін қорытындылар мен 

ұсыныстар жасауды талап етеді.  

Жазатайым оқиғаларды зерттеудің (талдауының) статистикалық әдістері 

жарақаттану жағдайының көрінісін  алуға, оның динамикасын анықтауға, 

белгілі бір байланыстар мен тәуелділіктерді анықтауға мүмкіндік бергенімен, 

өндірістік жарақат алған еңбек жағдайлары тереңдетіліп зерттелмейді.  

2. Өндірістік жарақаттарды талдаудың монографиялық әдісі 

жазатайым оқиға болған жағдайлардың барлық спектрін: еңбек және 

технологиялық үдерістерді, жұмыс орнын ұйымдастыруды, негізгі және 

қосалқы құрал-жабдықты, өңделген материалдарды, пайдаланылатын 

шикізатты, жеке қорғану құралдарын, жұмыс ортасын және т.б. егжей-тегжейлі 

зерттеуді қамтиды. Осындай талдау нәтижесінде апаттардың себептері ғана 

емес, ықтимал қауіптер мен зияндар да анықталады. Монографиялық талдау 

әдісі өндірістік жарақаттанудың алдын алу әдістері мен шараларын барынша 

толық белгілеуге мүмкіндік береді. 

Өндірістік жарақаттарды талдаудың экономикалық әдісі де бар, оның мәні 

жазатайым оқиғалардан болған ысыраптарды (зиянды) анықтау, сондай-ақ 

өндірістік жарақаттанудың алдын алу шараларының әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін бағалау болып табылады. Бұл өндірістегі жазатайым оқиғалардан 

келетін тікелей және жанама залалдарды ескереді. Ұйымдардағы жазатайым 

оқиғаларды талдау нәтижелері бойынша, өндірістік жарақаттардың алдын алу 

бойынша ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдік-

профилактикалық және басқаларға бөлінетін алдын алу шараларын әзірлеу 

және енгізу қажет. [10] 
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8. Тәуекелдерді басқарудың функциялары мен құралдары. Деминг 

шеңбері. Дюпон корпорациясының философиясы. 

8.1. Тәуекелдерді басқару функциялары мен құралдары 

Тәуекелді басқару – бұл тәуекел жағдайын талдау, басқару шешімін 

әзірлеу және негіздеу, көбінесе тәуекелді азайтуға бағытталған құқықтық акт 

түрінде болады. Тәуекелдерді басқару принциптері стратегиялық және 

тактикалық мақсаттарға негізделген. 

Тәуекелдерді басқару теріс оқиғаның көрінісіне дейін де, оны жүзеге 

асырғаннан кейін де қабылданған шаралар жүйесін қамтиды. 

Тәуекелдерді басқару принциптері стратегиялық және тактикалық 

мақсаттарға негізделеді: 

• стратегиялық мақсаттар үшін жалпы қоғамның әл-ауқатының ең жоғары 

деңгейіне қол жеткізуге ұмтылыс білдіреді 

• тактикалық мақсатта халықтың қауіпсіздігін, өмір сүру ұзақтығын 

арттыруға тырысады. 

Тәуекелдерді басқару үдерісінде шешілетін негізгі міндеттер төмендегі 

суретте берілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.1 сурет - Тәуекелдерді басқару мақсаттары 

 

Қауіпсіздік талаптарына байланысты тәуекелді талдау, оның рұқсат 

етілген шектерін белгілеу және басқару шешімдерін қабылдау үшін мыналар 

қажет: 

• бар қауіп көздерін және ықтимал жойылу қаупі бар  нысандардың жай-

күйін жедел бақылауға мүмкіндік беретін ақпараттық жүйенің болуы; 

• тәуекел көздері болып табылатын баламалы жобалар мен 

технологиялардың қауіпсіздігін сараптау және салыстыру; 

• қауiпсiздiктi арттырудың техникалық-экономикалық стратегиясын 

әзiрлеу және тәуекелдiң шамасын басқару және оны экономикалық және 

Тәуекелдерді басқару 

Тәуекелді табу, тану Тәуекелді талдау Тәуекелді азайту 

(қорғау, қауіпсіздікті 

қатамасыз ету) 

шаралары 

Тәуекел факторлары 
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экологиялық тұрғыдан қолайлы деңгейге дейiн төмендету үшiн оңтайлы 

шығындар құрылымын анықтау; 

• тәуекелдік болжамдар жасау және техногендік және қоршаған ортаға 

келтірілген залал санының өсуі тоқтатылатын тәуекел деңгейін аналитикалық 

анықтау; 

• көрсетілген функциялар мен шешім қабылдау процедураларын 

орындауға арналған ұйымдық құрылымдарды, сараптамалық жүйелерді және 

нормативтік құжаттарды қалыптастыру; 

• тәуекелдерді объективті бағалауға назар аудару мақсатында техногендік 

және экологиялық тәуекелдер деңгейі туралы қоғамдық пікірге әсер ету және 

ғылыми деректерді ілгерілету. [11] 

Тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелге мақсатты ықпал ете алатын 

бірқатар үдерістер  мен әрекеттерді жүзеге асыруды қамтиды 

Кәсіби тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптеріне мыналар жатады: 

1. Қолайсыз жағдайлардың алдын алу принципі 

Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) ұсынымдарына сәйкес кәсіптік 

тәуекелдердің алдын алу бойынша шаралар кешенін таңдау кезінде келесі 

басымдықтарды басшылыққа алу қажет: 

•    қауіпті факторды немесе тәуекелді жою (тәуекелдерді толық жою); 

• ұжымдық қорғаудың техникалық құралдарын немесе ұйымдастыру 

шараларын қолдану арқылы олардың көздеріндегі тәуекелдер деңгейін шектеу 

(өсуіне жол бермеу) яғни, қауіпті факторлармен немесе олардың көздеріндегі 

тәуекелдермен күресу; 

• қауіпсіз жұмыс жүйелерін қолдану арқылы тәуекел деңгейін рұқсат 

етілгенге дейін төмендету (төмендету), сондай-ақ зиянды және қауіпті 

өндірістік факторлармен жанасудың жалпы уақытын әкімшілік шектеу 

шаралары (уақыт бойынша қорғау); 

• қалдық тәуекелді сақтай отырып, жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) 

пайдалану. 

Кәсіби тәуекелдің алдын алу шараларына сонымен қатар мыналар жатады: 

• еңбек жағдайларын үнемі бақылау; 

• қызметкерлердің денсаулық жағдайын тұрақты бақылау (міндетті 

медициналық тексерулер, диспансерлік бақылау топтары, мақсатты 

медициналық тексерулер және т.б.); 

• Қорғаныс құралдары мен ЖҚҚ пайдалануды жүйелі бақылау; 

• қызметкерлерді денсаулыққа зиян келтіру қаупі, қажетті қорғаныс және 

алдын алу шаралары туралы жүйелі түрде хабардар ету; 

• салауатты өмір салтын насихаттау (жаман әдеттермен күресу, дене 

шынықтыру, кәсіптік-бағдарланған спорт, рационалды тамақтану, дұрыс еңбек 

және демалыс режимі және денсаулықты жақсарту және еңбекке қабілеттілікті 

қалпына келтірудің басқа да шаралары). 
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8.2 cурет - Тәуекелдерді басқару жүйесі 

 

 

2. Жағымсыз оқиғалардың салдарын азайту принципі 

Жағымсыз оқиғалардың (болуы мүмкін қауіптердің) салдарын барынша 

азайту қағидаты авариялық жағдайлардың алдын алу, оларға дайын болу және 

олардың салдарын жоюдан тұрады. 

Осы қағидатты іске асыру бойынша әзірленген іс-шаралар: 

* авариялық жағдай туындаған кезде қолда бар қажетті ақпарат, ішкі 

байланыс жүйелері және авариялық жағдай салдарын жоюды үйлестіру жұмыс 

аймағындағы барлық адамдарды қорғауды қамтамасыз ететініне кепілдік беру; 

Жоспарланған немесе орын жағдайлардың 

шамасын анықтау 

Таңдалған нұсқаға 

арналған жұмыстарды 

іске асыру 

Тәуекелді талдау   Шешім қабылдау 

өлшемдерін анықтау 

(тәуекел  қолайлы 

деңгейлері 

Талдау нәтижелерін шекті мәндермен салыстыру 

Тәуекелді азайтудың әрбір нұсқасының шығыны 

мен тиімділігін бағалау 

Тәуекелді азайту нұсқаларын іздеу 

Нұсқаларды салыстыру 

Тімді нұсқаны тандау 
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* авариялық жағдай туындаған кезде тиісті құзыретті органдар мен 

авариялық қызметтерге ақпарат беруге, олармен сенімді байланысты 

қамтамасыз етуге міндетті; 

* зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді және мүмкіндігінше 

психологиялық қолдау көрсетуді, өртке қарсы іс-шараларды жүргізуді және 

барлық адамдарды қауіпсіз аймаққа көшіруді көздеу; 

* ұйымның барлық қызметкерлеріне нақты авариялық жағдайларға 

жақындатылған жағдайларда тұрақты жаттығулар өткізуді қоса алғанда, 

авариялық жағдайлардың алдын алу, оларға әзірлікті қамтамасыз ету және 

олардың салдарларын жою бойынша тиісті ақпаратты және оларды дайындауға 

мүмкіндік беру (авариялық жағдайлардың алдын алу, оларға әзірлікті 

қамтамасыз ету және олардың салдарларын жою жөніндегі іс-шаралар сыртқы 

авариялық қызметтермен және басқа да құзыретті органдармен келісілуі тиіс). 

 

Қызметкерлердің еңбек жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

негізгі әдістері: 

* Өндірістік (жұмыс) ортаны және еңбек процесін қалыпқа келтіру. 

* Технологиялық процестерді үздіксіз жетілдіру. 

* Жабдықтарды, машиналарды, механизмдерді, агрегаттарды және т. б. 

тұрақты жаңғырту. 

* Таралу аймағын қоса алғанда, қауіп көздерін жою, шектеу немесе азайту. 

* Ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын ұтымды пайдалану. 

* Өзге де тиімді әдістер мен іс-шаралар. 

 

Аталған қағидаттар, әдістер мен іс-шаралар кәсіптік тәуекелдерді басқару 

жүйесінің элементтері болып табылады, ол ұйымдық-құқықтық мәртебесі мен 

меншік нысанына қарамастан кез келген ұйымда еңбекті қорғауды басқару 

жүйесінің қажетті компоненті дегенді білдіреді. 

Кәсіби тәуекелдерді басқару жүйесін сәтті қолдану ұйымның осы салада 

қабылданған басқару шешімдерін орындау қабілетіне байланысты. 

Кәсіби тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс берушінің, қызметкерлердің 

және басқа да мүдделі тараптардың еңбек жағдайларын жақсартуда және 

жұмысшылардың денсаулығын сақтауда белсенді өзара әрекеттесуін 

қамтамасыз етуі керек. [11] 

 

8.2. Деминг циклі 

 

Деминг циклі (ағылшынша Deming Cycle – сапа шеңбері) өнім мен 

өндірістік үдерістерді жетілдіру, жекелеген тораптар мен нысандарды 

оңтайландыру үшін тұрақты реттеу шеңбері болып табылады. Бұл шеңбер жиі 

PDCA циклі деп аталады. PDCA циклі (План-Орындау-Тексеру-Әрекет ету: 

Жоспарлау - Орындау - Тексеру - Орындау) сапаны үздіксіз жақсартудың 
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кеңінен қолданылатын әдісі. Цикл кезеңдерінің визуалды айналмалы 

графикалық интерпретациясына байланысты әдістің екінші атауы - Деминг 

циклі. 

