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АЛҒЫСӨЗ 
 

Оқу құралы "Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу" техникалық кәсіптік білім беру мамандарын даярлау 
бағыты бойынша оқитын, әртүрлі оқыту нысанындағы "троллейбус 
жүргізушісі" біліктілігі бар студенттерге арналған. Оны жүргізушілерді, 
сондай-ақ троллейбустарды жүргізу мәселелерімен айналысатын 
қызметкерлерді зерттеу курсында қолдануға болады. Оқу құралында 
мектепте оқытудың сабақтастығы, оқыту кезеңдері бойынша қызмет 
түрлерінің арақатынасы сақталады, кәсіби бағдарланған оқыту талабы іске 
асырылады. Курстың негізгі мақсаты-студенттердің алдыңғы білім беру 
кезеңінде қол жеткізген көлік жүргізу дағдыларын игеруінің бастапқы 
деңгейін арттыру, сонымен қатар троллейбус жүргізу кезінде кәсіби 
қызметтегі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өзін-өзі тәрбиелеу 
үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзіреттілікті игеру. Оқу 
құралын құрастыру кезінде автор өзара байланысты оқыту 
тұжырымдамасына сүйенді. Бұл тәсіл анықтайтын құрылымы мен мазмұны 
құралы. Оқу құралы студенттерде мамандық бойынша жүргізу дағдылары 
мен біліктерін қалыптастыруға, сондай-ақ олардың шұғыл жағдайда 
міндеттерді өз бетінше шешу дағдылары мен біліктерін дамытуға 
бағытталған. Оқу құралы өзекті Кәсіби бағытталған тақырыптардың барлық 
спектріне әсер ететін түпнұсқа мамандандырылған мәтіндер негізінде 
жасалған. 

 Әр бөлімде тақырыптық бөлімдер бар. Оқу құралының көркем 
безендірілуі, иллюстрациялық материалдардың әртүрлілігі және сабақтардың 
көзге көрінетін құрылысы оқушылардың ынтасын арттыруға ықпал етеді. 
Оқулықтағы кейбір суреттер сөйлеуге ынталандыру рөлін атқарады.  
Оқулыққа глоссарий кіреді. Оқу құралы кейбір жаттығулардың кілттерімен 
жабдықталған, бұл студенттерге қол жеткізілген нәтижелерді объективті 
бағалауға мүмкіндік береді және кері байланысты қамтамасыз етеді. Оқу 
құралының соңында пайдаланылған және ұсынылған әдебиеттердің 
библиографиялық тізімі ұсынылады. 
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1-БӨЛІМ ТРОЛЛЕЙБУСТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ОНЫ 
ПАЙДАЛАНУ 

 
Мақсаты 
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Техникалық пайдаланудың бұзылу себептерін және оларды 

жетілдіру жолдарын табу. 
2. Жол-құрылыс машиналары мен жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету мен жөндеудің технологиялық процестерін бақылау-өлшеу 
аспаптарын, жүйелерді пайдалана отырып және далалық жағдайлар негізінде 
бақылауды жүзеге асыру. 

3. Троллейбус жұмысын дайындайды. 
4. Маршруттық көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар 
1.1. Троллейбустарды техникалық пайдалану ережелері және 

троллейбустар жүргізушісінің лауазымдық сипаттамасы. 
1.2. Троллейбустарды басқару. 
1.3. Троллейбустардың қозғалысын ұйымдастыру. 
 
Шолу 
"Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу" мамандығы бойынша троллейбус жүргізушісі электр көлігін 
пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу процесінің 
принциптерін түсінуі керек. Көліктің техникалық күйінің параметрлерін 
бақылаудың шарттары мен принциптерін біле отырып, жүргізуші көлікті 
жөндеу сапасын сәтті басқара және ескертеді, еңбек өнімділігін арттыру үшін 
жаңа және қолданыстағы техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
технологияларын жетілдіре алады. 

 
Кәсіби терминдер 
Қалалық көлік    Пайдалану.   Жөндеу  
Троллейбус                      Байланыс желісі   Биаксиалды 
Артикуляция   Тежегіш жүйесі   Руль дөңгелегі 
 
Қажетті оқу материалдары 
Жазу керек-жарақтары( қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, 

өшіргіш, ватман 
 

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульді оқытар алдында білім алушыға "Қалалық электр көлігін 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша 
үлгілік оқу жоспарына сәйкес базалық модульдер және "жылжымалы 
құрамды жөндеу жөніндегі «слесарь» біліктілігінің кәсіби модульдері 
бойынша оқудан сәтті өту ұсынылады. 
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Кіріспе 
 
Қалалық жолаушылар көлігі мегаполистің өмірін қамтамасыз етуде, 

оның қалыптасуы мен жұмыс істеу проблемаларына байланысты кең 
ауқымды мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады. Қалалардың сәтті өсуі 
мен дамуы халықтың жұмыс орнына және кері қарай, сондай-ақ кәсіби 
қызметпен байланысты емес сапарларға деген қажеттілігін қанағаттандыруға 
арналған қалалық жолаушылар көлігі инфрақұрылымының барабар 
дамуынсыз мүмкін емес. 

Бұл модуль троллейбусты басқаруға қажетті білім, білік және 
дағдыларды сипаттайды. 

 
1.1. Троллейбустарды техникалық пайдалану ережелері және 

троллейбустар жүргізушісінің лауазымдық нұсқаулығы 
Троллейбусты техникалық пайдалану ережелері нормативтік 

техникалық құжат болып табылады және троллейбус көлігінің ғимараттарын, 
құрылыстарын, құрылғылары мен жылжымалы құрамын техникалық 
пайдалануға, күтіп-ұстауға қойылатын негізгі талаптарды белгілейді. 

Троллейбус көлігін пайдаланумен байланысты Ұйымның әрбір 
қызметкері өзі орындайтын жұмыс көлемінде Қалалық электр көлігінде 
қауіпсіздік техникасы (ТҚҚ) қағидалары, қағидалары [1], өрт қауіпсіздігі 
және өндірістік санитария, сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтар мен ішкі 
еңбек тәртібінің қағидаларын білуіне оқудан және аттестаттаудан өтеді.  

Қалалық электр көлігінде ҚТҚ білімін және қағидаларын мерзімді 
тексеру үшін ұйымда комиссия құрылады. Комиссия төрағасы кәсіпорын 
басшысы, оның орынбасары, бас инженер және құрылымдық бөлімшелердің 
басшылары бола алады. 

Жұмысы білімді тексеруді талап ететін кәсіптердің тізбесін, тексеру 
кезеңділігін және емтихан комиссиясының құрамын ұйым басшысы, оның 
орынбасары немесе бас инженер бекітеді. Комиссия төрағасы мен оның 
орынбасары Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі 
бекітетін комиссияда білімін тексеруден өтеді. 

Тікелей өндірістік учаскелерде жұмысты ұйымдастырумен және 
жүргізумен байланысты, сондай-ақ бақылау мен техникалық қадағалауды 
жүзеге асыратын троллейбус көлігінің басшылары мен мамандары қалалық 
электр көлігінде кемінде үш жылда бір рет, ал жүргізушілер мен жөндеу 
персоналы кемінде жылына бір рет қағидаларды және ТББ білімін тексеруден 
өтеді. 

Троллейбустардың қозғалысымен, сондай-ақ троллейбус көлігіндегі 
зиянды, қауіпті және ауыр еңбек жағдайларымен байланысты жұмысшылар, 
қызметшілер және инженерлік-техникалық қызметкерлер жұмысқа орналасу 
кезінде медициналық куәландырудан өтеді. Зиянды заттардың, қолайсыз 
өндірістік факторлардың тізбесін және орындауға міндетті жұмыстардың 
тізбесін жұмысқа түсу кезінде алдын ала, мерзімдік (үш жылда 1 рет) және 
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оның қалыптасуы мен жұмыс істеу проблемаларына байланысты кең 
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орынбасары Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі 
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жүргізушілерді рейс алдында медициналық қарап-тексеру Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі белгілеген[2].  
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Жаңадан салынған немесе қайта жаңартылған объектілерді қабылдау 

екі сатыда жүргізіледі [4]:  
Ұйымның жұмыс комиссиясының объектіні бас мердігерден 

қабылдауы; 

Реттеу кезеңінің негізгі міндеттері: 

Барлық технологиялық жабдықтарды монтаждау 
сапасын тексеру, анықталған ақауларды жою 

 
Механизмдерді, жабдықтар мен құрылғыларды жеке 

Бос сынамалау және торап бойынша баптау 

Жабдықты кешенді сынау, жолаушыларсыз 
троллейбус желісін домалату 

 
Жабдықтың техникалық құжаттамасымен, 

жобасымен және паспорттарымен танысу және 
нұсқаулықты құрастыру, бірақ жабдықты пайдалану 

 

Есептеулер жүргізу және қажетті материалдар, 
қосалқы бөлшектер қорын құру және т. б. 

Қызмет көрсетуші персоналдың білімін тексеру және 
нұсқама беру 

Есеп және есептілік нысандарын жинақтау 
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Объектіні тапсырыс берушіден мемлекеттік қабылдау комиссиясымен 
қабылдау. 

Тапсырыс беруші ұйымның (құрылыс салушының) жұмыс 
комиссиясын және мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру, сондай-ақ 
олардың құрамы, құқықтары, міндеттері мен жұмыс тәртібі ҚНжЕ [4] сәйкес 
анықталады.  

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы аяқталған құрылысты қабылдау 
кезінде Тапсырыс беруші мынадай техникалық құжаттаманы ұсынады: 

Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама; 
Тапсырыс беруші ұйымның жұмыс қабылдау комиссиясы жасаған 

актілер; 
Объектіні жобалауға және салуға қатысқан жобалау және құрылыс-

монтаждау ұйымдарының тізбесі; 
Жер учаскесін бөлу туралы, құрылыс алаңының геологиясы мен 

гидрологиясы туралы, топырақты сынау және жер асты суларын талдау 
нәтижелері туралы құжаттар; 

Жабдықтар мен механизмдерге арналған паспорттар; 
Тапсырыс берушінің қабылданатын объектінің шикізатпен, электр 

энергиясымен, сумен, бумен, газбен және т. б. материалдық-техникалық 
ресурстармен қамтамасыз етілуі туралы анықтамасы; 

Қабылданатын объектіні санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен және 
тамақтану пункттерімен қамтамасыз ету туралы анықтама; 

Қалалық пайдалану ұйымдарының суық және ыстық сумен жабдықтау, 
кәріз, жылу, газ, энергиямен жабдықтау және байланыстың сыртқы 
коммуникациялары объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді 
және олар қызмет көрсетуге қабылдайды, сондай-ақ ҚНжЕ-де көрсетілген 
басқа да құжаттар мен анықтамалар [4].  

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін оны тағайындаған орган 
актіге қол қойылғаннан кейін 1 айдан кешіктірілмейтін мерзімде бекітеді [4].  

Жолаушылармен троллейбустардың қозғалысы жұмыс қабылдау 
комиссиясы жасаған ескертулер жойылғаннан және мемлекеттік қабылдау 
комиссиясының актісі бекітілгеннен кейін ғана ашылуы мүмкін. Ерекшелік 
ретінде жұмыс істеп тұрған маршруттардың жұмысын қамтамасыз етуге 
байланысты жаңадан салынған немесе қайта жаңартылған троллейбус 
желілерін ішінара енгізген кезде қозғалыс тапсырыс беруші ұйымның жұмыс 
қабылдау комиссиясы актіге қол қойғаннан кейін ашылуы мүмкін. 

Құрылыстар, құрылғылар, механизмдер мен жабдықтар бекітілген 
жобалау құжаттамасына және техникалық шарттарға сәйкес келуге тиіс. 

Троллейбус көлігінің жаңадан салынып жатқан ғимараттары мен 
құрылыстарын жобалауды және жұмыс істеп тұрған ғимараттары мен 
құрылыстарын қайта жаңарту жобаларын әзірлеуді тиісті лицензиялары бар 
жобалау ұйымдары жүргізуге тиіс. 

Құрылыстар мен құрылғылардың конструкциясына өзгерістер енгізуге 
осы құрылыстар мен құрылғыларға жобалау құжаттамасын бекітуге құқығы 
бар лауазымды адамдардың рұқсатымен ғана жол беріледі. 
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Негізгі құрылыстарды жөндеу мен ұстау нормаларын ұйым объектінің 
техникалық жай-күйі бойынша белгілейді. 

Зауыттың пайдалану және жөндеу құжаттамасына сәйкес 
троллейбустарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін [5], ұйым 
технологиялық, бақылау, өлшеу және диагностикалық жабдықтармен, 
сондай-ақ нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалған жөндеу 
персоналымен жабдықталуы тиіс [7]. 

 
1.1.2 Жылжымалы жолаушылар құрамы 
Пайдалануға берілетін жаңа троллейбустарда "көлік құралының типін 

мақұлдау" [7] сертификатының көшірмесі және МЕМСТ 2.601–95 [5] сәйкес 
пайдалану құжаттамасының жиынтығы болуы тиіс, оның ішінде:  

а) пайдалану жөніндегі нұсқаулық; 
б) формуляр; 
в) паспорт; 
г) бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің каталогы; 
д) ЗИП тізімдемесі. 
Троллейбусты пайдалануға беру ұйым бойынша бұйрықпен 

ресімделеді. Жолаушылармен бірге желіге бірінші шығарар алдында оның 
механикалық және электр жабдықтарына депоға тексеру және троллейбустың 
техникалық шарттарына сәйкес сынамалы айналымды жүргізу қажет. 

Ұйым әрбір троллейбусқа алдыңғы, артқы және бүйір борттарында, 
сондай-ақ троллейбустың жолаушылар үй-жайында жазылатын түгендеу 
нөмірін беруге тиіс. Түгендеу нөмірі цифрларының орналасқан жері мен 
өлшемдері сәйкес келуі тиіс [8]. 

Троллейбустар олардың үздіксіз жұмысын, қозғалыс қауіпсіздігін және 
жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ететін жарамды күйде ұсталуы 
тиіс. Троллейбустарды техникалық жарамды күйде ұстау ұйымның меншік 
иесіне [9] [10] сәйкес жүктеледі. 

Пайдаланылатын троллейбустардың қозғалысына негізгі үлестік 
қарсылық ұйым бекіткен нормаларға сәйкес келуі тиіс. Өлшеу нәтижелері 
есепке алу кітабына енгізілуі тиіс. 

Троллейбустарды әзірлеушінің (дайындаушы зауыттың) келісімінсіз 
қозғалыс пен жолаушылардың қауіпсіздігіне әсер ететін троллейбустардың 
конструкциясына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. 

Табиғи тозу салдарынан, сондай-ақ жол-көлік оқиғасынан кейін оны 
қалпына келтіру орынсыз болған жағдайда пайдалануға жарамсыз 
Троллейбус есептен шығарылуға жатады. Троллейбусты есептен шығару 
амортизация нормаларын ескере отырып, ұйымның меншік иесі белгілеген 
тәртіппен жүргізілуі тиіс [11]. 

Троллейбустарды амортизация мерзімінің шегінен тыс пайдалануға ҚР 
Көлік және коммуникация министрлігі бекіткен тәртіпке сәйкес күрделі-
қалпына келтіру жөндеуін орындау шартымен жол беріледі [12]. 
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1.1.3.1. Троллейбустарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің негізгі мақсаты 

троллейбустарды техникалық жарамды күйде ұстау, яғни олардың 
қауіпсіздігін сипаттайтын барлық параметрлер, әсіресе электр қауіпсіздігі 
мен өрт қауіпсіздігі нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына 
сәйкес болған және жол қозғалысы мен жолаушылар тасымалы қауіпсіздігін 
қамтамасыз еткен жағдайда жолаушыларды тасымалдау қабілетінде. 

Троллейбустарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
қолданыстағы жүйеге және белгіленген тәртіппен бекітілген пайдалану-
жөндеу құжаттамасына сәйкес жүргізілуі тиіс [13]. 

Троллейбустарды дайындаушы зауыттар белгілеген техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу нормаларын, қағидаларын, рәсімдерін дайындаушының 
келісімі бойынша ұйымдар түзетуі мүмкін. 

 
1.1.3.2 Желіге шығарылатын троллейбусқа қойылатын талаптар 
Желіде жұмыс істеуге дайындалған троллейбус троллейбустың түрін 

(моделін) және жергілікті жағдайларды ескере отырып, ұйым бекіткен тізімге 
сәйкес жабдықталуы керек, оның ішінде [9] [14]: 

 – екі осьті-жүргізушінің кабинасында және жолаушылар үй-жайында 
орнатылған сыйымдылығы кемінде 5 л екі ұнтақты немесе көмірқышқылды 
өрт сөндіргіштермен; 

 - біріктірілген-жүргізуші кабинасында және жолаушылар үй-жайында 
орнатылған сыйымдылығы кемінде 5 л үш ұнтақты немесе көмірқышқылды 
өрт сөндіргіштермен; 

Ескертпе: тиісті негіздеме кезінде автоматты немесе жартылай 
автоматты өрт сөндіру жүйесін орнатуға жол беріледі. 

 - медициналық қобдишамен; 
 - апаттық тоқтау белгісімен; 
 - кем дегенде екі иілуге қарсы тіректермен (башмақтармен). 
Төменде санамаланған ақаулықтардың ең болмағанда біреуі бар 

троллейбус желісінде пайдалануға рұқсат етуге тыйым салынады: 
Тежегіш жүйесі: 
а) тежегіш жүйелерінің бірі жұмыс істемейді; 
б) тұрақ тежегішінің тұтқасы құлыптау құрылғысымен ұсталмайды; 
в) тежегіш жетектердің пневматикалық (пневмогидравликалық) 

жүйесінің манометрі ақаулы; 
г) пневматикалық (пневмогидравликалық) тежегіш жетектерінің 

герметикалығы бұзылған, бұл тежегіш жетектерді толық іске қосқаннан кейін 
15 минут ішінде компрессор жұмыс істемеген кезде ауа қысымының 0,05 
МПа (0,5 кгс/см2) астам төмендеуіне әкеледі; 

д) тежегіш педальды ұстайды; 
е) тежегіш шүмегі ақаулы. 
рульдік басқару 
а) рульмен басқарудағы жиынтық люфт 20 градустан асады; 
б) рульдік күшейткіш ақаулы; 
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в) бөлшектер мен тораптарды ауыстыру конструкциясында 
көзделмеген; 

г) бұрандалы қосылыстар тартылмаған немесе белгіленген тәсілмен 
бекітілмеген; 

д) рульдік механизмнің иінді корпусынан тамшылар түрінде майдың 
ағуы байқалады (тамшылау); 

е) руль күшейткішінің гидрожүйесінен тамшылар түрінде 
сұйықтықтың ағуы байқалады (тамшылау). 

Дөңгелектер мен шиналар: 
а) доңғалақ бекіткішінің кем дегенде бір бұрамасының немесе 

гайкасының сынуы, әлсіреуі немесе болмауы, сондай-ақ доңғалақ дискісінде 
немесе жиегінде жарықшақтың болуы; 

б) алдыңғы дөңгелектерде жөндеудің екінші тобы бойынша қалпына 
келтірілген шиналар орнатылған; 

в) протектор суретінің қалдық тереңдігі оның кез келген бөлігінде 2 мм 
кем; 

г) шиналардың кордты ашатын жергілікті зақымдары (тесілуі, кесілуі, 
үзілуі), сондай-ақ протектор мен бүйір қабырғаларының қабыршақтануы 
болады; 

д) шиналардағы қысым белгіленген нормаларға сәйкес келмейді; 
е) құлыптау сақиналары ақаулы немесе доңғалақтың жиегіне нашар 

қону. 
Кардандық беріліс: 
а) тарту қозғалтқышының немесе редуктордың білігіне ернемектерді 

бекіту және қондыру әлсіреген; 
б) егер ол троллейбус конструкциясында көзделген болса, 

сақтандырғыш қапсырма жоқ; 
в) кардан топсасының осьтік саңылауы және оймакілтекті қосылыстың 

радиалды саңылауы рұқсат етілген нормадан асады. 
Орталық және доңғалақты редукторлар: 
а) ернемек пен иінді корпустың қақпақтарын бекітудің кем дегенде бір 

Түйреуіші жоқ немесе бос; 
б) тамшылардың құлауымен майдың ағуы байқалады (тамшылау); 
в) редуктордың жұмысы кезінде бөгде шулардың болуы. 
Аспа: 
а) артқы серіппенің кем дегенде бір түбірі немесе алдыңғы серіппенің 

кез-келген парағы сынған; 
б) дайындаушы зауыт белгілеген нормадан асатын артқы (жетекші) 

көпірдің қисаюы. 
Пневматикалық жабдық: 
а) компрессордың жұмысы жоғары шуылмен бірге жүреді; 
б) сақтандырғыш клапанның пломбасы жоқ (бұл дайындаушы 

зауыттың конструкциясында көзделген жерде) немесе сақтандырғыш 
клапанның Жүргізілген реттеу туралы тиісті белгісі жоқ; 
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в) қысым реттегіші троллейбусқа техникалық шарттарда белгіленген 
шектерде пневматикалық жүйедегі жұмыс қысымын қолдамайды; 

г) шанақ қалпының реттегіші ақаулы. 
Шатыр жабдығы: 
а) ақаулар токоприемников туғызатын жиын токоснимающих 

бастардың сымдарынан; 
б) штангаларда жарықтардың, майысулардың және өтпе күйіктердің 

болуы; 
в) көлденең немесе тік жазықтықтағы қарнақтарды жылжыту кезінде 

ток қабылдағыштардың топсаларында кептелу; 
г) ток қабылдағыштардың бастары ақаулы; 
д) егер бұл конструкцияда көзделсе, қарнақтан үзілген кезде 

токқабылдағыш басының құлауынан қорғайтын құрал-саймандар ақаулы; 
е) қарнақтарды көтеру және түсіруді шектеу жүйесі ақаулы немесе 

дұрыс реттелмеген; 
ж) токқабылдағыштың тартпа серіппелері реттелмеген, түйіспелі сым 

аспасының биіктігінде түйіспелі сымға токқабылдағышты басу 5,8 м 120-140 
Н (12-14 кгс) сәйкес келмейді); 

з) ток қабылдағыштар арқандарының, сақиналардың және 
оқшаулағыштардың ақаулары; 

и) шатырда электр оқшаулағыш материалдан жасалған жол бүлінген 
немесе жоқ; 

к) стандартты емес түйіспелі ендірмелер орнатылған; 
л) токқабылдағыш штангаларының ұзындығындағы айырмашылық 100 

мм-ден асады; 
м) Қарнақ аулағыштардың (олар болған кезде) ақауы бар. 
Электр жабдықтары: 
а) тартқыш қозғалтқыштардың, қосалқы электр машиналарының, іске 

қосуды реттейтін және қорғау аппаратурасының, қосалқы тізбектердің, 
аккумулятор батареясының жұмысы бұзылған; 

б) жарық немесе дыбыс дабылы жұмыс істемейді; 
в) калибрленбеген сақтандырғыштар орнатылған; 
г) қорғаудың шектеу аппараттарының пломбалары жоқ; 
д) бақылау-өлшеу аспаптары жұмыс істемейді; 
е) іске қосу педальін ұстайды; 
ж) белгіленген режимде шыны тазалағыштар жұмыс істемейді; 
з) шыны жуғыштар белгіленген режимде жұмыс істемейді (егер олар 

конструкцияда көзделсе); 
и) есік жетегі жұмыс істемейді; 
к) дыбыстық сигнал жұмыс істемейді; 
л) жүргізуші кабинасының әйнектерін жылыту құрылғысы жұмыс 

істемейді; 
м) ағып кету тогы 3 мА-дан асады. 
Сыртқы жарық құралдары: 
а) фаралар жанбайды немесе реттелмейді; 
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в) қысым реттегіші троллейбусқа техникалық шарттарда белгіленген 
шектерде пневматикалық жүйедегі жұмыс қысымын қолдамайды; 

г) шанақ қалпының реттегіші ақаулы. 
Шатыр жабдығы: 
а) ақаулар токоприемников туғызатын жиын токоснимающих 

бастардың сымдарынан; 
б) штангаларда жарықтардың, майысулардың және өтпе күйіктердің 

болуы; 
в) көлденең немесе тік жазықтықтағы қарнақтарды жылжыту кезінде 

ток қабылдағыштардың топсаларында кептелу; 
г) ток қабылдағыштардың бастары ақаулы; 
д) егер бұл конструкцияда көзделсе, қарнақтан үзілген кезде 

токқабылдағыш басының құлауынан қорғайтын құрал-саймандар ақаулы; 
е) қарнақтарды көтеру және түсіруді шектеу жүйесі ақаулы немесе 

дұрыс реттелмеген; 
ж) токқабылдағыштың тартпа серіппелері реттелмеген, түйіспелі сым 

аспасының биіктігінде түйіспелі сымға токқабылдағышты басу 5,8 м 120-140 
Н (12-14 кгс) сәйкес келмейді); 

з) ток қабылдағыштар арқандарының, сақиналардың және 
оқшаулағыштардың ақаулары; 

и) шатырда электр оқшаулағыш материалдан жасалған жол бүлінген 
немесе жоқ; 

к) стандартты емес түйіспелі ендірмелер орнатылған; 
л) токқабылдағыш штангаларының ұзындығындағы айырмашылық 100 

мм-ден асады; 
м) Қарнақ аулағыштардың (олар болған кезде) ақауы бар. 
Электр жабдықтары: 
а) тартқыш қозғалтқыштардың, қосалқы электр машиналарының, іске 

қосуды реттейтін және қорғау аппаратурасының, қосалқы тізбектердің, 
аккумулятор батареясының жұмысы бұзылған; 

б) жарық немесе дыбыс дабылы жұмыс істемейді; 
в) калибрленбеген сақтандырғыштар орнатылған; 
г) қорғаудың шектеу аппараттарының пломбалары жоқ; 
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з) шыны жуғыштар белгіленген режимде жұмыс істемейді (егер олар 

конструкцияда көзделсе); 
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б) тоқтату сигналдары, бұрылу көрсеткіштері, габариттік шамдар 
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байланысы жойылды; 
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Ағып кету тогын бақылау үшін троллейбус борттық бақылау 

құрылғысымен жабдықталады. Троллейбус деполары мен соңғы 
станцияларда кему токтарын бақылаудың қажетті шараларын қабылдаған 
жағдайда кему тогын бақылаудың борттық құралдарынсыз троллейбустарды 
пайдалануға жол беріледі. 

 
1.1.3.3 Желідегі троллейбустарға техникалық қызмет көрсету 
Желідегі жылжымалы құрамның техникалық жағдайын бақылау және 

ақаулықтарды жою үшін жабдықтардың барлық түрлерін және жөндеу 
жұмыстарын, сондай-ақ осы жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік 
техникасы ережелерін жақсы білетін жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі 
слесарлармен жабдықталған желілік жөндеу пункттері ұйымдастырылады. 

Жылжымалы құрамды желілік жөндеу пунктінде жөндеу жөніндегі 
персоналдың міндеттеріне жүргізушілер мен желілік персоналдың өтінімдері 
бойынша ақаулықтарды жою, сондай-ақ оның жұмыстан бас тартуының 
алдын алу мақсатында троллейбустар жабдықтарының техникалық жай-күйін 
бақылау кіреді. 

Троллейбустағы жөндеу жұмыстары туралы пойыздың кітабына жазба 
жазылады [15], жөндеуді орындаған адамның қолы қойылады. 

Жолдағы троллейбустардың кенеттен істен шығуын және жол-көлік 
оқиғаларының салдарын тез жою үшін жедел техникалық көмек 
ұйымдастырылады. 
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Жедел техникалық көмек жұмыстарды арнайы кезекші бригадалармен 
немесе депоның жөндеу бригадаларымен орындайды. 

Жедел техникалық көмек бригадалары аға (орталық) диспетчерде 
жедел бағыныста болады. 

Жедел техникалық көмек бригадалары көлік құралдарымен, аға 
(орталық) диспетчермен жедел байланыс құралдарымен қамтамасыз етілуі 
және дереу шығуға дайын болуы тиіс. 

Жедел техникалық жәрдемнің көлік құралдары көтергіш 
механизмдермен, қажетті құрал-сайманмен және қосалқы бөлшектермен, 
қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етуге арналған сақтандырғыш құрылғылармен, 
қоршау және сигнализация құралдарымен жарақталуы тиіс. Әрбір депода 
немесе мамандандырылған қызметте тізім жасалып, ауыстыру бойынша 
берілімді тексеру және құралдардың, материалдардың және т. б. азаймайтын 
қорын толтыру тәртібі белгіленуі тиіс. 

Жедел техникалық жәрдем автомобильдері арнайы жарық және дыбыс 
сигналдарын беруге арналған аспаптармен, сондай-ақ аға (орталық 
диспетчермен) екі жақты радиобайланыс құрылғыларымен жабдықталуы 
тиіс. 

Жедел техникалық көмек бригадасына басшылықты бригадир (шебер) 
жүзеге асырады. Бірнеше бригада жұмыс істеген жағдайда басшылықты 
зақымданған жерге бірінші келген бригаданың бригадирі (мастері) немесе 
жұмысты басқару үшін арнайы келген әкімшілік-техникалық персонал 
қатарындағы адам жүзеге асырады. 

Ақаулы троллейбусты депоға жіберу аға (орталық) диспетчердің 
рұқсатымен жүргізіледі және пойыздың кітабына және жол парағына депоға 
немесе жөндеу пунктіне жіберу себебі туралы жазбамен ресімделеді. Жазуды 
техникалық көмек қызметкері (желілік слесарь) жүргізеді. 

Ақаулы троллейбусты сл-да сүйреу керек. [16]: 
а) троллейбустың өз жүрісімен қозғалысын болдырмайтын электр 

тізбектері мен аппараттары ақаулы; 
б) токқабылдағыш ақаулы; 
в) бірнеше рет (2-3 рет) жоғары вольтты немесе төмен вольтты 

тізбектердің Автоматты қорғанысы іске қосылады; 
г) ағып кету тогы белгіленген нормадан асып кетсе; 
д) жасанды жарықтандырусыз немесе жеткіліксіз көріну 

жағдайларында тәуліктің қараңғы уақытында фаралар мен артқы габариттік 
оттар ақаулы; 

е) жаңбыр немесе қар жауған кезде шыны тазалағыш ақаулы. 
ж) тежегіш жүйесі ақаулы; 
з) рульдік басқару ақаулы. 
Депоға оралған троллейбус арнайы нұсқаулықта белгіленген тәртіппен 

қабылдануы керек [17]. 
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1.1.3.4 Троллейбусты желіде пайдалану 
Жүргізушінің желідегі іс-әрекеті жол қозғалысы ережелерімен (ЖҚЕ) 

[3] және жүргізушінің лауазымдық нұсқаулығымен [18] анықталады. 
Ұйымда Қазақстан Республикасының құқықтық нормаларында 

көзделген тәртіппен жүргізушілерді рейс алдында медициналық тексеру 
ұйымдастырылады[2]. 

Жолға шығар алдында троллейбустың техникалық жай-күйі, 
жинақтылығы мен сыртқы түрі, пойыз кітабындағы жазбалардың дұрыстығы, 
троллейбусты техникалық байқау талонының болуы тексеріледі. Анықталған 
ақаулар туралы мәліметтер шығаруға жауапты қызметкерге хабарланады. 
Троллейбусты қабылдау троллейбус кітабында және жол парағында 
жүргізушінің қолымен ресімделеді. 

Троллейбус кабинасындағы желіде мыналар болуы тиіс: ресімделген 
жол парағы, қозғалыс кестесі, пойыз кітабы [15], құрал – саймандар 
жиынтығы, диэлектрлік қолғаптар және қызғылт сары түсті сигналдық 
кеудешелер, мақта-мата қолғаптар, жолаушыларға арналған үй-жайда-
троллейбусты пайдалану ережелері [19]. 

Троллейбус нөлдік рейспен қозғалған кезде жолаушыларды отырғызу 
және түсіру үшін барлық аялдама пункттерінде аялдау жүргізілуі тиіс. 

Троллейбустың қозғалысы Жолаушыларды түсіру және отырғызу 
аяқталғаннан кейін, салонның есіктері жабылып, алда бос жол болған кезде 
ғана басталуы мүмкін. 

Жолаушылар үй-жайының есіктері ашық троллейбустардың 
қозғалысына тыйым салынады. 

Қозғалыс және маневр жасау кезінде троллейбустың байланыс 
сымдарынан ауытқуы 4 метрден аспауы керек. 

Бірінен кейін бірі жүретін троллейбустар арасындағы қашықтық 20 
км/сағ дейін қозғалыс жылдамдығы кезінде 30 м кем болмауы тиіс, 60 м – 
жоғары жылдамдық кезінде және еңістерде 40 ‰ (4%) артық болуы тиіс. 

Троллейбустың оның алдында тұрған көлік құралына тегіс учаскеде 3 м 
– ден жақын емес және көтерілу мен түсу кезінде 5 м-ден кем емес 
қашықтыққа жақындауға рұқсат етіледі. 

Ескерту. Жеткіліксіз көріну жағдайларында және юзом қозғалысының 
қаупі туындаған кезде (боран, көктайғақ және т.б.) көрсетілген қашықтықтар 
екі есе көбейтілуі тиіс. 

Аялдама пунктінде еңіс болған кезде және ылғалды ауа райында 
жүргізуші троллейбусты қол тежегішімен бекітуі тиіс. 

Жолаушыларды отырғызу және түсіру троллейбус толық тоқтағаннан 
кейін аялдама пункттерінде ғана жүргізілуі тиіс. 

Троллейбустың қозғалысы келесі жағдайларда тоқтатылуы керек: 
а) қозғалысқа кедергілер болған кезде, сондай-ақ соқтығысу немесе 

соқтығысу қаупі болған кезде; 
б) кондуктордың, бақылаушының, жолаушылардың немесе кез келген 

басқа адамның дабыл сигналдары кезінде; 
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в) түйіспелі желі сымдарының кез келген кенеттен дүмпуі мен соғуы, 
күрт ауытқуы, кернеуді алу және жолаушылардың немесе өтіп бара жатқан 
адамдардың үрейлі айқайы кезінде; 

г) токқабылдағыштың желіден ажырау сигналы пайда болған кезде; 
д) жолдың жүру бөлігінде тереңдігі (биіктігі) 150 мм-ден астам су 

немесе дымқыл қар болған кезде; 
е) ағып кету тогын бақылау аспабынан сигнал пайда болған кезде: 
Тәуліктің қараңғы уақытында жолдарды жасанды жарықтандырудың 

болуына қарамастан, сондай-ақ нашар көріну жағдайларында (тұман, 
бұрқасын) фаралардың жақын жарығы және троллейбустың барлық 
жарықтандыру топтары қосылуы тиіс. 

Жол-көлік оқиғасына немесе басқа да себептерге байланысты көліктің 
жиналуынан туындаған қозғалыстың кідіруі кезінде басқару тізбектері мен 
жоғары вольтты бағалар ажыратылуы, реверсор "0" күйіне ауыстырылуы, ток 
қабылдағыштар төмендетілуі тиіс. Қозғалысты қалпына келтіргеннен кейін 
қозғалысты троллейбустың алдында кемінде 60 м қашықтықта тұрған алып 
тастағаннан кейін ғана бастау керек. 

Ақаулы троллейбустардың депоға немесе жөндеу пунктіне дейін 
қозғалу тәртібі, бұл ретте қажетті қауіпсіздік шаралары мен жүру 
маршруттары ұйым әзірлеген арнайы нұсқаулықпен [16] белгіленеді. 

