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Дәріс сабақтарының мазмұны/ Содержание лекционных занятий   

Тақырып 1. . «Қоршаған орта сапасын бақылау туралы негізгі 

түсініктер» 
Тезистер: 

Табиғи орта сапасына қарай тазаға немесе комфортты (адамдардың 

денсаулығына қарай) және зиянды (адам денсаулығы нашарлаған) ортаға 

бөлінеді. Осыған орай біздің еліміздің тұрғындарының денсаулығын сақтау 

үшін қоршаған орта сапасын барлық уақытта бақылауда ұстау қажет.Мәселен 

біздің облысымызды алатын болсақ. Облысымыз бойынша орман-тоғай, 

көкмайса шабындықтарды қалпына келтіру жағдайы әлі де болса баяу жүріп 

жатыр. Табиғатты қорғау басшылықтары қоршаған ортаның ластануына мән 

бермейді. Қаламыздың орталық базарларындағы барлық қоқыстарды, қағаз 

қалдықтарын өртеу адам тынысын тарылтып, еркін дем алуына кедергі 

келтіріп отыр. Ондай көк түтін адамның тыныс органдарының ісік ауруына 

әкеліп соқтыруы да мүмкін. 

Табиғи орта сапасы – адам организмінің физиологиялық қажеттілігіне табиғи 

жағдайдың сәйкестілігі. Ол өмір сүру ұзақтығымен , денсаулық өлшемімен 

және белгіленген тұрғындар тойы үшін қалыпты аурулардың деңгейімен 

сипатталатын адам өмірінің қажеттілігіне сәйкес орта дәрежесі. Көптеген 

ағзалардың таралу аймағы қатаң белгілген табиғи жағдайлармен шектеледі. 

Адам кез- келген табиғи жағдайда өмір сүруге қабілетті.Ол табиғи 

жағдайларға тек физикалық жағынан емес, сондай-ақ сол табиғат 

жағдайларына ыңғайлы тұрмыстық заттектер көмегімен де бейімделеді.  

Атмосфералық ауаның әр түрлі зиянды заттармен былғануы, адамдар 

органының ауруына, оның ішінде тыныс мүшелерінің ауруына әкеліп соғады. 

Мысалы, түрлі түсті металлургияның кәсіпорындарының ауаға жіберетін 

зиянды заттары жүрек – тамыр ауруларының өсуіне, жүйкенің бұзылуына, 

қатерлі ісік ауруларының пайда болуына әкеледі. Қара метал мен электр 

қуаты кәсіпорындарының ауаға шығаратын заттары өкпе ауруларына 

шалдықтырады. Химия өнеркәсібінің ауаға шығаратын зиянды заттары 

аллергияның, без және жыныс ауруларының пайда болуына әсер етеді. 

Ластағыш заттардың негізгі көздері - өнеркәсіп, автокөліктер, зауаттар, жылу 

энергетикасы, қару жарақтарды сынау, ғарыш кемелер мен ұшақтар т.б. 

Жоғарыда аталған объектілерден атмосфераға түскен заттар ауа 

құрамындағы компоненттерінің қатысумен химиялық немесе фотохимиялық 

өзгерістерге ұшырайды. Содан соң пайда болған химиялық өнімдер суға, 

топыраққа түсіп, барлық тірі организімдерді, ғимараттарды, құрлыс 

материалдарын бүлдіреді. 

Тақырып 2. «Қоршаған орта сапасын бақылаудың глобальді 

жүйесі» 



Тезистер: Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін  шешуге 

БҰҰ (Біріккен Ұлттар Ұйымы) үлкен үлес қосып отыр. Табиғатты қорғау 

қызметіне БҰҰ-ның барлық басты органдары мен мамандандырылған 

мекемелері:  

Бас Ассамблея, Экономикалық және әлеуметтік кеңес, Аймақтық 

экономикалық комиссиялар (мысалы, Еуропалық экономикалық комиссия), 

Халықаралық еңбек ұйымы, Білім беру, ғылым және мәдениет мәселелері 

жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы, Халықаралық реконструкция және даму 

банкі, Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттік Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы, Халықаралық теңіз ұйымы (ИМО), Дүниежүзілік 

метеорологиялық ұйым және т.б. қатысады. 

Негізгі бақылауды БҰҰ шеңберіндегі қоршаған ортаны қорғау 

мәселелері жөніндегі жаңа үкіметаралық орган — Қоршаған орта жөніндегі 

БҰҰ бағдарламасы, (ЮНЕП) жүзеге асырады. ЮНЕП — БҰҰ-ның негізгі 

көмекші органы болып табылады. 1975 жылы өзінің қызметінің алғашкы 

кезінде ЮНЕП қоршаған ортаға байланысты мынадай бірінші кезектегі алты 

міндетті айқындады: елді мекендер және денсаулық сақтау; құрлықтың 

экологиялық жүйелері; қалалардың қоршаған ортасы; мұхиттар; қуат; дүлей 

апаттар. ЮНЕП үш деңгейде жұмыс  істейді: 

Бірінші деңгейде коршаған ортаның бәсекелес мәселелері жөнінде 

және осы салада атқарылып жатқан шаралар жөнінде ақпарат береді. БҰҰ-ға 

мүше мемлекеттер жыл сайын қоршаған ортаның ахуалы туралы 

баяндамалар тапсырады, осы баяндамалардан аталған ақпараттар алынады. 