Өндіріс үдерісіне дейін, оның барысында және одан кейін тұрақты 

тексерулер, сапа үшін жауапкершілікті тәрбиелеу және ең алдымен өндіріс 

үдерісін үздіксіз тексеру арқылы компаниядағы әртүрлі үдерістердегі 

әлсіздіктерді анықтауға болады. PDCA ақаулардың себептерін дәл анықтауға 

және ақауларды жоюға дейін бүкіл үдерісті қолдауға қызмет етеді. 

 

 

 

 
 

8.3 сурет - Сапа шеңбері (Деминг циклі) 

 

Деминг циклінің кезеңдері 

Сапа шеңбері келесі қадамдарды қамтиды: 

    Жоспарлау. Қайта құру басталғанға дейін әрекеттерді жоспарлау керек. 

Бұл қадам нақты жағдайды талдауды жақсарту мүмкіндігі туралы ақпаратты, 

сондай-ақ жоспарлау тұжырымдамасын әзірлеуді қамтиды. 

Орындау. Бұл қайта құрудың жалпы тұжырымына сәйкес келмейтін, тез 

және қарапайым құралдардың көмегімен бұрын қабылданған тұжырымдаманы 

апробациялауға, сынауға және оңтайландыруға арналған әрекет бағытының 

атауы. 

    Бақылау. Мұнда шағын процесте жүзеге асырылатын нәтиже 

бақыланады және жақсартулардың жаңа стандарт ретінде кеңінен таралуы үшін 

мұқият тексеріледі. 

Жоспарлау: Мәселелерді анықтау. 

Оларды шешудін жолын табу. 

Шараларды жоспарлау 

Өмірге енгізу: Нәтижелер 

құжатталады және тәжірибеге 

енгізіледі (мысалы: өндірістік 

үдерістердін сипаттамасына қосу 

жолымен) 

Бақылау тексеру  

Тексеру жүргізу  

Тексеру нәтижелерін бағалау 
 

          Жузеге асыру  

          Шаралар қабылдау 
 

Аудит .үдерістері 
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    Іске асыру. Бұл қадамда жаңа тұжырымдама енгізіліп, құжатталады 

және сәйкестігі жүйелі түрде тексеріледі. Бұл әрекеттер үдерістердің  

құрылымы мен ағынындағы негізгі өзгерістерді қамтуы мүмкін. Жақсартулар 

қайтадан жоспарлау қадамынан басталады. 

ISO 9004 сапа менеджменті жүйесінің стандарттары (1-бөлім) өнімнің 

өмірлік циклін сапа шеңбері ретінде сипаттайды. Өнімнің өзіндік өмірлік 

циклі бар. Тауар идеясы пайда болған сәттен бастап оның пайда болуына 

және сатылымнан алынуына дейін өнім бірнеше кезеңнен өтеді. Әрбір 

кезеңде өнімнің сапасына әсер ететін іс-шаралар жүргізіледі. Өнімнің 

өмірлік циклі мен сапа шеңберінің арасындағы байланыс 2-суретте 

көрсетілген. Өнімнің өмірлік циклінің сапа шеңбері де өндірістік 

үдерістердің  үлгісі болып табылады, олар тұтынушының қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын болады. Өнімнің өмірлік 

циклінің әр кезеңінде сапа нормаларымен анықталатын белгілі бір сапа 

талаптары бар. 

Бұл жерде әңгіме өнімді өткізу мен маркетингте клиенттің өнімдеріне, 

қызметтеріне қойылатын талаптарды анықтау туралы болып тұр. 

Нарықтағы зерттеулер негізінде немесе өнімнің қажетті көрсеткіштерін 

бірлесіп әзірлеу арқылы (техникалық тапсырма, өнімге қойылатын 

талаптардың сипаттамасы, клиенттердің талаптарының кешені) 

клиенттердің тілектерін неғұрлым нақты анықтауға болады. 

Өнімді әзірлеу және жобалау барысында өнімнің ерекшеліктерін 

анықтағаннан кейін қажетті сапа стандарттарын қалай орындауға болады 

деген сұраққа жауап беру керек:  

Қажетті сапаға қол жеткізу үшін сатып алынатын материалдар, 

жартылай фабрикаттар қандай бастапқы сапамен ұсынылатындығы, олар 

тұтынушы үшін түпкілікті өнімге қойылатын талаптарға қаншалықты 

сәйкес келетіндігі түпкілікті өнімнің сапасына үлкен әсер етеді! 

Өндірістің негізі - ол тұтынушы көрсеткен түпкілікті өнімнің барлық 

көрсеткіштерін орындай алатындығында. Мұны істеу үшін өнімді дайындау 

алдында, кезінде және одан кейін сапаны тексеріңіз. 
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8.4. сурет - Өнімнің өмірлік циклі сапа шеңбері ретінде 

Сақтау, қоймаға жинау және жөнелту саласы үшін өнімнің жақсы 

сапасын қамтамасыз ететін стандарттар болуы керек. Мысалы, кейбір 

өнімдерді қоймаға  жинау және сақтау кезінде жоғары қысым мен жоғары 

температура өнімнің қаптамасының зақымдалуына әсер етеді. Өнімдерді 

тасымалдау кезінде сапаны қамтамасыз ету үшін белгіленген нормалар 

шегінде тасымалдау ережелері де келісіледі. 

Өнімнің сапасын қамтамасыз ету өнімді тұтынушыларға берумен 

аяқталмайды. Ең бастысы - клиенттің қанағаттануы және жеткізушілердің 

жағдайын үнемі жақсарту. Сонымен қатар, олар тұтынушылар өнімді 

практикалық қолдану кезінде өнімнің сапасын зерттейді. Өнімді пайдалану 

кезінде оның сапасының көрсеткіші жақсы болуы шағымдарды басқару 

болып табылады. Өнімнің кемшіліктері өндіруші кәсіпорындағы өнім мен 

процестерді жақсарту үшін маңызды ақпарат пен мәліметтер береді. [12] 
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8.3. Дюпон корпорациясының философиясы  

 

1802 жылы АҚШ-тың Делавэр штатындағы Уилмингтон қаласында 

құрылған Du Pont компаниясы өз қызметін қару-жарақ өндірісінен бастады. 

Оның жұмысының алғашқы кезеңінде болған бірнеше жарылыстар компания 

басшылығына кәсіпорынның  жетістігі үшін қауіпсіздік техникасының 

маңыздылығын түсінуге мәжбүрледі. Компания басшылығы қауіпсіздіктің 

жаңа философиясын жасады: бір жағынан, жазатайым оқиғалар үшін 

кәсіпорынның жоғарғы басшылығына ерекше жауапкершілік жүктелді, екінші 

жағынан, барлық қызметкерлер өндіріс аумағында тұруға міндетті болды. 

Осылайша, еңбек қауіпсіздігі әркімнің жеке қамқорлығына айналды. Du Pont 

бүгінде әр қызметкер өзінің өндірістік қауіпсіздігі үшін ғана емес, сонымен 

қатар әріптестерінің қауіпсіздігі үшін де жауап беретін принципті ұстануды 

жалғастыруда. Осылайша, қауіпсіздік корпоративтік мәдениетке айналды, ал 

оның көрсеткіштерінің  жоғары болуы корпоративтік мақсатқа айналды. 

Қауіпсіздік техникасы жалпы корпоративтік бағдарлама ретінде қабылданғаан 

жағдайда қауіпсіздікке деген осындай көзқарас елеулі нәтижелерге әкеледі. 

Бүгінгі таңда өнеркәсіптегі жарақаттанудың орташа деңгейі жылына 1 000 

қызметкерге шамамен 50 күндік уақытша еңбекке жарамсыздықты құрайды 

(ұзақтығы қатарынан 3 күннен асатын еңбекке жарамсыздық ескеріледі). Du 

Pont фирмасында бұл көрсеткіш шамамен 0,3 күнге тең. 

 

  
 

8.5 сурет - Оқиғалар пирамидасы 

Өлім жағдайы 

 

 

Ауыр НС 

 

 

Жеңіл НС 

 

 

Жеңіл жарақат 

 

Қауіпті ірекет/ қауіпті 

жағдай 

Оқиғалар пирамидасы 
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Дюпондардың жаңашылдығы өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізі олар 

басқаруға міндетті адамдардың қауіпсіз мінез-құлқын жасады. Әр жұмысшы 

өндіріс пен еңбек қауіпсіздігіне жауап беруі керек 

Дюпон қауіпсіздік бөлімінің қорытындыларын апаттар статистикасына 

негізделген Дюпон-Хейнрихтің әйгілі «оқиғалар пирамидасы» растайды. 

 

Қауіпсіздік бағдарламаларының негізінде «DuPont-тың он қағидасы» деп 

жатыр. 

1. Жарақаттану мен оқиғалардың орын алу себебін олардың алдын алу 

арқылы жою болады. 

2. Қызметкер-қауіпсіздіктің негізгі элементі. 

3. Басшылық техника қауіпсіздігіне жауап береді, өйткені менеджерде бұл 

үшін қажетті ресурстар бар және бағдарламаның маңыздылығын әр 

қызметкерге жеткізуі керек. 

4. Қауіпсіздік техникасы талаптары мен ережелерін нақты орындау — 

қызметкердің жұмыс орнын сақтап қалудың басты шарты. 

5. Басшылықтың негізгі міндеті техника қауіпсіздігінің аудитін жүргізу. 

Басшылар қауіпсіздік жүйесінің тиімділігін бағалау, проблемалар мен 

кемшіліктерді анықтау үшін өз кәсіпорындарын тексереді. 

6. Барлық оқиғалар мен жазатайым оқиғалар тергеледі. Тергеудің мақсаты 

кінәлілерді іздеу емес, себептерін анықтау. 

7. Барлық қызметкерлер қауіпсіздік техникасы ережелері мен талаптары 

бойынша оқытудан өтуі тиіс. Ол үшін сізге жеке қорғаныс құралдарын 

қолданудың жолдарымен және әдістерімен таныстыратын арнайы оқу 

бағдарламалары қажет. 

8. Тұрмыста қауіпсіздік техникасын сақтаудың  маңыздылығы  жұмыс 

орнындағыдай болуы керек.  

9. Кемшіліктерді, әсіресе қауіпсіздік жүйесінде анықталған кемшіліктерді 

тез жою керек. 

10. Қауіпсіздік ережелерін сақтаудың жақсы көрсеткіштері сәтті бизнестің 

сәтті жүріп жатқандығын көрсетеді. Жарақаттану кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігіне нұқсан келтіреді, оның имиджіне теріс әсер етеді. 

 

9. Тәуекелдерді басқаруға кешенді көзқарас, стандарттар. 