Ауысым ішінде жүргізуші жолаушылар үй-жайында Жолаушылар 
қалдырған заттардың болуына мерзімді тексеру жүргізеді және шиналардың 
жай-күйін, доңғалақтардың бекітілуін, Тежегіш жүйесін, ток 
қабылдағыштарды тексереді. Барлық анықталған ақаулар немесе 
зақымданулар туралы ол соңғы станция диспетчеріне, желілік слесарьға 
хабарлайды және пойыз кітабына жазады. 

Тексерудің кезеңділігі мен тәртібі ұйым бойынша бұйрықпен 
белгіленеді. 

Троллейбустан шығу кезіндегі жүргізушінің әрекеттерінің реттілігі 
(соңғы станцияда немесе жолда): 

а) троллейбусты қол (тұрақ) тежегішпен толық тоқтатқаннан кейін оны 
тежеу (бекіту) ; 

б) барлық негізгі және қосалқы электр тізбектерін ажырату; 
в) троллейбустың орнында сенімді тұрғанына көз жеткізгеннен кейін 

контроллердің реверсивті білігінің тұтқасын "0" күйіне қойыңыз, оны алыңыз 
және өзіңізбен бірге алыңыз; 

г) сигналдық кеудешені кию; 
е) кабинаның есігін жауып, Абайлаңыз, троллейбустан шығыңыз; 
ж) еңісте еңіс жағынан троллейбус доңғалақтарының астына сырғуға 

қарсы тіреулерді қою. 
Егер жұмыс орнына оралғанда ток қабылдағыштарды орнату қажет 

болса, жүргізуші бұған дейін кабинаға кіріп, барлық жоғары вольтты және 
төмен вольтты тізбектердің ажыратылғанына көз жеткізуі керек, реверсор 
"0"күйінде болады. 
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в) түйіспелі желі сымдарының кез келген кенеттен дүмпуі мен соғуы, 
күрт ауытқуы, кернеуді алу және жолаушылардың немесе өтіп бара жатқан 
адамдардың үрейлі айқайы кезінде; 

г) токқабылдағыштың желіден ажырау сигналы пайда болған кезде; 
д) жолдың жүру бөлігінде тереңдігі (биіктігі) 150 мм-ден астам су 
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қозғалысты троллейбустың алдында кемінде 60 м қашықтықта тұрған алып 
тастағаннан кейін ғана бастау керек. 

Ақаулы троллейбустардың депоға немесе жөндеу пунктіне дейін 
қозғалу тәртібі, бұл ретте қажетті қауіпсіздік шаралары мен жүру 
маршруттары ұйым әзірлеген арнайы нұсқаулықпен [16] белгіленеді. 

Ауысым ішінде жүргізуші жолаушылар үй-жайында Жолаушылар 
қалдырған заттардың болуына мерзімді тексеру жүргізеді және шиналардың 
жай-күйін, доңғалақтардың бекітілуін, Тежегіш жүйесін, ток 
қабылдағыштарды тексереді. Барлық анықталған ақаулар немесе 
зақымданулар туралы ол соңғы станция диспетчеріне, желілік слесарьға 
хабарлайды және пойыз кітабына жазады. 

Тексерудің кезеңділігі мен тәртібі ұйым бойынша бұйрықпен 
белгіленеді. 

Троллейбустан шығу кезіндегі жүргізушінің әрекеттерінің реттілігі 
(соңғы станцияда немесе жолда): 

а) троллейбусты қол (тұрақ) тежегішпен толық тоқтатқаннан кейін оны 
тежеу (бекіту) ; 

б) барлық негізгі және қосалқы электр тізбектерін ажырату; 
в) троллейбустың орнында сенімді тұрғанына көз жеткізгеннен кейін 

контроллердің реверсивті білігінің тұтқасын "0" күйіне қойыңыз, оны алыңыз 
және өзіңізбен бірге алыңыз; 

г) сигналдық кеудешені кию; 
е) кабинаның есігін жауып, Абайлаңыз, троллейбустан шығыңыз; 
ж) еңісте еңіс жағынан троллейбус доңғалақтарының астына сырғуға 

қарсы тіреулерді қою. 
Егер жұмыс орнына оралғанда ток қабылдағыштарды орнату қажет 

болса, жүргізуші бұған дейін кабинаға кіріп, барлық жоғары вольтты және 
төмен вольтты тізбектердің ажыратылғанына көз жеткізуі керек, реверсор 
"0"күйінде болады. 

 
 

Соңғы станциядағы троллейбусты жөндеуге беру кезіндегі 
жүргізушінің әрекеттерінің реттілігі: 

а) троллейбусты қол (тұрақ) тежегішпен толық тоқтатқаннан кейін оны 
тежеу (бекіту) ; 

б) барлық негізгі және қосалқы электр тізбектерін ажырату; 
в) ток қабылдағыштарды түсіру; 
г) контроллердің реверсивті білігінің тұтқасын "0" күйіне қойыңыз, 

оны алыңыз және өзіңізбен бірге алыңыз; 
д) троллейбустың артқы дөңгелегінің астына екі жағынан, ал еңіс 

болған жағдайда еңіс жағынан сырғанауға қарсы тіреулерді қою; 
е) слесарьға троллейбус кітабын және реверсордың тұтқасын беру. 
Троллейбусты депода тұраққа қою кезіндегі жүргізушінің әрекеттерінің 

реттілігі: 
а) троллейбусты қол (тұрақ) тежегішпен толық тоқтатқаннан кейін оны 

тежеу (бекіту) ; 
б) қуат тізбегі мен басқару тізбегін өшіріңіз, 
в) контроллердің реверсивті білігінің тұтқасын "0" күйіне орнатыңыз, 

алыңыз және оны өзіңізбен бірге алыңыз; 
г) желдеткіштер мен желдеткіш люктерін жабу; 
е) байланыс сымдарынан ток қабылдағыштарды алып тастаңыз және 

оларды бекітіңіз, троллейбустың барлық есіктерін жабыңыз; 
ж) еңісте тұрған кезде еңіс жағынан троллейбус доңғалағының астына 

сырғуға қарсы тіреулер орнату; 
з) пневмосистемадан ылғал мен ауаны түсіру; 
и) егер конструкцияда көзделген болса, аккумуляторлық батареяны 

ажырату; 
к) ақаулықтардың болуы немесе болмауы туралы пойыз кітабына жазба 

жасау; 
л) депо диспетчеріне пойыз кітабын, қозғалыс кестесін, жол парағын 

тапсыру. 
Троллейбустың ақаулығынан туындаған мәжбүрлі ұзақ тоқтау кезінде 

апаттық жарық дабылы қосылуы тиіс, ал ол бұзылған жағдайда 
троллейбустан кемінде 15 м қашықтықта апаттық тоқтату белгісі қойылуы 
тиіс. 

Жүргізушінің лауазымдық нұсқаулығында көрсетілген адамдардан 
басқа, троллейбусты басқаруды біреуге беруге тыйым салынады [18]. 
Басқарманың берілгені туралы жол парағына жазба жазылады. 

Жүргізуші оны ауыстыратын жүргізушіге мынадай мәліметтерді 
хабарлайды: 

а) троллейбустың техникалық жай-күйі туралы және ауысым ішінде 
белгіленген ақаулықтар мен зақымданулардың барлық жағдайлары туралы; 

б) ол алған өкімдер туралы, атап айтқанда, троллейбус жүргізу режимі 
туралы; 

в) жолдың және байланыс желісінің жай-күйі туралы; 
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г) дауыс зорайтқыш қондырғы, кассалар мен компостерлер бар болған 
жағдайда олардың жұмысы туралы. 

Ағып кету тогын бақылаудың борттық құрылғысының сигналы пайда 
болған кезде ұйым басшылығы бекіткен "троллейбустардың электр 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі үлгілік нұсқаулық" [20] негізінде 
жасалған "троллейбустардың электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
Нұсқаулық" [20] талаптары орындалуы тиіс, оның ішінде: 

а) троллейбус аялдамадан алыс жерде тротуарда тоқтатылуы керек; 
б) автоматты ажыратқыш ажыратылып, қарнақұстағыштарды 

қашықтықтан басқару арқылы ток қабылдағыштар түсірілуі тиіс. 
Ағу тогының болуы туралы дабыл пайда болған кезде қарнақ 

ұстағыштар болмаған немесе ақаулы болған кезде, қашықтықтан басқаруы 
жоқ қарнақ ұстағыштар болған кезде жүргізушінің қосымша іс-әрекеттері: 

а) Электр жарақатын алу қаупі туралы ескертіп, жолаушылардың 
машиналардан шығуын болдырмау үшін шаралар қолдану; 

б) сигналдық кеудеше мен диэлектрлік қолғап кию; 
в) алдыңғы есікті ашыңыз; 
г) троллейбустан секіріңіз; 
д) ток қабылдағыштарды қолмен түсіріп, лира үшін қарнақтарды іске 

қосыңыз; 
е) қажетті қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, есіктерді ашуға және 

жолаушыларды түсіруге; 
ж) жөндеу үшін депоға троллейбус жіберу үшін техникалық көмек 

шақырыңыз. 
Егер қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптардың ақаулығы 

болса, троллейбусты тіркеп сүйрегішсіз депоға жіберуге тыйым салынады. 
 
1.1.3.5 Троллейбустарды маусымаралық кезеңде пайдалануға 

дайындау 
Ұйымның және жылжымалы құрамның жұмысын қамтамасыз ету үшін 

күзгі-қысқы және көктемгі-жазғы кезеңдерде бекітілген іс-шараларға сәйкес 
көрсетілген кезеңдерге маусымдық дайындық жүргізілуі тиіс, онда 
жүргізушілерге ауа райы жағдайларына байланысты жүргізу режимдерінің 
ерекшеліктері туралы нұсқау беру көзделуі тиіс [21]. 

 
1.1.3.6 Троллейбустарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді 

есепке алу 
Есепке алу мүмкіндікті қамтамасыз етуі керек: 
а) жылжымалы құрамның техникалық жай-күйі, барлық орындалған 

жөндеулердің күні мен көлемі, жылжымалы құрамның жарамсыздығы 
туралы өтінімдердің болуы туралы ақпаратты жедел алу; ; 

б) ұйымның жұмысына талдау жүргізу, бірақ жылжымалы құрам мен 
оның агрегаттарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу; 

в) қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптарға техникалық 
қызмет көрсету мен жөндеуді орындаған қызметкерлерді анықтау.  
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г) дауыс зорайтқыш қондырғы, кассалар мен компостерлер бар болған 
жағдайда олардың жұмысы туралы. 

Ағып кету тогын бақылаудың борттық құрылғысының сигналы пайда 
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ұстағыштар болмаған немесе ақаулы болған кезде, қашықтықтан басқаруы 
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1.1.3.5 Троллейбустарды маусымаралық кезеңде пайдалануға 

дайындау 
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1.1.3.6 Троллейбустарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді 

есепке алу 
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в) қозғалысқа негізгі үлестік кедергіні өлшеуді есепке алу кітабы; 
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1.1.3.7 Троллейбустарды мемлекеттік техникалық байқау 
Троллейбустарды техникалық қарап тексерудің негізгі міндеті олардың 

техникалық жай-күйінің жол қозғалысы қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуге қатысты бөлігінде осы Қағидалардың, нормативтер мен 
стандарттардың талаптарына сәйкестігін бағалау болып табылады. 

Троллейбустарды техникалық тексеру Қазақстан Республикасы ІІМ 
Жол полициясы комитеті белгілеген тәртіпке сәйкес ұйымдастырылады және 
жүргізіледі. 
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Жылына екі рет кезеңділікпен техникалық тексеруге ұйымның 
балансында тұрған жолаушылар троллейбустары және жылына бір рет жүк 
троллейбустары жатады. 

Троллейбустарды техникалық тексеруден өткізу үшін ұйымда 
комиссия құрылуы керек. Оның құрамына ұйым әкімшілігінің өкілдері, 
троллейбустарды пайдалануға және техникалық жай-күйіне жауапты 
инженерлік-техникалық персонал және қажет болған жағдайда ұйым иесінің 
өкілдері кіреді. Комиссия мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс 
адам. Техникалық байқаудан өткізу жөніндегі комиссияның құрамы, оның 
жұмыс тәртібі мен мерзімдері ұйым бойынша бұйрықпен (өкіммен) 
белгіленеді. 

Троллейбустарды бірінші техникалық тексеру 1-31 наурыз аралығында, 
екіншісі – 1-30 қыркүйек аралығында жүргізіледі. 

Техникалық байқау басталғанға дейін оны өткізу жөніндегі іс-шаралар 
жоспары жасалады. Депода бар техникалық диагностикалау құралдары мен 
өлшеу құралдары (аспаптары) жарамды күйге келтірілуі және тиісті түрде 
тексерілуі тиіс. 

Троллейбустардың техникалық жай-күйі мен жабдықтары жол 
қозғалысы ережелерінің [3], троллейбустарды техникалық пайдалану 
ережелерінің, стандарттардың, өндіруші кәсіпорындардың 
нұсқаулықтарының талаптарына сәйкестігін тексереді.  

Жол қозғалысы қауіпсіздігіне және жолаушылар мен қызмет көрсету 
персоналының электр қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін Жабдықтың 
техникалық жай-күйіне, атап айтқанда: 

Троллейбустың жабдықталған күйдегі тежеу жолы (тежеудің баяулауы) 
тегіс, құрғақ, таза цементті - немесе асфальтбетонды жабыны бар жолдың 
көлденең учаскесінде жұмыс тежеу жүйесінің органына бір рет әсер еткен 
кезде (бір мезгілде электродинамикалық және механикалық тежеу кезінде) 
тежеудің басталу жылдамдығы 40 км/сағ болғанда [2] [3]:  

а) өндірісі 01.01.81 ж. дейін басталған троллейбустар үшін 
 – жеке-19,9 м (5 м/с2) артық емес), 
 - артылған-19,9 м (5 м/с2) артық емес); 
б) 01.01.81 ж. кейін өндірісі басталған троллейбустар үшін 
 – жеке-16,8 м-ден көп емес (5,7 м/с2), 
 - артикуляцияланған-18,4 м-ден аспайды (3,4 м/с2). 
в) тұрақ тежегіш жүйесі 23 еңісте жабдықталған троллейбустың 

қозғалмайтын жай-күйін қамтамасыз етуі тиіс %; 
Гидронасос жұмыс істеп тұрған кезде руль дөңгелегінің айналма люфті 

тік сызықты қозғалысқа сәйкес келетін басқарылатын дөңгелектердің 
жағдайы кезінде 20° аспауы тиіс, ал руль дөңгелегінің айналу күші 8 кгс 
аспауы тиіс; 

Фараларды реттеу талаптарға сай болуы тиіс [22], барлық сигналдық 
және ақпараттық жарық техникасы жарамды болуы тиіс. 

Троллейбус конструкциясында көзделген шыны тазалағыштар мен 
шыны жуғыштар жұмысқа жарамды күйде болуы тиіс. 
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Пневматикалық жүйе оның параметрлерінің троллейбусқа арналған 
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оқшаулау кедергісі тексеріледі, сондай-ақ ағып кету тогы бақыланады [20].  
Техникалық байқаудан өткен әрбір троллейбусқа техникалық 
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Қандай да бір себептермен кестемен белгіленген кезеңде техникалық 
байқаудан өтпеген троллейбустарды техникалық байқау кестесінде 
белгіленген басқа уақытта техникалық байқау жөніндегі комиссия тексереді. 

Троллейбустарды техникалық тексеруді ұйымдастыру нәтижелері 
бойынша актілер жасалады. 

Троллейбустарды техникалық қарап тексерудің ресімделген нәтижелері 
келесі техникалық қарап тексеру аяқталғанға дейін пайдалану ұйымының 
техникалық бөлімінде сақталуы тиіс. 

 
1.1.4 Маршруттағы троллейбустардың қозғалысын реттеу 
1.1.4.1 Қозғалыс кестесі 
Әрбір троллейбус маршрутында пайдалану ұйымының басшысы 

бекіткен паспорт болуы тиіс [23]. Паспортта қозғалыстың күрделі 
жағдайлары бар учаскелер, қозғалыс жылдамдығын шектеу қолданылатын 
учаскелер, маршруттың аялдама пункттерінің тізбесі, маршруттың жалпы 
ұзақтығы және басқа да мәліметтер көрсетіледі. Паспорттың мәтіндік және 
графикалық бөліктерін қозғалыс қызметі толтырады. Бағыт паспортына 
ұйымның қозғалыс қызметінің басшысы қол қояды. 

Маршруттағы троллейбустардың қозғалысын ұйымдастырудың негізі 
депоның барлық бөлімшелерінің жұмысын үйлестіретін қозғалыс кестесі 
болып табылады. Қозғалыс кестесін ұйым басшысы немесе оның уәкілеттік 
беруі бойынша – қозғалыс қызметінің бастығы бекітеді. 
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Қозғалыс кестесі әрбір маршрутқа, троллейбусқа, соңғы станцияға 
және аралық бақылау пунктіне жасалуы керек. 

Қозғалыс кестесімен белгіленеді: 
а) троллейбустың деподан шығу уақыты және жүру бағыты; 
б) бақылау пункттері арқылы өту уақыты; 
в) келу, тұру, соңғы станциядан кету және депоға оралу уақыты; 
г) троллейбустың техникалық қызмет көрсетуге немесе тоқтауға кіру 

уақыты, сондай-ақ бригадаларды ауыстыру және тамақтануға арналған үзіліс 
уақыты мен орны. 

Жекелеген маршруттардағы немесе олардың учаскелеріндегі қозғалыс 
кестесінде, қажет болған жағдайда, қысқартылған рейстерді ұйымдастыру 
немесе басқа маршруттардан троллейбустарды іссапарға жіберу арқылы 
қозғалыс қарқындылығын арттыруды қарастырған жөн. 

Қозғалыс кестесін жасау үшін негізгі құжат жолаушылар тасымалының 
бастапқы есептік жоспарын білдіретін наряд болып табылады. Наряд 
жолаушылар ағынын тексеру материалдары, көше-жол желісі тораптарының 
жүру уақыты мен өткізу қабілетін хронометраждық өлшеу негізінде әзірленуі 
тиіс. 

Троллейбустардың киімі: 
а) депо арасында маршруттарды бөлу; 
б) күн кезеңдері бойынша әрбір маршрутта троллейбустардың бірдей 

толтырылуын ескере отырып есептелген маршруттағы троллейбустар саны; 
в) жылжымалы құрам түрлері; 
г) троллейбустардың ауысуы; 
д) көлік жұмысының көлемі: машина-сағаттар, машина-километрлер; 
е) орташа пайдалану жылдамдығы; 
ж) әр бағыт бойынша "қарбалас" сағаттарында жол берілетін ең үлкен 

аралық және қозғалыс жиілігі. 
Троллейбустардың наряды жұмыс және демалыс күндеріне әзірленуі 

және тоқсанына бір реттен жиі емес қайта қаралуы тиіс. 
Троллейбустардың нарядын пайдалану ұйымының қозғалыс қызметі 

әзірлейді және депомен, энергия шаруашылығымен, жоспарлау-
экономикалық бөлімімен келісіледі және оны кәсіпорын басшысы бекітеді. 

Троллейбус депосында жүргізушілердің жұмыс наряды болуы керек, ол 
жылжымалы құрамды және жүргізушілерді маршрут кестесінің шығуларына 
бекітудің тәуліктік жоспары болып табылады. Нарядта ауысым нөмірі, 
депоға немесе соңғы станцияға келу уақыты, депоға шығу және кіру уақыты, 
жүргізушілердің ауысу пункттері мен уақыты, желідегі үзілістер мен тұру 
ұзақтығы, ауысымның жалпы ұзақтығы көрсетілуі тиіс. 

Жүргізушілердің жұмыс нарядында резервте тұрған, демалыс болып 
табылатын, демалыста жүрген, уақытша жұмыс істемейтін және басқа да 
себептер бойынша жоқ жүргізушілер де санамаланады. 

Маршруттық жолаушылар тасымалдарын диспетчерлеу жүйесі 
орындалған қозғалысты (маршруттық кестені орындауды) жүйелі есепке 
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алуды және бақылауды қамтамасыз етуі және тасымалдау процесін жедел 
басқаруды жүзеге асыруы тиіс. 

 
1.1.4.2 Троллейбусты депоға шығару және қабылдау 
Троллейбустар деподан кесте бойынша шығарылады. Деподан кестеде 

көзделмеген троллейбустарды шығару аға (орталық) диспетчердің рұқсаты 
бойынша ғана жүргізіледі. 

Деподан троллейбус шығаруға тыйым салынады, оның кітабында 
жүргізушінің өтініші бойынша ақауларды жою және троллейбустың 
пайдалануға дайындығы туралы шебердің қолы жоқ. Қайта өтінім болған 
кезде ақауды жою депо бойынша бұйрықпен уәкілетті адамдардың қолымен 
расталады. 

Барлық троллейбустар, әдетте, белгілі бір маршруттар мен 
жүргізушілерге (пойыз бригадаларына) бекітілуі керек. 

Деподан шығатын әрбір троллейбусты троллейбус жүргізушісінің 
лауазымдық нұсқаулығына сәйкес жүргізуші қабылдауы тиіс [34]. 
Троллейбустың деподан шығу және оның маршрут бойынша жүру құқығына 
арналған құжат шығару жөніндегі диспетчер қол қойған, троллейбустың 
техникалық ақаусыз, таза және желіде пайдалануға жарамды екенін 
растайтын жол парағы болып табылады. Пойыздың кітабындағы техникалық 
дайындығы туралы тиісті жазба жол парағына қол қою үшін негіз болып 
табылады [15]. 

Нөлдік рейсті орындау кезінде жүргізуші тежегіштердің, рульдік 
басқарудың жұмыс қабілеттілігін, генератордың немесе өзге де зарядтау 
құрылғысының жұмысын, троллейбустың еркін жүруін, бөгде шу мен 
тарсылдың болмауын тексереді. Ақаулық анықталған кезде жүргізуші 
троллейбусты тоқтатады және бұл туралы шығаруға жауапты қызметкерге 
немесе қозғалыс қызметінің желілік қызметкеріне хабарлайды және олардың 
нұсқауы бойынша әрекет етеді. 

Ескертпе: Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптар мен 
агрегаттардың жұмыс қабілеттілігін тексеру депо бойынша бұйрықпен 
айқындалған жол учаскесінде жолаушыларсыз жүргізіледі. 

Троллейбус деподан желіге шығарылған болып саналады, егер ол 
соңғы станцияға келгенде маршрут бойынша бірінші рейске жіберіліп, бір 
айналым рейсін орындаса. 

Троллейбус, шығарылған жолға орналасқан жедел қарамағында 
қозғалыс Қызметі [24]. Желідегі троллейбустардың дұрыс жұмыс істеуі үшін 
жүргізушілер мен желілік жөндеу қызметкерлері жауап береді. 

Троллейбустарды желіден депоға қайтару жүргізіледі: 
а) кесте бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін; 
б) аға (орталық) диспетчердің өкімі бойынша; 
в) соңғы станцияның диспетчері немесе желілік слесарь жасаған жол 

парағындағы жазба бойынша. 
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Троллейбустың депо аумағына бөгде адамдармен және бөгде заттармен 
кіруіне жол берілмейді. Жүргізуші кірер алдында троллейбустың бөгде 
заттардың болуына тексеру жүргізеді. 

Троллейбусты тапсырған кезде жүргізуші троллейбустың барлық 
ақаулары туралы өтінім ресімдейді және пойыз кітабына тиісті жазба енгізеді 
[15], Егер бұл ауысым ішінде жасалмаса, ал қайта өтінім болған жағдайда – 
қайталама өтінімдер кітабына жазу. 

 
1.1.4.3 Маршруттағы троллейбус қозғалысы 
Жолаушыларды тасымалдаудың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін троллейбустың маршруттық желісі бөлімшелерге, 
тексеру учаскелеріне және соңғы станциялардың учаскелеріне бөлінеді. 
Бөлімшелердің, тексеру учаскелерінің және соңғы станциялар учаскелерінің 
саны мен шекараларын қозғалыс қызметі айқындайды және ұйымның 
басшысы бекітеді [24] [25]. 

Қозғалысты жедел басқаруды аға (орталық) диспетчер жүзеге асырады. 
Желідегі троллейбустардың қозғалысымен байланысты қызметкерлердің іс-
әрекеттері диспетчердің нұсқауларына сәйкес анықталады. Аға (орталық) 
диспетчерді айналып өтіп, троллейбустардың қозғалысы бойынша өкім 
беруге тыйым салынады [24]. 

Қозғалысты басқаруды ұйымдастыру аға (орталық) диспетчерді немесе 
соңғы станция диспетчерін немесе маршруттық диспетчерді кестеден ауытқу 
туралы және желідегі барлық оқиғалар туралы тез және дәл хабардар етуді, 
аға (орталық) диспетчердің өкімдерін тез орындауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Троллейбус көлігі қозғалысының қауіпсіздігі мен сапасын қауіпсіздік 
және желілік бақылау бөлімінің қызметкерлері қамтамасыз етеді [26]. 

Кестеге немесе одан ауытқуға сәйкес орындалатын қозғалыс тұрақты 
болып саналады: 

Троллейбустар арасындағы аралық 3 минуттан асатын маршруттарда 
+2 мин (кешігу) немесе -1 мин (қуу).; 

±1 мин. – 3 мин. кем аралықпен маршруттарда. 
Троллейбустардың кесте бойынша қозғалысы қамтамасыз етіледі: 
А) техникалық жарамды троллейбустардың жоспарланған санын желіге 

шығарумен; 
б) жолдың жүру бөлігінің, байланыс және кабель желілерінің ақаусыз 

жай-күйімен;; 
в) электр тартқыш қосалқы станциялардың, байланыс құралдары мен 

СОБ-ның тұрақты жұмысы; 
г) қозғалыс қызметінің және троллейбустардың қозғалысымен 

байланысты басқа да бөлімшелердің жүргізушілері мен қызметкерлерінің 
нақты жұмысына. 

Басқарушы соңғы станциядан троллейбустар станция диспетчерінің 
бақылауымен жөнелтілуі тиіс. 

Маршруттың қандай да бір учаскесінде қозғалыс бұзылған жағдайда 
(себептеріне қарамастан) аға (орталық) диспетчер троллейбустардың 
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маршруттың ең ұзақ ұзақтығы бойынша қозғалысын қамтамасыз етеді және 
бүкіл маршрут бойынша қозғалысты жедел қалпына келтіруге шаралар 
қабылдайды. Маршруттағы қозғалыстың қалпына келуіне қарай 
аялдамаларда жиналған жолаушыларды шығаруды ұйымдастырады [26]. 

Қандай да бір учаскеде қозғалыс тоқтатылған жағдайда, қозғалыс 
қызметінің қызметкерлеріне айналып өту қозғалысының схемаларына сәйкес 
бағытты өзгертуге, сондай-ақ бұл туралы аға (орталық) диспетчерге дереу 
хабарлай отырып, қозғалысты қайта бастау туралы өкім беруге рұқсат 
етіледі. 

Троллейбустардың қозғалысын кесте бойынша қалпына келтіру үшін 
аға (орталық) диспетчердің: 

а) троллейбустан қысқартылған немесе ұзартылған рейске; 
б) троллейбустардан, бірақ өзгертілген жүру жолынан; 
в) жүргізушіге жол жүру уақытын қуғындауды пайдалануға рұқсат 

беру есебінен айналым рейсінің уақытын азайту; 
г) троллейбустардың соңғы станциясынан жіберу арасындағы 

аралықты өзгерту; 
д) басқа маршруттардан резервтік троллейбустар мен троллейбустарды 

пайдалану; 
е) шығу арасындағы машина кестесін өзгертіңіз; 
ж) тамақтану, техникалық тұрақтардың ұзақтығын рұқсат етілген 

нормалар шегінде қысқарту. 
Ауа райының күрделенуіне байланысты (тұман, бұрқасын, тайғақ жол 

және т.б.) берілген қозғалыс кестесін сақтау мүмкін болмаған кезде аға 
(орталық) диспетчердің өкімі бойынша арнайы қозғалыс режимдері 
енгізіледі. Кесте жойылады. Айналым рейсінің уақыты артады немесе 
нормаланбайды. Арнайы қозғалыс режимдерін енгізу тәртібін стихиялық 
құбылыстардан немесе жол-климаттық жағдайлардың өзгеруінен туындаған 
шұғыл жағдайларда автобустардың, троллейбустар мен трамвайлардың 
қозғалысын уақытша тоқтату жөніндегі басшылық айқындайды [27]. 

Жолаушылары бар троллейбустардың қозғалыс бағытын өзгертуге 
тыйым салынады, тек троллейбустар өз бағытымен жүре алмайтын немесе 
қозғалыс кідіргеннен кейін, троллейбустардың көп саны бір бағытта 
жиналған жағдайларды қоспағанда. 

Мамандандырылған троллейбустардың жолаушылар 
троллейбустарының қозғалысы бар желіге шығуын аға (орталық) диспетчер 
шешеді. 

Мамандандырылған троллейбус желіде қозғалу кезінде жолаушылар 
троллейбустарының барлық қозғалыс ережелеріне бағынады. 

Соңғы станцияларда маневрлік жұмыстарды жүргізу тәртібін ұйымның 
қозғалыс қызметінің басшысы анықтайды [28]. 
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1.1.4.4 Қозғалыс жылдамдығы  
Аралықтардағы троллейбустар қозғалысының ең жоғары 

жылдамдығын ұйым ЖЖЕ [10] және осы Қағидаларда келтірілген 
талаптарды сақтай отырып белгілейді. 

Жүргізуші троллейбусты қозғалыс қарқындылығын, троллейбустың 
жай-күйі мен толтырылуын, жол және метеорологиялық жағдайларды, атап 
айтқанда қозғалыс бағытындағы көрінуді ескере отырып, белгіленген 
шектеуден аспайтын жылдамдықпен жүргізуі тиіс. 

Жүргізуші анықтай алатын қозғалыс үшін қауіп туындаған жағдайда, 
ол троллейбустың толық тоқтауына дейін жылдамдықты төмендету үшін 
мүмкін шараларды қабылдауы керек. 

Қозғалыс жылдамдығы аспауы тиіс, км/сағ [29]: 
40-4,0-ден (40) 5,0-ге дейін (50) % (‰), 
35-5,0-ден (50) 7,0-ге дейін (70) % (‰), 
30-7,0-ден жоғары (70) 9,0-ге дейін (90) % (‰), 
20-теміржол өтпелерінде [30], түйіспелі желінің әуе қиылыстарынан 

өту кезінде, түйіспелі желінің жүк өтем шиналарынан өту кезінде, 
троллейбусты сүйреу кезінде, көшенің жүру бөлігінде қандай да бір 
жұмыстар жүргізілетін орындардан өту кезінде; 

15-шерулердің, әскери бөлімдер лектерінің жанынан өткен кезде, 
трамвай вагондарының жанынан өткен кезде немесе жолда тоқтаған 
троллейбустарды немесе автокөлікті айналып өткен кезде, жолдың алдында 
жатқан учаскелердің нашар көрінуі кезінде, кіші радиустың қисықтары өткен 
кезде (70 м-ге дейін); 

10-байланыс желісінің әуе бағыттамалары өткен кезде; 
5-жаяу жүргіншілер жиналатын орындардан өткенде, артқа қарай 

қозғалғанда, депо шегінде қозғалғанда, нашар көрінгенде (қалың тұман мен 
бұрқасын), токқабылдағыштың штангаларының түйіспе сымының аспа 
осінен шекті ауытқуымен троллейбустың қозғалысы кезінде, су (немесе 
дымқыл қар) жабылған жол учаскесінде. 

Ескертпелер: 
1. Егер жол 150 мм-ден астам биіктікке сумен (немесе дымқыл қармен) 

жабылған болса, троллейбустардың қозғалысына тыйым салынады. 
2. Күзгі-қысқы кезеңде көктайғақ жағдайында рұқсат етілетін 

жылдамдық екі есе азайтылуы тиіс. 
Қала шегінен тыс өтетін таулы жолдарда, оның ішінде 40 ‰ (4 %) 

асатын созылмалы еңістерде қозғалыс жылдамдығы ерекше ережелермен 
реттеледі. 

Қозғалыс жағдайлары ауыр учаскелерде, еңістерде, жол өтпелерінде 
және қозғалыстың ерекше режимін талап ететін орындарда 
троллейбустардың қозғалыс жылдамдығын ұйым белгілейді. Бұл жерлерде 
қозғалыс жылдамдығын шектейтін тиісті белгілер орнатылуы тиіс. 
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Жүргізуші анықтай алатын қозғалыс үшін қауіп туындаған жағдайда, 
ол троллейбустың толық тоқтауына дейін жылдамдықты төмендету үшін 
мүмкін шараларды қабылдауы керек. 

Қозғалыс жылдамдығы аспауы тиіс, км/сағ [29]: 
40-4,0-ден (40) 5,0-ге дейін (50) % (‰), 
35-5,0-ден (50) 7,0-ге дейін (70) % (‰), 
30-7,0-ден жоғары (70) 9,0-ге дейін (90) % (‰), 
20-теміржол өтпелерінде [30], түйіспелі желінің әуе қиылыстарынан 

өту кезінде, түйіспелі желінің жүк өтем шиналарынан өту кезінде, 
троллейбусты сүйреу кезінде, көшенің жүру бөлігінде қандай да бір 
жұмыстар жүргізілетін орындардан өту кезінде; 

15-шерулердің, әскери бөлімдер лектерінің жанынан өткен кезде, 
трамвай вагондарының жанынан өткен кезде немесе жолда тоқтаған 
троллейбустарды немесе автокөлікті айналып өткен кезде, жолдың алдында 
жатқан учаскелердің нашар көрінуі кезінде, кіші радиустың қисықтары өткен 
кезде (70 м-ге дейін); 

10-байланыс желісінің әуе бағыттамалары өткен кезде; 
5-жаяу жүргіншілер жиналатын орындардан өткенде, артқа қарай 

қозғалғанда, депо шегінде қозғалғанда, нашар көрінгенде (қалың тұман мен 
бұрқасын), токқабылдағыштың штангаларының түйіспе сымының аспа 
осінен шекті ауытқуымен троллейбустың қозғалысы кезінде, су (немесе 
дымқыл қар) жабылған жол учаскесінде. 

Ескертпелер: 
1. Егер жол 150 мм-ден астам биіктікке сумен (немесе дымқыл қармен) 

жабылған болса, троллейбустардың қозғалысына тыйым салынады. 
2. Күзгі-қысқы кезеңде көктайғақ жағдайында рұқсат етілетін 

жылдамдық екі есе азайтылуы тиіс. 
Қала шегінен тыс өтетін таулы жолдарда, оның ішінде 40 ‰ (4 %) 

асатын созылмалы еңістерде қозғалыс жылдамдығы ерекше ережелермен 
реттеледі. 

Қозғалыс жағдайлары ауыр учаскелерде, еңістерде, жол өтпелерінде 
және қозғалыстың ерекше режимін талап ететін орындарда 
троллейбустардың қозғалыс жылдамдығын ұйым белгілейді. Бұл жерлерде 
қозғалыс жылдамдығын шектейтін тиісті белгілер орнатылуы тиіс. 

 
 
 

 
 

1.1.4.5 Желілік құрылыстарға қойылатын талаптар 
Аялдама пунктінің орналасқан жерін таңдауды қаланың атқарушы 

билік органының келісімі бойынша ұйымның қозғалыс қызметі жүргізеді 
[31]. 
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қозғалысына арналған арнайы жолақ болған кезде немесе тиісті негіздеме 
болған кезде орналасуы мүмкін. 

Аялдама пункті орналасқан жердегі көше учаскесінің бойлық еңісі 4% 
(40‰) аспауы тиіс. Тар жағдайларда, көшенің тікелей учаскесінде орналасу 
мүмкін болмаған жағдайда, аялдама пункті радиусы кемінде 100 м қисық 
жерге орнатылуы мүмкін. 