Екінші деңгейде жекелеген елдерге, халықаралық үкіметтік және 

үкіметтік емес ұйымдарға қатысты бүкіләлемдік көлемде бағдарламалық 

шараларды жүзеге асырудың міндеттері мен стратегиясын белгілейді. Осы 

денгейде қажетті шаралар мен олардың орындаушылары туралы мәселелер 

шешіледі, нақты бағдарламалар жасау үшін әдістемелік негіз қамтамасыз 

етіледі. 

Одан әрі, екінші деңгейде қолдау тапқан бағдарламалар мен жобаларды 

қоршаған ортаны қолдау қоры қаржыландырады. Қолдау мөлшері 

тиімділікке, яғни қаржылық көмектің бағдарламаның түпкі мақсатын іске 

асыруға қаншалықты ықпал ете алатындығына байланысты болады. Толық 

қаржыландыру ерекше жағдайларда ғана, яғни жобаның орындалуы аса ірі 

жоба бойынша әзірлік жұмыстарын жүргізумен тұтас келетін болса, іске 

асырылуы мүмкін. 

 

Тақырып 3.  Мемлекеттік экологиялық бақылау. 

Тезистер: Кез  келген  қызмет,  мемлекет  қызметі оның арнайы 

өкілетті органдары, өзге де субъектілері түрінде белгілі бір идеялар мен 

қағидалар негізінде құрылады. Бұл қағидалар қоғамдық қатынастардың 

белгілі түрлерін реттеуде құрылған белгілі бір  құқықтық кеңістік 

шеңберіндегі субъектілердің мінезқұлық әдістері және түрлерімен 

анықталатын басқарушы бастама болып табылады. Заңгер ғалымдар 



қоғамдық өмірдегі құқықтық қағидалардың мәні мен олардың рөлінің 

қаншалықты маңызды екенін мойындап отыр. Мысалы,     О.И.     

Цабулевскаяның     ойынша: 

«Құқықтық қағида – оның мәнін анықтайтын және білдіретін 

құқықтың шешуші идеясы мен негізін  салушы  бастамасы  болып  

 табылады». «Қағида»  латын  тілінен  аударғанда  кез келген құбылыстың 

құқықтық негізін білдіреді». 

ЭС қорғаныс ұйымында ОС байсалды қателерді жасаушыға 

көмектеседі және ОС жағдайына әсер ететін табиғи ресурстардан дайындау 

кезінде рациональды пайдалануды шешеді. Қазақстанда экологиялық 

сараптау мемлекеттік және қоғамдық болып бөлінеді. Мемлекеттік ЭС 

қоршашан ортаны қорғау Министрлігімен жергілікті ұйымдармен 

жүргізіледі. Ол міндетті мінездеме табиғатты пайдалану бөлімінде және 

тұрғындардың денсаулығына ықпалының құқықтық, ұйымдық, шаруашылық 

шешімдерді алдынала орындайды, ЭС жүргізудің мемлекеттік нәтижесі 

қорытынды түрде ресімделеді, онда жаңа және басқа объектіні (жоба) жүзеге 

асыруын жіберу қорытындысы мазмұндалады. ЭС мемлекеттік нәтижесі 

оңтайландырмаған болса, онда жобаны жүзеге асыру, оларды мемлекеттік 

қаржыландыру, коммерциялық банк және басқа жекеменшіктің түріне 

байланысты қаржылық ұйымдардың мүмкіншілігі жоқ.  

“Экологиялық сараптау туралы” заңның 4- ші тарауында қоғамның 

қатысудың мұндай формасы қоғамдық ЭС процедурасы қарастырылады. Ол 

мемлекеттік ЭС баламалы түде болып келеді және азамат топтардың 

белсенділігімен, қоғамдық бірлестіктер, тәуелсіз сараптау комиссиясының 

ғылыми ұйымы байынша жүргізіледі. Сонымен қатар, ЭС мемлекеттік 

нәтижесі ақпараттық және ұсынылған мінездемесі ғана емес, бұхара 

ақпараттық құралдарында мемлекеттік тіркелген және шығарылған 

ұсыныстары бойынша жүзеге асырылады 

 

Тақырып 4.  «Атмосфералық ауа сапасын бақылау» 

Тезистер: 

Атмосфера ауасының жағдайын бақылау және қадағалау қызметі екі 

жүйеден тұрады. Біріншісі, бақылау мониторингі; екіншісі – қадағалау 

мониторингі. 