 

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізін қалау үшін негіз ретінде жалпы 

қабылданған тәсілдердің бірін таңдау қажет: 

Белсенді – бар қауіп-қатерлерге барынша бақылау орнату, еңбекті 

қорғауды басқару жүйесін қолдауға инвестиция салуды қамтиды. 

Бейімделу – белгісіздіктердің бір бөлігін ғана бақылауға мүмкіндік беретін 

өндірістік әрекеттің сыртқы жағдайларға бейімделуі. 
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 Консервативті – ықтимал апаттарды локализациялау, олардың 

кәсіпорынның жұмысына әсерін бейтараптандыру, бұл ретте қауіптерді 

басқару шығындары минималды, бірақ ықтимал зиян өте жоғары болуы 

мүмкін. 

 Кешенді немесе біріктірілген – бірнеше тәсілдердің үйлесімі тәуекелдерді 

басқаруда жоғары икемділікті қамтамасыз етеді, бірақ мұндай жүйені әзірлеу 

үшін инвестиция қажет. Жалпы, барлық тәсілдер өміршең. Бірақ кешен ең 

әмбебап және тиімді, дегенмен оны жүзеге асыруға кететін шығындар жоғары. 

Ол әдетте ірі компанияларда, әсіресе өнеркәсіпте қолданылады. 

Тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған тәсілі – белгісіздіктерді 

болжау, анықтау және бағалау және тұтастай алғанда қауіпсіздік тәуекелдерінің 

динамикалық өзгерінің бүкіл жиынтығын басқару үшін ұйымның барлық 

ұйымдық, материалдық, зияткерлік, адамдық және басқа ресурстарының 

мақсатқа сай үйлесімі. Тәуекелдерді басқарудағы кешенділік әрбір тәуекелді 

бөлек емес, жиынтық тәуекелді басқаруға бағытталған. Тәуекелдерді 

басқарудың кешенді тәсілі тәуекелдерді басқару құралдарын таңдауға да тән. 

Тәуекелдерді кешенді басқару кәсіпорынның барлық салаларын қамтитын 

үздіксіз үдеріс ретінде сипатталады, оған әртүрлі басқару деңгейлеріндегі 

қызметкерлер тартылады. Тәуекелдерді кешенді басқару кәсіпорынға өзінің 

стратегиялық мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді және тәуекелдерді 

басқару жүйесі мен кәсіпорынды жалпы басқару бір нәрсе дегенді білдіреді. 

Бұл тәсіл барлық қызметкерлерді, әсіресе менеджерлерді тәуекелдерді 

басқаруға бағыттау және оларды тәуекелдерді басқару үдерісіне тарту болып 

табылады. 

Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету тәсілдері күрт өзгерді. Бір жағынан, қауіпсіздік саясатындағы ұйымдық 

факторлар барған сайын маңызды бола түсуде, екінші жағынан, ұйымдардың 

өкілдеріне қатысты қауіпсіздік күрт өзгерді. Қауіпсіздікті бағалау кезінде 

машиналар мен механизмдердің конструктивтік ерекшеліктеріне емес, ұйым 

мәдениеті, мінез-құлықтың өзгеруі, ұйымның белгілі бір мақсаттар мен 

міндеттерге жауапкершілігінің жоғарылауы немесе міндеттемесі сияқты 

факторларға назар аударылған кезде белгілі бір тенденциялар пайда болды. 

Сайып келгенде, бұл Батыста ұлттық сапа стандарттарының дамуына әкелді, 

олар ISO 9000-1994 сериясының халықаралық сапа стандарттары, ал жақында 

ISO 9000-2000 болып қалыптасты. 

Шығындарды азайту және сапаны жақсарту үшін күреске 

компаниялардың барлық құрылымдық бөлімшелері тартылғандықтан, кейіннен 

сапа менеджменті жүйесінің элементтері қоршаған ортаны басқару жүйесін 

(ISO 14000-1996), ал кейіннен ол еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесін құру үшін 

пайдаланылды.  

Шетелдік компаниялардың көпшілігі қауіпсіздікті басқару жүйелерінің 

элементтерін (мысалы, саясат немесе бақылаудың қандай да бір түрі) 
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орнатқанымен, олар жиі бөлшектеніп, біртұтас өзара әрекеттесетін жүйені құра 

алмады. Осыны ескере отырып, 1991 жылы Ұлыбританияның Қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау жөніндегі Атқарушы комитеті (осы саладағы заңнаманы іске 

асыруға жауапты мемлекеттік орган) Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 

тиімді басқару жөніндегі нұсқаулықты (HSG65) әзірледі. 

HSG65 жан-жақты болды және әртүрлі компанияларға тәуекелдерді 

басқару жүйелерін әзірлеудің тиімді үлгісін ұсынды. Дегенмен, бұл құжат тек 

нұсқаулық деңгейінде ғана болды және ол өз жұмысында Ұлыбританияның 

қауіпсіздік заңнамасын сақтауға тырысқан Ұлыбританиялық компанияларға 

арналды. 

Қызметкерлердің көпшілігіне  өкілеттілік пен басшылыққа құқықты  

қамтамасыз ету мақсатында Британдық Стандарттар Институты денсаулық пен 

қауіпсіздікті басқару жүйелерін енгізу бойынша жалпы нұсқаулықты әзірледі 

және оны BS8800 деп аталатын нұсқаулық құжатта ұсынды. Бұл нұсқаулықта 

екі түрлі тәсіл қабылданған, бірі HSG65, екіншісі халықаралық сипаттағы ISO 

14001. Осыған байланысты Британдық Стандарттар Институты әртүрлі 

елдердің жетекші сертификаттау органдарымен бірлесіп OHSAS 

спецификациясын әзірледі. 18001: 1999 талаптарына сәйкес кез келген 

ұйымның қауіпсіздікті басқару жүйелерін бағалау және сертификаттау мүмкін 

болды. 

Қазіргі уақытта OHSAS әлемнің көптеген елдеріндегі компаниялар үшін 

өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды басқару жүйелері бойынша 

басқарушы құжаттардың бірі болып табылады. Оның артықшылығы - OHSAS 

ISO 14001 және ISO 9001 стандарттарымен үйлесімді етіп жасалған. 

ISO 14001 қоршаған ортаны басқару жүйелерінің халықаралық стандарты 

болып табылады және осы стандартта қолданылатын менеджмент жүйелеріне 

көзқарас халықаралық ауқымда ұзақ даму жолына ие, оның дамуы қорғаныс 

және сапа менеджменті жүйесінің стандарттарын қабылдаудан басталды. [7] 

  

10. Тагути бойынша сапа философиясы тәуекелдерді басқару әдісі 

ретінде 

 

Геничи Тагути (Genichi Taguchi) өнімнің дизайны мен өндіріс үдерістерін 

оңтайландыру арқылы компанияның экономикалық көрсеткіштері мен өнім 

сапасын жылдам арттыруға бағытталған инженерлік және статистикалық 

әдістерді біріктіретін өз жүйесін әзірледі. 

Жалпы философияны да, сапаны басқарудың практикалық құралдарының 

жиынтығын да қамтитын бұл әдістеме «Тагути әдістері» деп аталады. 

Сапа философиясын (Тагути бойынша) келесі негізгі постулаттар негізінде 

қарастыруға болады: Біз сапаға әсер етпей, шығындарды төмендете алмаймыз; 

Біз шығындарды өсірмей сапаны жақсарта аламыз; Біз сапаны жақсарту 

арқылы шығындарды азайта аламыз; Біз өзгермелілікті азайту арқылы 



65  

шығындарды азайта аламыз, бұл автоматты түрде жоғары сапа мен тиімділікке 

әкеледі. 

Тұжырымдаманың негізгі мақсаты немесе оны көбінесе Тагути 

философиясы деп атайды, оның құнын төмендете отырып, сапаны жақсарту 

болып табылады. 

Дәстүрлі түрде статистикалық әдістерде сапа мен өзіндік құн бөлек 

қарастырылды, сапаны негізгі фактор деп санады. Бастапқыда жобалау 

кезеңінде зиянды сапалық сипаттамалар анықталып, олардың таралуы 

зерттеліп, белгіленген шектен шықпаса, сипаттамалар қабылданды. Содан 

кейін алынған сипаттамаларға сүйене отырып, өнімнің өзіндік құны есептелді. 

Егер ол көрсетілген мәннен жоғары болып шықса, онда дәйекті жуықтау 

әдісімен сапа деңгейі мен өзіндік құны есептелген мәнге жақындайтындай етіп 

түзетілді. 

Керісінше, Тагути әдісімен есептеу кезінде экономикалық фактор (құн) 

негізгі болып саналады. Тагути сапаны белгілі бір өнімді өндіріп, тұтынушыға 

жібергеннен кейін қоғамның қалтасы көтеретін шығындармен өлшеуді 

ұсынады. Құн мен сапа сапаны жоғалту функциясы деп аталатын жалпы 

сипаттамамен байланысты және бұл ретте шығындар тұтынушы тарапынан да 

қарастырылады (авариялар, жарақаттар, істен шығулар, өз функцияларын 

орындамау және т.б. ықтималдығы) және өндіруші тарапынан (уақыт, күш, 

энергия, уыттылық және т.б.). Дизайн екі тарапты қанағаттандыратындай етіп 

жасалған. 

Тагути концепциясы бойынша (9.1 сурет) параметрі төзімділік өрісінің 

ішіне түсетін өнімнің сапасы оның номиналды мәнге жақындығына 

байланысты: параметр мәні номиналды мәнмен сәйкес келгенде, онда 

тұтынушы кәсіпорынның ғана емес, бүкіл қоғамның шығыны нөлге тең; қисық 

бойымен әрі қарай жылжыған сайын олар көбейе бастайды. 

Осылайша, әрқашан өнімнің сипаттамалары көрсетілгендерден 

ерекшеленетін кезде, тіпті егер олар төзімділік өрісінің шегінен шықпаса да 

ысыраптар болады. Тагути тұжырымдамасы бойынша сапа неғұрлым жоғары 

болса, соғұрлым қоғамның жоғалтуы азаяды.  
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10.1 сурет - Сапаны жоғалту функциясы 

 

Көп жағдайда сапаның төмендеуін квадраттық функция ретінде анықтауға 

болады - мұндай өнімдерден туындаған шығын сипаттаманың номиналды 

мәннен ауытқу квадраты ретінде артады. 

Тагути концепциясы өнімнің өмірлік циклін екі кезеңге бөледі. Біріншісі 

жаппай өндірістің басталуына дейінгі барлық нәрселерді қамтиды (зерттеу 

және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, жобалау, тәжірибелік өндіріс 

және жөндеу). Екінші кезең – сериялық түрде өндіру және пайдалану. Негізінен 

екінші кезеңде, дәлірек айтсақ, жаппай өндіріс жағдайында сапаны бақылауды 

қарастыратын қабылданған тәсілден айырмашылығы. Тагути сапаның негізі 

өнімнің өмірлік циклінің басында (және неғұрлым тез болса, соғұрлым жақсы) 

қаланады деп санайды. Осыған байланысты сапа мәселелерін зерттеуде ең 

бастысы өнімнің өмірлік циклінің бірінші кезеңіне ауыстырылады. Бұл тәсіл 

осы кезеңде жұмысты өнім сипаттамаларының мәндері жетілмеген 

технологияға, шикізаттың біркелкі еместігіне, қоршаған орта жағдайларының 

өзгеруіне және өндіріс пен пайдалануда сөзсіз басқа да кедергілерге 

байланысты шашырауға барынша аз сезімтал болатындай етіп құруға 

мүмкіндік береді. . 