Аялдама пункттері жолаушылар айналымының сипаты мен көлеміне 
қарай: тұрақты, уақытша және "талап ету бойынша"болып бөлінеді. 

Уақытша аялдама пункттерінде троллейбусты тоқтату алдын ала 
белгіленген уақыт кезеңдерінде ғана жүргізіледі. 

"Талап бойынша" аялдама пункттерінде троллейбусты тоқтату 
жолаушылардың талап етуі бойынша жүргізіледі. 

Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйым бойынша 
бұйрықпен жолаушыларды отырғызуға және түсіруге тыйым салынатын 
техникалық аялдамалар белгіленуі мүмкін. 

Бір бағытта ені 1-2 қозғалыс жолағы бар жүру бөлігі бар көшелерде 
аялдама пункттерін жүру бөлігінің кеңейген жеріне орналастыру керек. 
Кеңейту алаңының ені 3 м, тұрақ алаңының ұзындығы 40 м аспайды. 

Аялдама пункттері жабық павильондармен немесе қалқалармен және 
жолаушыларды маршруттардың бағыты мен олардың жұмыс режимі туралы 
хабардар ететін көрсеткіштермен жабдықталуы тиіс. 

Жабық павильондардың немесе бастырмалардың конструкциялары, 
басқа да құрылыстар, жарықтандыру тіректері мен ағаштар аялдама 
алаңының ұзындығы шегінде ол аялдама алаңына кірген кезде троллейбуспен 
жанасуды болдырмайтындай етіп орналасуы тиіс. 

Аялдама пунктіндегі көрсеткіш мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: 
 - көлік түрі, 
 - аялдама пунктінің атауы, 
 - осы аялдама пунктінде аялдамалары бар маршруттардың нөмірлері, 
 - қозғалыс аралықтары немесе маршрут кестесі, 
 - басқа да қажетті ақпарат. 
Тәуліктің қараңғы уақытында көрсеткіштер жарықтандырылуы тиіс. 
Әрбір маршрутта кемінде бір соңғы станция болуы тиіс. Айналым 

рейсінің ұзақтығы 1,5 сағаттан артық болған кезде маршруттың бір шетінде 
санитариялық тораппен жабдықталған үй-жай болуы тиіс. 

Маршруттың әрбір соңғы станциясына кәсіпорын басшылығы бекітетін 
троллейбустардың қозғалу/орналастыру және маневрлік жұмыстарды жүргізу 
тәртібін айқындайтын техникалық-өкімдік акт жасалуға тиіс. 
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Соңғы станцияларда болуы керек: 
 - жетілдірілген жабыны бар алаңдар және троллейбустарды бұруды, 

басып озуды, тұрып қалуды және ұсақ жөндеуді жүзеге асыру үшін байланыс 
желісінің тиісті дамуы; 

 -қызметтік, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар және ыстық тамақты 
ұйымдастыруға және жүргізуші бригадалары мен қызмет көрсетуші 
персоналдың қысқа мерзімді демалысына арналған үй-жайлар. 

Бұрылуға, басып озуға, тұруға және ұсақ жөндеуге арналған алаң және 
соңғы станциялардағы қону алаңдары тәуліктің қараңғы уақытында 
жарықтандырылуы тиіс. 

Өкімдік [32], техникалық соңғы станциялар мен аралық бақылау 
пункттерінің мазмұны ұйым басшысы бекіткен құрылымдық бөлімшеге 
жүктеледі. 

Соңғы станциялардағы троллейбустарды бұруға, басып озуға, тұруға 
және ұсақ жөндеуге арналған алаңдарды күтіп-ұстауды және жөндеуді 
жергілікті өзін-өзі басқарудың атқарушы билік органының шешімі бойынша 
мамандандырылған ұйым жүзеге асырады. 

 
1.1.4.6 Темір жолдармен қиылысу 
Троллейбус желілерінің теміржол кірме жолдарымен қиылысуы 

"трамвай және троллейбус желілері" ҚНжЕ [3], Қазақстан Республикасының 
"Қазақстан Темір Жолы" ҰК АҚ теміржол өтпелерін пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтары [30] талаптарын қанағаттандыруы тиіс. 

Троллейбус желілерінің теміржол жолдарымен қиылысуы үшін әртүрлі 
деңгейлерде жол өтпелері (тоннельдер) салынады. Жаңадан салынып жатқан 
және қайта жаңғыртылатын жол өтпелерінің (тоннельдердің) астындағы жол 
төсемінің деңгейінен түйіспе сымдарының орналасу биіктігі кемінде 4,4 м, 
габариті бар, бірақ биіктігі 5,0 м кем емес қолданыстағы жол өтпелерінің 
(қолданыстағы тоннельдерде) астында кемінде 4,2 м болуы тиіс. 

 
1.1.5 Қозғалыстың жүру бөлігінің пайдалану жағдайына 

қойылатын талаптар 
Троллейбустардың қозғалысы үшін елді мекендердің жолдары мен 

көшелерінде цемент-бетон жабыны немесе талаптарға сәйкес тегіс жабыны 
бар битум-минералды қоспалардан жасалған кез келген жабын болуы тиіс 
[33]. 

Троллейбустарды дайындаушы зауыт бекіткен троллейбусқа 
қолданылатын модельдің техникалық шарттарында көрсетілген мәндерден 
аспайтын көшелер мен жолдарда пайдалануға болады. 

Қозғалыс жағдайлары ауыр көшелер (жолдар) учаскелері бойынша 
троллейбустардың қозғалысы белгіленген тәртіппен бекітілген қозғалыс 
жағдайлары ауыр маршруттарда троллейбустарды пайдалану тәртібі туралы 
[29] нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады. 
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Жағдайы осы ТПЕ-нің белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін ауыр 
қозғалыс жағдайлары бар жол учаскелерінде троллейбустарды пайдалануға 
жол берілмейді. 

Троллейбус және трамвай желілерінің қиылысу орындарында жүру 
бөлігінің жабындысына қатысты рельс басының 2,0 см-ден асуына жол 
берілмейді. Рельстер үсті үстінен рельс аралық төсемді 3,0 см-ден артық 
көтеруге жол берілмейді, ал тегіс емес жерлер мен төсемнің тереңдігі 4,0 см-
ден аспауы тиіс. Көрсетілген кемшіліктерді жою олар анықталған сәттен 
бастап 2 тәуліктен аспайтын мерзімде жүзеге асырылуы тиіс [33]. 

Қысқы уақытта отырғызу алаңдары мен көшелердің жүру бөлігі, 
бірінші кезекте көтерулер мен түсулер қар мен мұздан үнемі тазартылып, 
ілінісу коэффициентін арттыратын құм немесе басқа да материалдар себілуі 
қажет. Қысқы уақытта жүру бөлігіндегі тайғанақтықты жою және қарды 
тазалау мерзімі МЕМСТ [33] сәйкес 5 сағаттан аспауы тиіс. 

Троллейбус қозғалысы ұйымдастырылған қала көшелері мен 
жолдарының жай-күйін бақылау ұйымның қозғалыс қызметіне жүктеледі. 

Егер маршруттағы немесе маршрут учаскесіндегі жүріс бөлігінің жай-
күйі қозғалыс қауіпсіздігінің шарттарына және осы Қағидалардың 
талаптарына жауап бермесе, аға (орталық) диспетчер кәсіпорын басшысына 
және жергілікті өзін-өзі басқарудың атқарушы билік органдарына дереу 
хабарлай отырып, қозғалысты уақытша тоқтатуға себеп болған себептер 
жойылғанға дейін троллейбустардың қозғалысына тыйым салуға міндетті. 

Елді мекен шегінде троллейбус маршруттарының трассаларын 
жарықтандыру ҚНжЕ талаптарына сәйкес келуі тиіс [34]. 

Ұйымның қозғалыс қызметі троллейбус қозғалысы ұйымдастырылған 
көшелер мен жолдарда жол қозғалысы ережелері талаптарының орындалуын 
бақылайды. 

 
1.1.6 Түрлендіргіш электр тарту қосалқы станциялары 
Қосалқы станциялар троллейбустарды, деполарды, зауыттарды, 

жылжымалы құрамды жөндеу шеберханаларын дербес қоректендіретін 
кабельдік және әуе желілері мен байланыс желілерінің секциялары бойынша 
кешенді электрмен жабдықтау үшін пайдаланылады. 

Ерекшелік ретінде қайта құруға дейінгі мерзімге депоның, зауыттардың 
және шеберханалардың байланыс желісінің электр қоректенуін жолаушылар 
желілерінен резервтеуге жол беріледі. 

Қосалқы станциялар талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 
Электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭҚОҚ) [35]; 
Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелері [36]; 
Трамвайлар мен троллейбустарды электрмен жабдықтау жүйесін 

жобалау нормалары мен ережелері [37]; 
"Өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылыстары" ҚНжЕ [38]; 
"Өртке қарсы нормалар" ҚНжЕ [39]; 
Трамвай мен троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын 

өрттен қорғау жөніндегі Нұсқаулық [40]; 
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Қалалық электр желілерін жобалау бойынша нұсқаулық [41]; 
Санитарлық нормалар мен ережелер [42] [43]; 
Қалалық электр көлігінің тарту қосалқы станциялары бірінші санаттағы 

электр қабылдағыштарға жатады [41]. 
Қосалқы станциялардың қуат схемасы электрмен жабдықтау жүйесіне 

сәйкес келуі керек. 
Орталықтандырылған электрмен жабдықтау жүйесінің қосалқы 

станцияларын қоректендіру тәуелсіз көздерден кемінде екі енгізумен жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Егер қосалқы станция электрмен жабдықтау ұйымынан бір енгізімнен, 
ал басқа жолмен көрші қосалқы станциядан қуат алса, электрмен жабдықтау 
ұйымының кірісі екі қосалқы станцияның жұмыс қуатына есептелуі керек. 

Байланыс желісінің секциялары бойынша шектес 
орталықтандырылмаған (бөлінген) электрмен жабдықтау қосалқы 
станцияларын қоректендіру тәуелсіз көздерден жүзеге асырылуы тиіс. Бұл 
ретте шағын станциялардың әрқайсысында қозғалыс мөлшерін азайтпай, 
электр тарту желісі бойынша шағын станцияларды автоматты түрде өзара 
резервтеуді қамтамасыз ету шартымен қоректендіруші желінің бір енгізуі 
болуы мүмкін. 

Тұрақты ток шиналарындағы кернеу жұмыс режимінде 600-700 В 
диапазонында және бос жүріс режимінде 780 В дейін өзгеруі мүмкін 
("жұлдыз – теңдестіру реакторы бар екі кері жұлдыз" түзеткіштер схемасы 
кезінде) [11].  

Әрбір қоректендіру желісінде 600 В оң және теріс полюске амперметр 
бойынша орнатылуы тиіс [35]. 

Тікелей байланысы бар 600 В қоректендіруші желілердің кабельдерінде 
(сымдарында) немесе басқа қосалқы станциялармен (жалғаушы желілер) 
байланыс желісі арқылы екі жақты шәкілі бар амперметрлер орнатылуы тиіс 
[35]. 

600 В қоректендіру желілерінде кернеу жоғалған және қалпына 
келтірілген кезде әрекет ететін дыбыстық және жарық дабылы болуы тиіс 
(НЛ сигналы) [37]. 

Электрмен жабдықтау жүйесінің әрбір қосалқы станциясында қуаты 
бойынша ең үлкен түзеткіш істен шыққан кезде жылжымалы құрамды 
сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететін қуат резерві болуы тиіс. 
Бұл қосалқы станцияда резервтік түзеткіштің немесе көрші қосалқы 
станциялардың түзеткіштерінде қуат резервінің болуымен, егер осы қосалқы 
станцияларға электр тарту желісі бойынша жүктемені беру мүмкіндігі 
көзделсе, қол жеткізіледі [3]. 

Қосалқы станцияның меншікті мұқтаждарын қоректендіру үшін 
мынадай түрлердің бірінің қажетті резерві көзделуі тиіс: 10 (6) кВ резервтік 
кіріске қосылған меншікті мұқтаждардың екінші трансформаторы; 10 (6) кВ 
құрама шиналарға қосылған меншікті мұқтаждардың екінші трансформаторы 
және қуаты 10 кВт дейінгі 380/220 В тәуелсіз іске қосу; негізгі 
тұтынушылардың қуатына тең қуатпен 220 В немесе 380 В тәуелсіз іске қосу, 
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Қалалық электр желілерін жобалау бойынша нұсқаулық [41]; 
Санитарлық нормалар мен ережелер [42] [43]; 
Қалалық электр көлігінің тарту қосалқы станциялары бірінші санаттағы 

электр қабылдағыштарға жатады [41]. 
Қосалқы станциялардың қуат схемасы электрмен жабдықтау жүйесіне 

сәйкес келуі керек. 
Орталықтандырылған электрмен жабдықтау жүйесінің қосалқы 

станцияларын қоректендіру тәуелсіз көздерден кемінде екі енгізумен жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Егер қосалқы станция электрмен жабдықтау ұйымынан бір енгізімнен, 
ал басқа жолмен көрші қосалқы станциядан қуат алса, электрмен жабдықтау 
ұйымының кірісі екі қосалқы станцияның жұмыс қуатына есептелуі керек. 

Байланыс желісінің секциялары бойынша шектес 
орталықтандырылмаған (бөлінген) электрмен жабдықтау қосалқы 
станцияларын қоректендіру тәуелсіз көздерден жүзеге асырылуы тиіс. Бұл 
ретте шағын станциялардың әрқайсысында қозғалыс мөлшерін азайтпай, 
электр тарту желісі бойынша шағын станцияларды автоматты түрде өзара 
резервтеуді қамтамасыз ету шартымен қоректендіруші желінің бір енгізуі 
болуы мүмкін. 

Тұрақты ток шиналарындағы кернеу жұмыс режимінде 600-700 В 
диапазонында және бос жүріс режимінде 780 В дейін өзгеруі мүмкін 
("жұлдыз – теңдестіру реакторы бар екі кері жұлдыз" түзеткіштер схемасы 
кезінде) [11].  

Әрбір қоректендіру желісінде 600 В оң және теріс полюске амперметр 
бойынша орнатылуы тиіс [35]. 

Тікелей байланысы бар 600 В қоректендіруші желілердің кабельдерінде 
(сымдарында) немесе басқа қосалқы станциялармен (жалғаушы желілер) 
байланыс желісі арқылы екі жақты шәкілі бар амперметрлер орнатылуы тиіс 
[35]. 

600 В қоректендіру желілерінде кернеу жоғалған және қалпына 
келтірілген кезде әрекет ететін дыбыстық және жарық дабылы болуы тиіс 
(НЛ сигналы) [37]. 

Электрмен жабдықтау жүйесінің әрбір қосалқы станциясында қуаты 
бойынша ең үлкен түзеткіш істен шыққан кезде жылжымалы құрамды 
сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететін қуат резерві болуы тиіс. 
Бұл қосалқы станцияда резервтік түзеткіштің немесе көрші қосалқы 
станциялардың түзеткіштерінде қуат резервінің болуымен, егер осы қосалқы 
станцияларға электр тарту желісі бойынша жүктемені беру мүмкіндігі 
көзделсе, қол жеткізіледі [3]. 

Қосалқы станцияның меншікті мұқтаждарын қоректендіру үшін 
мынадай түрлердің бірінің қажетті резерві көзделуі тиіс: 10 (6) кВ резервтік 
кіріске қосылған меншікті мұқтаждардың екінші трансформаторы; 10 (6) кВ 
құрама шиналарға қосылған меншікті мұқтаждардың екінші трансформаторы 
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тұтынушылардың қуатына тең қуатпен 220 В немесе 380 В тәуелсіз іске қосу, 

 
 

оларды өз мұқтаждарының негізгі қорек көзі істен шыққан кезде ажыратуға 
жол берілмейді [41]. 

Қосалқы станцияның жұмыс істеп тұрған жабдығынан шығатын шудың 
деңгейі Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша ҚНжЕ [45] 
көзделген мәндерден, сондай-ақ тұрғын үйлерде және тұрғын үй құрылысы 
аумағында рұқсат етілген шудың санитарлық нормаларынан аспауы тиіс [42]. 

Барлық қосалқы станцияларда жедел-жөндеу персоналы үшін жұмыс 
үй – жайлары мен санитариялық торап, ал диспетчері бар немесе 
диспетчерлік пунктпен біріктірілген қосалқы станцияларда-тамақ ішуге және 
арнайы киімді сақтауға арналған үй-жай көзделуі тиіс [3]. 

Қосалқы станциялар жедел персоналдың электр диспетчерімен немесе 
оның функцияларын орындайтын адаммен сөйлеу байланысы құралдарымен 
жабдықталуы тиіс [3]. 

Әрбір қосалқы станцияда тұрақты жедел персонал болмауы тиіс: 
 - күштік электр қосылыстарының қағидаттық (жедел) схемасы және 

қайталама коммутацияның қағидаттық схемалары; 
 - қосалқы станцияның тамақтану ауданының сызбасы; 
 - жылумен жабдықтау схемасы; 
 - жабдықтар мен кабельдердің паспорттық журналы (ақаулар мен 

жөндеулер) (қосалқы станция аумағы шегінде); 
 - аккумуляторлық батареялар журналы (батареялар болған жағдайда); 
 - пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (осы қосалқы станция); 
 - хронологиялық тәртіпте жазбаларға арналған жедел журнал: 
 - персоналдың келу және кету уақыты (ауысымдарды қабылдау және 

тапсыру); жедел келіссөздер мен қайта қосулар; персоналдың жұмысқа 
рұқсаттарын ресімдеу кезінде; электр жабдығының, электр қорғанысының, 
автоматика мен телемеханиканың жұмыс режимдеріндегі өзгерістер; 
анықталған ақауларды жою кезінде қабылданған шаралар; жедел және 
әкімшілік-техникалық персоналдың нұсқаулары мен өкімдері; электр үй-
жайлары мен тарату құрылғыларының кілттерін беру туралы; 

 - белгіленген нысандағы құжаттардың бланкілері (рұқсат беру 
нарядтары, қайта қосу); 

 – бекітілген тізбе бойынша қосалқы бұйымдар мен керек-жарақтар 
(ЗИП) тізбесі; 

 2.1.4 жеке қорғану құралдары 
 - дәрі-дәрмектер жинағы бар дәрі қобдишасы; 
 - Үй-жайлар мен тарату құрылғыларының кілттері жиынтығы [36]. 
Тұрақты жедел персоналы бар әрбір қосалқы станцияда тұрақты жедел 

персоналы жоқ қосалқы станция үшін көрсетілгенге қосымша мыналар 
болуы тиіс: 

 - Ішкі еңбек тәртібінің ережелері; 
 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелері 

(ЭЭП); 
 - Троллейбусты техникалық пайдалану ережелері; 
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 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы ережелері; 

 - лауазымдық және Пайдалану нұсқаулықтары; 
 - Трамвай мен троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын 

өрттен қорғау жөніндегі Нұсқаулық; 
 - қосалқы станциялардың жабдықтарын жоспарлы-алдын ала жөндеу 

кестесі; 
 - түзеткіштердің жұмыс кестесі; 
 - жедел персоналдың кезекшілік кестесі; 
 - барлық үй-жайлардың кілттері-2 жиынтық (олардың біреуі резервтік) 

- пломбаланған шкафтарда сақталуы тиіс; 
 - қауіпсіздік техникасы ережелерінен үзінді- "электр тогынан зардап 

шеккен адамға алғашқы көмек" [36]. 
Қосалқы станциялардың әрбір пайдалану ауданында қосалқы 

станциялардың және қызмет көрсететін персоналдың санын ескере отырып, : 
 - Ішкі тәртіп ережелері; 
 - лауазымдық және Пайдалану нұсқаулықтары; 
 - ауданның қосалқы станцияларының жабдықтарын жоспарлы-алдын 

ала жөндеу кестесі; 
 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелері [36]; 
 - Троллейбусты техникалық пайдалану ережелері; 
 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы ережелері; 
 - қауіпсіздік техникасы ережелерінен үзінді: "электр тогынан зардап 

шеккен адамға алғашқы көмек»; 
 - ауданның қосалқы станцияларының қуатты электр қосылыстарының 

қағидатты (жедел) схемалары; 
 - пайдалану ауданының әрбір қосалқы станциясының ауданның 

қоректену схемасы және қайталама коммутация схемасы; 
 - ауданның қосалқы станцияларына техникалық қызмет көрсетудің 

технологиялық карталары; 
 - Трамвай мен троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын 

өрттен қорғау жөніндегі Нұсқаулық; 
 - бекітілген тізбе бойынша материалдардың нормативтік қоры, 

жабдықтардың техникалық қажетті резерві (жеке немесе кәсіпорындардың 
басқа аудандарымен бірлескен); 

 – құрал-саймандар; 
 - көлік құралдары мен механизмдер (жеке немесе басқа аудандармен 

бірге); 
 - дәрі-дәрмектер жинағы бар дәрі қобдишасы; 
 - ауданның қосалқы станцияларының кілттері; 
 - ауданның электр қондырғыларын жеке-дара тексеруге құқығы бар 

адамдардың және жедел тапсырмалар (өкімдер) беруге құқығы бар 
адамдардың тізімдері[35][36]. 
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 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы ережелері; 

 - лауазымдық және Пайдалану нұсқаулықтары; 
 - Трамвай мен троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын 

өрттен қорғау жөніндегі Нұсқаулық; 
 - қосалқы станциялардың жабдықтарын жоспарлы-алдын ала жөндеу 

кестесі; 
 - түзеткіштердің жұмыс кестесі; 
 - жедел персоналдың кезекшілік кестесі; 
 - барлық үй-жайлардың кілттері-2 жиынтық (олардың біреуі резервтік) 

- пломбаланған шкафтарда сақталуы тиіс; 
 - қауіпсіздік техникасы ережелерінен үзінді- "электр тогынан зардап 

шеккен адамға алғашқы көмек" [36]. 
Қосалқы станциялардың әрбір пайдалану ауданында қосалқы 

станциялардың және қызмет көрсететін персоналдың санын ескере отырып, : 
 - Ішкі тәртіп ережелері; 
 - лауазымдық және Пайдалану нұсқаулықтары; 
 - ауданның қосалқы станцияларының жабдықтарын жоспарлы-алдын 

ала жөндеу кестесі; 
 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелері [36]; 
 - Троллейбусты техникалық пайдалану ережелері; 
 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы ережелері; 
 - қауіпсіздік техникасы ережелерінен үзінді: "электр тогынан зардап 

шеккен адамға алғашқы көмек»; 
 - ауданның қосалқы станцияларының қуатты электр қосылыстарының 

қағидатты (жедел) схемалары; 
 - пайдалану ауданының әрбір қосалқы станциясының ауданның 

қоректену схемасы және қайталама коммутация схемасы; 
 - ауданның қосалқы станцияларына техникалық қызмет көрсетудің 

технологиялық карталары; 
 - Трамвай мен троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын 

өрттен қорғау жөніндегі Нұсқаулық; 
 - бекітілген тізбе бойынша материалдардың нормативтік қоры, 

жабдықтардың техникалық қажетті резерві (жеке немесе кәсіпорындардың 
басқа аудандарымен бірлескен); 

 – құрал-саймандар; 
 - көлік құралдары мен механизмдер (жеке немесе басқа аудандармен 

бірге); 
 - дәрі-дәрмектер жинағы бар дәрі қобдишасы; 
 - ауданның қосалқы станцияларының кілттері; 
 - ауданның электр қондырғыларын жеке-дара тексеруге құқығы бар 

адамдардың және жедел тапсырмалар (өкімдер) беруге құқығы бар 
адамдардың тізімдері[35][36]. 

 
 

Телемеханика арналары бойынша қосалқы станцияларды жедел 
басқару жүзеге асырылатын әрбір диспетчерлік пунктте (аудандық – ЖДП, 
орталық – ЖДП) мыналар болуы тиіс: 

 - Ішкі еңбек тәртібінің ережелері; 
 - лауазымдық және пайдалану нұсқаулықтары; 
 - диспетчерлік пункт аппаратурасын жоспарлы-алдын ала жөндеу 

кестесі; 
 - жедел персоналдың (операторлардың) кезекшілік кестесі); 
 - Троллейбусты техникалық пайдалану ережелері; 
 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы ережелері; 
 - Трамвай мен троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын 

өрттен қорғау жөніндегі пұсқаулық; 
 – осы Адж, ОДО-мен басқарылатын қосалқы станциялардың күштік 

электр қосылыстарының қағидаттық (жедел) схемалары; 
 - осы АДП, ОДО-мен басқарылатын барлық қосалқы станциялардың 

аудандарын қоректендіру схемалары; 
 - телемеханика құрылғыларының паспорттық-жөндеу журналы; 
 - хронологиялық тәртіппен жазуға арналған жедел журналдар: 
 - оператор-диспетчерлердің кезекшіліктерін қабылдау және тапсыру 

уақыты; 
 - жедел келіссөздер мен ауыстырып қосулар; 
 - персоналдың жұмысқа рұқсатын ресімдеу кезінде; 
 - қосалқы станциялардың жұмыс режимдерін өзгерту; 
 - зақымдарды жою кезінде қабылданған шаралар; 
 -анықталған ақаулар; жедел және әкімшілік-техникалық персоналдың 

нұсқаулары мен өкімдері; 
 - апаттық бригадалардың және жөндеу бөлімшелерінің мекен-

жайлары, телефондары мен шақыру белгілері [46]; 
 - жедел тапсырмалар мен өкімдер беруге құқығы бар тұлғалардың 

тізімі; 
 2.1.4 жеке қорғану құралдары 
 - дәрі-дәрмектер жинағы бар дәрі қобдишасы; 
 - АДП, ОДП басқаратын қосалқы станциялардың кілттері. [35] [36] 
Әрбір қосалқы станция бойынша қосалқы станцияда немесе энергия 

шаруашылығында сақталуы тиіс: 
 - қосалқы станция жоспары, Жоба бойынша негізгі паспорттық 

деректер( құрылыс паспорты), электр қосылыстарының құрылымдық 
схемасы немесе қағидаттық схемасы және жылумен сумен жабдықтау 
схемасы; 

 - бөлінген аумақ пен жер асты коммуникациялары белгіленген 
ахуалдық (бас) жоспар; 

 - ЭЭП, ҚТҚ ЭП, осы қағидалар мен нұсқаулықтар бойынша 
қызметкерлерді оқыту, нұсқама беру және білімдерін мерзімді тексеру 
бойынша құжаттар; 
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 - жабдыққа төлқұжат; 
 - жабдықты, сымдарды, кабельдерді және жеке қорғаныс құралдарын 

сынауды тексеру хаттамалары; 
 - өзара қарым-қатынастарды регламенттейтін энергиямен 

жабдықтаушы ұйыммен немесе электр шаруашылығының кабельдік 
желілерінің бөлімшесімен дифтарифтік акт және теңгерімдік тиесілілігі мен 
пайдалану жауапкершілігін шектеу актісі. [36] 

Егер қосу шарттары бойынша жобада көзделмеген болса, 10 (6) кВ 
ауыспалы ток шиналарынан, 600 В тұрақты ток шиналарынан, сондай-ақ 
жерге қатысты оқшаулауды автоматты бақылау арқылы оқшауланған 
қоректендіру жүйесінің меншікті мұқтаж трансформатор шиналарынан бөгде 
тұтынушыларды электрмен жабдықтауға рұқсат етілмейді [3]. 

Қосалқы станцияның аумағы қоршалуы тиіс. Жергілікті ерекшеліктерді 
ескере отырып, қоршаусыз қосалқы станцияларды пайдалануға жол беріледі 
[35]. 

Электр энергиясын есепке алу жүзеге асырылады: 
 - қосалқы станцияның, қосалқы станцияның пайдалану ауданының 

персоналы, егер коммерциялық есепке алудың электр есептегіштері қосалқы 
станцияда орнатылған болса; 

 - егер коммерциялық есепке алудың электр есептегіштері қуат 
көздерінде орнатылған болса, энергия жүйесінің персоналы. 

Бұл ретте есепке алу тәртібін айқындауда энергиямен жабдықтаушы 
ұйымның энергия қадағалауы басымдыққа ие [35] [37]. 

Жылжымалы құрамның қозғалысында 20 минуттан артық кідірістер 
тудырған электр жабдығының қалыпты жұмысының бұзылуы (істен шығуы, 
зақымдануы) тексеруге жатады, онда жылжымалы құрамның қозғалысында 
20 минуттан артық кідірістер көрсетіледі.: 

 - зақымданудың пайда болуы мен дамуының жағдайлары мен 
себептері; 

 - туындаған жағдайдың нақты кінәлілері; 
 - жедел персоналдың іс-қимылын бағалау; 
 - қорғаныс, автоматика және телемеханика құрылғыларының жұмысын 

бағалау, егер олар орын алса, істен шығу себептері; 
 - жабдықтың зақымдалуына байланысты анықталған ақаулары; 
 - жылжымалы құрамның тамақтану үзілісінің ұзақтығы; 
 - мұндай зақымданудың алдын алу жөніндегі іс-шаралар. 
Салынып жатқан және қайта жаңғыртылатын қосалқы станциялар 

автоматтандырылуы және телемеханизациялануы тиіс. Автоматтандыру және 
телемеханизация көлемдері электрмен жабдықтау жүйесіне және 
пайдаланушы кәсіпорынның құрылымына байланысты электр 
шаруашылығымен келісілген жобамен анықталады[3].  

Телемеханизация объектілері: қоректендіруші кірмелер мен 10 (6) кВ 
секциялық ажыратқыштар, түзеткіштер, 600 В желілік қосалқы және 
секциялық ажыратқыштар, 600 В қосалқы және құрама шиналардың 
ауыстырып қосқыштары (ПЗШ) және ажыратқыштары (РЗШ), теріс 
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 - жабдыққа төлқұжат; 
 - жабдықты, сымдарды, кабельдерді және жеке қорғаныс құралдарын 

сынауды тексеру хаттамалары; 
 - өзара қарым-қатынастарды регламенттейтін энергиямен 

жабдықтаушы ұйыммен немесе электр шаруашылығының кабельдік 
желілерінің бөлімшесімен дифтарифтік акт және теңгерімдік тиесілілігі мен 
пайдалану жауапкершілігін шектеу актісі. [36] 

Егер қосу шарттары бойынша жобада көзделмеген болса, 10 (6) кВ 
ауыспалы ток шиналарынан, 600 В тұрақты ток шиналарынан, сондай-ақ 
жерге қатысты оқшаулауды автоматты бақылау арқылы оқшауланған 
қоректендіру жүйесінің меншікті мұқтаж трансформатор шиналарынан бөгде 
тұтынушыларды электрмен жабдықтауға рұқсат етілмейді [3]. 

Қосалқы станцияның аумағы қоршалуы тиіс. Жергілікті ерекшеліктерді 
ескере отырып, қоршаусыз қосалқы станцияларды пайдалануға жол беріледі 
[35]. 

Электр энергиясын есепке алу жүзеге асырылады: 
 - қосалқы станцияның, қосалқы станцияның пайдалану ауданының 

персоналы, егер коммерциялық есепке алудың электр есептегіштері қосалқы 
станцияда орнатылған болса; 

 - егер коммерциялық есепке алудың электр есептегіштері қуат 
көздерінде орнатылған болса, энергия жүйесінің персоналы. 

Бұл ретте есепке алу тәртібін айқындауда энергиямен жабдықтаушы 
ұйымның энергия қадағалауы басымдыққа ие [35] [37]. 

Жылжымалы құрамның қозғалысында 20 минуттан артық кідірістер 
тудырған электр жабдығының қалыпты жұмысының бұзылуы (істен шығуы, 
зақымдануы) тексеруге жатады, онда жылжымалы құрамның қозғалысында 
20 минуттан артық кідірістер көрсетіледі.: 

 - зақымданудың пайда болуы мен дамуының жағдайлары мен 
себептері; 

 - туындаған жағдайдың нақты кінәлілері; 
 - жедел персоналдың іс-қимылын бағалау; 
 - қорғаныс, автоматика және телемеханика құрылғыларының жұмысын 

бағалау, егер олар орын алса, істен шығу себептері; 
 - жабдықтың зақымдалуына байланысты анықталған ақаулары; 
 - жылжымалы құрамның тамақтану үзілісінің ұзақтығы; 
 - мұндай зақымданудың алдын алу жөніндегі іс-шаралар. 
Салынып жатқан және қайта жаңғыртылатын қосалқы станциялар 

автоматтандырылуы және телемеханизациялануы тиіс. Автоматтандыру және 
телемеханизация көлемдері электрмен жабдықтау жүйесіне және 
пайдаланушы кәсіпорынның құрылымына байланысты электр 
шаруашылығымен келісілген жобамен анықталады[3].  

Телемеханизация объектілері: қоректендіруші кірмелер мен 10 (6) кВ 
секциялық ажыратқыштар, түзеткіштер, 600 В желілік қосалқы және 
секциялық ажыратқыштар, 600 В қосалқы және құрама шиналардың 
ауыстырып қосқыштары (ПЗШ) және ажыратқыштары (РЗШ), теріс 

 
 

шиналардың желілік контакторлары, 600 В тарату құрылғыларының (ТҚ) 
қашықтықтан басқарылатын жерге тұйықтау пышақтары, технологиялық 
жылыту контакторлары, жер асты суларын айдау құрылғылары 
(қажеттілігіне қарай) [37]. 

Резервті автоматты қосу (РАҚ) және автоматты қайта қосу (АҚҚ) 
объектілері болып табылады: 

 - 10 (6) кВ қоректендіруші ендірмелердің РАҚ; 
 - АВР түзеткіштер; 
 - Қосалқы станцияның өз мұқтажын тамақтандырудың АВР; 
 - 600 В қоректендіру желілерінің желілік ажыратқыштарының, 

қосалқы және секциялық ажыратқыштардың АҚҚ [37]. 
Ақаулықтар мен автоматты ажыратулар кезінде жұмыс істейтін дабыл 

дыбыстық және жарықтық болуы тиіс [37]. 
Телемеханиканың резервтік арналарын қолдану кезінде 600 В 

қоректендіретін НЛ шығу телесигналымен топтық телебасқарудың барынша 
қысқартылған көлеміне жол беріледі. 

Телемеханизация кезінде телеарналардың бүлінуі немесе жөнделуі 
кезінде оларды ажырату мүмкіндігі немесе жалған сигналдарды жіберуді 
болдырмайтын және қосалқы станцияда және электрмен жабдықтау 
жүйесінде болуы мүмкін апаттық жағдайларды ескертетін өзге де шаралар 
көзделуі тиіс [37]. 

 
1.1.6.1 Жабдыққа қойылатын талаптар 
Қосалқы станциялардың жабдықтары, жабдықтар, қорғау және 

автоматика құрылғылары электрмен жабдықтау жүйесінің қалыпты және 
мәжбүрлі режимдерінде қоректендіруші желілер мен түйіспелі желі 
секцияларының үздіксіз жұмыс істеу талаптарына жауап беруі тиіс [35]. 

600 В қоректендіруші желілерде қоректендіруші желілердің өздерін, 
сондай-ақ оларға қосылған түйіспелі желі секцияларын қысқа тұйықталу 
токтарынан және артық жүктемелерден қорғауды қамтамасыз ететін 
автоматты тез әрекет ететін ажыратқыштар немесе басқарылатын 
тиристорлы түзеткіштер орнатылуы тиіс. Қорғаныс қондырғылары байланыс 
желісі секциясының қысқа тұйықталу тогының ең аз мәнінен аз болуы керек. 

Көрсетілген талаптарға жауап бермейтін жүйелер үшін қосымша 
қорғаныстарды, оның ішінде жедел емес қорғаныстарды қолдануға жол 
беріледі [37]. 