Бірінші жүйе – қала, елді мекендердегі ластану көзінен алыс және 

жақын жатқан қалалар мен елді мекендерден пайда болған 

территориялардағы атмосфера ауасының сапасын бақылауды қамтамасыз 

етсе, екінші жүйе ластаушы заттарды бақылайды және атмосфераға 

шығарылатын зиянды қадағалап отырады. Атмосфера ауасының ластануын 

бақылау антропогендік әсерлермен ластанған аудандарда жүргізіледі. 

Жүргізілген бақылаудың сапасы мен мүмкіндіктеріне қарай барлық 

атмосфералық ауаны қорғау шараларының тиімділігі байланысты болады. 

Ластану көздерінен (ошақтарынан) алыс жатқан аудандарда (реңдік) 

бақылау ластаушы заттардың шоғырлануының биотаға әсерін қадағалайды. 



Реңдік бақылау экологиялық мониторингтің арнайы бағдарламасы мен 

ережесіне сәйкес биосфералық қорықтар аумағында жүргізіледі. 

Биосфералық қорықтарда атмосфера ауасының ластануын болжау мен 

бағалау ондағы қорғасын, кадмий, көміртегі тотығы, мышьяк, сынап және 

т.б. хлорорганикалық қосылыстардың құрамына талдау түргізу арқылы 

анықталады. Реңдік бекеттерде ауаның ластану жағдайын өлшеп қана 

қоймай, сонымен қатар, метеорологиялық бақылаулар жүргізіледі. 

Атмосфера ауасының реңдік деңгейін бақылау барысында ондағы 

қосылыстардың тасымалдану түрі мен техногендік факторлармен 

гидрометеорологиялық процестердегі рөлі анықталады. Реңдік бекеттерде 

бақылау жүйесін құру сыны, бақыланатын қоспалардың тізімі, өлшемдерді 

өңдеу мен бақылау әдістері, ақпарат алмасу жолдары халықаралық 

ынтымақтастық әдістері анықталып зерттеледі. Реңдік мониторинг 

бекеттерінде атмосфера ауасының сапасын бақылау физикалық, химиялық 

және биологиялық көрсеткіштер арқылы жүзеге асады. Антропогендік 

әсермен қарқынды ластанған аймақтардағы атмосфера ауасының ластануын 

бақылауды ұйымдастырудың қажеттілігі математикалық және физикалық 

модельдеу әдістерін қолдану арқылы теориялық және тәжірибелік 

зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. 

Репрезентативтік (нақты) ақпарат алу үшін ауа ластануының уақытша 

өзгеруімен кеңістіктік сипатын және метеорологиялық жағдайын зерттеу 

үшін жылжымалы зертханалар қолданылады. Бұл әдіс арқылы бақыланатын 

ауданның сызба-картасын ауа байқалымын (проба) зерттейтін жерлерді 0,1-

0,5-1,0 км қашықтықта жиі торлармен белгілейді. Егер сол жерлердегі ауа 

құрамындағы қоспалардың шоғырлануында арнайы бақылау белгіленген 

нормативтен жоғарылағаны байқалса, онда бақылау жүргізеді. Бақылау 

тіректерінде РШШ көрсеткіштерінің санитарлық-гигиеналық нормативтен 

асып кетпеуі қадағаланады. Кең тараған ластаушы заттар: шаң, күкірт 

диоксиді, көміртегі тотығы, азот тотықтарының мөлшері міндетті түрде 

анықталады. 

Тақырып 5.  «Жер үсті суларының сапасын бақылау» 
Тезистер: 

Соңғы жылдары өзен, көл, теңіз және мұхит суларының ластануы 

қатты байқалуда. Су ресурстарын ластаушы негізгі көздерге мыналар 

жатады: Өндіріс орындарынан шыққан зиянды қалдықтар; Минералды 

тыңайтқыштар мен химиялық заттар арқылы ауылшаруашылық сулар; 

Атмосферадағы ластаушы заттар (газдар мен қатты заттар  Мұнай өндіруші 

және мұнай өңдеуші өнеркәсіп орындарынан шыққан ағынды сулар. Судың 

сапасы, соның ішінде, ауыз судың сапасы халықтың әлеуметтік жағдайын, 

денсаулығын анықтайтын маңызды факторлардың бірі. ДДСҰ-ның 

мәліметтері бойынша, судың сапасының төмен болуы салдарынан жылына 

шамамен 5 млн адам (негізінен балалар) өледі, әр түрлі дәрежеде сумен 

уланған немесе ауырған адамдардың саны 500 млн-нан 1 млрд-қа дейін 

жетеді. 



Судың сапасы шаруашылық – ауызсуға, мәдени-тұрмыстық, балық 

шаруашылығы және техникалық мақсаттарға пайдалануға мүмкіндігін 

анықтайтын судың қасиеті мен құрамын көрсетеді. 