Тагути әдістері - бұл өнімді әзірлеу кезінде тек берілген номиналды 

құнмен ғана емес, сонымен қатар осы номиналды құнның айналасындағы ең аз 

айырмашылықпен өнімдердің шығарылуын қамтамасыз етуге бағытталған 

әдістердің тұтас жиынтығы және мұнда әртүрлі сыртқы әсерлердің ауытқу 

көлемі барынша аз болуы керек.  
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10.2 сурет - Тугути әдісінің жеті негізгі тармағы 

 

Сапаны жақсарту философиясы 

• Сапалы өнім шығарылуы керек және ол тексеру кезінде ғана табылмауы 

керек 

• Ең жоғары сапаға мақсатты өлшемге жақындаған кезде қол жеткізіледі. 

Өнімнің дизайны бақыланбайтын факторлардың әсерін болдырмайтындай етіп 

жасалуы керек. 

• Сапа бағасы, мақсатты мәннен ауытқу функциясы ретінде, өнімнің бүкіл 

өмірлік циклінде зерттелуі керек. 

Сапаны қамтамасыз ету - үздіксіз үдеріс 

Өнім сапасы туралы деректер өнімнің бүкіл өндірісі мен кепілдік мерзімі 

уақытында да жиналуы керек. 

Ұзақ уақыт бойы өнім деректерін қарау арқылы қалыпты емес үдеріс 

әрекетін немесе берілген параметрдің мақсатты мәннен ауытқуын анықтауға 

болады. 

Нәтижелерді тексеру, сынықтар, жөндеу, қайтару, ауыстыру, кепілдік 

қызмет көрсету және т.б. шығындары туралы ақпаратты салыстыру арқылы 

жаңа өнімдерді және оларды бақылау әдістерін әзірлеу кезінде қажетті түзету 

әрекеттері жасалуы мүмкін. [13] 

 
 

Белгілі бір өнімді тұтыну 

нәтижесінде қоғамға  

келтірілген жиынтық 

шығындар өндірілен өнім 

сапасының маңызды өлшемі 

Берілген шамаларға қатысты 

алғанда өнімнің жұмыс 

сипаттамасынан ауытқүды 

ұдайы төмендету сапаны 

жақсартудың тұрақты 

бағдарламасына кіреді 

Бәсекелі экономика 

жағдайында бизнесте 

тұрақтап  қалу үшін, ұдайы 

шығындарды азайтып, өнім 

сапасын арттыру қажет 

Өнімді пайдалану кезіндері 

ауытқуларға байланысты 

болатын тұтынушлардың 

шығындары, әдетте, өнімнің 

жұмыс сипаттамаларынан 

ауытқудың квадратына 

пропорционалды 

Дайын өнімнің сапасы мен 

құны көп жағдайда оны 

шығаруға дайындау мен 

жасап шығару үдерістеріне 

тәүелді 

Өнімді пайдаланудағы 

ауытқуларды өнім өлшемін 

көрсететін жұмыс 

смпаттамаларына сызықтық 

емес тәуелдіктерді 

пайдалану арқылы азайтуға 

болады 

Өнімді пайдаланудағы ауытқуларды 

төмендеуге әсер өлшемдері 

сәйкестендіру үшін статистиқалық 

жоспарланған тәжірибелердің 

нәтижелері қолданылуы кереқ 
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10.3 сурет - Сапа кепілдігі 

 

Тагути әдістерінің жалпы сипаттамасы 

Г.Тагути әзірлеген немесе бейімдеген негізгі әдістер 

• Эксперименттерді жоспарлау. 

• Сапаны жоғалту функциясын пайдалана отырып, шығындарды қадағалау 

арқылы үдерісті басқару. 

• Үдерісті сенімді басқаруды әзірлеу және енгізу. 

• Өндіру алдында өнімдер мен үдерістерді мақсатты оңтайландыру 

(үдерісті бастамас бұрын бақылау). 

• Өнімдердің, қызметтердің, үдерістер  мен жүйелердің оңтайлы сапасын 

қамтамасыз ету үшін жалпыланған Тагути сапа философиясын қолдану. 

Артықшылығы 

Бір мезгілде сапаны жақсарту және өндіріс шығындарын азайту арқылы 

бәсекелестіктегі артықшылықтарды қамтамасыз ету. 

Кемшіліктері 

Ықтималдық және статистикалық әдістерге негізделген үдерісті 

бақылауда Тагути әдістерін кеңінен қолдану бағалау объектілеріне қойылатын 

талаптардың жоғары динамикасы және аналогтарының жоқтығы жағдайында 

әрқашан дұрыс бола бермейді. 

Нәтиже 

Бәсекеге қабілетті өнім шығару. 
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11. Еңбек қауіпсіздігін арттырудың психологиялық қайнар көздері 

 

ДДҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша – 

қазіргі уақытта жазатайым оқиғалардан болатын өлім-жітім жүрек-қан 

тамырлары және онкологиялық аурулардан кейін үшінші орында тұр. 

Дегенмен, негізінен егде жастағы адамдар табиғи себептерден қайтыс болса, 

жазатайым оқиғалардың құрбандары, әдетте, 15 пен 36 жас аралығындағы ер 

адамдар. Еңбекке жарамды халықтың бұл шығынының ауқымы адамзаттың өзі 

жасаған технологиялық өркениетпен үздіксіз соғыс қимылдарын жүргізуімен 

салыстыруға болады. Мысалы, АҚШ-та күн сайын жазатайым оқиғалардан 55 

адам қайтыс болып, 8,5 мың адам мүгедек болып қалады. Орташа алғанда 

Германияда әр 13 секунд сайын бір жазатайым оқиға орын алады, әрбір 3 минут 

сайын бір адам еңбекке қабілеттілігін толық жоғалтады, әрбір 2,5 сағат сайын 

өліммен аяқталатын жарақаттар орын алады. 

Технологиясы дамыған елдерде жыл сайын әрбір оныншы жұмысшы 

жарақаттың құрбанына айналады, соның салдарынан жалпы жұмыс уақытының 

~ 5% жоғалады. Егер әлемде болып жатқан барлық жазатайым оқиғаларды 

ескеретін болсақ, онда олардың құрбандарының саны жыл сайын 10 

миллионнан астам адамды құрайды, олардың ~ 0,5 миллионы қайтыс болады. 

Мұндай шығындар Швейцария сияқты екі ел халқының санымен бірдей. 

Бұл сандардың драматизмі, әсіресе, жазатайым оқиғалардың 

құрбандарының көпшілігі күнделікті өмірде және жұмыста өмірге қауіп 

төндіретін жағдайларды тудырудың бастамашылары болып 

табылатындығында Сонымен, көптеген сарапшылардың пікірінше, өндірістік 

жарақаттардың 60-90% адамның кінәсінен (технология емес) болады. Ресейдегі 

өндірістердің бірінде жүргізілген арнайы зерттеулер көрсеткендей, өндірістік 

жарақаттардың 76,5% -ында кінәлілер зардап шегушілер, ал 6,1 5 жағдайда - 

олардың әріптестері және тек 10,7% жағдайда техникалық жүйенің 

жұмысындағы ақаулар салдарынан болған жазатайым оқиға. 

Америкалық авторлар Д.Мейстер мен Дж.Рабидоның айтуынша, қаза 

тапқан 100 ұшқыштың 8-ге жуығы ұшақтың ақауынан, 90-ы өз қателерінен, ал 

тек 2-і ғана шайқаста қаза тапқан. 

Өндірістік жарақаттардың жалпы көрінісін 10.1-кестеде келтірілген 

мәліметтермен көрсетуге болады. 

Осыдан түбегейлі маңызды сұрақ туады: 

Неліктен табиғи, өзін-өзі қорғау, өзін-өзі сақтау инстинкті бар адамдар 

өздерінің жарақаттарының себепшісіне  айналады? 

Объективті себептер: 

1. Адам эволюция үдерісінде (20-30 мыңжылдықтар) сырттай мүлдем  

өзгермеген және осы уақыт ішінде жылқы үш саусақты тұяққа ауыстырды. 

Оның үстіне, адамның кейбір физикалық қасиеттері тіпті нашарлаған болуы 

мүмкін: көру және есту қабілеті төмендеді, оның бұрынғы күші мен төзімділігі 
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болмады, дегенмен адам осы кезеңде ағаш сабы бар алғашқы тас балтадан 

ғарышқа ұшуға дейін барды. Ол техникалық жағынан жетілдірілді, бұл қауіптің 

артуына әкелді. 

 

11.1 кесте – Өндірістік жарақаттардың себептері 

 Жаза-

тайым 

оқиғалар 

саны,%:  
 

38 25 22 15 

Себебі Салақтық (есте 

сақтаудың 

жеткіліксіздігі, 

дұрыс әрекет 

жасамау) 

Тәжірибесіз-

дік 

(жылдамдық-

тың болмауы, 

дағдылардың 

жоқтығы, 

жұмыс 

алгоритмін 

дұрыс 

сақтамау) 

Абай-

сыз-

дық  

Еңбек қауіпсіздігін 

сақтамау 

1. Алысты болжай 

алмаушылық 

2.Жеңіл ойлылық 

(терең талдамау) 

3. Қорқақтық 

4. Біреудің ықпалынан 

шыға алмаушылық 

 

 

2. Қателік құнының өсуі. Алғашқы қоғамда адам денесін тікенді 

өсімдікпен тырнап, аяғына тас түсіріп, ағаштан құлайтын, т.б. Ендігі қателіктер 

оған әлдеқайда қымбатқа түседі: адамдар электр тогынан өледі, ауыр заттардың 

соққысынан мүгедек болып қалады, көпқабатты үйлердің үстінен құласа жерге 

емес, асфальт пен бетонға түседі. 

3. Адамның қауіпке бейімделуі 

Жазатайым оқиға – сыртқы қауіптің қасақана әрекетінен немесе өзінің 

қауіпті мінез-құлқынан болады. Бұл жағдайда ағзаның тұтастығы бұзылады 

немесе оның функционалдылығы бұзылады. Жазатайым оқиға - өте күрделі 

және эмоционалды психологиялық көрініс. 

4. Біліктіліктің, құзыреттіліктің жеткіліксіздігі, еңбекті қорғау бойынша 

қажетті білімнің болмауы, сонымен қатар алған білімін қолдана алмау. 

Айта кету керек, ғалымдардың зерттеулері бойынша, жер бетіндегі 

адамдардың үштен екісі психикалық дамуына байланысты жоғары оқу 

орындарында оқи алмайды. Адамдардың 3% - ақымақ; 6% маргиналданған 

(анормальды адамдар, дегенмен оларды қалыпты адамдардан ажырату өте 

қиын); 9%-ға арнайы мектептер қажет; 12% адамдардың ақыл-ойы жеткіліксіз 

дамыған; 24 пайызының  дерексіз ойлау қабілеті дамымаған.  
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Қызметкер – бұл кейде өндірістік жағдайға жеткілікті түрде жауап бере 

алмайтын, әсіресе ережелермен, нұсқаулармен, нұсқаулармен реттелетін 

бірқатар әрекеттерді жылдам орындау қажет болған кезде, өмір мен уақыттың 

кейбір кезеңдерінде осындай психофизикалық күйде болуы мүмкін адам. 