Шиналардың бір жүйесіне қосылған түзеткіштердің олардың тұрақты 
параллель жұмысын қамтамасыз ететін сыртқы сипаттамалары болуы тиіс. 
Бұл ретте түзеткіштердің түрлендіргіш трансформаторларының қуаты 
бойынша ең үлкен және ең кіші қуаты екі еседен артық ерекшеленбеуі тиіс 
[35]. 

600 В Электр қондырғыларының схемалары мен конструкциясы 
желілік ажыратқыштарға, контакторларға, сондай-ақ басқарылатын 
түзеткіштерге, олардың тиристорлық секцияларына тексеру және жөндеу 
жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 
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Қосалқы станциядағы 600 жабдығы түзеткіштер мен желілік 
ажыратқыштарды, РАҚ және АҚҚ бұғаттаумен қоректендіруші желілердің 
басқа қосалқы станцияларымен жалғастырушы контакторларды ажыратуға 
Жерге тұйықталған металл конструкцияларға тұйықталумен зақымданған 
кезде әрекет ететін қорғанысқа ие болуы тиіс. 

Жерге тұйықтау құрылғысы көрсетілген талапқа сәйкес болуы тиіс, 
атап айтқанда, 600 в құрылғыларының металл конструкцияларымен 
паразиттік қосылыстары болмауы тиіс [37]. 

Түзеткіштердің, құрғақ түрлендіргіш трансформаторлардың, РУ 600 в 
камераларының және т.б. түрлендіргіш секциялары қабықтарының 
(шкафтарының) есіктерінің есіктердің байқаусызда немесе өздігінен 
ашылуына кедергі жасайтын механикалық тиектері болуы тиіс [37]. 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен көрсеткіштер олардың көрсеткіштерін 
алу, көзбен бақылау кезінде кездейсоқ жанасу мүмкіндігін және кернеудегі 
бөліктерге 0,6 м-ден кем қашықтыққа жақындау қажеттілігін 
болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс [36]. 

10 (6) кВ кірмелердің РАҚ кернеу жоғалған және оның жұмыс 
кірмесінде Ажыратқышты Автоматты ажыратуымен қоса жүретін кезде 
резервтік енгізуді қосуды қамтамасыз етуі тиіс [37]. 

Түзеткіштердің РАҚ резервті түзеткіштердің жұмыс істеушілердің 
шамадан тыс жүктелуі кезінде, сондай-ақ егер резерв қуаты бойынша 
жеткілікті болса, оларды 600 в тізбектегі жерге тұйықталудан қорғайтын 
Автоматты ажыратуды қоспағанда, оларды автоматты түрде ажырату кезінде 
қосылуын қамтамасыз етуі тиіс [37]. 

Қосалқы станцияның өз қажеттіліктерінің РАҚ жұмыс көзіндегі кернеу 
жоғалған және оның жұмыс қорек көзін Автоматты ажыратуымен 
сүйемелденетін резервтік қоректі қосуды жүзеге асыруға тиіс [37]. 

600 В желілік ажыратқыштардың, тиристорлық секциялардың АҚВ 
бірнеше рет қосуды, тиристорлық секцияларды ашуды, циклдар санын 
шектей отырып – ажыратқышты ажыратқан кезде, секцияны шамадан тыс 
жүктемеден құлыптаған кезде, бір рет қайта қосуды (секцияны ашу) – 
Ажыратқышты қоректендіруші желілер тізбектеріндегі қысқа тұйықталудан 
ажыратқан кезде (секцияны құлыптаған кезде) жүзеге асыруға тиіс. 
Қорғалатын желінің қосылуында АҚҚ схемасында қосымша ток-уақыт 
қорғауы (ЖБҚ) болған жағдайда, Ажыратқышты Автоматты ажыратқаннан 
(секцияны бекіткеннен) кейін қайта қосу (ашу) кідіруі немесе түйіспелі 
сымдарды суыту үшін қажетті 300 с кем емес уақытқа қысқа тұйықталудың 
аз тогы көзделуі тиіс. 

Қорғалатын желінің қосылуында АҚҚ схемасында УЗКС үлгісіндегі 
ток-белдік қорғанысының болуы кезінде қосуға тыйым салу көзделуі тиіс. 
Бұл жағдайда желілік Ажыратқышты қосу сыртқы ауа температурасы минус 
5 °C және одан жоғары – 600 с арқылы, сыртқы ауа температурасы минус 5 
°С – тан төмен-300 С арқылы жүргізілуі тиіс. 
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Қосалқы станциядағы 600 жабдығы түзеткіштер мен желілік 
ажыратқыштарды, РАҚ және АҚҚ бұғаттаумен қоректендіруші желілердің 
басқа қосалқы станцияларымен жалғастырушы контакторларды ажыратуға 
Жерге тұйықталған металл конструкцияларға тұйықталумен зақымданған 
кезде әрекет ететін қорғанысқа ие болуы тиіс. 

Жерге тұйықтау құрылғысы көрсетілген талапқа сәйкес болуы тиіс, 
атап айтқанда, 600 в құрылғыларының металл конструкцияларымен 
паразиттік қосылыстары болмауы тиіс [37]. 

Түзеткіштердің, құрғақ түрлендіргіш трансформаторлардың, РУ 600 в 
камераларының және т.б. түрлендіргіш секциялары қабықтарының 
(шкафтарының) есіктерінің есіктердің байқаусызда немесе өздігінен 
ашылуына кедергі жасайтын механикалық тиектері болуы тиіс [37]. 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен көрсеткіштер олардың көрсеткіштерін 
алу, көзбен бақылау кезінде кездейсоқ жанасу мүмкіндігін және кернеудегі 
бөліктерге 0,6 м-ден кем қашықтыққа жақындау қажеттілігін 
болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс [36]. 

10 (6) кВ кірмелердің РАҚ кернеу жоғалған және оның жұмыс 
кірмесінде Ажыратқышты Автоматты ажыратуымен қоса жүретін кезде 
резервтік енгізуді қосуды қамтамасыз етуі тиіс [37]. 

Түзеткіштердің РАҚ резервті түзеткіштердің жұмыс істеушілердің 
шамадан тыс жүктелуі кезінде, сондай-ақ егер резерв қуаты бойынша 
жеткілікті болса, оларды 600 в тізбектегі жерге тұйықталудан қорғайтын 
Автоматты ажыратуды қоспағанда, оларды автоматты түрде ажырату кезінде 
қосылуын қамтамасыз етуі тиіс [37]. 

Қосалқы станцияның өз қажеттіліктерінің РАҚ жұмыс көзіндегі кернеу 
жоғалған және оның жұмыс қорек көзін Автоматты ажыратуымен 
сүйемелденетін резервтік қоректі қосуды жүзеге асыруға тиіс [37]. 

600 В желілік ажыратқыштардың, тиристорлық секциялардың АҚВ 
бірнеше рет қосуды, тиристорлық секцияларды ашуды, циклдар санын 
шектей отырып – ажыратқышты ажыратқан кезде, секцияны шамадан тыс 
жүктемеден құлыптаған кезде, бір рет қайта қосуды (секцияны ашу) – 
Ажыратқышты қоректендіруші желілер тізбектеріндегі қысқа тұйықталудан 
ажыратқан кезде (секцияны құлыптаған кезде) жүзеге асыруға тиіс. 
Қорғалатын желінің қосылуында АҚҚ схемасында қосымша ток-уақыт 
қорғауы (ЖБҚ) болған жағдайда, Ажыратқышты Автоматты ажыратқаннан 
(секцияны бекіткеннен) кейін қайта қосу (ашу) кідіруі немесе түйіспелі 
сымдарды суыту үшін қажетті 300 с кем емес уақытқа қысқа тұйықталудың 
аз тогы көзделуі тиіс. 

Қорғалатын желінің қосылуында АҚҚ схемасында УЗКС үлгісіндегі 
ток-белдік қорғанысының болуы кезінде қосуға тыйым салу көзделуі тиіс. 
Бұл жағдайда желілік Ажыратқышты қосу сыртқы ауа температурасы минус 
5 °C және одан жоғары – 600 с арқылы, сыртқы ауа температурасы минус 5 
°С – тан төмен-300 С арқылы жүргізілуі тиіс. 

 
 

Қорғалатын желінің қосылуында қысқа тұйықталулар (ИКЗ) болған 
кезде АҚҚ рұқсат беретін ИКЗ сигналы бойынша – қысқа тұйықталудың 
жоғалуы немесе жойылуы бойынша жүзеге асырылады. 

Желілік ажыратқыштың (тиристорлық секцияның) схемасы жедел 
персонал оларды телемеханика арналары бойынша немесе жергілікті басқару 
пультінен ажыратқан кезде АҚҚ-ны бұғаттауды қамтамасыз етуі тиіс [37]. 

Қосалқы станцияларда минустық шинаны тұйық жерге тұйықтау 
жабдығына жол беріледі. Жерден оқшауланған полюстері бар жүйеде жұмыс 
істейтін қосалқы станциялар полюстердің (БӨА) оқшаулауын автоматты 
бақылау құрылғысымен жабдықталуы тиіс [35]. 

 
1.1.6.2 Қосалқы станцияларды ұстау және техникалық қызмет 

көрсету  
Қосалқы станцияға қызмет көрсету және күтіп ұстау ЭҮП, ҚТҚ ЭП, 

санитарлық нормалар мен ережелерге, осы Қағидаларға, трамвай мен 
троллейбустың электр тарту қосалқы станцияларын өрттен қорғау жөніндегі 
нұсқаулыққа, лауазымдық және пайдалану нұсқаулықтарына сәйкес болуы 
тиіс. 

Тұрақты (кезекші) персоналы жоқ қосалқы станцияларға қызмет 
көрсетуді көшпелі жедел (жедел-жөндеу) персонал жүзеге асырады [8]. 

Қосалқы станцияларға қызмет көрсету режимін және ауысымдардағы 
персонал санын электрмен жабдықтау жүйесіне, автотелемеханизация 
деңгейіне және пайдаланушы кәсіпорынның құрылымына байланысты 
энергия шаруашылығы (электр көлігі кәсіпорны) белгілейді. 

Ғимараттар мен құрылыстар шатырдың ағып кетуінен, каналдар мен 
тарату құрылғыларының шұңқырларының топырақ және нөсер суларымен су 
басуынан қосалқы станция жабдықтарының зақымдануын болдырмайтын 
жағдайда, ал желдету құрылғылары сыртқы ауа температурасының 
маусымдық өзгеруін ескере отырып, артық жылуды жоюды, берілген 
температуралық режимді сақтауды қамтамасыз ететін жағдайда ұсталуы тиіс 
[36] [3]. 

Жолаушылар желілерінің түйіспе желісінен кернеуді алумен 
байланысты қосалқы станциялардағы жұмыстар тиісті кәсіпорынның 
қозғалыс қызметімен, ал депоның түйіспе желісінен кернеуді алумен 
байланысты жұмыстар, бұдан басқа – тиісті депоның басшылығымен 
келісілуі және мүмкіндігінше электр тарту желілеріндегі жұмыстарға 
орайластырылуы тиіс [36] [3]. 

Ажыратқыштармен қосуға және ажыратуға рұқсат етіледі: кернеудің 
жарамды өлшеу трансформаторлары; кернеуі 10 кВ дейінгі 320 кВА дейінгі 
трансформаторларды магниттеу тогы (бос жүріс тогы); трансформатор 
трансформаторларынан басқа, жинау шиналары мен РУ 10(6) кВ 
жабдығының зарядтау тогы; жерге тұйықталу және жүктеме болмаған кезде 
кабель желілерінің зарядтау тогы; мақсаты бойынша ұқсас қатар жұмыс 
істейтін кабель болған кезде 600 В қоректендіру желісінің теріс кабелінің 
жұмыс тогы. 



40
 

 

Сондай-ақ, жерге тұйықталу тогын 600 В-тан 300 А-ға дейінгі жүйеде 
осы мақсатқа арналған қашықтықтан басқарылатын контактормен немесе 
айырғышпен қосуға және ажыратуға рұқсат етіледі [36] [47]. 

Қысқа тұйықталудың шағын токтарынан АҚҚ және ЖБҚ 
жабдықталмаған 600 В желілік Ажыратқышты Автоматты ажырату кезінде 
жедел персоналға желіден зақымдану сипаты туралы хабарлама алғанға дейін 
2 реттен артық емес сынамалы қосуға рұқсат етіледі: біріншісі-ажыратылған 
жағдайда 0,5 мин кідірістен кейін, екіншісі – егер ажырату белгілері 
бойынша қысқа тұйықталудан кейін 5 мин кідірістен кейін. 

АҚҚ жабдықталмаған, бірақ ТВЗ бар желілік Ажыратқышты 
Автоматты ажырату кезінде осы қорғаумен ажыратқаннан кейін 5-10 
минуттан кейін бір сынамалы қосуға жол беріледі. 

АҚҚ-мен жабдықталған желілік Ажыратқышты Автоматты ажырату 
(тиристорлық секцияны бекіту) кезінде қосуды бұғаттаумен (ажыратумен) 
қоса жүретін жедел персонал зақымдану сипаты туралы желіден хабарлама 
алғанға дейін бір реттік сынамалық қосуға рұқсат етіледі: 

 - ажыратылған (Құлыпталған) жағдайда ажыратқыштың (секцияның) 
0,5 мин кідірісінен кейін шағын токтардан, қысқа тұйықталудан ТБЖ немесе 
өзге де қорғаныспен жабдықталмаған; 

 – бар ҚУТ-кейін 5-10 мин кешіктірген [47]. 
Желілік ажыратқыш автоматты түрде ажыратылған кезде (тиристорлық 

секцияның тұйықталуы) қайта қосуға желідегі артық жүктеме себептері 
жойылғаннан кейін ғана жол беріледі. 

Қоректендіруші желінің қосылуында АҚҚ болған кезде желілерді, 
оның ішінде АҚҚ қайта қосу АҚҚ рұқсат етуші сигналы бойынша – қысқа 
тұйықталудың (АҚҚ) жойылуы немесе жойылуы бойынша жүзеге 
асырылады. 

Электр диспетчері апаттық бригаданы ҚТ іздеуге және жоюға бағыттай 
отырып, бригаданы қоректендіруші желіде ҚТ бар екендігі, ҚТ жойылғаннан 
кейін кернеудің кенеттен пайда болу мүмкіндігі туралы ескертуге міндетті. 

ИКЗ болуы жедел персоналдың желілерді регламенттелген сынамалық 
қосуды жоққа шығармайды. 

Кәсіпорындарда, қажет болған жағдайда, автоматты түрде 
ажыратылатын жабдықты қайта қосу регламентін анықтайтын жергілікті 
нұсқаулықтар әзірленеді [36]. 

Жабдықтың барлық ақаулықтары мен автоматты ажыратулары туралы 
электр тарту қосалқы станциясының, АДП, ОДП жедел персоналы электр 
диспетчеріне немесе тиісті өкілеттігі бар адамға дереу хабарлауға және оның 
нұсқауы бойынша әрекет етуге міндетті [36] [47]. 

Жабдыққа техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сынау Электр 
шаруашылығы белгілеген мерзімде ЭЭП және қолданыстағы жөндеу жүйесі 
көзделгеннен кем емес бойынша жүргізілуі тиіс [36]. 

Тұрақты жедел персоналы бар қосалқы станцияларда жабдықты 
ажыратпай тексеру тәулік сайын, тұрақты жедел персоналы жоқ қосалқы 
станцияларда – жеті күнде кемінде бір рет жүргізілуі тиіс [36]. 
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Сондай-ақ, жерге тұйықталу тогын 600 В-тан 300 А-ға дейінгі жүйеде 
осы мақсатқа арналған қашықтықтан басқарылатын контактормен немесе 
айырғышпен қосуға және ажыратуға рұқсат етіледі [36] [47]. 

Қысқа тұйықталудың шағын токтарынан АҚҚ және ЖБҚ 
жабдықталмаған 600 В желілік Ажыратқышты Автоматты ажырату кезінде 
жедел персоналға желіден зақымдану сипаты туралы хабарлама алғанға дейін 
2 реттен артық емес сынамалы қосуға рұқсат етіледі: біріншісі-ажыратылған 
жағдайда 0,5 мин кідірістен кейін, екіншісі – егер ажырату белгілері 
бойынша қысқа тұйықталудан кейін 5 мин кідірістен кейін. 

АҚҚ жабдықталмаған, бірақ ТВЗ бар желілік Ажыратқышты 
Автоматты ажырату кезінде осы қорғаумен ажыратқаннан кейін 5-10 
минуттан кейін бір сынамалы қосуға жол беріледі. 

АҚҚ-мен жабдықталған желілік Ажыратқышты Автоматты ажырату 
(тиристорлық секцияны бекіту) кезінде қосуды бұғаттаумен (ажыратумен) 
қоса жүретін жедел персонал зақымдану сипаты туралы желіден хабарлама 
алғанға дейін бір реттік сынамалық қосуға рұқсат етіледі: 

 - ажыратылған (Құлыпталған) жағдайда ажыратқыштың (секцияның) 
0,5 мин кідірісінен кейін шағын токтардан, қысқа тұйықталудан ТБЖ немесе 
өзге де қорғаныспен жабдықталмаған; 

 – бар ҚУТ-кейін 5-10 мин кешіктірген [47]. 
Желілік ажыратқыш автоматты түрде ажыратылған кезде (тиристорлық 

секцияның тұйықталуы) қайта қосуға желідегі артық жүктеме себептері 
жойылғаннан кейін ғана жол беріледі. 

Қоректендіруші желінің қосылуында АҚҚ болған кезде желілерді, 
оның ішінде АҚҚ қайта қосу АҚҚ рұқсат етуші сигналы бойынша – қысқа 
тұйықталудың (АҚҚ) жойылуы немесе жойылуы бойынша жүзеге 
асырылады. 

Электр диспетчері апаттық бригаданы ҚТ іздеуге және жоюға бағыттай 
отырып, бригаданы қоректендіруші желіде ҚТ бар екендігі, ҚТ жойылғаннан 
кейін кернеудің кенеттен пайда болу мүмкіндігі туралы ескертуге міндетті. 

ИКЗ болуы жедел персоналдың желілерді регламенттелген сынамалық 
қосуды жоққа шығармайды. 

Кәсіпорындарда, қажет болған жағдайда, автоматты түрде 
ажыратылатын жабдықты қайта қосу регламентін анықтайтын жергілікті 
нұсқаулықтар әзірленеді [36]. 

Жабдықтың барлық ақаулықтары мен автоматты ажыратулары туралы 
электр тарту қосалқы станциясының, АДП, ОДП жедел персоналы электр 
диспетчеріне немесе тиісті өкілеттігі бар адамға дереу хабарлауға және оның 
нұсқауы бойынша әрекет етуге міндетті [36] [47]. 

Жабдыққа техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сынау Электр 
шаруашылығы белгілеген мерзімде ЭЭП және қолданыстағы жөндеу жүйесі 
көзделгеннен кем емес бойынша жүргізілуі тиіс [36]. 

Тұрақты жедел персоналы бар қосалқы станцияларда жабдықты 
ажыратпай тексеру тәулік сайын, тұрақты жедел персоналы жоқ қосалқы 
станцияларда – жеті күнде кемінде бір рет жүргізілуі тиіс [36]. 

 
 

Қосалқы станциялар ғимараттарының есіктерінде, олардың 
трансформаторлық камераларында, тарату құрылғыларының камераларында, 
құрғақ трансформаторлардың түзету секцияларының шкафтарында, осы 
қабықтардың алмалы-салмалы бөліктерінде "Абайлаңыз! Электр кернеуі. 

Трансформаторлар камераларының есіктері мен ішкі қабырғаларында, 
жабдығы бар шкафтарда, қалқандарда, панельдерде, басқару пульттерінде 
энергия шаруашылығының барлық қосалқы станциялары үшін бірыңғай 
аппараттар мен қосылулардың жедел (диспетчерлік) атауын көрсететін 
жазулар болуы тиіс. ТҚ камераларын реттік нөмірлеуге жол берілмейді. 

Коммутациялық аппараттардың жетектерінде, басқару кілттері мен 
түймелерінде аппараттың жағдайына сәйкес келетін жазулар болуы тиіс. 

600 В кернеудегі қайталама коммутация аппараттары "600 В" 
жазуымен немесе "Абайлаңыз! Электр кернеуі. 

600 В желілік ажыратқыштың (тиристорлық секцияның ток датчигінің) 
жанасу тогына сәйкес келетін қондырғыны таңдау қоректендіруші желі 
жүктемесінің қысқа мерзімді дүмпулерінен ажыратулардың (құлыптардың) 
ықтимал рұқсат етілген саны бойынша электр есебіне сәйкес жүргізіледі-
айына 30 ажыратудан аспайды. 

Қосалқы ажыратқыштың тағайыншамасы осы қосалқы станцияның 
желілік ажыратқыштарының ең үлкен тағайыншамасына тең немесе одан 
жоғары болуы тиіс [37]. 

10(6) кВ қоректендіруші кірмелердің ток максимальды қорғанысының 
тағайыншамалары электр тарту жүктемесінің сипатын ескере отырып 
таңдалады [37]. 

Түзеткіштің ең жоғары ток қорғанысының орнату шамасы 
трансформатордың номиналды тогының шамамен 6,5 есе шамасына тең 
трансформатор трансформаторының магниттелу экстратогының есептік 
шамасынан асуы тиіс. Трансформаторларды дайындаушы зауыттың 
деректері бойынша нақтыланады [37]. 

Байланыс желісінің негізгі элементтері: 
 - тіректер мен тірек конструкциялар; 
 - байланыс аспалары; 
 - арматура және арнайы бөлшектер; 
 - түйіспелі, қоректендіретін және күшейтетін сымдар. 
Байланыс желісінің жаңа учаскесіне кернеу берілгенге дейін үш күн 

бұрын, пайдалануға беру алдында, қызмет түрі бойынша кернеудегі 
байланыс желісінің элементтері аймағында жұмыс істей алатын ұйымдар 
телефонограммамен немесе жазбаша [36] [4] хабардар етілуі тиіс. 

Байланыс желісіне кернеу құрылыс-монтаждау ұйымдарынан 
жұмыстың аяқталғаны және желінің кернеуге қойылуға дайын екендігі, 
адамдар мен механизмдерді жұмыс аймағынан шығару туралы хабарлама 
алғаннан кейін ұйымның электр шаруашылығы қызметінің бұйрығы 
бойынша беріледі. Бұдан кейінгі операциялар электр диспетчерінің өкімі 
бойынша жүргізіледі. Түйіспелі желі қоректендіруші желілердің 
коммутациялық аппараттарын қосу немесе секциялық оқшаулағыштардың 
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желілік қоректендіруші доғаларын қосу (тұйықталу) арқылы кернеуді беруге 
дайын болған сәттен бастап кернеуде деп есептеледі. 

Байланыс желісі кернеуге қоюға дайын болғаннан кейін Құрылыс-
монтаж ұйымдары онда тек электрод диспетчерінің рұқсатымен және 
қалалық электр көлігінде ҚТҚ сақталған жағдайда ғана жұмыс істей 
алады[36] [4] [1] [48]. 

Түйіспелі аспалардың трассалануын немесе конструкциясын өзгерте 
отырып, күрделі жөндеуден кейін түйіспелі желіні пайдалануға қабылдау 
тәртібін тиісті ұйым регламенттейді. 

Желінің монтаждалған учаскесін қабылдауға дайындауды құрылыс-
монтаждау жұмыстарын орындайтын ұйым жүргізеді [4]. 

Тіректер мен тірек конструкциялар 
Тіректер есептік және қолданыстағы жүктемелерге сәйкес келуі керек. 

Пайдалану кезінде анкерлік тростарды жүріс бөлігінің деңгейінен кемінде 5 
м және тротуардың деңгейінен кемінде 3 м биіктікте орнату арқылы 
тіректерді күшейтуге жол беріледі. Әрбір анкерлі троста тросты тірекке 
бекіту орнына керу оқшаулағышын орнату міндетті [3]. 

Алдын ала кернеулі арматурадан басқа темір бетон тіректерде 
қиратушы әсер кезінде тез құлауды болдырмау үшін кернеусіз арматура 
болуы тиіс [3]. 

Кернеудегі желі элементтері мен тіректер арасында міндетті түрде 
оқшаулаудың екі сатысы болған кезде түйіспелі желі тіректерін жерге 
тұйықтау талап етілмейді. Металл тіректерді жерлендіргіш ретінде 
пайдалануға жол берілмейді [3]. 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қабырғаларына бекітілген 
байланыс желісінің барлық тіреу және бекіту құрылғыларының 
арқандарында дыбыс өшіргіштер орнатылуы тиіс. Кез келген арқанның 
бекіту орнынан ғимараттың, терезенің немесе есіктің шетіне дейінгі 
қашықтық кемінде 0,5 м болуы тиіс. 

Байланыс желісін ғимараттарға бекіту үшін аспалы темірбетон 
панельдерден жасалған қабырғаларды пайдалануға жол берілмейді. 

Жылжымалы құрамды электрмен жабдықтау жүйесіне жатпайтын 
желілерді, құрылғылар мен жабдықтарды тіректер мен көлденең тіректерге 
орналастыруға ЭҚЕ [35] және ҚНжЕ [3] сақталған кезде ұйымның (энергия 
шаруашылығы қызметінің) рұқсатымен ғана жол беріледі. 

Тіректерді бірлесіп пайдалану кезінде байланыс желісінің жай-күйіне 
байланыс желісіне қызмет көрсететін персонал жауапты болады. Бөгде 
ұйымдар құрылғыларының жай – күйі үшін-осы ұйымдардың персоналы. 

Түйіспелі аспалар 
Аралықтардың ұзындығы ҚНжЕ 16-кестесіне сәйкес болуы тиіс [3].  
Түйіспе сымдарының жолдың жүру бөлігінің деңгейінен биіктігінің 

биіктігі жол берілетін ауытқулары бар (-0,15+0,10) 5,8 м әрбір троллейбус 
кәсіпорны үшін бірыңғай болып орнатылады [3]. 

Түйіспелі сымдардың іліну биіктігін төмендетуге жол беріледі: 
 - өндірістік үй-жайлардың ішінде-5,2 м дейін; 
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желілік қоректендіруші доғаларын қосу (тұйықталу) арқылы кернеуді беруге 
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 - қолданыстағы инженерлік құрылыстардың астында-биіктігі 2,0% 
(20‰) дейін бірқалыпты өзгерген жағдайда 4,2 м дейін [3]; 

 - депо ғимараттары қақпаларының ойықтарында кіру және шығу үшін 
– 4,7 м дейін, сымдардың іліну биіктігі 4,0 % (40 ‰) дейін өзгерген және 
қозғалу жылдамдығы 15 км/сағ дейін шектелген жағдайда. 

рұқсат етілген 
 - төмен габаритті жол өтпелері мен көпірлердің астына іліну биіктігі 

4,2 м кем қолданыстағы байланыс желісін оларды қайта құрғанға дейін 
пайдалану; 

 - троллейбустардың қозғалыс жылдамдығын 15 км/сағ дейін шектеу 
кезінде ерекше жағдайларда еңісі 4,0 % (40 ‰) дейін түйіспелі сымдарды ілу 
[3]. 

Электрлендірілмеген теміржол жолдарымен түйіспе желісінің 
қиылыстарында бір деңгейде түйіспе сымдарының рельс бастиегінің 
деңгейінен биіктігі температураның, жүктеменің, көктайғақтың, желсіздіктің 
ең нашар есептік үйлесімін ескере отырып, сым салбырауының ең үлкен 
жебесі кезінде кемінде 5,8 м болуы тиіс [3]. 

Электр беру желілерінің, әртүрлі мақсаттағы электр желілерінің, 
байланыс желілері аймақтарындағы байланыс желілерінің габариттері, 
қиылысуы және жақындасуы ЭҚЕ, "трамвай және троллейбус желілері" 
ҚНжЕ, сондай-ақ "электр беру желілері мен темір жолдардың байланыс 
желілерінің қауіпті электромагниттік әсерінен Қалалық электр көлігінің 
байланыс желілерін қорғау жөніндегі ұсынымдармен" регламенттелген [49].  

Троллейбус желісінің бір жолының көпполярлы байланыс сымдарының 
арасындағы қашықтық аспаның түріне байланысты 500-ден 700 мм-ге дейінгі 
ауытқулардың жол берілетін диапазонымен 500-ден 520 мм-ге дейін және 
арнайы бөліктерге кіреберістерде 400-ден 700 мм-ге дейін болуы тиіс. 

Теріс сым троллейбустың қозғалысы кезінде оң жақта орнатылуы 
керек. Сымдардың полярлығын өзгертуге ерекше жағдайларда, оң түйіспелі 
сым арматурасына қызыл бояу жағылған және полярлығы өзгерген 
учаскелерде арнайы ескерту плакаттары орнатылған жағдайда жол беріледі 
[3]. 

Троллейбус желілерінің байланыс сымдарының сыну бұрыштарының 
шамасы (жоспарда) қисық сызықты учаскелерде тиісті арматура мен бекіту 
құрылғылары (қысқыштар, бекіткіштер, кері бекіткіштер, қисық ұстағыштар) 
үшін техникалық шарттарда белгіленген сынудың рұқсат етілген бұрышынан 
аспауы тиіс. 

Ұзындығы 250 мм-ден кем қысқыштарды қолдана отырып, байланыс 
сымын бекіту кезінде байланыс сымының сыну бұрышы бір қысқышқа 4° - 
тан аспауы керек. Желінің тораптары мен қисық сызықты учаскелерінде 8-
45° диапазонындағы түйіспелі сымдардың сыну бұрыштарына-қисық 
ұстағыштарды қолданғанда рұқсат етіледі [50]. 

Аспаның кез келген түрі кезіндегі байланыс желісі, бұл конструктивті 
мүмкін болатын жерде, ауа температурасының маусымдық өзгеруін ескере 
отырып, кернеуді қамтамасыз ететін байланыс сымдарының керілуін 
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автоматты реттеу құрылғыларымен (авто-компенсациялар) жабдықталуы тиіс 
[3]: мыс сымдары, оның ішінде төмен қоспаланған – 8,0 кН (800 кгс), реттеу 
учаскесінің ұзындығы бойынша рұқсат етілген ауытқу диапазоны 6,0 – ден 
11,0 кН (600 – ден 1100 кгс) – 85 мм2 сымының көлденең қимасы кезінде; 8,0 
кн, диапазоны 6,0-ден 12,5 кн – 100 мм2 қимасы кезінде; болат-алюминий 
сымы (ПКС-80/180) - 9,0 кн, диапазоны 7,0-ден 12,5 кн-ге дейін.  

Реттеу құрылғыларының жарамдылығы мен жұмыс қабілеттілігі 
мерзімді регламенттік қызмет көрсетумен және желіні маусымдық дайындау 
кестесіне сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. 

Автокомпенсация құрылғыларымен жабдықталмаған желі 
учаскелерінде маусымдық реттеу ауа температурасына байланысты, бірақ 
керілудің рұқсат етілген диапазонында жылына кемінде екі рет жүзеге 
асырылады: 

 – қимасы 85 мм2 мыс сымдар-4,0-ден 11,0 кН; қимасы 100 мм2-4,0-ден 
12,5 кН; 

 - болат-алюминий сымы (ПКС-80/180) – 3,5-тен 12,5 кН-ге дейін және 
ерекше жағдайларда 20 кН-ге дейін [3]. 

Электр желілерін, электр сымдарын, жол белгілерін және т.б. икемді 
салмақ түсетін және бекітетін көлденең Қималар мен байланыс желісінің 
кронштейндеріне орналастыруға жол берілмейді [3]. 

Арматура және арнайы бөлшектер 
Арнайы бөліктерге ұқсас және электр бағыттамалары, қиылыстар 

(троллейбус-троллейбус, трамвай-троллейбус), қисық ұстағыштар және 
секциялық оқшаулағыштар жатады [50]. 

Түйіспелі сымдарды секциялау үшін электр доғасын сөндіру үшін 
электр магниттік үрлегіші бар секциялық учаскелік оқшаулағыштар; 
күшейткіш сымдарды, сондай – ақ тізбекті аспалардың көтергіш арқандарын 
ілеспелі секциялау үшін-керме оқшаулағыштар қолданылуы тиіс. 

Секциялық оқшаулағыштар оң және теріс сымдарда кронштейндер мен 
кресттердің астына орнатылады. 

Орталықтандырылмаған электрмен жабдықтау кезінде секциялық 
оқшаулағыштар мәжбүрлі режим үшін ток бөлгішінің есептік нүктелерінде; 
орталықтандырылған электрмен жабдықтау кезінде – осы қосалқы 
станцияның қоректендіру ауданының электрлік есебіне сәйкес нүктелерде 
және қалыпты жұмыс режимі үшін қосалқы станциялардың түйіспелі желісі 
бойынша шектес барлық қоректендіру желілерінің ток бөлгіштерінде 
орнатылады. 

Мәжбүрлі (түсіру) режимдерге арналған секциялық оқшаулағыштар да 
көзделуі тиіс. Бір тартым қосалқы станциядан қоректенетін желінің 
"минустық" секциялық оқшаулағышын шунттауға жол беріледі [3]. 

Секциялық оқшаулағыштар түйіспелі сымдардың көлденең тік 
сызықты учаскелерінде орнатылады. 

Секциялық оқшаулағыштарды радиусы 100 м кем емес қисық сызықты 
учаскелерде және еңістерге дейін орнатуға жол беріледі 4,0 % (40 ‰)[3]. 
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Байланыс, қоректендіру және күшейту сымдары 
Электрмен жабдықтаудың қалыпты жұмыс режимі кезінде мыс 

түйіспелі сымдардағы токтың есептік (орташа) тығыздығы жазғы уақытта 5 
а/мм2, мәжбүрлі режимде – 6,8 а/мм2 аспауы тиіс [3]. 
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Апаттық режимде ауа температурасы 20 °C дейін болғанда 0,5 сағаттан 
аспайтын уақытқа және ауаның теріс температурасы кезінде бір тәулік ішінде 
ең жоғары жүктеменің барлық сағаттарына ток тығыздығын 7 а/мм2 дейін 
арттыруға жол беріледі. Ток тығыздығын есептеу кезінде байланыс сымының 
10% тозуын ескеру керек [3]. 

Тина ПКС-80/180 шектеулі қолданылатын болат-алюминий түйіспелі 
сымында көмір – графитті немесе металл-керамикалық ток түсіргіші бар 
жылжымалы құрам кезінде есептік ток қалыпты режимде 525 А және апаттық 
режимде 750 а аспауы тиіс. 

Қоректендіруші желілерді түйіспелі желіге қосу пункттерінде 
қоректендіруші сымдар түйіспелі сымдарға 1000 В қоректендіруші 
доғалармен, көлденең қимасы 95 мм2 икемді оқшауланған мыс сымдармен 
қосылуы тиіс. Доғалардың саны және олардың жалпы көлденең қимасы 
қоректендірудің мәжбүрлі және апаттық режимдеріне арналған түйіспелі 
желі секциясының (учаскесінің) жүктемесіне сәйкес келуі тиіс. 

Қоректендіруші желілерді түйіспелі желі секциясына қосу олардың 
жиынтық эквивалентті көлденең қимасы бойынша қос қоры бар кем дегенде 
екі қоректендіруші имекпен жүзеге асырылуы тиіс [3]. 