Ауыз су сапасына ең алғашқы стандарт 1937 жылы бекітілген. Қазіргі 

кезде республикада ауыз судың сапасын МемСТ 2874-82 белгілейді. Барлық 

судың құрамында еріген заттар болады. Ондағы ең көп кездесетін 

элементтерге Сa, Mg, Na, Cl, және K жатады. Судың тұздылығы онда еріген 

химиялық заттардың жалпы мөлшерімен немесе  

Судың сапасын бағалау үшін шекті рұқсат етілетін 

концентрациялар(ШРК) қолданылады. Ал ауыз судың сапасын бағалауда 

химиялық көрсеткіштермен 

қатар, бактериологиялық және органолептикалық көрсеткіштер 

қолданылады. Судың бактериологиялық көрсеткіштерін анықтауда: 

біріншіден, судағы бактериялардың жалпы саны, ол судың 1 мм-не 100-ден 

аспауы керек; екіншіден, ішек таяқшасы (E. сoli) тобының 

бактерияларының саны арқылы жүргізіледі. Ол коли-индекс: судың бір 

литріндегі ішек таяқшасының шамасы (үштен аспауы тиіс) немесе коли-

титрмен: бір ішек таяқшасы болатын судың миллиметрмен мөлшері (300 

мл-ден кем болмауы керек) анықталады. 

Су сапасының мониторингі.Су мониторингі жүйесінің шегінде жер 

үсті су көздерінің сапасын бақылаудың төмендегі түрлерін келтіруге 

болады: 

· жер үсті суларының ластану деңгейін физикалық, химиялық, 

гидрологиялық және гидробиологиялық көрсеткіштері бойынша 

бақылау; 

· арнайы міндеттерді шешу үшін арналған бақылау. 

Осы бақылаулардың әрқайсысы келесі қызметтердің нәтижесінде 

жүзеге асады: су нысандарында немесе олардың бөліктерінде алдын-ала 

бақылау және зерттеу жүргізу; алдын-ала таңдалып алынған тіректердегі су 

нысандарына жүйелі түрде бақылау жүргізу, яғни, су сапасы туралы 

мәліметтерді жекелеген бөліктерден жүйелі алу және белгілі бір мезгіл 

немесе кеңістікте алынған мәліметтер; шаруашылық ұйымдарды, сонымен 

қатар, қызығушылығы бар мекемелерді жүйелі ақпараттармен және су 

көздеріндегі немесе суаттардағы су сапасы, гидрохимиялық режимнің 

өзгеріс болжамымен таныстырып, су ластануының тез өзгерісі туралы 

төтенше ақпараттармен қамтамасыз ету. 

Әрбір нақты жағдайда анықталатын судың сапасы арнайы 

заңдылықтар мен зерттеулерден тұрады: 

· өзін-өзі тазарту процессінің негізгі заңдылықтарын бекіту; 

су түбінде жиналған ластаушы заттардың су сапасына тигізетін 

әсерін анықтау; 

· суаттардағы химиялық заттардың балансын құрастыру; 

· коллекторлы –дренажды сулар арқылы химиялық заттардың 



шығарылуын бағалау және т.б. Су сапасын бақылау құрал-жабдықты 

база және бақылау жүргізу үшін арнайы участокты таңдаудан басталады. 

Су сапасын бақылаудың мақсаты - алғашқылық мәліметтердің аса жоғары 

стандартын қамтамасыз ету. Бақылаудың жақсы сапасын қамтамасыз ету 

үшін суды жинау немесе су үлгісін алу бойынша жұмыстарды дұрыс 

ұйымдастыру қажет. 

Гидроэкожүйелер сапасының мониторингі мақсатқа сай басқарудың 

бұрынғы Жалпы мемлекеттік жүйеде, адам үшін, сонымен қатар биота үшін 

қауіп тудыратын суды тұтыну орындарындағы бақылау тіректерінде 

жүргізіледі. Бақылаудың негізін кешенділік, жүйелілік, гидрологиялық 

жағдайлардың сипаттарымен келісе отырып, оларды жүргізу мерзімін 

анықтау құрайды. 

Жер үсті су сапасын бақылауды жүргізу және ұйымдастырудың 

негізгі ұстанымдары 17.1.5.05-85 Мемлекеттік стандартпен және ИСО 5667-

1:1980; 5667-6:1990; 5667-4: 1987 стандарттарымен анықталады. Су 

ресурстарының сапасына кешенді баға стандарттық әдістемелік ұсыныстар 

негізінде беріледі. 

Тақырып 6. «Теніздердің сапасын бақылау» 

         Тезистер:  

Теңіз — мұхиттың құрлыққа сұғына кіріп орналасқан немесе оның өзге 

бөліктерінен құрлық жағалаулары, түбектернемесе аралдармен бөлектеніп 

жатқан кішігірім бөлігі. Теңіз деп кейбір ірі көлдерді де атайды 

(мысалы, Арал, Каспий, Өлі теңіздер). Мұхитпен байланысына және 

гидрологиялық жүргісінің ерекшеліктеріне қарай — теңіз ішкі, шеткі, 

араларалық, ал географиялық орнына қарай — материкаралық және 

материкішілік болып бөлінеді.  

Су сапасының мониторингі.Су мониторингі жүйесінің шегінде жер 

үсті су көздерінің сапасын бақылаудың төмендегі түрлерін келтіруге 

болады: 

· жер үсті суларының ластану деңгейін физикалық, химиялық, 

гидрологиялық және гидробиологиялық көрсеткіштері бойынша 

бақылау; 

· арнайы міндеттерді шешу үшін арналған бақылау. 