Тұрмыстық мәселелер мен қиыншылықтар, жасырын ауру, қаржылық 

мәселелер, жұмыстағы жолдастармен қақтығыстар, стресс адамдар қандай 

функцияларды орындаса да, қандай лауазымда болса да, олардың жұмысына 

әсер етуі мүмкін. 

Еңбекті қорғау шарасы мыналарға бағытталған болуы керек: 

1. Қауіпсіз құралдарды, заттарды және жұмыс жағдайларын немесе 

тиімдірек қорғаныс құралдарын жасау арқылы өндірістік қауіптілік деңгейін 

төмендету. 

2. Адамдардың жеке қорғану деңгейін олардың неғұрлым қауіпсіз жүріп- 

тұрысын ұйымдастыру арқылы арттыру.  Бұл жерде ең алдымен кәсіби 

жарамдылығы мен психологиялық жағдайы маңызды. 

Кәсіби жарамдылық кәсіби таңдау арқылы жүзеге асырылады. Кәсіби 

іріктеу – адамның кәсіптік жарамдылығын объективті бағалау негізінде 

күрделі, жауапты және қауіпті кәсіптерге оқуға және жұмыс істеуге үміткерлер 

тобынан адамдарды іріктеудің ғылыми негізделген үдерісі. 

АҚШ Ұлттық денсаулық статистикасы орталығының зерттеуі сауалнамаға 

қатысқан 40 000 американдықтардың жартысынан көбі екі апта ішінде «ауыр» 

немесе «орташа» күйзеліске ұшырағанын көрсетті. 

Күйзеліс корпорациялардың экономикалық жағдайын да бұзады. Еңбек 

өнімділігі төмендеп, емделуге кететін шығын көбейіп, ауруға байланысты 

жұмыс уақытының жоғалуы көбейеді. Нақты деректерді алудың айқын 

қиындығына қарамастан, кейбір сарапшылар стресс американдық экономикаға 

жыл сайын 150 миллиард доллардан астам шығын әкелетінімен келіседі. 

Компания қожайындары да жәбірленушілердің талаптары бойынша сот 

шығындарының өсуіне алаңдаулы. Қызметкерлер басшыларының дөрекілігіне, 

қауіпсіздік ережелерін сақтамауына, т.б.  шағымданады. Бұл шағымдар кәсіптік 

ауруларға қатысты шағымдардың жалпы санының 14%-ын құрайды. 

Ортақ нарық елдерінде жүргізілген стрестік зерттеулердің нәтижелері 

көрсеткендей, негізгі себептер: 

• - жұмыстағы мәселелер, отбасылық мәселелер және қаржылық мәселелер 

- 61%. 

• - психологиялық мәселелер – 22%; 

• - ауыр аурулар – 7%. 

Стресс - бұл «ұр да қаш»  деп аталатын табиғи реакцияның өнімі – адамды 

қақтығысқа дайындайтын қарабайыр рефлекс. Адам қандай да бір қауіпке 

немесе тым жүйкесі сыр берген әріптесімен кездескен кезде оның денесі 

адреналин мен гидрокортизон шығарады. Бұл гормондар дененің кейбір 

функцияларын, соның ішінде иммундық жүйенің бір бөлігін, сондай-ақ 
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төтенше қуат көздерін тез қосуға көмектеседі. Бірақ сонымен бірге қанның 

адреналинмен шамадан тыс қанығуына байланысты адамның вегетативті 

жүйесінің реттелуі бұзылып, ол толық неврастеникке айналуы мүмкін. 

 

  
11.1 сурет - Стрестің негізгі себептері 

  

Мұнда жарқын мысал ретінде «өзін-өзі жасаған адам», яғни ««селф-мейд-

мен» (self-made-man),  деп аталады. Өмірін ең алдымен бизнеске арнаған, ойын-

сауықсыз, демалыссыз, отбасы мен достықты елемей өмір сүрген адамды 

американдықтар осылай атайды (ұдайы жұмыста). Көбінесе, елу жасында бұл 

адам кенеттен оның істерінің өздігінен жүріп жатқанын және оларды үнемі 

бақылауда ұстаудың қажеті жоқ екенін біледі. Содан кейін «өзін-өзі жасаған 

адам» өте қиын күйге түседі, оны сол американдықтар «брейкдаун» (break-

down), «бұзылу» деп атайды, бұл кенеттен сүрініп, шұңқырға құлаған адамның 

күйі сияқты нәрсені білдіреді. Дәл осы сезімдер «өзін-өзі жаратқан адамды» ол 

өмірінің көп бөлігін табысқа жетуге арнап одан көп қуаныш алмағанын 

түсінгенде кенеттен баурап  алады.   

«Бұзылу» салдары - созылмалы мигреннің басталуынан алкоголизмге және 

тіпті суицидке дейін қайғылы, әртүрлі жағдайларды тудырады. Испан 

сарапшыларының айтуынша, өз елінде (кәсіби саясаткерлер мен атақты 

әртістерді есептемегенде) бұл дертке шалдыққан басшылардың саны 100 

мыңнан асады. [7] 

Адам қатысатын нақты өндірістік жағдайларда еңбек қызметінің мінсіз 

ағымын қамтамасыз ету әлі мүмкін емес. Төменде көрсетілген және егжей — 

тегжейлі қарастырылған себептерге байланысты адам дұрыс емес (дәл емес, 

қате, уақтылы емес) әрекеттерге, қажетті әрекеттерді өткізіп жіберуге, 

ағаттыққа және т.б. баруы мүмкін. Олардың кейбіреулері еңбек 

көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етпейді; екінші бөлігі өнім сапасына әсер 

етеді; үшіншісі қауіпті жағдай туғызады, одан жазатайым оқиғаға немесе 

апатқа дейін бір қадам. Қате әрекеттердің бұл бөлігі қауіпті әрекеттер деп 

аталады. 

қызметтік мәселелер, отбасылық  
тәжірибе және қаржы мәселелері 
психологиялық мәселелер 
 

ауыр аурулар 
 
басқа жағдайлар 
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Жазатайым оқиғалар мен аварияларды тергеу материалдарын талдау 

психомоторлық актілердің фазалары бойынша жұмысшыларға тән қауіпті 

әрекеттерді  бөліп көрсетуге және топтастыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте 

жұмысшылар мен лауазымды адамдар (басшылар мен мамандар) арасында осы 

іс-қимылдардың жиынтығы мен мазмұнында белгілі бір айырмашылықтар 

анықталды, бұл қызметкерлердің аталған санаттары орындайтын міндеттер мен 

функциялардың айырмашылығымен түсіндіріледі 

 

11.2 кесте - Жұмысшылардың қауіпті әрекеттері 

Психомоторлық 

актілердің фазалары  
Қауіпті әрекеттердің түрлері  

1.Объектіні, жағдайды 

қабылдау   

1. Сигналды, қауіп белгілерін қабылдамау немесе 

дұрыс қабылдамау (қате, баяу). 

2. Ойлау: 

а) жағдайды талдау және 

бағалау; 

б) шешім қабылдау   

2. Жағдайды дұрыс бағаламау. 
3. Дұрыс емес немесе уақтылы емес шешім. 

4. Шешім қабылдамау.  

3. Әрекет 

(психомоторлық 

акт)   

5. Өткізу (тиісті әрекетті, операцияны 

орындамау). 
6. Әрекетті (операцияны) қате (дұрыс емес, қате) 

орындау. 

 
7. Әрекетті өз уақытында жасамау. 
8. Қауіпті әдісті қолдану; тыйым салынған әрекет. 
9. Импульсивті (аффективті, дүрбелең) әрекеттер. 

10. Селқостық (мелшиіп қалу).  

 

11.3 кесте - Басшылар мен мамандардың қауіпті іс-әрекеттері 

Қызмет сатылары   
Адекватты емес әрекеттер 

түрлері 

1. Қабылдау (өндірістік объектілерді, 

жұмыс орындарын тексеру кезінде)  

1. Қауіп белгілерін қабылдамау 

немесе дұрыс қабылдамау (қате, 

баяу). 
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2. Ойлау- объектінің жағдайын, алынған 

ақпаратты жағдайды түсіну: 

- жағдайды, объектінің жай-күйін, 

ақпаратты талдау; 

- жағдайды, объектінің жағдайын 

бағалау; 

- мәселені тұжырымдау; 

- болжам.   

2. Сапасыз талдау. 

3. Жағдайды, объектінің 

жағдайын дұрыс емес бағалау. 

4. Мәселенің дұрыс емес 

тұжырымы. 

5. Нашар болжам, болжамның 

болмауы. 

3. Шешім әзірлеу және қабылдау (іс-

шаралар жоспары, жұмыс кестесі, іс-

қимыл тәртібі, регламент және т.б.)   

6. Қате шешім. 
7. Шешімі уақытында 

қабылдамау. 

8. Шешім қабылдамау. 

4. Шешімдерді іске асыру (іс-шаралар 

жоспары, жұмыс кестесі, іс-қимыл 

тәртібі, регламент және т.б.)  

9. Тиісті өкімдердің болмауы 

немесе уақтылы берілмеуі. 
10. Дүрыс емес, қате бұйрықтар. 

11. Өкімдерді орындамау, сапасыз 

немесе уақтылы орындамау. 

5. Шешімнің (іс-шаралар жоспарының, 

жұмыс кестесінің, іс-қимыл тәртібінің, 

Регламенттің және т.б.) орындалуын 

бақылау   

12. Сапасыз немесе уақтында 

болмаған бақылау.  
13. Бақылау нәтижелері туралы 

уақтылы емес (дәл емес, жалған) 

ақпарат. 

14. Бақылау нәтижелері 

бойынша кері байланыстың 

болмауы немесе уақтылы 

болмауы. 

 

11.3 кесте - Басшылар мен мамандардың қауіпті әрекеттері 

  

Сонымен, жұмысшылар үшін еңбек үдерісінің жекелеген фазаларына тән 

қауіпті әрекеттердің 10 түрі және басшылар мен мамандар үшін 14 түрі 

анықталған.  

Зерттеулер көрсеткендей, кез келген қауіпті әрекет, бір немесе бірнеше 

себептердің нәтижесі болуы мүмкін. Мысалы, қызмет көрсетілетін 

қондырғының жай-күйін дұрыс бағаламау қызметкердің кәсіби білімінің 

жоқтығы немесе науқастық жағдайы немесе осы операцияны орындау үшін 

қажетті уақыттың болмауы немесе қызметкердің техникалық қызмет көрсетуге 

қойылатын талаптарды білмеуінің нәтижесі болуы мүмкін. Өндірістік 
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жазатайым оқиғалар мен жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

материалдарын жалпылау қауіпті әрекеттердің тікелей себептерінің барлық 

алуан түрлілігін себептердің 4 тобына (сыныбына) дейін қысқартуға мүмкіндік 

береді: 

A. Қабілетсіз – бұл қызметкерде осы жұмысқа қажетті білімнің жоқтығын 

білдіреді; тиісті дағдыларды, әдіс-тәсілдерді, меңгермеген. 