Қос жолды желілердің түйіспелі сымдары әрбір (150-200) м сайын 
түйіспе сымының қимасынан кем емес баламалы көлденең қимасы бар 
жоларалық теңдестіру қосқыштарымен жалғануы тиіс. Қайта құруға дейін 
қосқыштар арасындағы қашықтық 250-ден 400 м-ге дейінгі желіні 
пайдалануға рұқсат етіледі. Теңдестіру маңдайшалары алғашқы екі аралық 
аймағында әрбір секциялық оқшаулағыштың екі жағынан да орнатылуы тиіс. 
Секциялық оқшаулағышты айналма шығыршықтан немесе түйіспелі 
сымдардың қиылысу (қосылу) түйінінен 100 м кем қашықтықта 
орналастырған кезде теңестіретін жалғастырғыш сақинаға немесе қиылысқа 
қарама-қарсы жақтан ғана орнатылады. [3]  

Байланыс желісін оқшаулау 
Түйіспелі желінің кернеудегі барлық құрылғылары мыналарға қатысты 

негізгі және қосымша оқшаулауға ие болуы тиіс: 
- тірек конструкцияларға (тіректерге, ғимараттарға, инженерлік 

құрылыстарға)); 
- трамвай мен троллейбустың жақын жердегі желілерінің түйіспе 

аспасының ток өткізгіш элементтеріне; 
- басқа мақсаттағы сымдар мен жабдықтарға. [3] 
Бұл ретте дыбыс жұтқыштар да, ағаш тіректер де оқшаулағыш ретінде 

есепке алынбайды. 
Қосымша оқшаулаудың болмауына 5 кВ сынақ кернеуіне есептелген 

оқшаулағыштарды пайдалану кезінде бір жолдың көпполярлы сымдары 
арасында ғана жол беріледі [3]. 

Оқшаулағыштар (керме және аспалы) қоршаған ауаның температурасы 
-60 °C-тан +50 °C-қа дейін, теңіз деңгейінен 3000 м-ге дейінгі биіктікте 
ластанудың IV-VII дәрежелі атмосферада байланыс желісі құрылғыларын 
оқшаулауды және бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. 
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Қалыпты кернеудегі түйіспелі желі элементтерінен қашықтық кемінде 
м болуы тиіс.: 

тірек конструкцияларына дейін – 1,50; 
балкондарға, лоджияларға және терезе ойықтарына дейін-2,00; 
оқшауланған кронштейндерге дейін-0,25; 
ағаш бұтақтарына дейін – 1,50; 
ағаш бұтақтарына дейін-1,00; 
инженерлік құрылыстардың металл бөліктеріне дейін – 0,10; 
Контакт сымын өткізу (орнату) үшін гетинакстан, шыны пластиктен 
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Байланыс желісінің (энергия шаруашылығының) әрбір ауданында: 
 - қоректендіру желілерінің шықпаларын белгілей отырып, байланыс 

желісін қоректендіру және секциялау схемасы; 
 - желілік схемасы, секциялық оқшаулағыштар мен қоректендіру 

желілерінің, арнайы бөліктердің, тірек конструкцияларының, жасанды 
құрылыстардың терминалдары көрсетілген техникалық паспорт – ; 

 - байланыс желісін жөндеу кестесі; 
 - байланыс желісін жөндеу және реттеу журналы; 
 - байланыс желісінің зақымдануларын техникалық тексеру актілері; 
 - белгіленген нысандағы бланкілер; 
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 - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелері 
(ЭЭП); 

 - Қалалық электр көлігіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері 
(байланыс желілері, СОБ және байланыс құрылғылары); 

 - Осы Ереже; 
 - лауазымдық және пайдалану нұсқаулықтары; 
 - "электр тогынан зардап шеккендерге алғашқы көмек" қауіпсіздік 

ережелерінен үзінді»; 
 - Ішкі еңбек тәртібінің ережелері; 
 - жеке қорғану және өрт сөндіру құралдары; 
 - Бекітілген тізбе бойынша ЗИП және құралдар, арнайы көлік 

құралдары және тетіктер. [36] [48] 
Желіні тексеру кезінде трамвай сымдарының сигнал беру, блоктау, 

уақытша Жарық гирляндалары және т.б. тізбектері арқылы троллейбустың 
байланыс желісінің теріс сымдарымен "паразиттік" электр қосылыстары, 
сондай-ақ түйіспелі желінің секциялануын бұзатын немесе автокомпенсация 
құрылғыларының қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін түйіспелі-
түйіспесіз электр сымдары, шунттаушы секциялық оқшаулағыштар 
анықталуы, содан кейін жойылуы тиіс. 

Көлденең қимасы 85 және 100 мм2 МФ, НЛОл 0,04 Ф үлгісіндегі 
байланыс сымы ауыстырылуға жатады: 

 -қиманың 12 және 20% - ға азаюы кезінде (қиманың биіктігінің 9,1 мм-
ге дейін төмендеуі); 

 - жоғары температуралардың (күйдіру) әсер етуі салдарынан беріктік 
сипаттамаларының төмендеуі кезінде); 

 - учаскеде сымдарды ілу нүктелерінің санынан саны 75% артық жіктер 
мен өрттер болған кезде. 

Болат алюминий сымын сымның алюминий бөлігін күйдіру, түйіспелер 
мен өртеу жөніндегі ұқсас деректер бойынша, сондай-ақ қатпарлану, 
тегістеуге келмейтін бойлық бұралу кезінде ауыстыруға жатады [52]. 

Түйіспелі қысқыштар түйіспелі сымды ілу нүктесінен 5 м қашықтықта 
орнатылуы тиіс. Шектен шығуға қисаюды, еңкеюді, қысқыштардың 
аударылуын, жүріс желілерінің бұзылуын болдырмайтын қысқыштар 
бекітілген жағдайда жол беріледі. Мыс сымдарын суық Дәнекерлеумен 
түйістіру түйіспелі сыммен түйісулердің тең беріктігі кезінде шектеусіз 
қолданылады. 

Түйіспелі және күшейткіш сымдарды ауыстыру кезінде ток тығыздығы 
бойынша да, кернеудің төмендеуі бойынша да нормативтер ескерілуі тиіс. 
Желінің кез келген нүктесінде қозғалыстың есептік жиілігі кезінде қалыпты 
режимде троллейбустың ток қабылдағыштарына дейін кернеудің төмендеуі 
90 В – тан, мәжбүрлі-70 В-тан аспауы тиіс. 

Кернеудің ең жоғары төмендеуін есептеу кезінде түйіспелі сымның 
қимасы бойынша 7,5% орташа тозуын ескеру қажет. [3] 
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Байланыс желісінің апаттық қызметі  
Апаттық қызмет көлік қозғалысын кідірту мүмкіндігін қалпына келтіру 

және алдын алу мақсатында байланыс желісінің зақымдануларын, 
ақаулықтарын және басқа да кедергілерді тез жою үшін ұйымдастырылады 
[52]. 

Апаттық қызмет ауысымдық тәулік бойғы жұмыс режимі кезінде 
электр диспетчеріне немесе жедел басшылықты жүзеге асыруға уәкілетті 
адамға жедел бағынатын апаттық, сондай-ақ пайдалану бригадаларынан 
тұрады [52]. 

Апаттық қызметтің қарамағында МЕМСТ 21392-90 сәйкес боялған 
және арнайы жарық және дыбыс сигналдарын беруге арналған аспаптармен 
жабдықталған арнайы автомұнаралар, жылжымалы (шығарылатын) жебесі 
бар автокөтергіш, сатылар, тіректерді және басқа да ұзын өлшеуіштерді 
тасымалдауға арналған автотіркегіштер, тіркемелі кабельді транспортер және 
басқа механизмдер, құрал – саймандар мен құрылғылар, ЗИП, жеке қорғаныс 
құралдары мен мүкәммал-кәсіпорын (энергия шаруашылығы қызметі) 
белгілеген материалдардың, құрал-саймандардың және т. б. азаймайтын 
қорының тізбесі бойынша болуы тиіс [52]  

Апаттық қызметтің көлік құралдары электр диспетчерімен сөйлеу 
байланысы үшін радиотелефонмен жабдықталуы тиіс. 

Көлік қозғалысына қатысы бар ұйымның қызметкерлері апаттық 
бригадаларға қозғалыстың кідіруін жедел жоюға көмек көрсетуге және 
жәрдем көрсетуге тиіс. 

Қозғалыс қызметінің желілік қызметкерлері мүмкіндігінше төмен 
түсірілген ток қабылдағыштары бар жұмыс аймағы арқылы жылжымалы 
құрамды қауіпсіз өткізуді ұйымдастыруға міндетті. 

Электр диспетчері қажеттілік бойынша апаттық жұмыстарға апаттық 
бригадалардың құрамынан емес энергия шаруашылығы персоналын тартуға 
құқылы. 

Апаттық жұмыстар қалалық электр көлігінде ҚТҚ барлық 
жұмылдырылған персоналы сақтаған кезде орындалуы тиіс [48]. 

Оқиға орнында апаттық бригадаға басшылықты жұмыс жүргізуші 
(бригадир, шебер) жүзеге асырады. 

Жұмыстарды бірнеше бригадамен жүргізген кезде жалпы басшылықты 
бірінші орынға келген бригаданың жауапты басшысы-жұмыстарды 
жүргізуші немесе жұмысты басқару үшін арнайы келген энергия 
шаруашылығы қызметінің әкімшілік-техникалық персоналының құрамынан 
адам жүзеге асырады [48]. 

Зақымдануды жою екі кезеңде орындалуы мүмкін: ең болмағанда 
жылдамдықты шектеумен көлік қозғалысына мүмкіндік беретін байланыс 
желісін қалпына келтіру; жылжымалы құрамның қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ететін байланыс желісін толық қалпына келтіру [52]. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін апаттық бригада қалпына келтірілген 
аймақта және онымен көршілес байланыс желісі аймақтарында байланыс 
желісінің зақымдалған учаскелерінің, көлік қозғалысына кедергі келтіретін 



50
 

 

Бөгде ұйымдардың желілері мен құрылғыларының жоқтығына көз жеткізуі 
және электродиспетчерге жұмыстардың орындалуы және учаскенің 
пайдалануға дайындығы туралы хабарлауы тиіс [52] [48]. 

Кабельдік желілерге пайдалану объектілері жатады және болып 
табылады: 

 - қоректендіру көздерінен қосалқы станцияларға дейін электр 
энергиясын беру үшін қызмет ететін конструкциялық және еске алу кернеуі 
10(6) кВ сыртқы электрмен жабдықтау жүйесінің кабельдік желілері; 

 - қосалқы станциялардың өз мұқтаждарын қоректендіруге арналған 
номиналды кернеуі 0,4 кВ кабельдік желілер; 

 - қосалқы станциядан түйіспелі желіге дейін түрлендірілген электр 
энергиясын беруге арналған номиналды кернеуі 600 В, 1 кВ тұрақты токтың 
оң және теріс кабельдері бар электр тартылыс жүйесінің кабельдік желілері; 

 - байланыс желісінің кабельдік тұжырымдары мен теңестіретін 
кабельдік күпшелерді, байланыс желісіне қосылу пункттері, желілік 
кабельдік құрылғылар мен құрылыстар (жәшіктер, шкафтар, қораптар, 
камералар мен құдықтар, ауыстырып-қосу пункттері). [35] [36] 

Пайдалануға қабылдау кезінде және қайта таратумен күрделі 
жөндеуден кейін кабельдік желілер олардың ЭҚЕ, ҚНжЕ, Энергия қадағалау 
нұсқаулықтарының талаптарына сәйкестігіне тексерілуі тиіс [36]. 

Әрбір кабельдік желі үшін келесі құжаттар болуы керек: 
 - кабельдік желінің құрылымдық схемасы; 
 - трассаның 1:200 немесе 1:500 масштабтағы атқарушы сызбалары; 
 - 10(6) кВ және 0,4 кВ, 600 В кабельдік желілерге кабельдік журнал; 
 жасырын жұмыстарға арналған актілер; 
 - барабандардағы кабельдердің шеткі бітеулерінің жай-күйі туралы 

актілер және қажет болған жағдайда үлгілерді ашу және қарау хаттамалары; 
 - кабельдерді зауыттық сынау хаттамалары; 
 - кабельдерді төсеуден және монтаждаудан кейін кернеуге қою 

алдында сынау хаттамалары; 
 - 5 °C-тан төмен ауа температурасы кезінде трасса бойынша жаю және 

төсеу алдында барабандағы кабельдерді жылыту хаттамалары; 
 - өндірістік жұмыстардың тізбесімен, себептерін түсіндірумен, 

жергілікті жерде байланыстырумен және өзгерістерді келіскен күн мен 
органды көрсетумен трасса өзгерістерінің журналы. 

Кабельдер трассасының өзгеруі, муфталарды орнату да атқарушы 
сызбаларға енгізілуі тиіс. Жоқ құжаттарды қалпына келтіру мүмкін болмаған 
жағдайда, онда қалпына келтіруге болатын деректер көрсетіле отырып, акт 
жасалуға тиіс; 

 - желінің құрылымдық схемасында шекараны белгілей отырып, 
теңгерімдік тиесілілігі мен пайдалану жауапкершілігін шектеу актісі. 

Энергия шаруашылығы бөлімшелері арасында пайдалану 
жауапкершілігін шектеуді ұйым бойынша жалпы өкіммен белгілеуге жол 
беріледі. 
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Электрмен жабдықтау режимі бойынша жедел ауыстырып қосу 
мүмкіндігі үшін, сынақтар мен өлшеулер кезінде, байланыс желісінің қосылу 
пункттері бойынша кабельдік шықпаларды тарату кезінде кабельдік желілер 
трассаларында қайта қосу пункттері немесе оларды алмастыратын 
құрылғылар орнатылуы тиіс [3]. 

Электр тартылыс жүйесінің (оң және теріс) кабельдері ретінде бақылау 
өзектері бар (кемінде екі) металл қабықтағы бір ядролы брондалған кабель 
қолданылуы тиіс. Қайта жабдықтауға дейін кемінде 1,0 кВ құрылымдық 
кернеуі бар бақылау талсымдарынсыз брондалған үш желілі және бір желілі 
кабельдерді пайдалануға жол беріледі [37]. 

Қалалық құрылыс шегінде жерге төсеу кезінде кабельдер жүру 
бөлігінен тыс, тротуардың астында, ғимараттардың іргетастарынан кемінде 
0,6 м қашықтықта орналасуы тиіс немесе кабельдің бүлінген учаскелерін 
ауыстыра отырып, жөндеу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, 
коллекторларда, құбырларда немесе блоктарда төсеу көзделуі тиіс [35]. 

Алмұртта кабельдердің орналасу тереңдігі +0,05 м [35] шектеумен 
кабельдің қабығына дейін тік жоспарлау белгісінен 0,7 м құрауы тиіс. 

600 В және одан жоғары кернеулі кабельдер топырақтағы 
траншеяларды төсеу кезінде механикалық зақымданудан қуыс емес және 
силикат емес кірпіштің бір қабатымен немесе арнайы плиталармен қорғалуы 
тиіс. Бұл ретте кернеуі 10 кВ дейінгі күштік кабельдер арасындағы қашықтық 
100 мм – ден кем болмауы тиіс; әртүрлі ұйымдар пайдаланатын кабельдер 
арасында, сондай-ақ күштік кабельдер мен электр байланысы кабельдері 
арасында-0,5 м-ден кем болмауы тиіс. Егер бұл қашықтықты сақтау мүмкін 
болмаса, кабельдер құбырларға салынуы немесе бөлімдермен бөлінуі керек 
[35]. 

Тәуелсіз қоректендіру көздеріне қосылатын 10(6) кВ қоректендіру 
желілері бөлек траншеяларда төселуі тиіс. Қайта орнатуға дейін бір 
траншеяда салынған желілерді пайдалануға рұқсат етіледі. 

Кабель желілерінің трамвай жолдарымен және электрлендірілген темір 
жолдармен қиылыстарында кабельдер электр өткізгіш емес құбырларда 
(асбоцемент, керамика және т.б.) төселуі тиіс. Құбырдың ұштары жол 
төсемінің екі жағынан шеткі рельстерден кемінде 2,0 м қашықтыққа немесе 
су бұратын (дренаждық) жыралардан кемінде 1,0 м қашықтыққа шығарылуы 
тиіс [35]. 

Кабельдік желілер қала жолдарын, трамвай жолдарын, темір жол және 
автомобиль жолдарын кесіп өткен кезде кабельдерді салу тереңдігі жүру 
бөлігінің, рельс табанының деңгейінен кемінде 1,0 м және су бұру 
жырасының түбінен кемінде 0,5 м болуы тиіс. 

Жетілдірілген жабыны бар жолдың жүру бөлігінің астында кабельдер 
құбырларда немесе блоктарда төселіп, оларды жолдың жүру бөлігінің 
шекарасынан тас жолдың қазылуы мүмкін жерінде шығарылуы тиіс [35]. 

Әрбір кабель желісі үшін пайдалану ұзақтығын, қызмет ету мерзімін, 
кабель желісін құрайтын кабельдердің жай-күйі мен өткізу қабілетін ескере 
отырып, олардың конструкциялық кернеуін ескере отырып, ЭОЕ, ЭЭП және 
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осы Қағидаларға сәйкес Ток бойынша ұзақ жол берілетін жүктеме орнатылуы 
тиіс.  

Кернеуі 10 кВ кабель желілеріндегі аварияларды жою кезінде кестеде 
көрсетілген бес тәулік ішінде қайта тиеуге рұқсат етіледі.1. 15 жылдан астам 
пайдалануда тұрған кабель желілері үшін рұқсат етілген артық жүктемелер 
10% - ға төмендетіледі. 
Кесте 1 - 10 кВ үшін бес тәулік ішінде қайта тиеуге рұқсат беру 

Төсеу 
Ұзақтығы кезіндегі артық жүктеме коэффициенті, сағ 
1 3 6 

Жерге 1,50/1,25 1,35/1,25 1,25/1,20 
Ауада 1,35/1,30 1,25/1,25 1,25/1,20 
Жердегі құбырларда 1,30/1,20 1,20/1,15 1,15/1,10 
Ескерту: алымында – алдын ала жүктеме коэффициенті үшін – 0,6; бөлімінде 
– 0,8 үшін [36] [37]. 

 
Кернеуі 10(6) кВ ауыспалы ток және 1 кВ тұрақты ток кабельдерін 

желілік жалғау және герметизациялау үшін қорғасын немесе эпоксидті 
муфталар қолданылуы тиіс; кабельдерді дайындаушы кәсіпорын ұсынған 
және пайдалануда тексерілген монтаждау технологиясын сақтаған кезде өзге 
муфталарды қолдануға жол беріледі [35]. 

Каналдар, коллекторлар болмаған кезде, аражабындардағы, күрделі 
қабырғалардағы тесіктер арқылы кабельдерді енгізу арқылы төсеу үшін 
электр өткізбейтін құбырлар қолданылуы тиіс. Кабель төселгеннен кейін 
құбыр кесінділерінің кіріс және шығыс саңылаулары отқа төзімді 
тығыздағышпен (цемент ерітіндісімен, асбестпен) жабылуы тиіс [35]. 

Әрбір кабельдің құрышы, металл қабығы, соңғы бітеуіштердің Болат 
корпустары, бекітпе металл конструкциялары өзара электрлік жалғануы және 
жалғау орындарында жерге тұйықталуы тиіс: 

 - тарату құрылғыларының жерге тұйықтау құрылғысына; 
 - қосалқы станцияларда; жерге тұйықтау құрылғысының сыртқы 

контурына. Жерге тұйықталудан қорғау сапасына байланысты жерге 
тұйықталудан қорғайтын тікелей әрекет ететін токтың қосымша релесі 
арқылы ауыспалы ток бойынша қосалқы станцияның жерге тұйықтау 
құрылғысының контурына тұрақты ток кабельдерінің шеткі бітеулерін 
құрыштың, қабықтардың, металл конструкциялардың жерге тұйықталуына 
жол беріледі [35]. 

Жалғастырушы муфталарды монтаждау кезінде кабельдің 
жалғастырушы ұштарының сауыттары мен қабықтары өзара электрлік 
жалғануы тиіс [35]. 

Кабель желістерінде шеткі бітеуіштерде және басқа да ашық салынған 
учаскелерде жергілікті нұсқаулықтар бойынша орындалған кабельдердің 
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Кернеуі 10(6) кВ ауыспалы ток және 1 кВ тұрақты ток кабельдерін 
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жалғастырғыш муфталары сияқты таңбалануы (жапсырма, бирка, белгілеу) 
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қоректендіруші желілердің кабельдік шықпаларында түйіспелі желі жағынан 
униполярлы ажыратқыштар (кернеуді шектегіштер) орнатылуы тиіс. Бұл 
ретте ажыратқыштардың (кернеуді шектегіштердің) жұмыс жерлендіргішін 
кабель қабығына қосуға рұқсат етіледі [3]. 

Кабельдік желілерге техникалық қызмет көрсету 
Кабель желілеріне техникалық қызмет көрсету, оларды жұмыс түрлері 

бойынша қосу (трассаларды, жасанды құрылыстарды қарау, таңбалауды 
тексеру, сынау, өлшеу және т.б.) энергия шаруашылығы кәсіпорнының бас 
инженері (немесе ұйымдағы электр шаруашылығына жауапты тұлға) 
бекіткен (келісілген) мерзімде, кесте бойынша, бірақ ПЭП және ережелерде 
көрсетілген мерзімнен кем емес, ҚТҚ ПП және бекітілген түсіндірмелерді 
сақтай отырып жүргізілуі тиіс [36]. 

Кабель желілерінің механикалық зақымдануының алдын алу үшін 
трассалардың кабель желілерінің жай-күйіне техникалық қадағалау 
орнатылуы тиіс. [36] 

Кабель желілерінің оқшаулағышын жоғары кернеумен сынау 
қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес және екі жылда кемінде бір рет 
жүргізіледі. [36] 
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Түзетілген сынақ кернеуі тең болуы керек: 
- 10 (6) кВ ауыспалы токтың кабельдік желілері үшін – бес есе, ал 

пайдалануға енгізу кезінде-әрбір фазаның талсымында сынау ұзақтығы 5 
мин, фазааралық кернеудің алты есе номиналды мәні үшін; 

– 1,0 кВ-5 кВ тұрақты тоқ кабель желілері үшін-5 мин ішінде. 
Пайдалану мерзімі үлкен (20 жылдан астам) жекелеген кабельдер үшін 

және олардың техникалық жағдайына байланысты кәсіпорынның бас 
инженерінің рұқсатымен сынақ кернеуін төмендетуге жол беріледі: 

 - кернеуі 10 кВ-тан 35 кВ-қа дейінгі айнымалы ток кабельдері үшін; 
 - кернеуі 6 кВ-тан 22 кВ-қа дейін; 
 - кернеуі 1,0 кВ-тан 3 кВ-қа дейінгі тұрақты ток кабельдері үшін. 
Шұғыл жөндеуден кейін тұрақты токтың жекелеген кабель желілерін 

полярлығына қарамастан 2500 В кернеумен сынауға, кейін стандартты 
сынауға жол беріледі. 

Кернеуі 1 кВ тұрақты ток кабельдерінің бақылау талсымдарын 
оқшаулау сыналуы тиіс: 

 - жерге қатысты-кернеуі 5 кВ негізгі ток өткізгіш өзектің 
оқшаулағышымен бірге; 

 – кернеуі 1 кВ негізгі ток өткізгіш өзекке қатынасы бойынша [36]. 
Ауаның теріс температурасы минус 5 °C-тан төмен болған кезде 

кабельдік желіні жөндеу кезінде кабельдік ендірме траншеяға салынар 
алдында қыздырылуы тиіс [36]. 

 
1.1.7. Дабыл құрылғылары мен құрылғылары 
1.1.7.1 Сигналдар 
Сигналдар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ 

пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмысты нақты ұйымдастыру үшін 
қолданылады. Сигналдар бұйрық болып табылады және сөзсіз орындалады. 

Егер дұрыс емес немесе түсініксіз сигналдар болса, троллейбус 
тоқтатылуы керек. Бағдаршамның тыйым салатын сигналы кезінде жүргізуші 
ЖҚЕ сәйкес тоқтауы тиіс [10]. Егер бағдаршам өшірулі болса немесе сары 
жыпылықтайтын сигнал режимінде жұмыс істейтін болса, жүргізуші 
реттелетін қиылыста орнатылған басымдық белгілерін басшылыққа алуы 
тиіс. 

Троллейбустардың қозғалысымен байланысты сигналдар жол 
қозғалысын реттеу сигналдарына, троллейбустың меншікті сигналдарына 
және ұйым белгілейтін жол сигналдарына бөлінеді. 

Троллейбустардың қозғалысын реттеу сигналдарына мыналар жатады: 
а) бағдаршам сигналдары; 
б) реттеушінің сигналдары; 
в)жол белгілері мен жол таңбалары туралы ақпарат. 
Жарық сигнал құрылғылары ретінде: 
 - қызыл, сары және жасыл сигналдары бар үш секциялы 

бағдаршамдар; 
 - сары жыпылықтайтын сигналы бар бір секциялы бағдаршамдар; 
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 - қызыл және жасыл сигналдары бар екі секциялы бағдаршамдар; 
- ақ-ай түсті сигналы бар бағдаршамдар. 

Сигналдық құрылғылар тіректерге, ғимараттарға, аялдама 
павильондарына және ерекше жағдайларда – байланыс желісінің тростық 
көлденең қималарына орнатылады. 

Бағдаршамдарды орнату биіктігі корпустың төменгі нүктесінен жүру 
бөлігінің бетіне дейін: 

 - жүріс бөлігінің үстінде орналасқан кезде - 5,0 м-ден 6,0 м-ге дейін; 
 - жүріс бөлігінің бүйірінде орналасқан кезде-2,0 м-ден 3,0 м-ге дейін. 
Сигнал берудің электр жабдығы жерге тұйықталған бөліктерге қатысты 

негізгі және қосымша оқшаулауға ие болуы тиіс. 
Металл шкафтар, корпустар, қаптамалар және сигнал беру пульттері 

жерге тұйықталуы тиіс. 
Электр сигналдық құрылғыларын монтаждау және жабдықтау 

қолданыстағы ЭҚЕ [35] және ЭЭП [36] сәйкес болуы тиіс. 
Троллейбус сигналдарына мыналар жатады: 
а) алдыңғы, артқы және бүйір бағыттық көрсеткіштер; 
б) габаритті шамдар; 
в) бұрылу сигналдары және тоқтату сигналдары; 
г) жүргізуші, кондуктор немесе жолаушылар беретін дыбыстық 

сигналдар. 
Жүргізушілердің бір-бірімен, кондукторлармен, желілік 

қызметкерлермен және жолаушылармен өзара әрекеттесу сигналдары кестеде 
келтірілген. 2. 
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Кесте 2 - Өзара әрекеттесу сигналдары 
Сигнал 
талаптары Сигнал 1 Кім сигнал береді Қандай жағдайларда, кімге 

сигнал беріледі 

Алға 
Бастың үстінен бір ұзын 
(дыбыстық) немесе доға 
тәрізді қозғалыс2 

Жүргізуші 
Арықтан тиген кезде 
жөндеу депосының 
жұмысшысы 

Кондуктор 

Жүргізушіге 
жолаушыларды отырғызу 
және түсіру аяқталғаннан 
кейін 

Жүргізуші, 
желілік 
қызметкер, 
кондуктор 

Троллейбусты алға 
жылжытқан кезде 
жүргізушіге 

Артқы 
қозғалыс 

Аяқтардағы екі ұзын 
(дыбыстық) немесе доға 
тәрізді қозғалыс2 

Жүргізуші 
Деподағы жұмыстар 
кезіндегі жөндеу 
жұмысшыларына 

Желілік 
жұмысшы, 
кондуктор 

Троллейбусты артқа берген 
кезде жүргізушіге 

Тыныш, 
тыныш жүру 

Екі қысқа (дыбыстық) 
немесе сигнал берушінің 
оң жағынан жоғары және 
төмен баяу қозғалу2 

Желілік жұмысшы 

Барлық жағдайларда 
жүргізушіге қандай да бір 
себептермен жылдамдықты 
уақытша төмендету үшін 

Тоқта 
Үш қысқа (дыбыстық) 
немесе айналмалы 
қозғалыс3 

Желілік 
жұмысшы, 
кондуктор 

Троллейбусты дереу 
тоқтату үшін жүргізушіге 

Троллейбустан 
сақ болыңыз 

Мерзімді түрде берілетін 
бір қысқа немесе қысқа 
(дыбыстық) сигналдар 

Жүргізуші 

Жаяу жүргіншілерге, көлік 
жүргізушілеріне, жолдағы 
жөндеу жұмысшыларына, 
сондай-ақ ЖКО алдын алу 
үшін жеткіліксіз көріну 
жағдайларында 

Талап 
бойынша 
тоқтату 

Кез келген ұзақтықтағы 
дыбыстық 

Салоннан немесе 
аялдама пунктінен 
қолмен жолаушы 
(талап ету 
бойынша) 

Талап ету бойынша 
троллейбусты тоқтату үшін 
жүргізушіге (жүру жолында 
беріледі) 

Ескерту. 
1 Сигналдар қолмен, қызыл және жасыл жақтары бар дискісі бар таяқшамен, фонарьмен 
(түнде) – қолмен, сигналмен немесе ысқырықпен – дыбыстық сигналмен беріледі. 
2 Таяқшаның көмегімен сигнал берілген кезде таяқшаның жасыл жағы жүргізушіге 
қарайды. 
3 Таяқшаның көмегімен сигнал берілген кезде таяқшаның қызыл жағы жүргізушіге 
қарайды. 
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Кесте 2 - Өзара әрекеттесу сигналдары 
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жолаушыларды отырғызу 
және түсіру аяқталғаннан 
кейін 
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желілік 
қызметкер, 
кондуктор 

Троллейбусты алға 
жылжытқан кезде 
жүргізушіге 

Артқы 
қозғалыс 

Аяқтардағы екі ұзын 
(дыбыстық) немесе доға 
тәрізді қозғалыс2 

Жүргізуші 
Деподағы жұмыстар 
кезіндегі жөндеу 
жұмысшыларына 

Желілік 
жұмысшы, 
кондуктор 

Троллейбусты артқа берген 
кезде жүргізушіге 

Тыныш, 
тыныш жүру 

Екі қысқа (дыбыстық) 
немесе сигнал берушінің 
оң жағынан жоғары және 
төмен баяу қозғалу2 

Желілік жұмысшы 

Барлық жағдайларда 
жүргізушіге қандай да бір 
себептермен жылдамдықты 
уақытша төмендету үшін 

Тоқта 
Үш қысқа (дыбыстық) 
немесе айналмалы 
қозғалыс3 

Желілік 
жұмысшы, 
кондуктор 

Троллейбусты дереу 
тоқтату үшін жүргізушіге 

Троллейбустан 
сақ болыңыз 

Мерзімді түрде берілетін 
бір қысқа немесе қысқа 
(дыбыстық) сигналдар 
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Ескерту. 
1 Сигналдар қолмен, қызыл және жасыл жақтары бар дискісі бар таяқшамен, фонарьмен 
(түнде) – қолмен, сигналмен немесе ысқырықпен – дыбыстық сигналмен беріледі. 
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3 Таяқшаның көмегімен сигнал берілген кезде таяқшаның қызыл жағы жүргізушіге 
қарайды. 

 
 

 
 

Ұйым белгілеген жол сигналдарына мыналар жатады: 
а) бағдаршамдар, 
б) қозғалыс жылдамдығын шектеу белгілері; 
в) аралықтар бойынша троллейбусты жүргізу режимінің белгілері; 
г) көрсеткіш белгілер (аялдау пункттері, аялдау учаскесінің басы мен 

соңы және т. б.).); 
д) кедергілері бар орындарды шектеу немесе жұмыс жүргізу белгілері 

мен жылжымалы сигнал фонарьлары; 
е) "көтерілу", "түсу", "тік бұрылыстар" және т.б.; 
ж) троллейбустардың қозғалыс бағытын өзгерту сигналдары. 
 
1.1.7.2 Бағдаршам сигналдарын автоматты басқару 
Бағдаршам сигналдарын басқару жүргізушінің әрекетіне қарамастан, 

автоматты түрде өтетін троллейбустармен жүзеге асырылады. 
Бағдаршам сигнализациясы құрылғысының кіру және шығу әуе 

түйіспелері арасындағы қашықтық троллейбустың оның қозғалысының 
берілген ең жоғары жылдамдығы кезінде қоршалған учаске бойынша өту 
уақытымен анықталады. 

Түйіспе желісінің секциялық оқшаулағыштарын және бағдаршам 
сигнализациясы құрылғыларымен трамвай-троллейбус қиылыстарын жаюға 
тыйым салынады. Ауа түйіспелерін орналастыру және қоректендіруші желіні 
түйіспелі желіге қосу секциялық оқшаулағыштан бір жағынан жүзеге 
асырылуы тиіс. 

 
1.1.7.3 Бағдаршамдарды қашықтықтан басқару 
Бағдаршамдарды қашықтықтан басқару арнайы жабдықталған бекеттен 

жүзеге асырылады. 
Басқару бекеттері учаскені толық шолуды қамтамасыз ететін 

орындарда, қызмет көрсететін сигнал беру құрылғыларында орнатылуы тиіс. 
Басқару бекеттерінің орналасуы сигналдарды басқаратын адамдардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және көлік пен жаяу жүргіншілердің 
қозғалысына кедергі келтірмеуі тиіс. 

Сигналдарды басқару пульті бағдаршам сигналдарын қайталайтын 
бақылау сигналдық таблосымен жабдықталуы тиіс. 

Бақылау таблосы бұзылған жағдайда басқару пультін пайдалануға 
тыйым салынады. 

Троллейбустар қозғалысының бір торабында бірнеше бағдаршамдар 
орнатылған жағдайда, қосу схемасы троллейбустардың қарсы бағыттағы 
қозғалысына жол бермейтін автоматты бұғаттауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Троллейбус трассасының темір жолдармен қиылысындағы дабыл бір 
деңгейде жабдықталған болуы және өткелдерді орнату және қызмет көрсету 
жөніндегі нұсқаулық негізінде әзірленген жергілікті нұсқаулыққа сәйкес 
қызмет көрсетілуі тиіс. 

Бағдаршамдарды басқаруға арнайы нұсқамадан өткен қызметкерлер 
ғана жіберіледі. 
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1.1.7.4 Бағдаршам сигнализациясының құрылғыларына 
техникалық қызмет көрсету 

Сигнал беру құрылғыларына техникалық қызмет көрсету, 
профилактикалық және күрделі жөндеу арнайы нұсқаулықта көзделген 
кезеңділікке және техникалық сипаттамаларға сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Сигнал беру құрылғыларында оларды пайдалануға байланысы жоқ 
және жұмысқа рұқсаты (біліктілік тобы) жоқ адамдарға қандай да бір 
жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. 

 
1.1.8. Байланыс 
Ұйымдарда байланыстың мынадай түрлері пайдаланылады: 
 - әкімшілік-қызметтік; 
 - диспетчерлік; 
 - технологиялық; 
 - кеңестердің директорлық байланысы; 
 - дауыс зорайтқыш. 
Әкімшілік-қызметтік байланыс ұйымның өндірістік қызметі туралы 

қызметтік ақпаратпен алмасуға арналған және бүкіл кәсіпорынның 
абоненттері арасында телефон желілерімен қамтамасыз етіледі. Техникалық 
құралдар ретінде мекеме немесе қала үлгісіндегі, автоматты немесе қолмен 
басқарылатын телефон станциялары қолданылады. 

Диспетчерлік байланыс қозғалысты ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 
өндіру, апаттық-қалпына келтіру құралдарын пайдалану мәселелері бойынша 
ақпаратты беруге және жедел өкімдерге арналған. Диспетчерлік байланыс 
ұйымда немесе бөлімшелерде өз абоненттерімен жедел басшылықтың 
хабарламасын қамтамасыз етеді. 

Жедел-диспетчерлік байланыстың техникалық құралдары ретінде 
сымды, радио, индуктивті және басқа да байланыс құралдары аппаратурасы 
қолданылады. 