Осы бақылаулардың әрқайсысы келесі қызметтердің нәтижесінде 

жүзеге асады: су нысандарында немесе олардың бөліктерінде алдын-ала 

бақылау және зерттеу жүргізу; алдын-ала таңдалып алынған тіректердегі су 

нысандарына жүйелі түрде бақылау жүргізу, яғни, су сапасы туралы 

мәліметтерді жекелеген бөліктерден жүйелі алу және белгілі бір мезгіл 

немесе кеңістікте алынған мәліметтер; шаруашылық ұйымдарды, сонымен 

қатар, қызығушылығы бар мекемелерді жүйелі ақпараттармен және су 

көздеріндегі немесе суаттардағы су сапасы, гидрохимиялық режимнің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7


өзгеріс болжамымен таныстырып, су ластануының тез өзгерісі туралы 

төтенше ақпараттармен қамтамасыз ету. 

Тақырып 7.  «Топырақтың сапасын бақылау»   

Тезистер: 

Кез келген топырақты үш фазадан тұратын(қатты, сұйық және газ) 

көпфазалы, гетерогенді жүйе ретінде қарастыруға болады. Қатты фазада 

бірінші (кварц, дала шпаты) және екінші реттік (балшықты материалдар: 

каолинит, монтмориллонит, гидрослюдтер, аралас қатпарлы минералдар; 

темір, алюминий, марганец және кремний оксидтерінің минералдары; 

минералды тұздар: доломит, сода, кальций, магнезит, трона, ангидрит, 

мирабилит, галит, фосфаттар, нитраттар, сульфидтер және т.б.)  

Әртүрлі химиялық элементтердің, органикалық заттардың және 

энергияның шоғырлануы топырақ үшін маңызды рөл атқарады. Топырақ 

жамылғысы зиянды ластағыш заттарды биологиялық сіңіруші, жоюшы және 

бейтараптаушы қызметін атқарады. Егер биосфераның бұл үрдісі бүлінетін 

болса, биосфераның қалыпты қызметі бұзылады. Сондықтан, топырақ 

жамылғысының әлемдік биохимиялық мәнін зерттеу, оның қазіргі таңдағы 

жағдайын және антропогендік факторлардың әсерін анықтау өте маңызды 

мәселе болып саналады. 

 

Тақырып 8. «Табиғи орталардың сапасын кешенді бақылау» 

Тезистер: 

Қазіргі уақыттың негізгі экологикалық аспектілері болып табылатын 

қоршаған ортаның жағдайы мен абыржуы, экологикалық проблемалардың 

глобализациясы, халықтың денсаулығы мен қоғамның ырысын анықтайтын 

ең маңызды проблемалардың қатарында тұр. 

Ғылыми-техникалық прогрестің екпінді дамуы соңғы жүз жылдықтың 

ішінде қоғамның өміріне көптеген игіліктерді әкелді, олар өмір сүрудің 

деңгейі мен жайлығын көтеруге, адамдардың ауқаттылығын жақсартуына 

болысты. Бірақ бұл дамуының ар жағы да бар, ол табиғи байлықтарды 

өндірудің қарқындауымен және ластаушы заттар көлемінің артуымен қатар 

жүреді. Осы жағдайлар қоршаған орта күйінің нашарлауына әкеліп 

соқтырды. Адам мен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынасы өзінің 

критикалық шекарасына жетті. В.И. Вернадскийдің айтуы бойынша адам 

«мықты геологиялық күшке» айналды, ол өзінің еңбегі мен ойы арқылы 

табиғатты одан әрі басып, өз өмірінің болмысын позитивті қайта құру 

мүмкіншілігіне ие,  бірақта табиғи процестердің заңды өтуін бұзып, өзіне 

лайықсыз өзгерістерді тудыруы мүмкін. Адам өзін табиғаттың заңдарына 

бағынатын, оның бір бөлігі екендігін, оның дамуы басқа тірі организмдерінің 

дамуымен параллельді жүретінің ұмытып барады. 

Қоршаған орта, адамның, тірі организмнің биологиялық түрі ретінде 

өмір сүрудің және репродукциясының қажетті шарты болып табылады. Бұл 

жағдайда қоршаған орта өмір сүрудің физикалық негізін, адамның 



интеллектуальді, қоғамдық және рухани дамуын қамтамасыз ететін қажетті 

қасиеттері мен сапаларына ие болуы керек.  

Орнықты дамудың принциптерін жүзеге асырудың басты мәселесі 

ретінде азаматтардың сапалы, саулы да жайлы қоршаған ортаға конститу-

циялық құқықтарының қамтамасыз етуін ұйғарады. Қазіргі уақытта өндіріс 

дамуының деңгейін мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуын қоршаған 

ортаның сапасымен тікелей өзара қарым-қатынаста қарастыруды керек етеді. 