Б. Қаламайды, яғни қызметкер бұл жұмысты (операцияны) қалай тиімді 

және қауіпсіз орындау керектігін біледі, бірақ оның қауіпсіздік талаптарын 

сақтауға деген ынтасы жоқ, басқаша айтқанда, орындауға мотивация, 

психологиялық көзқарас жоқ.  

B. Мүмкін емес - бұл қызметкердің шеберлігіне қарамастан, қалауына 

қарамастан, қауіпті әрекетке жол беретін физикалық немесе психологиялық 

күйде екенін білдіреді. 

D. Қамтамасыз етілмеген. Қызметкер белгіленген әрекетті оған қажетті 

жағдайлармен - құралдармен, материалдармен, құрылғылармен, ақпараттармен 

және т.б. қамтамасыз етпеуіне байланысты орындамайды. 

Себептердің алғашқы үш тобы (А, В, С) қызметкердің жеке және тұлғалық 

ерекшеліктеріне (сапалары) байланысты. Жалпы бұл себептерді адам факторы 

деп атайды. 

Тікелей себептердің төртінші тобына жұмыскерге әсер етуші сыртқы 

фактор жатады, басқаша айтқанда, бұл қызметкердің қызметі жүзеге асатын 

өндірістік орта. 

Қауіпті әрекеттердің тікелей себептерінің барлық анықталған төрт тобы, 

өз кезегінде, ұйымдастыру және өндірісті басқару саласына жатқызылуы тиіс 

жоғары деңгейдегі себептердің салдары болып табылады. Әдетте бұл 

себептерді ұйымдастыруға қатысты себептер  ретінде қарастырады. 

11.4 және 11.5-кестелерде жұмысшылар мен басшылардың (мамандардың) 

қауіпті әрекеттерінің тікелей және ұйымдық себептерінің жіктемесі 

келтірілген. 

  

11.4 кесте - Жұмысшылардың қауіпті әрекеттерінің себептері 

 

Себептер 

класы 

Тікелей себептер   

Жоғары деңгейдегі себептер 

(Ұйымдастырушылық 

себептер) 

А. Қалай 

екенін 

білмейді. 

Қажеттіні иеленбеген 

(берілген кәсіп, жұмыс 

үшін) кәсіптік білім. 

Арнайы әдістерді, 

әдістемелерді, дағдыларды 

меңгермеген. Оқуға, өз 

Білім берудің, оқытудың, білім 

мен дағдыны бақылаудың 

тиімсіз жүйесі. Кәсіби 

іріктеудің тиімсіз жүйесі. 
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бетімен оқуға, есте сақтауға 

қабілетсіз.  

Б. 

Қауіпсіз-

дік 

талапта-

рын 

орын-

дауды 

қаламай-

ды. 

Талаптарды орындауға 

теріс көзқарас. 

Жауапсыздық. Тәртіпсіздік. 

Пассивтілік. Тәуекелге 

бейімділік. Қауіпсіздікті 

бұзуға деген мотивацияның 

болуы. 

Кәсіби іріктеудің тиімсіз 

жүйесі. Тиімсіз ынталандыру 

жүйесі. Насихат пен тәрбиенің 

тиімсіз жүйесі. Ұжымдағы 

(отбасындағы) қалыптан тыс 

психологиялық климат. Тиімсіз 

(қауіпсіздік критерийлері 

бойынша) ұйымдастыру және 

еңбекақы төлеу жүйесі. Өндіріс 

мәдениетінің төмендігі. 

B. 

Мүмкін-

дігі жоқ. 

Уақытша немесе созылмалы 

аурулар, шаршау, 

жүйкесінің бұзылуы және 

т.б. Эмоционалды 

тұрақсыздық. 

Импульсивтілік. 

Қорқыныш. 

Дайындалмаған. 

Шашыраңқылық. 

Алкогольден (есірткіден) 

улану. Физикалық әлсіздік. 

Психомоторлы 

реакциялардың баяулауы. 

Көру қабілетінің бұзылуы. 

Қашықтықты сезіну 

қабілетінің жойылуы. 

Түстерді ажырата алмау. 

Есту қабілетінің жоғалуы. 

Дыбыстарды ажырата 

алмайды. Есте сақтаудың 

әлсіздігі. Жедел ойлаудың 

әлсіздігі.  

Кәсіби іріктеудің тиімсіз 

жүйесі. Емдеу, 

профилактикалық және оңалту 

шараларының тиімсіз жүйесі. 

Ұжымда (отбасында) қалыптан 

тыс психологиялық жағдайдың 

қалыптасуы. 

Г. 

Қамтама-

сыз 

етілме-

ген 

Құралдардың, 

материалдардың және басқа 

құралдардың болмауы. 

Жұмыс орнындағы 

жағдайдың санитарлық-

Жұмыстың қанағаттанарлықсыз  

ұйымдастырылуы. Жұмыс 

орындарының жағдайын 

қамтамасыз ету мен 

бақылаудың тиімсіз жүйесі. 
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гигиеналық талаптарға 

сәйкес келмеуі. Уақыттың 

тапшылығы. Жұмыс 

орнындағы жағдай туралы, 

алдағы жұмыстың 

қауіптілігі туралы ақпарат 

бермеу және т.б.  

Жедел ақпаратпен қамтамасыз 

етудің тиімсіз жүйесі.. 

 

 

11.5 кесте - Мамандардың қауіпті әрекеттерінің себептері 

 

Себептердің 

класы 

 

Тікелей себептер.  

Жоғары деңгейдегі себептер 

(Ұйымдастырушылық 

себептер)  

А. Білмейді  

Кәсіби білімі жеткіліксіз. 

Арнайы әдістерді, 

әдістемелерді, дағдыларды 

меңгермегені. Оқуға қабілетсіз, 

өз бетімен білім ала алмайды. 

Кәсіптік білім нашар.  

Тиімсіз кәсіптік білім беру 

жүйесі. Біліктілікті 

арттырудың тиімсіз жүйесі 

Кәсіби іріктеудің тиімсіз 

жүйесі. 

Б. Ынтасы 

жоқ 

Теріс психологиялық көзқарас. 

Мотивацияның болмауы. 

Жаман сенім. Жауапсыздық. 

Тәртіпсіздік. Пассивтілік. 

Тәуекелге бейімділік. 

Қауіпсіздік талаптарын бұзуға 

деген мотивацияның болуы. 

Тиімсіз ынталандыру 

жүйесі. Насихат пен 

тәрбиенің тиімсіз жүйесі. 

Кәсіби іріктеудің тиімсіз 

жүйесі. Ұйымдастыру мен 

еңбекақы төлеудің тиімсіз 

(қауіпсіздік критерийлері 

бойынша) жүйесі. 

B. мүмкін 

емес  

Уақытша немесе созылмалы 

арулар, шаршау, жүйке 

бұзылулары және т.б. 

Эмоционалды тұрақсыздық. 

Импульсивтілік. Шешімсіздік, 

қорқыныш, еріксіздік. 

Алкогольдік (наркотикалық) 

улану. Интеллектуалдық 

қабілеттердің және ерікті 

Кәсіби іріктеудің тиімсіз 

жүйесі. Емдік-алдын алу 

шараларының тиімсіз 

жүйесі. Ұжымдағы 

(отбасындағы) қалыптан 

тыс психологиялық жағдай . 
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Психологиялық әдістер қызметкерлермен жұмыстың әртүрлі формалары 

арқылы жүйелі, үздіксіз, мақсатқа сай жүзеге асырылатын қызметкерге 

психологиялық әсер етуден тұрады. 

Қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлермен жұмыс 

жүйесі бірнеше ішкі жүйені қамтиды. Олардың әрқайсысы өз бірлігінде 

«қабілетті», «қалаулы» және «мүмкіндік» деп белгіленетін бірқатар 

элементтерден тұрады. Ауыр зардаптары бар жазатайым оқиғалардың ықтимал 

қауіптілігі жоғары салалар мен қызметтерде  қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

негізгі шарты персоналдың сенімділігі. Кәсіби таңдау – бұл мәселені шешудің 

бір жолы. 

Кәсіби таңдау келесі ұғымдарды қамтиды. 

 КӘСІП – еңбектің белгілі бір пәнімен, мазмұнымен және еңбек 

жағдайларымен сипатталатын еңбек қызметінің саласы. 

КӘСІБИ ТАҢДАУ – белгілі бір кәсіп, мамандық немесе лауазым бойынша 

жұмысқа орналасуға (немесе оқуға жіберуге) үміткерлер тобынан 

қызметкерлерді ғылыми негізде іріктеу. 

 КӘСІБИ ЖАҒДАЙЫ – қызметкердің кәсіптік білімі, дағдысы, тәжірибесі, 

әлеуметтік, психофизиологиялық және басқа да жеке және тұлғалық 

қасиеттерінің белгілі бір кәсіптің (мамандық, лауазым) талаптарына сәйкестігі. 

 КӘСІБИ САПАЛАР – психофизиологиялық, әлеуметтік-психологиялық 

және басқа да сапалар, сондай-ақ қызметкердің мамандығы (лауазымы) 

бойынша жұмысты (операцияларды, функцияларды) қауіпсіз және өнімді 

орындау үшін қажетті білім, білік және дағдылар. 

 Кәсіби қасиеттерді анықтау ӘДІСТЕРІ – кәсіби қасиеттерді анықтау мен 

бағалаудың ғылыми негізделген әдістері мен құралдары. 

қасиеттердің жеткіліксіз 

деңгейі.  

Г.  

Қамтамасыз 

етілмеген  

Қажетті ақпаратпен, 

нормативтік немесе 

технологиялық құжаттармен 

қамтамасыз етілмеген. 

Ұйымдастырушылық және 

қарым – қатынасқа қажетті 

қамтамасыз етілмеген. 

Уақыттың жетіспеушілігі. 

Еңбек жағдайларының 

санитарлық-гигиеналық 

талаптарға сәйкес келмеуі.  

Мамандардың еңбегін 

қанағаттанарлықсыз 

ұйымдастыру. Өндірісті 

басқарудың тиімсіз жүйесі, 

атап айтқанда, 

жауапкершіліктер мен 

құқықтар анықталмаған 

(немесе қате анықталған). 

Жұмыс орындарының жай-

күйін қамтамасыз ету және 

бақылаудың  тиімсіз жүйесі.  
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 Қызметкердің кәсіби сапасына БАҒА БЕРУ КРИТЕРИЛЕРІ – сәйкес сапа 

өлшенетін (бағаланатын) немесе салыстырылатын көрсеткіш. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ КӘСІБИ МАҢЫЗДЫ ҚАСИЕТТЕРІ 

Адамды жеке тұлға ретінде, тұлға ретінде сипаттайтын 400-ден астам 

терминдер белгілі. Өнеркәсіптік, көліктік және құрылыс кәсіпорындарындағы 

еңбек жағдайларын, техникалық қызмет көрсетуді және қауіптілікті әлеуметтік 

зерттеулер негізінде жұмысшылардың кәсіби жарамдылығын бағалау үшін 30 

кәсіби маңызды сапа анықталды, олар 3 топқа бөлінеді: 

 A. Кәсіби білім мен дағды; 

B. Әлеуметтік-психологиялық қасиеттер; 

B. Физиологиялық және психофизиологиялық сапалар. 

 

Кәсіби іріктеу кезінде кәсіби қасиеттердің көрінуін  бағалаудың келесі 

әдістері қолданылады: 

 - емтихан – кәсіби білім, қабілет және дағды деңгейін анықтау және 

бағалау; 

- сараптамалық бағалау – әлеуметтік-психологиялық және эмоционалды-

еріктік қасиеттерді бағалау; 

- психофизиологиялық диагностика және тестілеу - физиологиялық және 

психофизиологиялық қасиеттерді тексеру және бағалау үшін. 