Технологиялық байланыс тікелей телефон желілерінің арналарын 
пайдалануды көздейді: 

 - троллейбустарды электрмен жабдықтау жүйесінің қосалқы 
станцияларын қашықтықтан басқару үшін; 

 - телетайп, телефакс және басқа да жабдықтарды пайдалана отырып, 
пайдалану және өндірістік бөлімшелермен байланыс жасау үшін; 

 - автоматтандырылған басқару жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету 
үшін. 

Өндірістік және технологиялық байланыс арналары ретінде жеке 
телефон желісінің тікелей желілері немесе қалалық телефон желісінде 
абоненттер қолданылады. 

Кеңестердің директорлық байланысы ұйым басшылығының бөлім 
басшыларымен жедел жиналыстарына арналған. 

Дауыс зорайтқыш байланыс депоға орнатылады. Екі жақты деполық 
байланыстың дауыс зорайтқыш құрылғылары жедел нұсқауларды беру және 
технологиялық және басқа да жұмыс түрлерін орындау үшін қолданылады. 
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1.1.7.4 Бағдаршам сигнализациясының құрылғыларына 
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хабарламасын қамтамасыз етеді. 

Жедел-диспетчерлік байланыстың техникалық құралдары ретінде 
сымды, радио, индуктивті және басқа да байланыс құралдары аппаратурасы 
қолданылады. 

Технологиялық байланыс тікелей телефон желілерінің арналарын 
пайдалануды көздейді: 

 - троллейбустарды электрмен жабдықтау жүйесінің қосалқы 
станцияларын қашықтықтан басқару үшін; 

 - телетайп, телефакс және басқа да жабдықтарды пайдалана отырып, 
пайдалану және өндірістік бөлімшелермен байланыс жасау үшін; 

 - автоматтандырылған басқару жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету 
үшін. 

Өндірістік және технологиялық байланыс арналары ретінде жеке 
телефон желісінің тікелей желілері немесе қалалық телефон желісінде 
абоненттер қолданылады. 

Кеңестердің директорлық байланысы ұйым басшылығының бөлім 
басшыларымен жедел жиналыстарына арналған. 

Дауыс зорайтқыш байланыс депоға орнатылады. Екі жақты деполық 
байланыстың дауыс зорайтқыш құрылғылары жедел нұсқауларды беру және 
технологиялық және басқа да жұмыс түрлерін орындау үшін қолданылады. 

 
 

Құрылғылар үнемі қосылып тұруы, байланыс арналарының үздіксіз жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуі, қосылған жай-күйін бақылауы және қызмет 
көрсетудің техникалық нормаларын қанағаттандыруы тиіс. 

Қызметтік емес мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу үшін 
байланыстың барлық түрлерін пайдалануға тыйым салынады. 

 
1.1.8.1 Өндірістік телефон және радиобайланысты пайдалану 

ұйымдары жүйесінде қолдану  
Барлық соңғы станцияларда диспетчермен екі арна арқылы телефон 

байланысы болуы керек: 
1 - жалпы қалалық немесе әкімшілік-қызметтік; 
2 - жедел-диспетчерлік. 
Бір ғана байланыс арнасы болған кезде резервтік ретінде УҚТ 

радиобайланысын пайдалануға болады. 
Қозғалысты реттеудің аралық пункттерінің диспетчермен және бір-

бірімен өндірістік байланысы болуға тиіс. 
Тексеру бекеттерінің шақыру құрылғысымен жедел-диспетчерлік 

байланыс арнасы бойынша диспетчермен телефон байланысы болуы тиіс. 
Троллейбустардың әрбір (2-2,5) км сайын жүру бағыттары сыртқы 

телефондарды орнату жолымен диспетчермен өндірістік байланыспен 
жабдықталуға тиіс. 

Жедел техникалық көмек бөлімшелерінің, электрмен жабдықтаудың, 
жылжымалы құрамның және қозғалыстың апаттық және пайдалану 
бөлімшелерінің жедел-диспетчерлік немесе жалпы қалалық немесе 
әкімшілік-қызметтік арна бойынша диспетчерлермен телефон байланысы 
болуы тиіс. 

Энергия шаруашылығының апаттық-қалпына келтіру және пайдалану 
автомобильдері, техникалық көмек, трамвай-троллейбус басқармасының 
арнайы автомобильдері диспетчермен жедел байланыс үшін УҚТ 
радиостанциялармен жарақтандырылуы тиіс. 

 
1.1.8.2 Байланыс құралдарын ұстау және техникалық қызмет 

көрсету 
Телефон және радиобайланыстың техникалық құралдарына техникалық 

қызмет көрсету, профилактикалық және күрделі жөндеу ұйым бекіткен 
кезеңділікке және техникалық нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 

УҚТ радиостанцияларын пайдалану және радиоалмасуды жүргізу УҚТ 
радиостанцияларын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Байланыс аппаратурасы тарту тогының, электр беру желілерінің және 
найзағай разрядтарының кедергі келтіретін әсерінен қорғалуы тиіс. 

Байланыс аппаратурасы жабық және пломбыланған болуы тиіс, оны 
ашуды байланыс қызметінің осыған уәкілеттік берілген қызметкерлеріне ғана 
жүргізуге жол беріледі 



60
 

 

Байланыс бөлімшелерінде пайдаланылатын құрылғылардың сызбалары 
мен сипаттамалары, тиісті стандарттар мен нормалар болуы тиіс. Бұл 
құжаттарға барлық өзгерістер дер кезінде енгізілуі тиіс. 

СОБ және байланыс құрылғыларын пайдаланатын қызметкерлер 
оларды пайдалану тәртібіне үйретілуі және жүйелі түрде білімін тексеруден 
өтуі тиіс. 

Байланыс бөлімшесі СОБ және байланыс құрылғыларын пайдаланатын 
басқа қызметтердің қызметкерлерін оқытуды қамтамасыз етеді. 

Тиісті қызметтің келісімінсіз оларды пайдалануға байланысты емес 
адамдарға телефон және радиобайланыс құрылғыларында қандай да бір 
жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. 

 
1.2. Троллейбустарды басқару 
1.2.1. Дайындық және жұмыс тәртібі 
Троллейбусты басқаруға жүргізушілер оларды құрылғының 

техникалық сипаттамасымен және троллейбусты пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықпен мұқият танысқаннан кейін жіберіледі, бұл ретте материалды 
білуі пайдалану қызметінің басшылығы бекіткен нысан журналында 
жүргізушінің қолымен расталуы тиіс. 

Троллейбусты қозғалысқа дайындау жеке агрегаттарды, электр 
тізбектері мен жабдықтардың элементтерін дайындаумен, оларды жұмыс 
жағдайына келтірумен байланысты. Ол машинаның барлық элементтерінің 
толықтығы мен техникалық жағдайын тексеруден және тексеруден 
басталады. Бұл ретте шанақтың, әйнектердің, айналардың, жолаушылар 
орындықтарының, кассалық аппараттардың, жолаушылар есіктерінің, 
тұтқалардың, сақтандыру клапандарының жарамдылығына, нөмірлік 
белгілердің болуына, тежегіш жүйеде және пневможетек жүйесінде ауа 
қысымының болуына, пневможүйелердің герметикалығына, ауа 
баллондарында және ылғал май бөлгіш сүзгі - конденсаттың болмауына көз 
жеткізу қажет. Пневматикалық тежегіштің электрлік, руль дөңгелегінің 
люфтінен кейін жұмыс істеуін тексеру қажет; руль тартқыштарының 
топсаларындағы саңылауларды, олардың бекітілуінің, доңғалақтардың 
бекітілуінің сенімділігін, рульмен басқару жұмысын, гидрожүйенің және 
гидрокүшейткіштің герметикалығы мен жарамдылығын; компрессор, 
генератор және амортизаторларды бекіту гидронасосы қозғалтқыштарын 
жалғау жалғастырғыштарының, шанақ қалпының реттегіштерінің, карданды 
білігінің және муфталарының жай-күйін; шыны тазалағыштардың, бақылау 
аспаптарының, жарық беру және сигнал беру аспаптарының, 
желдеткіштердің, дыбыс күшейткіш аппаратураның (АГҚ) жұмысын; 
есіктерді ашу жетегі мен тетіктерінің жұмысын;; суық мезгілде жылыту 
жүйелері; контакторлар мен релелерді қосу реті. 

Троллейбусты қозғалысқа дайындау электр тізбектерін жұмысқа 
дайындаумен байланысты. 

Троллейбусты жұмыс жағдайына келтіру үшін: түйіспелі сымдарға ток 
қабылдағыштарды орнату; көмекші қозғалтқыштың, компрессор 
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Байланыс бөлімшелерінде пайдаланылатын құрылғылардың сызбалары 
мен сипаттамалары, тиісті стандарттар мен нормалар болуы тиіс. Бұл 
құжаттарға барлық өзгерістер дер кезінде енгізілуі тиіс. 

СОБ және байланыс құрылғыларын пайдаланатын қызметкерлер 
оларды пайдалану тәртібіне үйретілуі және жүйелі түрде білімін тексеруден 
өтуі тиіс. 

Байланыс бөлімшесі СОБ және байланыс құрылғыларын пайдаланатын 
басқа қызметтердің қызметкерлерін оқытуды қамтамасыз етеді. 

Тиісті қызметтің келісімінсіз оларды пайдалануға байланысты емес 
адамдарға телефон және радиобайланыс құрылғыларында қандай да бір 
жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. 

 
1.2. Троллейбустарды басқару 
1.2.1. Дайындық және жұмыс тәртібі 
Троллейбусты басқаруға жүргізушілер оларды құрылғының 

техникалық сипаттамасымен және троллейбусты пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықпен мұқият танысқаннан кейін жіберіледі, бұл ретте материалды 
білуі пайдалану қызметінің басшылығы бекіткен нысан журналында 
жүргізушінің қолымен расталуы тиіс. 

Троллейбусты қозғалысқа дайындау жеке агрегаттарды, электр 
тізбектері мен жабдықтардың элементтерін дайындаумен, оларды жұмыс 
жағдайына келтірумен байланысты. Ол машинаның барлық элементтерінің 
толықтығы мен техникалық жағдайын тексеруден және тексеруден 
басталады. Бұл ретте шанақтың, әйнектердің, айналардың, жолаушылар 
орындықтарының, кассалық аппараттардың, жолаушылар есіктерінің, 
тұтқалардың, сақтандыру клапандарының жарамдылығына, нөмірлік 
белгілердің болуына, тежегіш жүйеде және пневможетек жүйесінде ауа 
қысымының болуына, пневможүйелердің герметикалығына, ауа 
баллондарында және ылғал май бөлгіш сүзгі - конденсаттың болмауына көз 
жеткізу қажет. Пневматикалық тежегіштің электрлік, руль дөңгелегінің 
люфтінен кейін жұмыс істеуін тексеру қажет; руль тартқыштарының 
топсаларындағы саңылауларды, олардың бекітілуінің, доңғалақтардың 
бекітілуінің сенімділігін, рульмен басқару жұмысын, гидрожүйенің және 
гидрокүшейткіштің герметикалығы мен жарамдылығын; компрессор, 
генератор және амортизаторларды бекіту гидронасосы қозғалтқыштарын 
жалғау жалғастырғыштарының, шанақ қалпының реттегіштерінің, карданды 
білігінің және муфталарының жай-күйін; шыны тазалағыштардың, бақылау 
аспаптарының, жарық беру және сигнал беру аспаптарының, 
желдеткіштердің, дыбыс күшейткіш аппаратураның (АГҚ) жұмысын; 
есіктерді ашу жетегі мен тетіктерінің жұмысын;; суық мезгілде жылыту 
жүйелері; контакторлар мен релелерді қосу реті. 

Троллейбусты қозғалысқа дайындау электр тізбектерін жұмысқа 
дайындаумен байланысты. 

Троллейбусты жұмыс жағдайына келтіру үшін: түйіспелі сымдарға ток 
қабылдағыштарды орнату; көмекші қозғалтқыштың, компрессор 

 
 

қозғалтқышының ажыратқыштарын және тартқыш қозғалтқыштың тәуелсіз 
қоздыру орамаларын қосу қажет. Бұл ретте Г-263 (Г-263а) төмен вольтты 
генератордың және желдеткіштің жетегінің электр қозғалтқышына кернеу 
беріледі.  

Электр қозғалтқышының қосылуымен бір уақытта PH (t1a-T2E) кернеу 
релесінің көтергіш катушкасы қозғалады. PH релесі іске қосылып, lk1, LK2 
(16-6) желілік контакторлар катушкаларының бағасына PH (5-44) 
тұйықтайды және Zot ток қабылдағышының үзілуінің төмен вольтты 
қоңырау тізбегіндегі PH (15-16) ашады;алдыңғы жағында жүргізушінің 
қалқанында орналасқан Ву-1 Басқару қосқышын, PVM-2/60 батареясының 
пакеттік қосқышын, A1 рульдік қозғалтқышының қосқышын қосыңыз (PVM-
2/60 түрі), жүргізуші панелінде орналасқан ВУК ажыратқышымен 
компрессор. Кешкі уақытта салонның жарықтандыру қосқыштарын, 
баспалдақтарды, маршруттарды, өлшемдерді және т. б. қосыңыз. Қысқы 
жағдайларда салонды жылытуды ВВЦ4 ажыратқышымен және жүргізуші 
кабинасындағы пешті жүргізуші қалқанындағы В8 және В28 
ажыратқыштарымен қосу қажет (сурет. 1). 

 

 
1-пештің басқару панелі; 2-реле-реттегіш; 3-аккумуляторлық батареялар мен 
гидрокүшейткішті басқару блогы; 4-АГУ қосу розеткасы; 5-Көмекші 
қозғалтқыштың, компрессор мен пештің қозғалтқышының ажыратқышы; 6-
бұрылыс көрсеткіштерін ауыстырып қосқыш; 7-желдеткішті қосу розеткасы; 
8-руль дөңгелегі; 9-аспаптар панелі; 10-тарату қалқаны; 11-пештің ауа 
ағынын реттегіш; 12-іске қосу педалі; 13-тежегіш педаль; 14 – фаралардың 
аяғын ауыстырып қосқыш; 15-тұрақ тежегіш 

 
1сурет - Жүргізуші кабинасы 
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Пневможүйені қысылған ауамен толтырғаннан кейін реверсор 
тұтқасын басқару контроллерінде белгіленген қозғалыс бағытына сәйкес 
келетін қалыпқа орнату қажет. Бөлікте жүргізуші кабинасында орналасқан 
Ажыратқышты қосыңыз.  

Қозғалысты бастамас бұрын электр тізбегінің элементтерін қосу 
тізбегін тексеру керек. 

Тартқыш қозғалтқыш режимдерін басқарумен байланысты 
элементтерді қосу тәртібі байланыс сымына орнатылған ток 
қабылдағыштарда және генератор-желдеткіштің қосылған электр 
қозғалтқышында, яғни желіде орын алған жағдайларға ұқсас жағдайларда 
тексеріледі. Тексеру кезінде, ең алдымен, барлық позициялардың топтық 
реостат контроллерінің өту уақытына назар аудару керек. Бұл уақыт 
(хронометриялық) 2-2,5 с болуы керек, реостат контроллерінің жылдам 
айналуы үлкен үдеулер мен серпілістерге әкелуі мүмкін. Егер оның айналу 
уақыты 2 с-тан аз болса, сервомотор тізбегіндегі қарсылықты азайту керек 
(реостат контроллерінде орнатылған реттелетін қарсылық түтігіндегі 
жүгірткіні нүктеден <35 нүктесіне жылжыту керек). Егер позициялардың 
секіруі байқалса, позициялардағы РКП камерасының түйіспесінің 
сенімділігін тексеру қажет. Желіге шықпас бұрын, кішкене сапар жасау 
керек, оның барысында іске қосудың тегістігін және минималды ток 
релесінің жұмысын тексеріңіз. Автоматика элементтерінің жұмысын 
түпкілікті тексеру үшін (топтық реостат контроллері және жеделдету релесі) 
басқару контроллерінің инсульт педальін аяғына дейін басу керек, яғни 
тартқыш қозғалтқышты 18-ші позицияға шыққанға дейін іске қосыңыз. Бұл 
жағдайда ешқандай жағдайда максималды ток қорғанысы жұмыс істемеуі 
керек. Осындай іске қосу кезінде (жолаушыларсыз троллейбус және алаңда 
іске қосу) жылдамдату релесі 3-4 рет қосылуы тиіс. Егер серпіліс сезілмесе 
және үдеудің жоғарылауы біркелкі жүрсе, онда автоматика элементтерінің 
жұмысын желідегі троллейбустарды пайдалану үшін қолайлы деп санауға 
болады. 

Троллейбустардың дұрыс жұмыс істеуі және ұзақ қызмет ету мерзімі 
осы кітапта жазылған барлық ережелерді сақтай отырып, мұқият және 
тұрақты күтіммен қамтамасыз етілуі мүмкін. Бөлшектер мен агрегаттарды 
уақтылы майлау, қосылыстарды тарту, агрегаттар мен тораптардың 
диэлектрлік беріктігін тексеру, троллейбустарды таза ұстау — олардың 
үздіксіз жұмыс істеуінің міндетті шарттары. Троллейбус үшін жүгіру кезеңі 
(100 км) белгіленген. Айналдыру кезеңінде Барлық механизмдердің бөліктері 
жұмыс істейді, сондықтан "жаңа троллейбусты жүргізу" кітабында 
көрсетілген ережелерді қатаң сақтау қажет. Механизмдердің қалыпты 
жұмысы үшін майлау картасында көрсетілген майлауды ғана қолдану қажет. 
Басқа майлау материалдарын қолдануға жол берілмейді. 

Троллейбустарды пайдалану кезінде келесі негізгі шарттарды сақтау 
қажет: 

- майлау картасы мен жұмыс сипаттамасын басшылыққа ала отырып, 
техникалық қызмет көрсету бойынша барлық операцияларды уақтылы және 
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толық көлемде орындау. Жекелеген механизмдер мен агрегаттар бойынша 
қызмет көрсету ерекшеліктері осы механизмдер мен агрегаттар бойынша 
тиісті бөлімдерде көрсетілген; 

- троллейбусты тек I және II санаттағы жолдарда күрделі типті 
жабынмен және еңістермен 0,08 пайдалану; 

- жолаушыларды артық тиеумен жұмысқа жол бермеу (126-дан астам). 
Артық жүктемемен пайдалану автомеханикалық және электрлік жабдық 
агрегаттарының, сондай-ақ троллейбус шанағының сынуына әкелуі мүмкін; 

- троллейбустың тораптары мен агрегаттары мыналарға арналған. ең 
жоғары жылдамдығы 70 км/сағ, одан асуға жол берілмеуі тиіс; 

- егер тежегіштер мен аспаның пневможүйесіндегі ауа қысымы 4,5 
кгс/ем2 төмен болса, қозғалысты бастауға, сондай-ақ қозғалыс кезінде 
қысымның көрсетілгеннен аз төмендеуіне жол беруге болмайды; 

- рульдік басқарудың жұмыс істемейтін гидрокүшейткішімен ұзақ 
жұмыс істеуге, сондай-ақ ақаулы троллейбусты ұзақ сүйреуге жол бермеу, 
өйткені бұл ретте рульдік басқару тетігі қатты жүктеледі; 

- троллейбусты сүйретудің барлық жағдайларында тек сүйреу құралын 
қолдану керек; 

- ауа баллондарынан конденсатты пневматикалық жүйедегі ауа 
қысымы атмосфералық қысымнан жоғары болған кезде төгу керек, 
аккумуляторларды жұмыс күйінде ұстау керек; шиналарға ерекше назар 
аудару керек, өйткені беріктігі, сондай-ақ суспензияның қалыпты жұмысы, 
троллейбусты басқарудың жеңілдігі олардың қалыпты қысымын ұстап тұруға 
байланысты; 

- тұрақта троллейбусты тежеу үшін қол тежегішін пайдалану керек; 
қозғалыс кезінде оны пайдалануға болмайды; 

- руль гидрокүшейткіш үшін майлау картасында көрсетілген таза 
сүзілген майды ғана пайдалану қажет; май құюды екі торлы құйғыш және 
бакта орнатылған құйғыш сүзгі арқылы жүргізу керек. Ластанған майды 
қолдану Сорғы мен гидравликалық бөлшектердің тез тозуына әкеледі; 

- рульдік механизм мен сорғыны бөлшектеу мен құрастыруды тек 
толық тазалық жағдайында және қажет болған жағдайда ғана білікті 
механиктер орындауы керек; 

- электр жабдықтары таза және құрғақ болуы керек, тозған 
бөлшектердің тозуы болмауы керек. Басқару, қорғау және басқа жүйелерді 
реттеу техникалық мәліметтерге қатаң сәйкес келуі керек; 

- троллейбус жүргізушісі электр жабдықтарының жай-күйін жүйелі 
түрде бақылап отыруға және жөндеу персоналынан электр машиналары мен 
аппараттарының тиісті жай-күйін қамтамасыз ететін барлық техникалық 
қағидалардың сақталуын талап етуге міндетті; 

- желіде қозғалған кезде жүргізуші аралықта троллейбус жүргізуі тиіс 
(аралықтың ұзындығы 350 м), тарту қозғалтқышы қосылған кезде жүру 
жалпы уақыттың шамамен 50%-ын, 50% - қашықта жүру, яғни тарту 
қозғалтқышы ажыратылған болуы тиіс. Троллейбустың мұндай жүрісі электр 
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энергиясының ең аз шығынын қамтамасыз етеді және берілген хабарлама 
жылдамдығы кезінде тартқыш қозғалтқыштың жұмысын жеңілдетеді. 

Троллейбусты қысқа қашықтыққа (20-50 м) жылжытқан кезде 
жүргізуші басқару контроллерінің педальын тек М позициясына қоюы 
керек.бұл жағдайда педальды XJ, X2 немесе XS позицияларына басу 
ұсынылмайды, өйткені педальды келесі қалпына келтіру кезінде желілік 
контакторлар үлкен іске қосу токтарын бұзады, реостат контроллерінің 
камералық элементтері мен басқа жабдықтардың контактілері жиі қосылып, 
өшіріледі, бұл жабдықтың қатты тозуына және қозғалтқыштың қосымша 
қызуына әкеледі. 

Қалыпты жүктемемен троллейбуста кез келген ұзындықта 35°/00 дейін 
көтерілуде шектеусіз жүруге рұқсат етіледі. 

Ұзындығы 200 м-ден астам 35°/00-тен 50°/00-ге дейін көтерілу кезінде 
реостат контроллерінің 18-ші позициясына жүруге жол берілмейді. 
Ұзындығы 200 м-ден асатын 50°/0о-дан жоғары көтерілу кезінде жүруге 
реостат контроллерінің 15-ші позициясында ғана рұқсат етіледі. ЗиУ-682Б 
(ЗиУ-9) троллейбустарын 80в/00 астам көтергіштерде пайдалануға жол 
берілмейді. 15 км/сағ астам жылдамдықпен, сондай-ақ пневможүйедегі ауа 
қысымы 4 кгс/см2 кем болған кезде артқа қозғалуға тыйым салынады. 

Троллейбусты пайдалану кезінде дұрыс күйде ұстау және техникалық 
кету тәртібі мен мерзімдерін қатаң сақтау қажет Троллейбустың сенімді 
жұмысы оған уақтылы және білікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етіледі. 

 
1.2.2. Троллейбустарды басқару 
Басқару ұғымы троллейбустың болуын болжайды:  
- тік сызықты қозғалысты тұрақты түрде сақтау қабілеті: руль 

дөңгелегіне әсер етпеген жағдайда, тік сызықты қозғалыс жағдайынан 
кездейсоқ ауытқу кезінде басқарылатын дөңгелектер осы жағдайға өздігінен 
оралуы керек; 

- руль дөңгелегінің бұрылуынан кейін қозғалыс бағытын тез және аз 
күшпен өзгерту мүмкіндігі. 

Жақсы жұмыс істеу жүргізушінің жұмысын жеңілдетеді және қозғалыс 
қауіпсіздігі мен хабарлама жылдамдығын арттырады, өйткені басқару 
неғұрлым жақсы болса, жүргізуші троллейбусты соғұрлым жоғары 
жылдамдықпен жүргізе алады. Троллейбустың қозғалысы кезінде 
басқарудың бұзылуы оған бірқатар бұзушы күштердің әсерінің нәтижесі 
болып табылады. Олар троллейбусқа жолдың біркелкі емес әсеріне, 
динамикалық ауытқуларға, жолдың көлденең көлбеуіне, бүйір желдің 
әсеріне, рульдік н суспензиясының дұрыс емес кинематикасына, 
шиналардағы қысымның төмендеуіне және ауа қысымының 
айырмашылығына, басқарылатын доңғалақтардың дұрыс орнатылмауына, 
рульдің шамадан тыс тозуына (рульдегі үлкен саңылаулар) байланысты 
болуы мүмкін.басқарылатын доңғалақтардың жетегі), доңғалақтардың 
динамикалық тепе-теңдігі, басқарылатын және жетекші осьтердің қисықтары 
және басқа да себептер. 
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энергиясының ең аз шығынын қамтамасыз етеді және берілген хабарлама 
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қызуына әкеледі. 
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қысымы 4 кгс/см2 кем болған кезде артқа қозғалуға тыйым салынады. 
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1.2.2. Троллейбустарды басқару 
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басқарудың бұзылуы оған бірқатар бұзушы күштердің әсерінің нәтижесі 
болып табылады. Олар троллейбусқа жолдың біркелкі емес әсеріне, 
динамикалық ауытқуларға, жолдың көлденең көлбеуіне, бүйір желдің 
әсеріне, рульдік н суспензиясының дұрыс емес кинематикасына, 
шиналардағы қысымның төмендеуіне және ауа қысымының 
айырмашылығына, басқарылатын доңғалақтардың дұрыс орнатылмауына, 
рульдің шамадан тыс тозуына (рульдегі үлкен саңылаулар) байланысты 
болуы мүмкін.басқарылатын доңғалақтардың жетегі), доңғалақтардың 
динамикалық тепе-теңдігі, басқарылатын және жетекші осьтердің қисықтары 
және басқа да себептер. 

 
 

Басқаруды қамтамасыз ету үшін, яғни басқарылатын доңғалақтардың 
қозғалысының тұрақтылығы және оларды басқарудың жеңілдігі, руль 
механизміндегі үйкеліс күштері, басқарылатын доңғалақтардың салмақтық 
тұрақтануы, жолдың тірек бетінің бүйір күштердің әсеріне бүйірлік 
реакциясы және троллейбус қозғалған кезде басқарылатын доңғалақтардың 
арнайы қондырғысы қолданылады. 

Қарапайым руль (сурет. 2) екі жүйені қамтиды: руль механизмі және 
руль жетегі. Рульдік механизмнің құрамына руль дөңгелегі 2, руль білігі 9, 
руль бағанасында орналасқан 8, іс жүзінде руль механизмі 6 бұрандамен 
және иінді 7 иінді 5 және рульдік бипод 4 кіреді. Рульдік механизм екі 
функцияны орындайды:  

1) руль дөңгелегінің айналуын 2 биподтың бұрыштық қозғалысына 
айналдыру 4 және бойлық руль тартқышының үдемелі қозғалысы 3; 

2) руль дөңгелегінен 2-ден басқарылатын доңғалақтарға 1 және 13-ке 
беру кезінде жүргізушінің күш-жігерін қажетті арттыру.  

 

 
 

2 сурет - Қарапайым руль схемасы 

 
Рульдік жетектің құрамына бойлық рульдік доңғалақ 3, 12 және 17 

басқарылатын доңғалақтар 1 және 13, тұтқалары 10, 14 және 16, пучка және 
басқарылатын көпір және көлденең рульдік доңғалақ 15 кіреді. Руль жетегі 
басқару күштерін рульден басқарылатын доңғалақтарға беруге және бойлық 
рульдің аудармалы қозғалысын басқарылатын доңғалақтардың бұрыштық 
қозғалысына айналдыруға арналған. 
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Жол төсемі жағынан оларға әсер ететін күштердің әсерінен 
басқарылатын доңғалақтардың тербелістерін (тербелістерін) болдырмау үшін 
негізгі тұрақтандырушы фактор ретінде руль механизміндегі үйкеліс күштері 
қолданылады. Мұны істеу үшін, олар айтқандай, қайтымдылық шегінде, яғни 
бұрандалы жіптердің көтерілу бұрыштарында (немесе құрттың рульдік 
механизмдеріндегі құрт) берілістегі үйкеліс коэффициентінің мәніне жақын 
(8 – 10°). Бұл нұсқада руль механизмі басқару күштерін оңай өткізеді және 
руль дөңгелегінен басқарылатын доңғалақтарға ауысуды өзгертеді, бірақ 
басқарылатын дөңгелектерден руль дөңгелегіне кері күштерді жібермейді 
және доңғалақтардың оларға кездейсоқ күштердің әсерінен жолдың 
бұзылуынан бұрылуына жол бермейді. 

Троллейбустың тік сызықты қозғалысын тұрақты сақтау үшін салмақты 
тұрақтандырушы әсер қолданылады – басқарылатын көпірге келетін 
троллейбус салмағының тұрақтандырушы әсері. 

Ол үшін 1 шелпек (сурет. 3, а) басқарылатын доңғалақтың 2-ші бұрылу 
шнуры көлденең жазықтықта шкворнның көлденең көлбеу бұрышы деп 
аталатын β бұрышына көлбеу береді. Доңғалақ тік сызықты қозғалыс 
жағдайынан шығарылған кезде, 1 айналмалы ілмектің айналасында 2 
жұдырықта 3 шоқ 4 басқарылатын көпір т — т жазықтығында, 1-ші оське 
перпендикуляр, жол төсемінің деңгейінен төмен түсуі керек еді. Бұған 
жолдың тірек жазықтығы кедергі келтіреді. Сондықтан, дөңгелектің айналуы 
дөңгелекті төмендетумен емес, оның осін және онымен бірге троллейбустың 
бүкіл басқарылатын көпірін көтерумен бірге жүреді. Бұл жағдайда 
дөңгелектерді бейтарап күйге қайтаруға тырысатын Мсβ тұрақтандыру 
моменті пайда болады, онда троллейбустың ауырлық орталығы ең төменгі 
(тұрақты) позицияны алады. Мсβ моменті басқарылатын доңғалақтардың α', 
α" айналу бұрыштарының ұлғаюымен өседі (сурет. 3, б). 

 

 
 

3 сурет - Шкворнның көлденең еңкею бұрышы (а) және тұрақтандырушы 
моменттің басқарылатын дөңгелектердің айналу бұрыштарына тәуелділігі (б 
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бүкіл басқарылатын көпірін көтерумен бірге жүреді. Бұл жағдайда 
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3 сурет - Шкворнның көлденең еңкею бұрышы (а) және тұрақтандырушы 
моменттің басқарылатын дөңгелектердің айналу бұрыштарына тәуелділігі (б 

 

 
 

Басқарылатын доңғалақтардың бүйірлік реакцияларын 
тұрақтандырушы фактор ретінде пайдалану үшін троллейбустың бойлық 
жазықтығындағы вертикальға көлбеу бұрыш жасалады, оны айналмалы 
бойлық көлбеу бұрыш деп атайды (сурет. 4, а). Басқарылатын доңғалақ 
көрсеткі бағытында ауытқыған кезде троллейбусқа әсер ететін 
центрифугалық күш және R дөңгелектерінің бүйірлік тірек реакциясы пайда 
болады. Бұрыш болған кезде γ r бүйірлік реакциясы b иығындағы доңғалақ 
осіне қатысты дөңгелектерді бейтарап күйге қайтаруға тырысатын mcγ = Rb 
тұрақтандыру моментін жасайды. Бұл сәт МС центрден тепкіш күшіне 
пропорционал (сурет. 4, б). 

 
 
 

4 сурет - Шкворнның бойлық еңкею бұрышы (а) және тұрақтандырушы 
моменттің ортадан тепкіш күшке тәуелділігі (б) 

 
Басқарылатын доңғалақтардың тұрақтануы мен айналу жеңілдігі, 

сонымен қатар оларды орнату бұрыштарымен – α ыдырауымен байланысты 
(сурет. 5, а) және конвергенция δ (Сурет. 5, б). Басқарылатын 
доңғалақтардың құлау бұрышы троллейбусты басқарудың жеңілдігін 
арттыруға және руль жетегінің бөліктеріндегі жүктемелердің азаюына ықпал 
етеді, өйткені оның арқасында басқарылатын доңғалақта RU күшін қолдану 
иығы А-дан А-ға дейін қысқарады (суретті қараңыз. 2 және 5). Сонымен 
қатар, осы бұрыштың арқасында алдыңғы доңғалақтардың хабтарын ішкі 
подшипниктерге үнемі қысып тұратын жол жабынының Q-тік реакциясы z 
көлденең компоненті пайда болады. Сонымен қатар, доңғалақтардың 
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ыдырауына байланысты доңғалақтың жолмен жанасу аймағында белгілі бір 
қысымның таралуында біршама біркелкілік пайда болады және әртүрлі 
радиустары бар (r1, r2 және т.б.) оның бөлімдері арасында паразиттік қуат 
айналымы пайда болады. Шынында да, егер доңғалақтың R айналу 
радиусына сәйкес келетін байланыс нүктесінің орташа қимасында тербеліс 
жол бойымен сырғып кетпестен орын алса, онда R1 радиусы аз қималар 
қозғалыс бағытына қарай сырғып кетуі керек (бүйірімен тартучкув), ал r2 
радиусы үлкен қималар қарама – қарсы бағытта (сүйреп апару). Нәтижесінде 
доңғалақтың жол жамылғысымен байланыста F үйкеліс күштері пайда 
болады, олардың моменті MF = Fc дөңгелекті дөңгелектің айналасына бұруға 
тырысады. Рульдік трапецияның тұтқалары мен тұтқаларында люфтердің 
болуына байланысты MF моменті дөңгелектерді суретте көрсетілгендей 
сұйылтады.5, B, және олардың айырмашылығының белгілі бір бұрышын 
жасайды θ. Θ ауытқу бұрышымен жұмыс істейтін басқарылатын дөңгелектер 
сырғанау мен тозудың жоғарылауына ие, қозғалысқа қосымша қарсылық 
тудырады. Басқарылатын доңғалақтардың айырмашылығының зиянды 
салдарын жою үшін оларға белгілі бір конвергенция бұрышы δ беріледі. 

 

б)  
 

а) құлау;   б) түсу 
 

5 сурет - Басқарылатын дөңгелектерді орнату бұрыштары 
 

Контактідегі кернеу күйі және басқарылатын доңғалақтардың айналу 
кедергісі α және δ бұрыштарының қатынасына байланысты. Оңтайлы 
конвергенция бұрышы δ шиналар түріне және басқа дизайн факторларына 
байланысты α ыдырау бұрышының орташа есеппен 15-20% құрайды. Руль 
жетегінің элементтерінің саңылаулары мен серпімділігін ескере отырып, 
конвергенция бұрышы біршама үлкен болады. 

Басқарылатын дөңгелектерді бұру үшін қажет жүргізушінің күшін 
азайту үшін басқа да бірқатар құрылымдық шаралар қолданылады. Рульдік 
басқару конструкциясы руль дөңгелегінен басқарылатын доңғалақтарға 
басқару күштерін беру кезінде руль механизмі мен руль жетегінің 
элементтерінде минималды үйкелісті қамтамасыз етуі керек. Бұған үйкеліс 
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түйіндеріндегі подшипниктерді, атап айтқанда айналмалы трункалардың 
тірек мойынтіректерін орнату арқылы қол жеткізіледі. 

Арнайы мәселе-басқарылатын доңғалақтардың айналу бұрыштары 
арасындағы белгілі бір қатынасты таңдаумен байланысты бұрылыстағы 
троллейбустар қозғалысының жоғары басқарылуын қамтамасыз ету. 
Троллейбусты айналдыру кезінде басқарылатын дөңгелектерді орнату 
олардың қосымша сырғып кетпеуіне кепілдік беруі керек, бұл бағыттаушы 
күш салу үшін іліністің пайдалы қолданылуын азайтады және басқаруды 
жоғалту қаупін арттырады. 