Бірақта қоршаған орта сапасының жаппай нашарлауы қоршаған ортаны 

қорғау сферасындағы бар басқару механизмі жай халықтың ғана емес, бүкіл 

экожүйенің экологиялық талаптарын қанағаттандырмайтынын көрсетеді.   

 Сондықтан қоршаған ортаның сапасы мен негізгі құндылықтарын, 

табиғаттың байлықтарын сақтау үшін қоршаған ортаны түрлендіру мен 

қорғауды жетілдірудің шараларын зерттеп жасау керек. Бұл проблеманы 

шешу әр түрлі іс-әрекеттердің кешенін құрайды, олардың арқасында қоғам 

қоршаған ортаның сапасына саналы және оң әсер етеді, ал бұл тек қана ең 

кең аумақты мағынадағы тиімді басқару кезінде мүмкін болады.  

 

Тақырып 9. Еңбек қорғау туралы заң 

 Дәріс тезистері: Қазіргі заманғы өндірістің дамуы жаңа жоғары 

сапалы машиналарды, түрлі мақсаттарда қолданылатын машиналарды, 

жабдықтарды дамыту, оларды пайдалануды күшейту, технологиялық 

технологияларды жетілдіру және профилактикалық техникалық қызмет 

көрсету мен жөндеуді жақсарту жолында жүреді. Мұның бәрі жұмыс 

берушілердің қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелерін зерделеу үшін 

әртүрлі және күрделі міндеттердің алдында тұр. 

     Курста еңбек заңнамасы, қауіпсіздік техникасы саласындағы 

нормативтік база, өрт сөндіру шаралары, өнеркәсіптік санитария және 

қалыпты еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін басқа да талаптар туралы 

негізгі ақпарат қамтылған. 

 Зиянды өндірістік фактор- бұл қызметкерді мүгедектікке, ауруға 

шалдықтырады  немесе ұрпақтың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін. 

Қауіпті өндіріс факторы уақытша немесе тұрақты мүгедектікпен (еңбекке 

жарамсыздық немесе кәсіптік ауру) немесе өліммен байланысты.  

 

 

    Қауіпті жұмыс жағдайлары - еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтамау, 

жарақат алу, кәсіптік аурулар, уақытша немесе тұрақты еңбекке 

жарамсыздыққа, кәсіби ауруға немесе өлімге әкеп соқтырған денсаулықтың 

немесе қызметкердің улануының күрт нашарлауы жағдайында белгілі бір 

өндірістің немесе әсер етпейтін табиғи факторлардың әсер етуі жағдайлары . 

 

Тақырып 10. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

басқару. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы нормативтік-

құқықтық  актілер 



           Дәріс тезистері.    Мемлекеттік бақылаудың мақсаты қауіпсіздік пен 

денсаулық сақтау талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету болып табылады. 

 Мемлекеттік бақылау мемлекеттік еңбек инспекторының ОТ және ТБ 

талаптарын жұмыс беруші немесе қызметкер тексеруі арқылы жүзеге 

асырылады. 

    Тексерулер жоспарлы және жоспардан тыс болып бөлінеді. 

Жоспарлы-бұл еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган немесе оның 

аумақтық бөлімшесі жоспарлаған, алдыңғы тексерулерге қатысты Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгіленген уақыт аралықтарын ескере 

отырып жүргізілетін тексеру.   

 Ерекше жағдайлардан басқа, тексеру ұзақтығы күнтізбелік он күннен 

аспауға тиіс. Еңбек инспекторлары сіздің жазбаша арызыңыз бойынша 

тексеріс өткізіп, нәтижесін сізге хабарлайды.: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

тіркелуге жататын жоспарлы тексеруді тағайындау туралы акт; ; 

2) қызметтік куәлік; 

3) қажет болған жағдайда – режимдік объектілерге баруға құзыретті 

органның рұқсаты. 

    Мемлекеттік еңбек инспекторына қызметтік міндеттерін орындауына 

кедергі келтіретін адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жауапты болады. 

 

Тақырып 11. Электр тогымен жұмыс істеу кезіндегі еңбекті қорғау 

 Дәріс тезистері. Электр қондырғылары, аспаптар мен агрегаттар 

өнеркәсіптің барлық салаларында және тұрмыста кеңінен қолданылады. Кең 

ауқымда қол электр құралы қолданылады. Электр энергиясымен қандай да 

бір дәрежеде жұмыс істейтіндер де байланысты. Электр тогы белгіленген 

талаптарды сақтамаған немесе дұрыс қолданбаған жағдайда елеулі қауіп 

төндіреді.                 

  Статистикалық мәліметтерге сәйкес, токпен өлімге әкеп соқтырудың 

75-80% кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында, бірінші кезекте 

кернеуі 220-нан 380 В дейінгі қондырғыларда болады. Электр 

қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 

ету үшін адам ағзасына электр тогының қалай әсер ететінін, қандай да бір 

жағдайларда тоқ зақымдалуынан қорғау шараларын қолдану керектігін, 

электр тогының әсерінен зардап шеккен адамға қалай дұрыс көмек көрсету 

керектігін білу қажет. 