Мысалы, тәртіп, жауапкершілік, ішімдікке, нашақорлыққа деген көзқарас 

сияқты әлеуметтік-психологиялық қасиеттерді анықтау сараптамалық бағалау 

әдісімен жүзеге асырылады. Оның мәні оны үш (немесе одан да көп) сарапшы 

толтырады, олардың құрамында субъектінің тікелей жетекшісі (бригадир, 

механик, диспетчер), цех бастығы және бригадир (звено жетекшісі) немесе 

сыналып отырған адамды жақсы білетін тәжірибелі және беделді 

жұмысшылардың біреуі шақырылады. Сапаны бағалау бес балдық шкала 

бойынша жүргізіледі.  

Сапаның ең жоғары бағасы сауалнамада көрсетілген, бес балмен 

бағаланады. Әрбір сапа бойынша үш сауалнаманың деректері бойынша орташа 

баға шығарылады. 

Психофизиологиялық қасиеттерді анықтау үшін сауалнама, тест және 

аппараттық әдістер кешені қолданылады. Психофизиологиялық қасиеттерді 

өлшеу және бағалау, мысалы, психомоторлық реакциялардың жылдамдығы, 

көру өткірлігі, көз өлшемі, түс қабылдау, есту өткірлігі, дыбысты саралау, 

зейіннің тұрақтылығы, зейіннің таралуы аппараттық әдістердің компьютерлік 

нұсқаларын қолдана отырып жүзеге асырылады. 

Белгілі бір жұмыс санаттары үшін кәсіби маңызды ретінде таңдалған 

қасиеттер әртүрлі мамандықтар үшін әртүрлі маңыздылыққа ие. Кейбір 

қасиеттер өте қажет және басқа қасиеттердің жоғары деңгейімен өтелуі 

мүмкін емес. Мысалы, локомотив машинисі үшін көру өткірлігі белгіленген 

нормадан төмен болмауы керек және көздің жоғары көрсеткіштерімен өтелуі 
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мүмкін емес. Сонымен қатар, мақсаттылық (табандылық) сияқты сапа 

адалдықтың, тәртіптің жоғары деңгейімен өтелуі мүмкін. 

Маңыздылық негізінде кәсіби маңызды қасиеттер екі санатқа бөлінеді: 

А санаты міндетті түрде қажетті қасиеттер болып табылады. 

В санаты шектеулі. 

Мамандыққа байланысты бұл немесе басқа сапа А санатына немесе В 

санатына жатуы мүмкін. 

Өз кезегінде В категориясы сапасының маңыздылық дәрежесі 

мамандыққа байланысты, оны маңыздылық коэффициенті арқылы көрсетуге 

болады. 

Тестілік сынақтардың нәтижелері бойынша қызметкердің осы мамандық 

бойынша жұмыс істеуге кәсіби жарамдылық дәрежесін интегралды бағалау 

екі критерий негізінде айқындалады: 

1. Осы мамандық үшін А санатына жататын барлық қасиеттер бойынша 

оң бағалар (4 балдан төмен емес). 

2. Кәсіби маңызды сапалардың (А және Б санаттары) барлық тізбесі 

бойынша балдардың сомасы әрбір кәсіп үшін эксперименттік түрде 

айқындалатын шамадан төмен болмауы тиіс. 

Мотивацияның маңызды құрамдас бөлігі-қауіпсіздік талаптарын 

орындауға жағымды психологиялық көзқарас (көңіл-күй). Яғни, қызметкердің 

қауіпсіз қызметі еңбекті қорғау талаптарына дұрыс көзқарастың, оның 

жазатайым оқиғаларсыз жұмыс істеуге деген көзқарасының салдары болып 

табылады. Ал «бір нәрсеге деген көзқарас үйретілмейді-оны қабылдайды»  

дейді психологтар. Демек, қызметкердің қауіпсіздік талаптарына қолайлы 

қарым-қатынасына қол жеткізу үшін мұндай қатынасты, ең алдымен, оның 

жетекшісі қабылдау керек және ол қызметкерге  «ауысуы» керек. 

Қызметкер қауіпсіз еңбек ету мүмкіндігіне оның тікелей және жоғары 

басшысы сенетін мөлшерде ғана сенеді. 

Сондықтан өндірісті басқарудың барлық буындары жұмысшылардың 

қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге үнемі «көрінетін» және 

«естілетін» қызығушылығын көрсетуі керек. 

Себебі жоғары өндіріс басшылары қызметіне байланысты  өз міндеттерін 

жұмысшыдан,  олардың еңбек орнынан  және қауіптен  неғұрлым алыста 

атқаратын болса, осы алшақтықты қауіпсіздік жүйесінің  жұмысына,  

жұмысшыға соғұрлым  зейін салып, үлкен қамқорлық көрсетуі арқылы өтеуі 

тиіс. Сонымен қатар, жұмысшылар мұны үнемі сезінуі керек. Әдетте, 

менеджерлер үлкен әсер етуі мүмкін фактордың рөлін бағаламайды (жақсы 

психологиялық климат құру) және олардың мүмкіндіктері шектеулі 

фактордың маңыздылығына аса көңіл аударады (табыстың өсуі). 

Қауіпсіз еңбек үшін жағдай жасау саясаты өндіріс мүшелерінің 

жазатайым оқиғалардың алдын алу жолдарын оның барлық сатыларында 

ұжым болып іздестіруге бағытталуы тиіс. Әркім өз орнында осы мәселені 
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шешудің жолдарын іздеуге және осы бағытта ұсыныстар енгізуге міндетті 

және мұндай ұсыныстарды жан-жақты көтермелеу керек. Кез келген 

жазатайым оқиға, оның ауырлығына қарамастан, барлық деңгейдегі 

басшылардың назарын аударуы керек. 

Мұның бәрі өндірісте қоғамдық пікір қалыптастыруға ықпал етеді: мұнда 

әркім қауіпсіздік үшін жауап береді. Тек осы жағдайда жұмысшы оның 

айналасында бәрі жақсы екеніне сенімді болады, қауіпсіз жұмысқа деген 

көзқарас пайда болады. 

 

12. Жапондық сапа менеджменті жүйесі 

 

Жапондық менеджмент жүйесі әлемде ең тиімді деп танылған және оның 

табысқа жетуінің басты себебі адам факторын пайдалана білуінде. 

Жапониядағы менеджмент кез келген басқа елдердегі сияқты өзінің тарихи 

ерекшеліктерін, мәдениетін және әлеуметтік психологиясын байқатады. Ол 

елдің әлеуметтік-экономикалық құрылымына тікелей байланысты. Жапондық 

басқару әдістері еуропалық және американдық әдістерден түбегейлі 

ерекшеленеді. Жапондық және еуропалық менеджменттің негізгі принциптері 

қиылысу нүктелері өте аз әртүрлі жазықтықта жатыр. 

Ұжымшылдыққа негізделген жапон менеджменті жеке адамға әсер етудің 

барлық моральдық-психологиялық тұтқаларын пайдаланды. Біріншіден, бұл 

жапон менталитетінде ұят сезімімен бірдей дерлік команда алдындағы парыз 

сезімі. Салық жүйесі өзінің айқын прогрессивті фискалдық механизмімен 

халықтың орташа табысы мен материалдық жағдайына жұмыс істейтінін 

ескерсек, қоғамда әл-ауқат тұрғысынан ең аз стратификация бар, бұл 

ұжымшылдық сезімін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Жапондық 

менеджмент Еуропа мен Американың көптеген елдерінде қолданылатындардан 

қалай ерекшеленеді? Ең алдымен оның бағыты: Жапониядағы басқарудың 

негізгі пәні еңбек ресурстары болып табылады. Жапон менеджерінің алға 

қойған мақсаты – негізінен жұмысшылардың еңбек өнімділігін арттыру арқылы 

кәсіпорынның тиімділігін арттыру. Сонымен қатар, еуропалық және 

американдық менеджментте басты мақсат - пайданы барынша арттыру, яғни аз 

күш жұмсап, ең үлкен пайда алу. 

Жапондық менеджмент маманы Хидеки Йошихараның айтуынша, 

жапондық басқарудың алты белгісі бар. 

1. Жұмыспен қамту кепілдігі және сенім ортасын құру. Мұндай 

кепілдіктер тұрақты жұмыс күшіне әкеледі және кадрлардың тұрақтамауын 

азайтады. Тұрақтылық жұмысшылар мен қызметкерлер үшін ынталандыру 

қызметін атқарады, ол корпоративтік қауымдастық сезімін нығайтады, 

қарапайым қызметкерлердің басшылықпен қарым-қатынасын үйлестіреді. 

Жұмыстан шығарылу қаупінен құтылып, вертикальға көтерілудің нақты 

мүмкіндігіне ие бола отырып, жұмысшылар компаниямен қоғамдастық сезімін 
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дамытуға ынталанады. Тұрақтылық, сонымен қатар, жапондықтар 

компанияның жұмысын жақсарту үшін маңызды деп санайтын басшылық пен 

алдыңғы қатардағы қызметкерлер арасындағы жақсы қарым-қатынасқа ықпал 

етеді. Тұрақтылық, бір жағынан, басқару ресурстарын сандық түрде ұлғайтуға 

және олардың қызметінің векторын саналы түрде тәртіпті сақтаудан гөрі 

маңыздырақ мақсаттарға бағыттауға мүмкіндік береді. Жапониядағы жұмысқа 

кепілдіктер өмір бойы жұмыспен қамту жүйесін қамтамасыз етеді – еуропалық 

ойлау тәсілі үшін бірегей және негізінен түсініксіз құбылыс. 

2. Жариялылық және корпоративтік құндылықтар. Менеджмент пен 

жұмысшылардың барлық деңгейлері фирманың саясаты мен қызметі туралы 

ақпараттың ортақ базасын бөлісе бастағанда, қатысу және ортақ жауапкершілік 

атмосферасы қалыптасады, бұл коммуникацияны жақсартады және өнімділікті 

арттырады. Осы орайда инженер-техникалық қызметкерлер мен әкімшілік 

қызметкерлері қатысатын жиналыстар мен конференциялар айтарлықтай 

нәтиже берді. Жапондық менеджмент жүйесі сонымен қатар компанияның 

барлық қызметкерлеріне сапалы қызмет көрсетудің басымдығы, тұтынушыға 

қызмет көрсету, жұмысшылардың әкімшілікпен ынтымақтастығы, бөлімдердің 

ынтымақтастығы және өзара әрекеттесуі сияқты корпоративтік 

құндылықтарды түсіну үшін ортақ база құруға тырысады. Менеджмент  барлық 

деңгейлерде корпоративтік құндылықтарды үздіксіз енгізуге және қолдауға 

ұмтылады. 