Кез-келген айналмалы дененің айналу центрі айналу центрінен айналу 
жазықтығына перпендикуляр өтетін осьте болатыны белгілі. Демек, Бір 
доңғалақтың айналу орталығы айналу центрінен айналу жазықтығына 
перпендикуляр өтетін осьте, ал доңғалақтар жүйесінің айналу орталығы жеке 
доңғалақтардың айналу осьтерінің қиылысу нүктесінде болады. Бұдан 
шығатыны, троллейбустың дөңгелектерді сырғып кетпестен бұрылу 
қозғалысы оның басқарылатын дөңгелектері басқарылмайтын 
доңғалақтардың осіне қатысты белгілі бір бұрыштарға бұрылған кезде ғана 
мүмкін болады, осылайша оның барлық дөңгелектерінің айналу орталықтары 
бір нүктеде болады. Екі осьті троллейбустың дөңгелектерін сырғанаусыз 
айналдыру шарты-оның барлық дөңгелектерінің айналу орталықтарының бір 
нүктеде сәйкес келуі, бұл троллейбустың айналу орталығы. Үшбұрыштарды 
қарастырудан туындайды. Бұл теңдеулерді AD= BE = B— троллейбус негізі 
және OD-OE = B - айналмалы цапфтардың ілмектері арасындағы қашықтық, 
ctga "- ctga ' = B / B береді. 

Теңдеу троллейбус доңғалақтарының жылжымалы емес айналу 
жағдайын анықтайды, оны рульдік трапецияның кинематикасы қамтамасыз 
етуі керек. Сырғусыз бұрылыста дөңгелектерді айналдырудың қажетті 
жағдайларын алу үшін басқарылатын дөңгелектердің бұрылу бұрыштарының 
котангенттерінің айырмашылығы троллейбус базасына бұрылатын 
цапфалардың ілмектері арасындағы қашықтықтың қатынасына тұрақты және 
тең болуы қажет. 

Теориялық зерттеу көрсеткендей, трапецияның тек 18 буынды топсалы 
механизмі жағдайды толық қанағаттандыра алады. Іс жүзінде аз күрделі 
құрылымдар қолданылады, көбінесе қарапайым төрт буынды трапеция 
механизмі. Төрт буынды трапецияның өлшемдерін дұрыс таңдағанда, 
басқарылатын доңғалақтардың ішкі және сыртқы айналу бұрыштары 
арасындағы теориялық және нақты тәуелділіктердің айырмашылығы (сурет. 
6)өте аз. Троллейбустың үлкен айналу радиусы қалыпты қозғалыс 
жағдайларына тән, ол іс жүзінде мүмкін емес. Төрт буынды трапециямен 
басқарылатын троллейбус дөңгелектерінің аздап сырғанауы оның айналу 
радиусы аз болған кезде ғана мүмкін болады, олар салыстырмалы түрде 
сирек кездеседі, сондықтан қауіп төндірмейді. 
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6 сурет – Троллейбустың басқарылатын дөңгелектерінің айналу бұрыштары 
арасындағы төрт буынды трапеция үшін теориялық (1) және нақты (2) 

тәуелділік-сыртқы (αII) және ішкі (αI) 
 

Белгілі бір болжаммен сыртқы және ішкі басқарылатын 
доңғалақтардың қозғалыс траекторияларының радиустарын троллейбус 
бұрылыста қозғалғанда, айналу центріне қарама-қарсы бағытта бағытталған 
және троллейбус дөңгелектеріне әсер ететін күштердің қайта бөлінуіне 
әкелетін центрден тепкіш инерция күші пайда болады. Ол С троллейбусының 
ауырлық центрінде қолданылады және оның лезде айналу орталығы арқылы 
өтетін жазықтықта орналасқан. 

Троллейбустардың пневматикалық шиналары белгілі икемділікке ие 
және олар белгілі бір күштерге ұшыраған кезде деформацияланады. 
Троллейбус бұрылыста қозғалғанда шиналардың бүйірлік икемділігіне 
байланысты центрифугалық күш теориялық тұрғыдан оның дөңгелектерінің 
бүйірлік тартылуын тудыруы керек (сурет. 7, а). Жол төсемінің бетіндегі 1 
шинаның басып шығару контурының орташа ұзындығы, бүйірлік күштер 
доңғалағына әсер етпеген кезде, доңғалақтың геометриялық жазықтығында 
жатыр, ал бүйірлік күшке ұшыраған кезде Н одан бұрылу бұрышы деп 
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аталатын Δ бұрышына ауысады. 2-басып шығару контурының ортаңғы 
сызығы дөңгелектің айналу жазықтығын құрайды, бұл жағдайда оның 
геометриялық жазықтығына сәйкес келмейді. Басқаша айтқанда, бұл 
жағдайда доңғалақтардың айналуы олардың айналу жазықтығына Δ 
бұрышпен жүреді, нәтижесінде троллейбустың айналу центрінің орналасуы 
өзгереді. Алайда, қазіргі заманғы троллейбустарда жоғары қысымды 
шиналар қолданылады, оларда бүйірлік тарту мүмкіндігі өте аз және жылдам 
айналу орталығының жағдайына айтарлықтай әсер етпейді. 

 

 
 

7 сурет - Қисық сызықтағы серпімді доңғалақтың қозғалысы кезінде бүйірлік 
тарту (А) және бағыттаушы күштердің (б) түзілу схемасы 

 
Тік сызықты қозғалыс кезінде троллейбустың басқарылатын 

доңғалағының айналу бағыты мен оның итеру күшінің бағыты сәйкес келеді. 
Бұл жағдайда итеру күші басқарылатын доңғалақтың айналу кедергісіне тең 
болады. Егер сіз оны суретте көрсетілгендей бұрсаңыз. 7, B, содан кейін p 
итергіш күші екі компонентке ыдырайды: доңғалақ жазықтығына 
бағытталған Pf және Рн. осы жазықтыққа перпендикуляр. Pf күші 
жылжымалы қарсылықты жеңіп, дөңгелекті айналдырады. Рн күші 
доңғалақтың тартылыс күшін жеңуге және оны бүйірге жылжытуға 
тырысады. Троллейбустың қалыпты айналуы үшін Рн күші ілінісу күшінен аз 
болуы керек. Содан кейін бұрылыста доңғалақ көлденең бағытта сырғып 
кетпейді. Рн күшінің шекті мәні-ZK < φ(мұнда ZK-доңғалақтың тік жүктемесі 
және φ - шинаның жол жамылғысына адгезия коэффициенті). Pf күші 
жылжымалы кедергіге тең: Pf =Zkf (мұнда F — жылжымалы қарсылық 
коэффициенті). Pf және Рн күштері бірдей р итергіш күшінің құрамдас бөлігі 
болып табылады, сондықтан осы күштердің шекті қатынасы, бұл жағдайда 
троллейбустың бұрылыста қозғалу кезінде басқарылуын жоғалту қаупі 
туындайды. 

Теңдеу-бұл троллейбустың бұрылыста басқарылуының шарты. Сол 
сияқты, артикуляциялық троллейбустардың бұрылысында қозғалысты 
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басқару қамтамасыз етіледі. Айналмалы троллейбустың қозғалысы 
дөңгелектердің сырғып кетуімен қатар жүрмеуі үшін троллейбустың лезде 
айналу орталығы оның барлық дөңгелектерінің лезде айналу 
орталықтарымен сәйкес келуі керек. 2 - бөлімнің басқарылатын 
доңғалақтарының қажетті айналу кинематикасы 3 рульдік трапеция 
механизмімен, ал 1 - жартылай тіркеме арнайы автоматты басқару 
механизмімен қамтамасыз етіледі. 

 
1.2.3. Қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралар 
Жоғары кернеудің болуы электр қауіпсіздігі шараларын сақтауды талап 

етеді. Электр аспаптары мен электр энергиясы көздерін дұрыс пайдаланбау 
электр тогының соғуына және құрылғылардың істен шығуына әкелуі мүмкін. 
Сондықтан өте ұсынылады: 

а) түйіспелі сымға орнатылған ток қабылдағыштарда электр 
жабдығына ашық қолмен де, құрал мен бөгде заттардың көмегімен де қандай 
да бір араласу жүргізбеуге тиіс. Бұл тек 550 В электр жабдықтарына ғана 
емес, сонымен қатар 24 В электр жабдықтарына да қатысты; 

б) 0,003 а артық ағып кету токтарына жол бермеу. Ағып кету токтарын 
бақылауды күн сайын миллиамперметрмен немесе электр оқшаулаудың жай-
күйін өлшеуге арналған арнайы қондырғымен жүргізу; 

в) жоғары және төмен кернеулі электр тізбектеріне калибрленбеген 
балқымалы ендірмелерді қоюға жол бермеу; 

г) сымдардың үзілуін және электр тізбектері тұтастығының басқа да 
бұзылуын мұқият бақылау; 

д) Қалалық электр көлігінде қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң 
сақтау. 
 

1.3. Троллейбустардың қозғалысын ұйымдастыру 
Троллейбустар қозғалысын ұйымдастыру қағидаттары: жолаушылар 

ағыны және жолаушылар тасымалы туралы түсінік; тәулік уақыты, апта 
күндері және жыл уақыты бойынша жолаушылар ағынының өзгеруі; қалалық 
көліктің маршруттық схемасы; маршруттар бойынша жылжымалы құрамды 
бөлу; аялдама пункттерінің орналасуы; пойыздар қозғалысының 
тұрақтылығы; қозғалыс тұрақтылығына әсер ететін факторлар; халықты 
тасымалдаумен қамтамасыз етудегі пойыздар қозғалысының жылдамдығы 
мен тұрақтылығының мәні; қозғалыс жылдамдығы мен ұйым 
экономикасының өзара байланысы; троллейбус депосын пайдалану бөлімі, 
троллейбус ұйымының қозғалыс қызметі және олардың өндірістік 
функциялары. 

Маршрутта троллейбустардың қозғалысын ұйымдастыру: пойыздар 
қозғалысының кестесі мен кестесі, олардың түрлері, мақсаты мен жасалу 
қағидаты; қозғалыс жылдамдығын нормалау; пойыздар қозғалысы кестесінің 
орындалуын есепке алу және бақылау; Орталық (аға) диспетчердің, соңғы 
станция диспетчерінің және маршруттық диспетчердің функциялары; 
диспетчерлік байланыс түрлері; Пойыздар қозғалысын басқарудың 



73
 

 

басқару қамтамасыз етіледі. Айналмалы троллейбустың қозғалысы 
дөңгелектердің сырғып кетуімен қатар жүрмеуі үшін троллейбустың лезде 
айналу орталығы оның барлық дөңгелектерінің лезде айналу 
орталықтарымен сәйкес келуі керек. 2 - бөлімнің басқарылатын 
доңғалақтарының қажетті айналу кинематикасы 3 рульдік трапеция 
механизмімен, ал 1 - жартылай тіркеме арнайы автоматты басқару 
механизмімен қамтамасыз етіледі. 

 
1.2.3. Қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралар 
Жоғары кернеудің болуы электр қауіпсіздігі шараларын сақтауды талап 

етеді. Электр аспаптары мен электр энергиясы көздерін дұрыс пайдаланбау 
электр тогының соғуына және құрылғылардың істен шығуына әкелуі мүмкін. 
Сондықтан өте ұсынылады: 

а) түйіспелі сымға орнатылған ток қабылдағыштарда электр 
жабдығына ашық қолмен де, құрал мен бөгде заттардың көмегімен де қандай 
да бір араласу жүргізбеуге тиіс. Бұл тек 550 В электр жабдықтарына ғана 
емес, сонымен қатар 24 В электр жабдықтарына да қатысты; 

б) 0,003 а артық ағып кету токтарына жол бермеу. Ағып кету токтарын 
бақылауды күн сайын миллиамперметрмен немесе электр оқшаулаудың жай-
күйін өлшеуге арналған арнайы қондырғымен жүргізу; 

в) жоғары және төмен кернеулі электр тізбектеріне калибрленбеген 
балқымалы ендірмелерді қоюға жол бермеу; 

г) сымдардың үзілуін және электр тізбектері тұтастығының басқа да 
бұзылуын мұқият бақылау; 

д) Қалалық электр көлігінде қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң 
сақтау. 
 

1.3. Троллейбустардың қозғалысын ұйымдастыру 
Троллейбустар қозғалысын ұйымдастыру қағидаттары: жолаушылар 

ағыны және жолаушылар тасымалы туралы түсінік; тәулік уақыты, апта 
күндері және жыл уақыты бойынша жолаушылар ағынының өзгеруі; қалалық 
көліктің маршруттық схемасы; маршруттар бойынша жылжымалы құрамды 
бөлу; аялдама пункттерінің орналасуы; пойыздар қозғалысының 
тұрақтылығы; қозғалыс тұрақтылығына әсер ететін факторлар; халықты 
тасымалдаумен қамтамасыз етудегі пойыздар қозғалысының жылдамдығы 
мен тұрақтылығының мәні; қозғалыс жылдамдығы мен ұйым 
экономикасының өзара байланысы; троллейбус депосын пайдалану бөлімі, 
троллейбус ұйымының қозғалыс қызметі және олардың өндірістік 
функциялары. 

Маршрутта троллейбустардың қозғалысын ұйымдастыру: пойыздар 
қозғалысының кестесі мен кестесі, олардың түрлері, мақсаты мен жасалу 
қағидаты; қозғалыс жылдамдығын нормалау; пойыздар қозғалысы кестесінің 
орындалуын есепке алу және бақылау; Орталық (аға) диспетчердің, соңғы 
станция диспетчерінің және маршруттық диспетчердің функциялары; 
диспетчерлік байланыс түрлері; Пойыздар қозғалысын басқарудың 

 
 

диспетчерлік жүйесі; қозғалысты басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
(бұдан әрі - АСУД); маршруттағы қозғалысты қалпына келтіру жөніндегі 
қозғалыс қызметінің міндеттері; қозғалыс қауіпсіздігі және желілік бақылау 
бөлімі қызметкерлерінің функциялары. 

Желілік құрылыстарға қойылатын талаптар: аялдама пункттерінің 
орналасқан жерін таңдау; аялдама пункттерінің түрлері; соңғы 
станциялардың мақсаты мен жабдықтары. 

Троллейбусты пайдалану ережелері: жолаушылардың құқықтары мен 
міндеттері; тегін жол жүру құқығын беретін құжаттардың үлгілері; 
жүргізушінің жолаушылармен және полиция қызметкерлерімен қарым-
қатынасы. 

 
1.3.1 Жол желісі 
Троллейбус, какиавтобус, қатты жабыны бар автомобиль жолымен 

жүреді, бұл қаланың қолданыстағы жол желісін іс жүзінде қайта 
жабдықтаусыз пайдалануға мүмкіндік береді. Алайда, троллейбус автобусқа 
немесе автомобильге қарағанда жақсы жолдарды қажет етеді: жол 
жамылғысының нашар жағдайы жүру жайлылығын нашарлатып қана 
қоймайды және суспензиялардың тозуын тездетеді, сонымен қатар кейде 
қысқа тұйықталуға және байланыс желісіне зақым келтіруге әкелетін 
байланыс сымдарынан қарнақтардың түсуіне әкелуі мүмкін. Троллейбус 
ГОСТ-қа сәйкес келетін күрделі типтегі жабыны бар Т немесе П санатындағы 
жолдарда пайдаланылуы керек. 

 
1.3.2 Электрмен қоректендіру 
Троллейбустың байланыс желісі секциялық оқшаулағыштардың 

көмегімен бір-бірінен оқшауланған бірқатар сегменттерге бөлінеді. Әр 
сегмент бір немесе бірнеше тартқыш қосалқы станцияларға қосылады 
(сурет.8) жер асты немесе әуе фидерлік желілері арқылы жүзеге асырылады. 
Мұндай схема зақымдалған жағдайда немесе жөндеу жұмыстары үшін жеке 
бөлімді таңдауға мүмкіндік береді. Қоректендіру кабельдері ақаулы болған 
жағдайда секциялық оқшаулағыштарға жалғастырғыштар орнатылуы мүмкін, 
соның нәтижесінде секция көршілес кабельдерден қоректендірілетін болады. 
Алайда, бұл жұмыс режимі тұрақты емес (ұсынылмайды), өйткені ол 
қоректендіргішті шамадан тыс жүктеуі мүмкін. 
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8 сурет - Тартқыш қосалқы станция; 
 
Тартқыш қосалқы станциялар энергия жүйесінен келетін айнымалы 

токты(әдетте 6-10 кВ — орташа екінші кернеу)тұрақты, кернеуі 600 вольтқа 
түрлендіреді. Техникалық нормалар бойынша түйіспелі желінің кез келген 
нүктесінде кернеудің төмендеуі 15%-дан аспауы тиіс. Трамвай 
троллейбуспен бірге өмір сүретін қалаларда бұл көлік түрлері жалпы энергия 
шаруашылығына ие. 

Троллейбустың байланыс желісі екі сымды — трамвайдың байланыс 
желісінен айырмашылығы, онда рельстер екінші сым ретінде қолданылады 
— нәтижесінде әлдеқайда күрделі және ауыр. Әр түрлі полюстердің сымдары 
бір-бірінен салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта орналасқан, сондықтан 
оларды жақындастырудан мұқият қорғау керек. Сонымен қатар, олар 
байланыс желісінің қиылыстары мен тармақтарында немесе трамвай 
желісімен қиылыстарда оқшаулануы керек, Бұл бағыттағыштар мен трамвай 
немесе басқа троллейбус желісімен арнайы қиылыстарды қажет етеді және 
қатты желде сымдардың толып кетуіне жол бермеу үшін шиеленісті мұқият 
реттейді (сурет.9). Этимге байланысты бугельді немесе пантографты ток 
қабылдағыш ретінде пайдалану да қиын. Пантографтарды қолдануға 
арналған екі сымды желілер бар, бірақ олар негізінен жүк тасымалы үшін 
қолданылады. Троллейбустарда негізінен штангалық ток қабылдағыш 
қолданылады. Бірақ, пантографтан айырмашылығы, штанга байланыс 
желісінің ақауларына сезімтал және олар сирек ток қабылдағыштарға зақым 
келтіреді, бірақ сымнан секірген ток қабылдағыш байланыс желісіне және 
жақын орналасқан құрылымдарға зақым келтіруі мүмкін[26]. Сондай-ақ, 
штанганың жоғалуының себебі байланыс желісінің айналу радиусы тым аз 
болуы мүмкін. Құрылыс нормалары бойынша түйіспелі сымды арнайы 
бөлікке бекіту орындарындағы сыну бұрышы 4° [50] аспауы тиіс. Сондықтан, 
10-12° артық бұрышқа бұрылған кезде арнайы қисық ұстағыштар 
орнатылады. Сонымен қатар, штангалық тартқыш аяқ киім сым бойымен 
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8 сурет - Тартқыш қосалқы станция; 
 
Тартқыш қосалқы станциялар энергия жүйесінен келетін айнымалы 

токты(әдетте 6-10 кВ — орташа екінші кернеу)тұрақты, кернеуі 600 вольтқа 
түрлендіреді. Техникалық нормалар бойынша түйіспелі желінің кез келген 
нүктесінде кернеудің төмендеуі 15%-дан аспауы тиіс. Трамвай 
троллейбуспен бірге өмір сүретін қалаларда бұл көлік түрлері жалпы энергия 
шаруашылығына ие. 

Троллейбустың байланыс желісі екі сымды — трамвайдың байланыс 
желісінен айырмашылығы, онда рельстер екінші сым ретінде қолданылады 
— нәтижесінде әлдеқайда күрделі және ауыр. Әр түрлі полюстердің сымдары 
бір-бірінен салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта орналасқан, сондықтан 
оларды жақындастырудан мұқият қорғау керек. Сонымен қатар, олар 
байланыс желісінің қиылыстары мен тармақтарында немесе трамвай 
желісімен қиылыстарда оқшаулануы керек, Бұл бағыттағыштар мен трамвай 
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қозғалады және троллейбуспен бірге бағытты өздігінен өзгерте алмайды. 
Машина дұрыс бағытта жүруі үшін оның екі штангасын да сол жерге 
бағыттау керек, бұл функцияны троллейбус көрсеткі орындайды (сурет.10). 
Штангалық ток қабылдағышы бар трамвайлар пайдаланылатын қалаларда 
троллейбус пен трамвай көліктің екі түріне де ортақ байланыс желісінің 
учаскелеріне ие болуы мүмкін (сурет.11 және сурет.12). 

 
   

 
9 сурет - Троллейбус көрсеткі  10 сурет - Бағыт көрсеткіші бар 

троллейбус көрсеткі 
  

 

 
11 сурет - Трамвай желісі жабылғанға дейін бір апта бұрын Цинциннатидегі 

трамвайлар мен троллейбустар. Жалпы байланыс желісі қолданылады 
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12 сурет - Троллейбус троллейбустардың қозғалысы үшін уақытша қайта 
жабдықталған трамвайдың байланыс желісін қолдана отырып, Брнодағы 
қоғамдық көліктің 140 жылдығына арналған колоннаның бөлігі ретінде 

жүреді. 
 
1.3.3 Аялдамалар 
Троллейбустың аялдамалары әдетте автобуспен біріктіріледі, бірақ 

үлкен жолаушылар ағынымен олар бөлек немесе тіпті көп позициялы болуы 
мүмкін (әр позиция өз бағыты үшін). Автобус және троллейбус аялдамасы 
бірдей жол белгісімен белгіленеді[32] [19]. Троллейбустың аялдамада 
тоқтауы әдетте қалқанға қозғалыс кестесі мен аялдаманың атауымен 
жазылады ("аншлаг") (сурет.13,14,15,16). 

 

 
13 сурет — "Аншлагтар" тақтайшалары автобустың да, троллейбустың да 
тоқтайтындығын көрсетеді. Кестелер жоқ, тек троллейбус маршрутының 

нөмірі және аялдаманың атауы жазылады 
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14 сурет - Севастопольдегі троллейбус аялдамасындағы кесте 

 
 

 
15 сурет - Прагадағы ескі троллейбус тақтасы 

 
Кейбір елдерде, мысалы, Польшада, Чехияда, Украинада[53] 

троллейбус аялдамасын білдіретін жол белгілері бар 
 
1.3.4 Троллейбус кәсіпорындары 
Жылжымалы құрамды сақтау, Жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету троллейбус деполарында (парктерде) жүргізіледі. "Троллейбус паркі" 
атауы Алматы, Мәскеу және Санкт-Петербург сияқты ірі мегаполистерде, 
автономиялық республикалардың астаналарында (Йошкар-Ола, қазан және 
Уфадан басқа), Абакан, Архангельск, Благовещенск, Видном, Воронеж, 
Рубцовск, Тверь, Тюмень, Химки қалаларында қолданылады. Қалған 76 
троллейбус қалаларының кәсіпорындары "депо" деп аталады. Беларуссияда, 
керісінше, 2007 жылы барлық жерде "депо" атауы "паркке"ауыстырылды. 
Депода тармақталған байланыс желісі бар ашық тұрақтар да, жабық қораптар 
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да болуы мүмкін. Троллейбус деполарының аумағында троллейбустарға 
қызмет көрсететін және жөндейтін цехтар, арнайы техникаға арналған 
гараждар, шығыс материалдарын (шиналар, түйіспелі ендірмелер, майлау 
материалдары және т.б.) сақтауға арналған қоймалар мен құрал-саймандар, 
бояуға, кептіруге арналған үй-жайлар, медициналық пункт, диспетчерлік 
пункт, демалыс бөлмелері және т. б. орналастырылады [51]. Аралас трамвай-
троллейбус немесе автобус-троллейбус депосы бар (сурет.16,17,18,19) [52].  

 
 

 
16 сурет - Мәскеудегі Новокосинский автобус-троллейбус паркі 

 
 

 
17 сурет - Воронеждің екінші троллейбус паркінің қораптары 

 
 

 
18 сурет - Меридадағы депо, Венесуэла, дуобустарды пайдалану  
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18 сурет - Меридадағы депо, Венесуэла, дуобустарды пайдалану  

 

 
 

 

 
19 сурет - Jelcz 120me троллейбусы Гдынядағы депоға қарау шұңқырына 

кіреді 
1.3.5 Бұрылу пункттері 
Троллейбустардың соңғы нүктелерінде айналмалы сақиналар бар. 

Алғашқы троллейбус жүйелерінде соңғы нүктелерде үшбұрыштар пайда 
болды (мысалы, Инстербургте[53]). Әдетте троллейбустардың тоқтап қалуы, 
әртүрлі маршруттарды басып озу мүмкіндігі үшін байланыс желісінің 
тармақтары болады. (Автономды жұмыс істейтін жүйелері бар және 
қашықтан басқарылатын Көтеру-түсіру бар заманауи троллейбустар енді 
мұндай тармақтауды қажет етпейді.) Кейде техникалық жағдайды бақылау 
пункттері, диспетчерлік пункттер орналасады. Техникалық жағдайды 
бақылау пункттерінде, ең алдымен, оқшаулау кедергісін, қарнақтардың, 
тежегіштердің және қозғалыс қауіпсіздігіне байланысты басқа түйіндердің 
күйін тексеру жүргізіледі. 

Соңғы аялдамалар мен кері сақиналардың мысалдары 
(сурет.20,21,22,23). 

 
 

 
 20 сурет - Дадли қаласындағы ашық аспан астындағы қара ел мұражайы, 

Ұлыбритания 
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21 сурет - Пльсен, Чехия 

 
 

 
22 сурет - Острава, Чехия 

 
 

 
 23 сурет - Арнем, Нидерланды 

 
1.3.6 Кесте және кестелер 
Троллейбустардың қозғалысы кестемен реттеледі. Кестені құрудың 

негізгі бастапқы деректері-маршрут бойынша айналым уақыты және 
маршруттағы машиналар саны. Бағыт бойынша айналым уақыты 
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маршруттың ұзақтығына, аялдамалардың, жол қиылыстары мен жаяу 
жүргіншілер өткелдерінің (оның ішінде бағдаршамдармен жабдықталған) 
орналасу жиілігіне, желідегі жылдамдықтың шектелуіне, байланыс желісінің, 
жолдар мен жылжымалы құрамның жай-күйіне, көшелердегі қозғалыстың 
қиындығына және басқа да факторларға байланысты. Оны дәл анықтау үшін 
есептік кестеге жылдамдықты төмендетудің нақты қашықтығын 
байланыстыра отырып, КС арнайы бөліктерінің, бағдаршамдардың, т/ж 
өтпелерінің және бұрылыстардың санын 45<x<135 градус бұрышқа енгізу 
қажет. Маршруттың әрбір учаскесінде қозғалысты жылдамдату/бәсеңдету 
коэффициенттері эмпирикалық жолмен анықталады, оларға троллейбустың 
номиналды (конструктивті) жылдамдықпен жүру уақыты көбейтіледі. 
Жүргізушілерді (және кондукторларды) машиналарға бекіту жағдайында, 
сондай-ақ жұмыс күнінің шекті рұқсат етілген ұзақтығын және түскі ас 
мерзімдерін ескеру қажет. Айналым кезінде жүргізушінің демалу уақыты 
(бірнеше минут) қосылады. Қолма-қол паркті бағыттар бойынша бөлу 
жолаушылар ағынына байланысты. 

Жалпы кесте негізінде әр жеке машина үшін, кейде әр жеке аялдама 
үшін кестелер жасалады (баған кестесі). Жеке машиналарға арналған 
диаграммаларда әдетте барлық аялдамалар көрсетілмейді, бірақ маршруттың 
бірнеше негізгі нүктелері. Жақында сағат кестесі деп аталатын график әдісі 
танымал болды. Сағат график деп аталады, онда интервал сағаттың дәл 
бөлгіші болып табылады (әдетте 10, 15, 20 немесе 30 минут, кейде 1 сағат). 
Бұл жағдайда троллейбустың кез-келген аялдамада жүру кестесі әр сағат 
сайын қайталанады және есте сақтау оңай, бұл тіпті сирек қозғалыста да 
тұрақты жолаушылар үшін тартымдылықты арттырады. 

Троллейбус жүргізушілері кестенің орындалуы үшін жауап береді. 
Троллейбусты техникалық пайдалану (ТПЕ) қағидаларына сәйкес кестеге 
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бақылайды. Қандай да бір учаскеде қозғалысты мәжбүрлі тоқтату немесе 
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қалаларда көліктің спутниктік мониторингі қолданылады, бұл аялдамаларда 
белгілі бір маршруттың машинасы үшін шамамен күту уақытын көрсететін 
электрондық тақталарды пайдалануға мүмкіндік береді. 

 
1.3.7 Қозғалыс жылдамдығы 
Әдетте троллейбустардың техникалық сипаттамалары максималды 

құрылымдық жылдамдықты 60-75 км/сағ көрсетеді. Жаңа троллейбустарда 
контроллерде орнатылған шектеулерді табуға болады, бұл сізге жоғары 
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жылдамдықпен қозғалуға мүмкіндік бермейді. Теориялық тұрғыдан алғанда, 
жоғары жылдамдықта жұмыс істейтін троллейбус желілерін құруға болады, 
бірақ негізгі шектеу байланыс желісі мен ток өткізгіштер болып табылады. 
Мәселе мынада, штангалық ток қабылдағыш байланыс желісі мен жол 
төсемінің ақауларына өте сезімтал. Сондай-ақ, троллейбус байланыс 
желісінен ауытқыған кезде ток қабылдағыштың жоғалу ықтималдығы 
артады, бұл троллейбустың жоғары жылдамдықта маневрлілігін айтарлықтай 
шектейді. Үлкен жылдамдыққа жету үшін байланыс желісінің неғұрлым 
күрделі суспензиясын (атап айтқанда тізбекті) қолдану және Ток 
қабылдағыштың қысқыш күшін арттыру қажет (бұл байланыс кірістері мен 
байланыс желісінің тез тозуына әкеледі). Сондықтан троллейбустар 
қалааралық желілерде сирек қолданылады-олар негізінен сағатына 60 км 
жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген қалаларда қолданылады және олардың 
8-12% - ға дейін тік көтерілуді жеңу мүмкіндігі анағұрлым құнды. 

Троллейбус жылдамдығының шектелуінің себебі байланыс желісінің 
арнайы бөліктері болып табылады. ТМД елдерінің көптеген қалаларында 
қолданылатын арнайы бөлімдерде өту жылдамдығы бойынша келесі 
шектеулер бар[1], [48]: 

- троллейбус желілерінің қиылысы: 20 км/сағ; 
- троллейбус көрсеткілері: 10 км/сағ; 
- тарату көпірлерінің арнайы бөліктері: 5 км/сағ. 
Басқа елдерде жоғары жылдамдыққа арналған арнайы бөлімдер 

шығарылады, бірақ ТМД-да олар сирек қолданылады. 
 
1.3.8 Жол ақысын төлеу тәсілдері 
Троллейбуста жол жүру ақысы, әдетте, қоғамдық көліктің басқа 

түрлерінде: автобус пен трамвайда жол ақысын төлеуден мүлдем өзгеше 
емес. Жол жүру ақысын жүргізуші немесе кондуктор қабылдай алады. 

70-80 жылдары билеттер салонға орналастырылған қарапайым 
механикалық кассаларда таратылды. Кассаның дизайны төлемді алуға 
ешқандай бақылауды көздемеді-мұндай кассада билетті ақшаны түсірместен 
алуға болатын еді. Жолаушының тек социалистік сана-сезімі билетсіз жүруге 
жол бермеді: адамдар басқаларға троллейбуста тегін жүруге сирек жол берді, 
ал жолаушылар жанжалдармен (немесе жанжалдың тұрақты қаупі бар) бір-
бірін "кассаға бір тиын түсіруге"мәжбүр етті. Олар жол жүру билеттерін 
ешқандай бақылаушысыз тексерді (егер басқа жолаушы кенеттен бір реттік 
билетті алмаса). Жолаушылардың тиісті құқығы - басқа жолаушыдан билетті 
немесе жол жүру билетін көрсетуді талап ету құқығы-қоғамдық көлікті 
пайдалану ережелерінде заңдастырылды. Алайда, мұндай жүйе барлық жерде 
болған жоқ. Сонымен, Минскіде билеттер тек дүңгіршектер мен дүкендердің 
кассалары арқылы таратылды (бірақ ешқашан жүргізуші емес) және 
троллейбустар, автобустар мен трамвайлардың салондарына орнатылған 
компостерлерде жиналды. КСРО-ның кейбір оңтүстік қалаларында 
кондукторлар таратылды. Екі жағдайда да механикалық кассалар таза 
болмады. 
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Кейін билеттерді жүргізуші, кейде аялдамалардағы дүңгіршектерде 
сатты, ал жолаушы компостқа билетті тесуге міндетті болды. Сол сияқты, 
жүйе билеттердің орнына байланыссыз карталарды, ал компосттардың 
орнына валидаторларды қолданатын жүйе бар. Шексіз сапарларға белгілі бір 
уақытқа (әдетте бір айға) жарамды жол жүру билеттері кең таралған. Кейбір 
қалаларда жол жүруді бақылаудың автоматтандырылған жүйесі жұмыс 
істейді. Бұл жүйе салонға турникет орнатуды қамтиды, бұл бір жағынан 
сыйымдылықтың төмендеуіне, аялдамаларда жұмыс уақытының ұлғаюына, 
екінші жағынан билетсіз жолаушылар санының азаюына және кондуктордың 
жалақысын үнемдеуге әкеледі. Бұл мәселені шешудің бір нұсқасы ретінде 
кейде аялдама павильонына кірген кезде жол жүру ақысы қолданылады-ол 
үшін турникеттер мен арнайы қоршаулармен жабдықталған. 

 
1.3.9 Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 
Жолаушыларды қалалық көлікпен жаппай тасымалдау, олардың 

жылдамдығы, қауіпсіздігі және үнемділігі халықтың ыңғайлылығы үшін өте 
маңызды.  

Бұл тасымалдардың тиімділігі, бір жағынан, оларды көлік 
кәсіпорындарының ұйымдастыру сапасына, екінші жағынан, жол қозғалысын 
ұйымдастырудың жалпы деңгейіне байланысты, өйткені маршруттық 
жолаушылар көлігінде, әдетте, оқшауланған қатынас жолдары болмайды. 
Маршруттық жолаушылар көлігі ұғымына трамвайлар, маршруттық 
автобустар және троллейбустар кіреді. 

Жаппай жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
қажетті шарттары жол жағдайларына және тасымалдау көлеміне сәйкес 
келетін жарамды жолаушылар көлік құралдары; жүргізушілердің және 
барлық қызметтік персоналдың жоғары біліктілігі мен тәртіптілігі; қажетті 
жайластырылған жарамды жолдар; қажет болған жағдайларда Қоғамдық 
маршруттық көлікке басымдық бере отырып, жол жүрісін ұтымды 
ұйымдастыру болып табылады. 

Маршруттық жолаушылар көлігін дамыту жол қозғалысын 
ұйымдастыру мамандарының алдына бірқатар міндеттер қойып қана 
қоймайды, сонымен қатар бүкіл жол процесіне айтарлықтай әсер етеді. 

Маршруттық жолаушылар көлігінің нақты жұмысы жеке 
автомобильдерді, ең алдымен, еңбек сапарлары үшін пайдалануды азайтуға 
және жол желісінің жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша, 
маршруттарда Жолаушылар тасымалы мен жылжымалы құрамның 
қозғалысын нақты ұйымдастыру қазіргі уақытта Бүкіл қалалық қозғалысты 
ұйымдастыру үшін жаһандық мәселе болып табылады. 

Қоғамдық көлік жеке көліктерге қарағанда жол желісін едәуір үнемді 
пайдалануды қамтамасыз етеді. 