 Электр тогы деп зарядтардың кез келген реттелген қозғалысын 

айтады. Металлда зарядтарды тасымалдаушы электрондар-Элементарлық 

зарядпен кері зарядталған бөлшектер болып табылады. Мен ток күші DQ 

электр қуаты деп аталады. 

өткізгіштің көлденең қимасы шексіз аз уақыт аралығында ДТ: мен йй ДТ . 

Электр тогы оның күші немесе бағыты (немесе басқа да) уақыт бойынша 

өзгерсе немесе тұрақты болса, егер оның сипаттамалары өзгермесе, 



айнымалы болуы мүмкін. СИ жүйесінде ток күшінің бірлігі үшін ампер (А) 

қабылданды. 

   Электр тогының адам ағзасына әсері ерекше және жан-жақты сипатқа 

ие. Адам ағзасы арқылы өтіп, электр тогы ағзаның әртүрлі жүйелеріне 

термиялық, электролиттік және биологиялық әсер етеді. Бұл ретте адамның 

өмірлік маңызды органдарының: ми, жүрек, өкпе қызметінің бұзылуы 

туындауы мүмкін. Электр жарақаттарын жалпы (электр соққылары) және 

жергілікті бөлуге болады. 

 

Тақырып 12.  Сәулеленуден қорғау 
 Дәріс тезистері. Жоғары, ультра жоғары және аса жоғары 

радиожиіліктердің электромагниттік өрістері (ЭМӨ) өнеркәсіптің әртүрлі 

салаларында кеңінен қолданылады. Радиожиіліктердің токтарын қолдану 

технологиялық процестердің жылдамдығын арттыруға, механикаландыру 

және автоматтандыру құралдарын қолдануға мүмкіндік берді, материалдарды 

өңдеудің жоғары сапасын қамтамасыз етті. Мұнай, газ және т. б. жұмыс 

істейтін балқыту және қыздыру пештерін радиожиіліктердің токтарымен 

электрлік қыздыруға ауыстыру жұмыс үй-жайларындағы ауаның ластануын 

күрт төмендетті, сәулелі жылу энергиясының сәулелену уақыты мен 

қарқындылығын қысқартты және еңбек жағдайын жақсартты. Екінші 

жағынан, жиіліктер диапазонында ЭМИ адам ағзасына рұқсат етілген 

мөлшерден асатын мөлшерде әсер ете отырып, кәсіптік аурулардың себебі 

болуы мүмкін. Нәтижесінде жүйке, жүрек-қан тамырлары, эндокриндік және 

адам ағзасының басқа да жүйелерінің өзгеруі мүмкін. 

    Токпен өткізгіштің айналасында бір мезгілде электр және магнит 

өрістері бар екені белгілі. Айнымалы ток кезінде магнит және электр өрісі 

байланысқан және бірыңғай электромагниттік өріс болып табылады. ЭМП 

жарық жылдамдығымен кеңістікте өз бетінше тарата алады. 

   ЭМП табиғи көздері - бұл атмосфералық электр, ғарыштық сәулелер, күн 

сәулесі; жасанды-түрлі генераторлар, трансформаторлар, антенналар, 

лазерлік қондырғылар, микротолқынды пештер, компьютерлер мониторлары 

және т. б. кәсіпорындарда ЭМП көздері. 

 

            Тақырып 13. Иондаушы сәулеленуден қорғау 

 Дәріс тезистері. Иондаушы деп ортамен өзара әрекеттесуі әртүрлі 

белгілердің (иондардың) электр зарядтарының пайда болуынан шыққан 

сәулеленуді айтады. Бұл сәуле шығару көздері бұйымдардың сапасын 

бақылау үшін өнеркәсіптің әртүрлі салаларында, ғылыми - зерттеу 

жұмыстарында, топырақ тығыздығын өлшеу кезінде ауыл шаруашылығында, 

қатерлі ісіктерді емдеу кезінде медицинада және т. б. кеңінен қолданылады. 

    Алайда, иондаушы сәулелену көздері адам ағзасына еніп, ауыр 

аурулардың себебі болуы мүмкін: сәуле ауруы, белокровия (лейкемия), 

қатерлі ісіктер, тері аурулары. Кейінгі буындарда пайда болатын генетикалық 

салдарлар да туындауы мүмкін. Иондаушы сәулелердің әсері қандай да бір 



айқын зақымдану пайда болғанша байқалмайды. Ең ауыр жағдайларда еңбек 

қабілетін толық жоғалту немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін. 

    Иондаушы сәулеленудің екі түрі бар: а) корпускулярлық, нөлден 

(альфа - және бета – сәулелену және нейтрондық сәулелену) ерекшеленетін 

тыныштық массасы бар бөлшектерден тұрады; б) толқын ұзындығы өте аз 

электромагниттік (гамма – сәулелену және рентгендік). 