3. Ақпаратқа негізделген басқару. Өндірістің экономикалық тиімділігі 

мен өнімнің сапалық сипаттамаларын арттыру үшін мәліметтерді жинау және 

оларды жүйелі түрде пайдалану ерекше маңызға ие. Теледидарды 

құрастыратын көптеген компанияларда олар теледидардың қашан сатылымға 

шыққанын, белгілі бір блоктың жұмысына кім жауапты екенін анықтауға 

болатын ақпаратты жинау жүйесін пайдаланады. Осылайша, ақауға кінәлілер 

ғана анықталып қоймайды, негізінен ақаулықтың себептері және болашақта 

мұндай жағдайдың алдын алу үшін шаралар қабылданады. Басшылар ай сайын 

кірісті, өнімді, сапаны және жалпы табысты тексеріп, сандар мақсатқа жеткен-

жетпейтінін және алдағы қиындықтарды көре алады. 

4. Сапаға бағытталған менеджмент. Жапондық кәсіпорындардағы 

фирмалар мен басқарушы компаниялардың президенттері сапаны бақылау 

қажеттілігі туралы жиі айтады. Өндіріс үдерісін басқарған кезде олардың басты 

мәселесі – нақты сапа деректерін алу. Менеджердің жеке мақтанышы сапаны 

бақылауға бағытталған күш-жігерді біріктіруде және соның нәтижесінде 

тағайындалған өндіріс учаскесінің жоғары сапалы жұмысында. 

5. Өндірісте басқарудың тұрақты болуы. Қиындықтармен тез күресу 

және туындаған мәселелерді шешуге көмектесу үшін жапондар көбінесе 

басқарушы персоналды тікелей өндіріс орындарына орналастырады. Әрбір 

мәселе шешілген сайын шағын инновациялар енгізіледі, нәтижесінде қосымша 

инновациялар жинақталады. Жапонияда қосымша инновацияларды ілгерілету 
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үшін инновациялық ұсыныстар жүйесі мен сапа шеңберлері кеңінен 

қолданылады. 

6. Тазалық пен тәртіпті сақтау. Жапон өнімдерінің жоғары сапасының 

маңызды факторларының бірі өндірістегі тазалық пен тәртіп болып табылады. 

Жапондық бизнес көшбасшылары өнім сапасының кепілі бола алатын және 

тазалық пен тәртіптің арқасында өнімділікті арттыратын тәртіп орнатуға 

тырысуда. 

Жалпы, жапондық менеджмент адами қатынастарды жақсартуға баса 

назар аударумен ерекшеленеді: үйлесімділік, топтық бағдар, қызметкерлердің 

моральдық қасиеттері, жұмыспен қамтудың тұрақтылығы және жұмысшылар 

мен менеджерлер арасындағы қатынастарды үйлестіру. 

Қазіргі уақытта Жапонияда брендтік Сапа қызметі бес негізгі 

функционалды элементтен тұрады: 

1) Сапаны статистикалық талдау; 

2) Сапаны «жаппай» фирма шеңберінде бақылау; 

3) Қызметкерлерді сапаны бақылауға жаппай оқыту; 

4) Сапа топтарына мұқият назар аудару; 

5) Жоғары басқару буыны тарапынан сапа үшін қозғалысты басқару. 

Сапаны бақылау, жапондықтардың пікірінше, барлық еңбек 

институттарының мұқият статистикалық талдауын қажет ететін тәжірибеден 

туындайды. 

Профессор Деминг жапондарды бақылау жүйесіне қатысқандардың бәрі 

статистика туралы біліммен қарулануы керек деген идеямен шабыттандырды. 

Деминг тұрғысынан, жұмысшылардың барлық санаттары жақсы түсінетін 

және өндірістік ақаулардың себептерін анықтауға жақсы бейімделген 

статистикалық талдау әдістері ғана пайдалы. 

Осыған байланысты көптеген жапондық фирмаларда: «жеті статистикалық 

әдісті біл!», «Неке себептерін статистикалық талдау кезінде отбасы статистика 

әдістерін қолданыңыз!» және т. б. ұрандар таралған. 

Жапондардың пікірінше, талдаудың статистикалық әдістері оларға қажет, 

өйткені олардың көмегімен өнімнің өндірісі мен оның сапасына әсер ететін 

көптеген факторлар арасындағы нақты байланысты объективті түрде анықтауға 

болады. Статистика некенің пайда болуына себеп болатын себеп-салдарлық 

байланыстарды орнатуға мүмкіндік береді. Бұл технологиялық процестерді 

өндірістік ақаулар азайтылатындай етіп реттеуге мүмкіндік береді. 

Жапонияның тәжірибесі көрсеткендей, Статистика, оның әдістері 

өндірістің барлық салаларында дәйекті, жан-жақты және іс жүзінде 

қолданылған кезде шынымен тиімді құралға айналады. 

Статистиканы жеке учаскеде эпизодтық қолдану өте аз. Айта кету керек, 

Жапонияда сапаны басқарудың статистикалық әдістерін қолдану, әдетте, бас 

компания орналасқан өндірістік пирамиданың барлық «қабаттарын» қамтиды. 

Сапаға статистикалық талдау жүргізу жеткізушілерден, делдалдардан, 
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дилерлерден, бөлшек саудагерлерден талап етіледі. Статистикалық әдістерді 

қолдану ауқымы. 

Жапониядағы талдау өте кең және ол, әрине, осы жеті негізгі әдіспен 

шектелмейді. Жеті статистикалық әдіс сапа үшін қозғалыс үшін қауіпсіздік 

торын құрайды, ол объективті цифрлық көрсеткіштермен көрсетілген арнадан 

бұрылуға кедергі келтіретін шектеуші тосқауыл. 

Төмендегі принциптер ЯСУК-тің (Японская система управления качества) 
бес негізгі элементін негізгі қағидалар тұрғысынан қорытындылайды: Японская 
системой управления качества  

1-ПРИНЦИП: Тұтынушыға назар аударыңыз 

Тұтынушыларға барынша назар аудару идеясы жаңа емес. (Оның тамыры 

классикалық маркетингте жатыр) 

Бұл жағдайда ол сапаны тұтынушыны қанағаттандыру тәсілі ретінде 

түсінуден көрінеді. 

2-ПРИНЦИП: Үздіксіз жетілдіру 

Сапа менеджменті үздіксіз жетілдіру принципіне негізделген. Сапаны 

әрқашан жақсартуға болады – бар қажеттіліктерді қанағаттандыру тиімділігін 

арттыру, бұрын қанағаттандырылмаған қажеттіліктерді қанағаттандыру, жаңа 

қажеттіліктерді қалыптастыру және қанағаттандыру арқылы және т.б. 

Тек осы жағдайда ғана компанияның заманауи нарық жағдайында өмір 

сүруге және дамуға мүмкіндігі бар. Жақсартулар анықталған кемшіліктерді 

жоюмен немесе ықтимал проблемалардың алдын алумен байланысты болуы 

мүмкін. 

3-ПРИНЦИП: Фактілерге негізделген шешімдер 

Үздіксіз жетілдіру принципін жүзеге асыру үшін сапа туралы сенімді 

ақпарат болуы қажет. Қабылданған шешімдер болжамдарға емес, фактілерге 

негізделуі керек. 

Ол үшін ЯСУК шеңберінде сапалы мәліметтерді жазу жүйесі жұмыс істеуі  

керек. Шешім қабылдау үшін тіркеуге және талдауға жататын деректердің 

құрамы компанияның бизнесі мен үдерістерінің ерекшеліктерімен анықталады. 

Осы қағидатты жүзеге асыру үшін ұсынылған жоба аясында компания 

қызметтерінің сапа параметрлерінің жүйесі, сапа жазбаларының жүйесі және 

сапа деректерін тіркеу процедуралары әзірленуде. 

 4-ПРИНЦИП: Үдерістік тәсіл 

Тиімді мониторинг және сапаны жақсарту тек менеджерлердің көзқарасы 

бойынша ашық бизнесте мүмкін болады. Үдеріс үлгісі сапаны талдауды және 

жақсартуды айтарлықтай жеңілдетеді 

5-ПРИНЦИП: Сапаны қамтамасыз етуге барлығын тарту 

Үдерістік тәсілге негізделген сапа жүйесі аясында компанияның әрбір 

қызметкері өзінің міндеттері мен өкілеттіктерін, сондай-ақ өзі қатысатын 

үдерістер  аясында сапа үшін жауапкершілігін нақты біледі. 
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Жапон фирмаларында сапаны «жалпы» бақылау ұран түрінде 

құрастырылған бірқатар принциптер негізінде жүзеге асырылады. Олардың 

арасында мыналар бар: 

• «Жоғары сапалы өнімге қол жеткізудің жолы күн сияқты айқын болуы 

керек!». 

• «Жоғары сапаға жетуде табанды бол!» 

• «Кез келген қызметкер жарамсыз өнім шыға бастағанын көрсе, 

конвейерді тоқтатуға құқылы». 

• «Өндірілетін өнімді 100% тексеруден өткізіңіз!»  

• «Сапаны жақсартуға ұдайы ұмтыл!» 

«Жалпы» бақылау барлық қызметкерлерді сапа қозғалысына жаппай 

тартуды білдіретіндіктен, камералдық бақылау бөлімшелерінің мамандары 

кеңесшілерге айналады. Директивалық өкілеттіктер олардың «монополиялық» 

меншігі болудан қалады. 

Қарапайым жұмысшылар бұл күштерге ие бола бастайды. Бұл ауысым, 

әрине, жапондық сапаны бақылау жүйесін қызметкерлерді жаппай, мақсатты 

оқытусыз елестету мүмкін еместігін білдіреді. 

Жапонияда сапаны бақылау бойынша оқыту үш бағыт бойынша 

жүргізіледі: 

1) топта оқыту; 

2) кәсіпорынның оқу орталықтарында оқыту; 

3) ұлттық іс-шаралар шеңберінде оқу-тәрбиелік дайындық. 

Сапа үшін қозғалыстың ең басында кадр дайындау цехы басшыларының 

қолында болды. 

Оқыту бағдарламаларын кәсіпорын директоры деңгейіндегі менеджерлер 

бастады. 

Бірақ бірте-бірте кең ауқымдағы бастама жұмысшылардың қолына өтті. 

Тауар өндірушілердің өздері жұмыс өздерін тексере бастады. 

Дегенмен, бұл жұмыстың біздің түсінігіміз бойынша аутотренингтен 

айырмашылығы бар, өйткені ол жеке емес, жұмыс тобының аясында 

жүргізіледі. Топ мүшелері бірлескен іс-әрекетке араласа отырып, өзара ықпал 

ету аясын арттырады, кемістіктерді тауып, оны жоюдың нақты жолдарын 

іздестіруде досының тәжірибесінен үйренеді. Бұл ретте қосалқы 

мердігерлердің жұмыс топтарымен кездесулер тәжірибеден өтіп, сапа 

жөніндегі штабтар өткізетін семинарлар мен конференцияларға бару 

ұйымдастырылады. 
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