   Сәулелену дозаларын бағалау кезінде сәуле шығару түрі, сондай-ақ 

қоршаған ортада олардың шоғырлануы туралы деректер емес, адам 

денесіндегі радиоактивті заттардың сандық құрамы туралы мәліметтер 

маңызды мәнге ие болады. Сәулеленудің рұқсат етілген деңгейін барынша 

рұқсат етілген доза ретінде қарастыру қажет. Радиациялық қауіпсіздік 

нормалары тиісті нормативтік құжаттарда белгіленген. 

 

       Тақырып 14. Шудан, инфра-, ультрадыбыстықтан қорғану. 

Өндірістік дірілден қорғану 

 Дәріс тезистері. Технологиялық құрал-жабдықтардың өнімділігі мен 

өнімділігін жоғарылату, көлік құралдарының жылдамдығы және трафиктің 

қарқындылығы, қаланың құрылысын дамыту, өнеркәсіп пен көлік 

салаларының барлық салаларында техникалық прогресс және т.б. 

адамдардың өндіріс орындарында және күнделікті тұрмыста шудың 

қарқынды әсеріне ұшырайды.  Шу адамның бүкіл денесіне және ең алдымен 

орталық жүйке және жүрек-тамыр жүйелеріне зиянды әсер етеді. Қарқынды 

шудың ұзаққа созылуы, есту қабілетінің жоғалуына, ал кейбір жағдайларда 

саңырауқұлуға әкелуі мүмкін. Шудың негізгі қауіпі - ол бірте-бірте әрекет 

етеді және зардап шеккен адам оның зиянды әсерін ұзақ уақыт бойы 

аңғармауы мүмкін. Шуыл өнімділіктің төмендеуі, жұмыс сапасы, қателіктер 

және т.б. нәтижесінде елеулі экономикалық шығындардың себебі болып 

табылады. Жұмыс істеу кезінде адамның ақыл – ой шиеленісі көп болса, оған 

шудың  әсеріде соғұрлым көп болады.  

 Қазіргі заманғы өндірістік құрал-жабдықтардың, көлік 

құралдарының, қолмен жұмыс істейтін машиналардың жұмыс істеуі 

жұмысшылардың денсаулығына теріс әсер ететін дірілдің айтарлықтай 

деңгейімен жүреді. Дірілдің зиянды әсерлері машиналар мен механизмдердің 

жылдамдығының көбеюімен артады. 

             Діріл деп серпімді денелердің механикалық тербелістерін немесе 

механикалық жүйелердің тербелістерін айтады. Физикалық көзқарас 

тұрғысынан діріл мен шу арасында айрықша айырмашылық жоқ. 

Айырмашылық тек қана қабылдауда: діріл вестибулярлық аппарат пен сезім 

органдары арқылы, ал шу алдыңғы лекцияда айтылғандай, есту органы 

арқылы қабылданады. 

 

 Тақырып 15. Механикалық әсерден қорғану. Алғашқы көмек 

көрсету әдістері  

      Дәріс тезистері. Түрлі өндіріс жабдықтары, мақсатына, түріне және 

типіне қарамастан, қауіпсіз жұмыс жағдайын қамтамасыз етуі тиіс, бұл тиісті 



жобалық әзірлемелермен, пайдалану кезіндегі сенімділікпен, қазіргі заманғы, 

арзан және қауіпсіз материалдарды қолданумен түсіндірілуі  мүмкін. Әртүрлі 

технологиялық процестерде адамның денсаулығы мен өміріне қауіпті болуы 

мүмкін, қауіпті аймақтар бар екенін естен шығармау қажет. Мысалға  

мыналар жатады: машиналар мен жабдықтардың жылжымалы бөліктерінің 

әсерінен жарақат алу, өнімдерді жылжыту, биіктіктен түсетін заттар және т.б 

.; электр тогының соғуы қаупі; радиацияның әр түрлі түрлеріне (термиялық 

электромагнитті, ионизаторлық), шуыл мен дірілге және т.б. әсер етуі 

мүмкін. Кеңістіктегі қауіпті аймақ өлшемдері ауыспалы  немесе тұрақты 

болуы мүмкін, бұл жабдық бөліктерінің қозғалысымен байланысты. Осыған 

байланысты зиянды өндірістік факторлардан қорғау үшін ұжымдық және 

жеке қорғаныс құралдары, сондай-ақ процестерді автоматтандыру және 

қашықтықтан басқару мүмкіндігі қолданылады. 

 Технологиялық жабдықтың технологиялық параметрлерінің  

нормадан ауытқуы туралы немесе тікелей қауіп туралы ескерту үшін 

персоналдың станоктардың, машиналардың және т. б. жұмысы туралы 

ақпаратына арналған қажетті сигнал беретін құрылғылары болуы өте 

маңызды. Ақпаратты ұсыну тәсілі бойынша дыбыстық, жарық және аралас 

(жарық-дыбыс) дабылқаққышты (сигнализацияны) ажыратады.  Газ 

шаруашылығында иісі бар заттарды газға араластыра отырып, газдың иіспен 

ағуы туралы дабыл (сигнал) беру қолданылады.  
 
 