Кестеде. 3 жеңіл автокөлікпен салыстырғанда жол алаңын пайдалану 
мен қалалық жердегі жолаушылар көлігінің тасымал қабілетін салыстыру 
келтірілген. 
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Соңғы жылдары мамандар қоғамдық көлікті неғұрлым кең және тиімді 
пайдалану арқылы үлкен қалалардың орталық бөліктеріндегі көлік 
проблемасын шешу бойынша негізделген ұсыныстар ұсынды. 
 
3 кесте - Жеңіл автокөлікпен салыстырғанда маршруттық жолаушылар 
көлігінің салыстырмалы сипаттамалары 

Көлік 
құралдар
ы 

Сыйымдылықт
ы пайдалану, % 

Тасымалданаты
н жолаушылар 
саны 

Бір жолаушы алатын Жол 
жолағының алаңы, м2 

 
Тасымалда
у қабілеті, 
мың 
адам/сағ 

қозғалмайты
н күйде 

жылдамдығ
ы 50 км/сағ 

Жеңіл 
автокөлік 

100 4 3,7 21,8 1,4 
Орта 1,4 10,7 62,5 

Автобус 
 

100 86 0,4 3,5 10 
40 34 1,0 8,8 

Жүрдек 
трамвай 

100 270 0,3 1,6 18 
40 108 0,8 3,9 

 
Бұл сізге ең көп жұмыс істейтін автомобиль жолдарында, әсіресе 

асығыс уақытта жеке автомобильдерге шектеулер қоюға мүмкіндік береді. 
Маршруттық жолаушылар көлігінің қозғалысын ұйымдастыру кезінде 

қала халқына Көліктік қызмет көрсетудің басты міндеттерінің бірі 
тұрғылықты жерінен жұмысқа дейін жүруге қолайлы уақытты қамтамасыз 
ету болып табылатынын ескеру қажет. Сондықтан жол қозғалысын 
ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралардың негізгі мақсаты жол жүрісі 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде қатынас жылдамдығын арттыру болып 
табылады. 

Маршрутты ашу арнайы құрылған комиссия маршрутты тексергеннен 
кейін жүргізіледі. 

Иелері міндетті: 
- тұрақты тасымалдардың әрбір маршрутына қауіпті учаскелерді 

көрсете отырып, паспортты және маршрут схемасын жасау және бекіту; 
- қолданыстағы нормативтік құжаттармен регламенттелетін 

жүргізушілердің еңбек және демалыс режимдерін сақтауды ескере отырып, 
маршруттағы және оның жекелеген учаскелеріндегі қозғалыс 
жылдамдығының нормативтік мәндерін айқындау негізінде қозғалыс 
кестелерін (кестелерін) әзірлеу; 

- тұрақты тасымалдарды орындайтын әрбір жүргізушіні маршрутта 
демалу, түскі және түнеу жолындағы аялдау уақыты мен орындарын көрсете 
отырып, қозғалыс кестесімен (ұзақтығы ұзақ рейстер болған жағдайда), 
қауіпті учаскелерді көрсете отырып, маршрут схемасымен қамтамасыз ету; 

- жол жағдайлары мен метеожағдайларды ескере отырып, тасымалдау 
түріне байланысты тип пен марканы таңдау қажет. Салмақтық (толық салмақ 
және оське жүктеме) және габариттік параметрлер тасымалдау 
маршруттарындағы жолдардың нақты техникалық санатына, оларда 
орналасқан көпірлердің, эстакадалардың, жол өткізгіштердің, басқа да 
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Соңғы жылдары мамандар қоғамдық көлікті неғұрлым кең және тиімді 
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проблемасын шешу бойынша негізделген ұсыныстар ұсынды. 
 
3 кесте - Жеңіл автокөлікпен салыстырғанда маршруттық жолаушылар 
көлігінің салыстырмалы сипаттамалары 

Көлік 
құралдар
ы 

Сыйымдылықт
ы пайдалану, % 

Тасымалданаты
н жолаушылар 
саны 

Бір жолаушы алатын Жол 
жолағының алаңы, м2 

 
Тасымалда
у қабілеті, 
мың 
адам/сағ 

қозғалмайты
н күйде 

жылдамдығ
ы 50 км/сағ 

Жеңіл 
автокөлік 

100 4 3,7 21,8 1,4 
Орта 1,4 10,7 62,5 

Автобус 
 

100 86 0,4 3,5 10 
40 34 1,0 8,8 

Жүрдек 
трамвай 

100 270 0,3 1,6 18 
40 108 0,8 3,9 
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жүргізушілердің еңбек және демалыс режимдерін сақтауды ескере отырып, 
маршруттағы және оның жекелеген учаскелеріндегі қозғалыс 
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- тұрақты тасымалдарды орындайтын әрбір жүргізушіні маршрутта 
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жасанды құрылыстардың жүк көтергіштігі мен габариттеріне сәйкес келуі 
тиіс; 

- жолаушылар тасымалын сыйымдылық нормаларын бұзбай 
қамтамасыз ету мақсатында апта күндері мен тәулік сағаттары бойынша 
жолаушылар ағынының өзгеруін ескере отырып, желіге шығару кестесін 
белгілеу; 

- қозғалыс кестелерінің (кестелерінің), сыйымдылық нормаларының, 
қозғалыс бағыттарының сақталуын бақылауды ұйымдастыру. 

Қалалық және қала маңындағы маршруттарда тасымалдау кезінде 
жолаушылар саны олардың осы марканың техникалық сипаттамасында 
көрсетілген шекті сыйымдылығынан, ал қалааралық, таулы, туристік-
экскурсиялық маршруттарда тасымалдау, біржолғы тасымалдау (оның ішінде 
балаларды тасымалдау) кезінде отыруға арналған орындар санынан аспауға 
тиіс. Қалааралық маршруттарда жолаушылардың багажы (қол жүгінен басқа) 
багаж бөліктері болған кезде тек соларға ғана салынады. 

Халықаралық маршруттарда пайдаланылатын автобустар 
жүргізушілердің заңнамада белгіленген еңбек және демалыс режимдерінің 
және қозғалыс режимдерінің сақталуын бақылау үшін тахографтармен 
жабдықталуға тиіс.  

Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін автобусты тахографпен 
жабдықтау кез келген тасымалдау кезінде ұсынылады. Бұл ретте 
жүргізушінің тәртібін арттыруға ықпал ететін негізгі фактор тахографпен 
тіркелген және жүргізушінің еңбек және демалыс режимдерімен және жүрдек 
қозғалыс режимімен байланысты деректерді тұрақты талдау болып 
табылады. 

Автобустардың алдын ала келісілген (бекітілген) қозғалыс 
маршруттарынан ауытқуға, қозғалыс кестесінде көзделмеген орындарда 
аялдама жасауға, белгіленген жылдамдық режимдерінен асып кетуге тыйым 
салынады. 

Жолаушыларды тұрақты қалалық, қала маңындағы және қалааралық 
қатынаста тасымалдау. Тұрақты автобус тасымалдарын жүзеге асыратын 
автобустардың иелері кестеде көзделген барлық рейстердің орындалуына 
бақылау жүргізуге, туындаған ауытқулардың себептерін талдауға және қажет 
болған жағдайда кестені түзетуге (маршрутта, оның учаскелерінде қозғалыс 
уақытын өзгертуге) тиіс. 

Маршруттың аралық немесе соңғы пунктіне (автовокзалға, 
автостанцияға) келген жүргізушілердің кестеде көзделген демалыс уақытын 
қысқартуға немесе осы кестені бұзуға жол берілмейді. 

Егер кешігу уақыты белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығын сақтауға 
мүмкіндік бермесе, қысқартылған рейс, жүргізушіні ауыстыру 
ұйымдастырылады немесе жұмыс ауысымының нормативтік ұзақтығынан 
тыс автобусты басқаруды болдырмайтын өзге шешім іздестіріледі. 

Автобустардың иелері қалааралық қатынаста тасымалдауды жүзеге 
асыру кезінде белгіленген тәртіппен жолаушыларды (туристерді, 
экскурсанттарды) міндетті жеке сақтандыруды жүргізуді қамтамасыз етеді. 
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Туристік-экскурсиялық, арнайы тасымалдар және бір реттік тапсырыс 
бойынша тасымалдар. Заңды және жеке тұлғаларға туристік-экскурсиялық, 
арнайы, біржолғы тасымалдарды жүзеге асыру үшін автобустарды бөлуге 
тапсырыстарды ресімдеуді жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен 
тасымалдау қағидаларына, автомобиль көлігімен жолаушылар тасымалдауды 
ұйымдастыру қағидаларына, басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес 
автобустардың иелері жүргізеді. Тасымалдауға жауапты адамның тегі жол 
парағына енгізілуі тиіс. 

Туристік-экскурсиялық, мектеп, вахталық тасымалдар, жұмыскерлерді 
өндірістік объектілерге және ауыл шаруашылығы жұмыстарына жеткізу, 
жолаушыларды тұрақты тасымалдау маршруттарымен сәйкес келмейтін 
маршрут бойынша көпшілік демалатын орындарға жеткізу маршруттағы жол 
жағдайларының қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін 
тікелей тексеру жолымен немесе Тапсырыс беруші ұсынатын жол 
органдарының, ІІМ органдарының анықтамасы бойынша жүзеге асырылады. 
Егер маршруттағы жол жағдайлары жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігін 
қамтамасыз етпесе, Тапсырыс берушіге автобустар берілмейді. 

Автобусты негізгі базадан тыс ұзақ пайдаланған кезде жүргізушінің 
жұмысын, автобустың техникалық жай-күйін бақылау автобусты 
пайдаланатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге жүктеледі. 

Туристік-экскурсиялық тасымалдар және біржолғы тапсырыстар 
бойынша тасымалдар кезінде Тапсырыс беруші мыналарды қамтамасыз 
етеді:: 

- топ басшыларын іріктеу және қозғалыс қауіпсіздігі мәселелері 
бойынша нұсқама беру;; 

- туристерге жол жүру және автобусты пайдалану ережелері туралы 
нұсқаулық жүргізу; 

- топ жетекшілеріне тапсырыс беруші куәландырған жолаушылар 
тізімімен, ІІМ органдарының балаларды тасымалдау туралы хабарламасының 
көшірмесімен; 

- жүргізушілерді қонақ үйдегі демалыс орындарымен (жеке секторда 
топты орналастырған кезде жеке бөлмемен);); 

- автобустың сақталуын, автобусқа техникалық қызмет көрсету 
мүмкіндігін, оны кері рейске дайындауды қамтамасыз ететін жағдайларда 
тұруы. 

Иесі міндетті: 
- жүргізушілерге бағыттың ерекшеліктері, қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету туралы, сондай-ақ туристік-экскурсиялық тасымалдар 
кезінде туристер мен экскурсанттарға қызмет көрсету қағидалары, балаларды 
тасымалдау кезінде осындай тасымалдарды жүзеге асыру қағидалары туралы 
нұсқау беру; 

- автобустың қайтарылуының бақылау уақытын белгілеу, бақылау 
уақыты аяқталғаннан кейін 2 сағаттан соң автобустың орналасқан жерін 
анықтау шараларын қабылдау. 
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Балаларды тасымалдау. Балаларды тасымалдауды ұйымдастыру 
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тағайындалған ересек адамдар алып жүрген жағдайда жүзеге асырылады. 
Тасымалдау процесінде еріп жүрушілер әрбір есіктің жанында болуы тиіс. 

Автобустар легімен тасымалданатын балаларды алып жүру үшін 
медицина қызметкерлері бөлінеді. 

Автобус салонындағы терезелер қозғалыс кезінде жабық болуы тиіс. 
Жүргізушіге балаларды отырғызу және түсіру кезінде кабинадан 

шығуға, кері жүріспен қозғалысты жүзеге асыруға тыйым салынады. 
Маршруттық жолаушылар көлігінің аялдама пункттері. Қозғалыс 

қауіпсіздігіне және жолдың өткізу қабілетіне маршруттық жолаушылар 
көлігінің аялдама пункттері айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар 
жолаушылардың ыңғайлылығы олардың орналасуына байланысты.  

Аялдама пункттерін орналастыру үшін орындарды таңдау кезінде бір 
жағынан жолаушыларға қолайлы жағдай жасаудың қарама - қайшы 
талаптары кезінде оңтайлы шешімдерді, екінші жағынан көлік ағынына ең аз 
кедергілерді табу керек. 

Бұл қарама-қайшылықтар әсіресе магистральдардың әрқайсысы 
бойынша адамдардың қарқынды ағынына, сондай-ақ оларды бір маршруттан 
екінші маршрутқа ауыстыруға байланысты аялдама пункттері қажет 
магистральдық жолдардың қиылысу аймағында байқалады. 

Аялдама пунктінің орнын таңдау кезінде мүмкіндігінше қамтамасыз 
етілуі тиіс негізгі шарттар::  

- осы көлік маршрутын пайдаланатын адамдардың негізгі ағынының 
қозғалыс қауіпсіздігінің кепілдігі; көлік ағындарының басым бағыттары үшін 
ең аз кедергі жасау; негізгі тартылыс объектілеріне жаяу жүру жолының 
қашықтығын қысқарту.  

Аялдама пункттері үшін орынды дұрыс таңдау басым жаяу 
жүргіншілер мен көлік ағындарының сипатын және тартылыс объектілерінің 
орналасуын зерттеу негізінде ғана жасалуы мүмкін. 

Рельссіз маршруттық жолаушылар көлігі үшін көп қатарлы қозғалыс 
болған кезде, өткелге баратын жолаушылардың қауіпсіздігін жолдардың 
қиылысы мен жаяу жүргіншілер өткелінің артында орналасқан 1-аялдама 
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қамтамасыз етеді (сурет. 24, а). Алайда, күшті тартылыс нысаны болған кезде 
2(сурет. 24. б) мысалы, сауда орталығының, қонақ үйдің немесе айқын 
көрінген ауысып отыратын жолаушылар ағынының (мысалы, АБ бағыты 
бойынша) аталған негізгі жағдайларды қамтамасыз ету үшін жолдарды кесіп 
өту алдында аялдама пунктінің орналасуы неғұрлым орынды болады. 

 
1-аялдама пункті; 2-тартылыс объектісі; АБ-ауысып отыратын жолаушылар 

ағынының бағыты 
 

24 сурет - Аялдама пункттерін орналастыру 
 
Маршруттық жолаушылар көлігі желілеріндегі аялдама пункттері 

арасындағы қашықтық елді мекендер шегінде автобустар, троллейбустар 
және трамвайлар үшін қабылдануы тиіс 400...600 м, экспресс автобустар мен 
жеңіл рельстер 800...1200 м.  

Нақты жағдайларда 100-ден кейін автобус аялдамаларының 
(троллейбустардың) орналасу мысалдары жиі кездеседі...200 м, бұл 
маршруттық жолаушылар көлігінің қосымша негізсіз кідірістеріне ғана емес, 
терең қалталары болмаған кезде көрші жолақтардағы көлік ағынының 
бұзылуына әкеледі. Мұндай жағдайларда жақын орналасқан екеуін біреуіне 
ауыстыра отырып, аялдама пункттерінің орналасуын қайта қарау керек. 

Жолы көшенің ортасына салынған трамвайдың аялдама пункттерін жол 
қозғалысы қауіпсіздігінің шарттары бойынша кесіп өту алдында орналастыру 
керек. Егер бұл ретте рельссіз маршруттық жолаушылар көлігінің аялдама 
пункттерін де орналастыру қажет болса, оларды трамвайдың аялдама 
пунктінен кемінде 30 м, ал қиылыстан 100 м дейінгі қашықтыққа алып тастау 
керек, бұл әсіресе қиылыста айтарлықтай оң бұрылысты көлік ағыны кезінде 
қажет.  

Егер қалалық қиылыстар аймағында жүріс бөлігін кеңейту мүмкін 
болса, автобус пен трамвайдың аялдама пунктін жалпы жаяу жүргіншілер 
өткелімен біріктіруге болады. Кейбір жағдайларда трамвай жолдары жолдың 
бір жағына жылжытылған кезде бір жаяу жүргіншілер өткелі қызмет 
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көрсететін рельсті және рельссіз маршруттық жолаушылар көлігінің 
бірлескен қону алаңы орнатылуы мүмкін. 

Егер магистральда әртүрлі деңгейдегі жаяу жүргіншілер өткелдері 
салынса, аялдама пункттері оларға барынша жақын болуы және ені бойынша 
жеткілікті тротуармен хабарлануы тиіс. Бұл ретте адамдардың жолдың жүру 
бөлігіне шығуын болдырмау үшін аялдама пунктіне кіреберістерде 
бағыттаушы қоршаулар орнатуға тура келеді. 

Егер автобустың (троллейбус, трамвай) және күту алаңының биіктігі 
арасындағы айырмашылық аз болса, жолаушыларды отырғызу мен түсірудің 
ыңғайлылығы мен жылдамдығы артады. Сондықтан Жолаушыларды түсіру 
және отырғызу тікелей тротуардан немесе жүру бөлігінің деңгейінен 0,2 
жоғары көтерілген арнайы қону алаңынан жүзеге асырылуы керек...0,3 м.  

Алаңның ені кемінде 1,5 болуы тиіс...3 м. Жолаушылар айналымы 
үлкен аялдама пункті үшін ол күтіп отырған және отырғызылатын 
жолаушылар ағынының болжамды тығыздығын есептеуге сәйкес ұлғайтылуы 
тиіс. 

Отырғызу алаңының (аялдама пункті алып жатқан тротуар аймағының) 
ұзындығы пайдаланылатын көлік құралдарының басым түріне және олардың 
қозғалыс жиілігіне сәйкес келуге тиіс.  

Сонымен, қозғалыс жиілігі 15 бірлік/сағ.дейінгі жеке автобустар мен 
троллейбустар үшін ұзындығы 15 м, жиілігі 15 бірлік/сағ. астам және басқа 
жағдайларда бір мезгілде екі көлік құралының келу мүмкіндігіне сену қажет 
болғанда ұзындығы 35-ке дейін ұлғайтылуы тиіс...40 м. 

Артикуляцияланған троллейбустар мен автобустарды пайдалану 
кезінде қону алаңының ең аз ұзындығы 20 м, ал бір уақытта тоқтайтын екі 
көлік құралына есептегенде - 45 м болуы керек. 

Автобустардың немесе троллейбустардың аялдама пунктінде жолдың 
ені бойынша орналасуы маңызды мәнге ие. Тоқтатылған көлік құралы көлік 
ағынының траекториясының өзгеруіне және оның жылдамдығының 
төмендеуіне кедергі келтіреді. Автомобиль жолдарындағы бақылаулар 
аялдамада тұрған автобустың жанынан өтіп бара жатқан көлік құралдарының 
траекториясының ауытқуы 70 жастан басталатынын көрсетті...Оған дейін 80 
м. Траекторияға әсер етудің жалпы аймағының ұзындығы 150 м-ден асады. 

Аялдамада тұрған автобустың (троллейбустың) көлік ағынына әсерін 
жою үшін ол көршілес жолақтың оң жақ жиегінен кемінде 1,5 м қашықтықта 
болуы керек. Сондықтан ені 4,2 м аялдамаларда кіру қалталарын жасаған жөн 
немесе жолдың жалпы көлемін осындай мөлшерге дейін кеңейткен жөн. 
Жергілікті жағдайлар әрдайым осындай тереңдіктің қалталарын 
ұйымдастыруға мүмкіндік бермейтіндіктен, кішігірім кеңейтулер 
қарастырылуы мүмкін. Олар автобустың көлік ағындарына әсерін толығымен 
жоймайды, бірақ жол жағдайын жақсартады. 

Аялдамада тұрған, оған келетін (тежейтін) және одан шығатын 
(жылдамдататын) маршруттық көлік құралының көлік ағынына әсерін азайту 
үшін өтпелі-жылдамдық жолақтары орнатылуы тиіс. Олардың ұзындығын 
осы магистральдағы көлік ағынының жылдамдығын, қозғалыс 
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қарқындылығын және жылжымалы құрамның динамикалық қасиеттерін 
ескере отырып анықтау керек. 

Әсіресе күрделі жағдай бірнеше бағыттар біріктіріліп, қозғалыс жиілігі 
жоғары болатын үлкен трансплантация түйіндерінде пайда болады. Бұл, 
мысалы, метро станцияларының жанында орналасқан маршруттық 
жолаушылар көлігінің соңғы нүктелеріне тән.  

Егер мұндай аялдама пункттері жүріс бөлігінде орналасса, жолаушылар 
отырғызуды күтіп тұрған кезектерге кедергі келтіретін жаяу жүргіншілер 
қозғалысы үшін де, маршруттық жолаушылар көлігінің жылжымалы 
құрамының жиналуына байланысты көлік ағындары үшін де елеулі 
қиындықтар туындайды.  

Бұл жағдайда ұтымды шешімге транзиттік қозғалыстан оқшауланған 
көшеден тыс станцияларды орнату жағдайында қол жеткізуге болады (сурет. 
25). Сонымен қатар, жолаушылар көлігін пайдаланатын адамдардың 
қауіпсіздігі едәуір артады. 

 

 
В-өту жолдарының ені 

25 сурет - Автобустардың көшеден тыс соңғы станциясының жабдығы: 
 
В өту жолдарының ені бір тұрған автобусты екіншісімен айналып өту 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 
Сур. 26-да жергілікті жолды кеңейтудегі әртүрлі бағыттар үшін 

аялдама пункттерінің қосарланған (параллель) орналасуы көрсетілген. 
Мұндай шешім жеткілікті аумақ болған кезде, әсіресе үлкен жолаушылар 
айналымы бар аялдамалар үшін және қарқынды қозғалыс магистралінде 
орналасқан төрт және одан да көп маршруттар үшін іске асырылуы мүмкін. 
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қарқындылығын және жылжымалы құрамның динамикалық қасиеттерін 
ескере отырып анықтау керек. 

Әсіресе күрделі жағдай бірнеше бағыттар біріктіріліп, қозғалыс жиілігі 
жоғары болатын үлкен трансплантация түйіндерінде пайда болады. Бұл, 
мысалы, метро станцияларының жанында орналасқан маршруттық 
жолаушылар көлігінің соңғы нүктелеріне тән.  

Егер мұндай аялдама пункттері жүріс бөлігінде орналасса, жолаушылар 
отырғызуды күтіп тұрған кезектерге кедергі келтіретін жаяу жүргіншілер 
қозғалысы үшін де, маршруттық жолаушылар көлігінің жылжымалы 
құрамының жиналуына байланысты көлік ағындары үшін де елеулі 
қиындықтар туындайды.  

Бұл жағдайда ұтымды шешімге транзиттік қозғалыстан оқшауланған 
көшеден тыс станцияларды орнату жағдайында қол жеткізуге болады (сурет. 
25). Сонымен қатар, жолаушылар көлігін пайдаланатын адамдардың 
қауіпсіздігі едәуір артады. 

 

 
В-өту жолдарының ені 

25 сурет - Автобустардың көшеден тыс соңғы станциясының жабдығы: 
 
В өту жолдарының ені бір тұрған автобусты екіншісімен айналып өту 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 
Сур. 26-да жергілікті жолды кеңейтудегі әртүрлі бағыттар үшін 

аялдама пункттерінің қосарланған (параллель) орналасуы көрсетілген. 
Мұндай шешім жеткілікті аумақ болған кезде, әсіресе үлкен жолаушылар 
айналымы бар аялдамалар үшін және қарқынды қозғалыс магистралінде 
орналасқан төрт және одан да көп маршруттар үшін іске асырылуы мүмкін. 

 

 
 

 
1-қону алаңы; 2-көлік құралы; 3-жаяу жүргіншілер өткелі 

 
26 сурет - Қос аялдама пункті 

 
Маршруттық жолаушылар көлігінің қарқынды қозғалысы үшін 

жолдағы әдеттегі қозғалыс жолағының өткізу қабілеттілігінен 
айырмашылығы, бұл көрсеткіш көбінесе аялдама пунктінің өткізу 
қабілетімен анықталады.  

Аялдама пунктінің өткізу қабілеті көлік құралдары: Ро біркелкі келген 
кезде аялдама пункті 1 сағат ішінде қызмет көрсете алатын жылжымалы 
құрам бірліктерінің ең көп саны ретінде айқындалады.п = 3600 / tо.п, қайда 
to.п-бір көлік құралының аялдама пункті аймағында болуының жалпы 
ұзақтығы, c: 

to.п = t1 + t2 + t3, мұндағы t1, t2, t3 - көлік құралының тиісінше аялдама 
пунктіне кіру маневріне, жолаушыларды отырғызуға-түсіруге, орнынан 
қозғауға және аялдама пунктін босатуға кететін уақыты. 

To уақытының құрамдас бөліктері.уақытты анықтау керек п 
автобустардың (троллейбустардың) және жолаушылар ағынының 
параметрлеріне ғана емес, сонымен қатар ауа-райына да байланысты. Қыста 
доңғалақтың жол жамылғысына ілінісу коэффициентінің күрт төмендеуімен 
T1 және t3 мәндері айтарлықтай артуы мүмкін. T3 уақытына көрші 
жолақтағы қозғалыс қарқындылығы да әсер етеді. 

Бақылаулар t2 мәндерінің ең тән диапазоны 15 екенін көрсетеді...30 
сек.  

Ро есептеу үшін.кейбір авторлар to қабылдайды.п = 30 сек, бұл ретте 
Ро.п-120 бірлік/сағ. Алайда, бұл мән Ро.п жоғары болып табылады.  

Іс жүзінде аялдама пункті 50 бірлік/сағ. артық жіберіп алмайды. Мұның 
негізгі себебі автобустардың біркелкі келмеуі болып табылады, осыған 
байланысты қосымша алдын ала тоқтату, содан кейін автобусты 
(троллейбусты) аялдамаға "тарту" қажеттілігі туындайды.  

Сонымен қатар, жолаушылар салоны толып кеткен кезде есіктерді 
жабудың қиындығына, жол қозғалысына басқа қатысушылардың 
кедергілеріне және т.б. байланысты қосымша кідірістер орын алуы мүмкін. 

Бір қозғалыс жолағында шағын қозғалыс интервалы бар бірнеше 
маршрут болған кезде (3...4 мин) аялдама пункттерін бөліп орналастыру 
қажет. Санкт-Петербургтегі автобус қызметін зерттеуге сәйкес, бір жерде 
орналасқан үш аялдамаға рұқсат етіледі.  
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Бұл жағдайда аялдама фронтының ұзындығы шамамен 100 м-ге дейін 
артады, ал автобустардың жалпы қозғалыс қарқындылығы 150 бірлік/сағ 
жетуі мүмкін.  

Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысының мұндай жоғары 
қарқындылығы аялдамада тұрған автобустармен (троллейбустармен) 
айналып өту нәтижесінде көрші жолақтың (және кейбір жағдайларда екі 
іргелес жолақтың) толық жүктелуіне әкеледі. Бұл құбылыс барлық 
жүргізушілерді аялдамадан кететін маршруттық көлік құралдарына жол 
беруге міндеттейтін Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы 
ережелерінің талаптарына байланысты ерекше сипатқа ие болады. 

Жолдардың жалпы өткізу қабілетін сақтау үшін аялдама пункттері 
аймағында жүру бөлігін жергілікті кеңейту (кіру қалталарын орнату) 
көзделуі немесе аялдама пункттері негізгі жүру бөлігінің шегінен толық 
шығарылуы қажет. 

 
1.3.10. Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысында 

басымдықты қамтамасыз ету 
Көлік ағындарының қарқындылығы артқан кезде маршруттық 

жолаушылар көлігінің жылдамдығы мен қауіпсіздігін арттыру міндеті 
ерекше өзекті және сонымен бірге шешу қиынға соғады. Оны шешу 
қамтамасыз етілетін маршруттық көлік құралдарына белгілі бір 
артықшылықтар беруді талап етеді: 

- ҚР СТ 1125-2002 "жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық 
құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар" және ГОСТ Р 52282 
"жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол 
бағдаршамдары. Түрлері және негізгі параметрлері. Жалпы техникалық 
талаптар. Бағдаршамдық реттеудің арнайы белгілерімен және құралдарымен 
" сынау әдістері; 

- қиылыстардағы бағдаршамдық реттеу циклінде басымдықты 
енгізумен; 

- қоғамдық көлік маршруттары өтетін жолдарда қалған көлік 
құралдары үшін жекелеген шектеулер енгізу; 

- көлік құралдарының қалған түрлерінің жүруіне тыйым салынатын 
маршруттық жолаушылар көлігінің қозғалысы үшін жолақ бөлумен 
(маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысының жолақтары) 
қамтамасыз етіледі. 

Жол ережелері мен мемлекеттік стандарттар маршруттық көліктерге 
бірқатар артықшылықтарды ұсынады: 

- тыйым салу белгілерінің әрекеттерін қолданбайды 3.1 - 3.3; 3.18.1; 
3.18.2; 3.19; 3.27, сондай - ақ белгіленген бағыттар бойынша қозғалатын 
жалпы пайдаланымдағы көлік құралдарына 4.1.1-4.1.6. Бұл қозғалыс 
ұйымдастырушыларына жалпы қолданыстағы жолаушылар көліктерін басқа 
көлік түрлеріне жабық бағыттар мен жолдармен өткізуге мүмкіндік береді; 

- рельсті емес көліктермен реттелмейтін қиылыстарда жүру кезінде 
трамвайға басымдық беріңіз; 
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Бұл жағдайда аялдама фронтының ұзындығы шамамен 100 м-ге дейін 
артады, ал автобустардың жалпы қозғалыс қарқындылығы 150 бірлік/сағ 
жетуі мүмкін.  

Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысының мұндай жоғары 
қарқындылығы аялдамада тұрған автобустармен (троллейбустармен) 
айналып өту нәтижесінде көрші жолақтың (және кейбір жағдайларда екі 
іргелес жолақтың) толық жүктелуіне әкеледі. Бұл құбылыс барлық 
жүргізушілерді аялдамадан кететін маршруттық көлік құралдарына жол 
беруге міндеттейтін Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы 
ережелерінің талаптарына байланысты ерекше сипатқа ие болады. 

Жолдардың жалпы өткізу қабілетін сақтау үшін аялдама пункттері 
аймағында жүру бөлігін жергілікті кеңейту (кіру қалталарын орнату) 
көзделуі немесе аялдама пункттері негізгі жүру бөлігінің шегінен толық 
шығарылуы қажет. 

 
1.3.10. Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысында 

басымдықты қамтамасыз ету 
Көлік ағындарының қарқындылығы артқан кезде маршруттық 

жолаушылар көлігінің жылдамдығы мен қауіпсіздігін арттыру міндеті 
ерекше өзекті және сонымен бірге шешу қиынға соғады. Оны шешу 
қамтамасыз етілетін маршруттық көлік құралдарына белгілі бір 
артықшылықтар беруді талап етеді: 

- ҚР СТ 1125-2002 "жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық 
құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар" және ГОСТ Р 52282 
"жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол 
бағдаршамдары. Түрлері және негізгі параметрлері. Жалпы техникалық 
талаптар. Бағдаршамдық реттеудің арнайы белгілерімен және құралдарымен 
" сынау әдістері; 

- қиылыстардағы бағдаршамдық реттеу циклінде басымдықты 
енгізумен; 

- қоғамдық көлік маршруттары өтетін жолдарда қалған көлік 
құралдары үшін жекелеген шектеулер енгізу; 

- көлік құралдарының қалған түрлерінің жүруіне тыйым салынатын 
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(маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысының жолақтары) 
қамтамасыз етіледі. 

Жол ережелері мен мемлекеттік стандарттар маршруттық көліктерге 
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- барлық жүргізушілерді елді мекендердегі белгіленген аялдамалардан 
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Реттелетін қиылыста маршруттық көлік құралдарын өткізу үшін: 
- қоғамдық көлік жүретін жолдар бойынша қозғалыс басымдығын 

ескере отырып есептелген реттеудің арнайы параметрлері мен үйлестіру 
режимдері ; ; 

- қиылысқа жақындап келе жатқан көлік құралын сәйкестендіруге 
байланысты белсенді әдістер. 

Басымдық берудің белсенді әдістерін іске асыру үшін бағдаршам 
объектісі ортақ пайдаланылатын көлікті сәйкестендіретін арнайы 
датчиктермен жабдықталуға тиіс. 

Қозғалысқа рұқсат беретін бағдаршам сигналын қосу үшін шартты 
және шартсыз рұқсаттама пайдаланылуы мүмкін.  

Шартсыз болған кезде бағдаршамның рұқсат етілмеген сигналы 
қиылысатын бағыттағы жағдайға қарамастан, қоғамдық көліктің тоқтаусыз 
қозғалысын қамтамасыз ету есебімен қосылады.  

Шартты рұқсат барлық бағыттардағы жағдайды бағалауды және 
қозғалыстың басқа қатысушыларына кедергі жасамай немесе ең аз кедергі 
келтірместен бағдаршамның жасыл сигналын қосудың жақын уақытын 
іздеуді қарастырады. 

Маршруттық жолаушылар көлігінің кідірістерін болдырмауға және 
оның қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға бағытталған шектеулер әр түрлі болуы 
мүмкін. Сонымен, осы мақсатта барлық басқа көлік құралдарына, егер оның 
алдында аялдама пункті болса, қиылыста оңға бұрылуға тыйым салынуы 
мүмкін.  

Маршруттық жолаушылар көлігінің қарқынды қозғалысының 
жекелеген учаскелерінде белгілердің көмегімен басқа көлік құралдарының 
тоқтауына немесе тұрағына қосымша тыйым салуға болады. Автобус 
маршруттары өтетін жолдар мен жол қиылыстары "басты жол"белгілерімен 
белгіленуі мүмкін. 

Маршруттық көлік құралдарының өтуін жеделдетудің тиімді әдісі 
басқа көлік құралдарының жүруіне тыйым салынған арнайы жолақты бөлу 
болып табылады. Ол үшін нақты жағдайларға байланысты жолдың бірінші 
(тротуарға жақын) жолағын да, жолдың ортаңғы немесе сол жақ шеткі 
жолағын да бөлуге болады. 

Жекелеген жағдайларда автобустардың трамвайдың аялдама алаңдарын 
бірлесіп пайдалану мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. Автобус қозғалысы 
үшін оң жақ жолақты таңдау, шын мәнінде, аялдаманың және тұрақтың осы 
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жағында толық тыйым салуды білдіреді, сонымен қатар оңға бұрылуды 
қиындатады.  

Сондықтан автобустардың қозғалысына арналған жолақ олардың 
жекелеген учаскелердегі жоғары маневрлігін ескере отырып, сол жақ шеткі 
қатарда бөлінуі мүмкін (үлкен ұзындықтағы аялдамалар арасындағы 
аралықтарда). 

Маршруттық жолаушылар көлігі үшін жолақты бөлудің орындылығын 
бағалау үшін салыстырмалы өткізу қабілеттілігінің критерийі қолданылуы 
мүмкін, оның мәні О. в. Поповтың ұсынысы бойынша бірліктен көп болуы 
керек.: 

    ,/111 qQnSK    
мұндағы Sl-жолдың бір жолағының өткізу қабілеті, бірлік/сағ; ε - Көлік 

құралдарын жүру бөлігінің ені бойынша бөлу коэффициенті; п - аралықтағы 
қозғалыс жолақтарының Саны; Q - аралықтағы қозғалыс қарқындылығы, 
бірлік/сағ; q - маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысының қарқындылығы, 
бірлік / сағ. 

Шет елдердің тәжірибесін зерттеу маршруттық жолаушылар көлігінің 
жылдам қозғалысын қамтамасыз етуге көп көңіл бөлінетінін көрсетеді. Бұл 
үшін аталған барлық іс-шаралар, оның ішінде қалыптасқан көлік 
жағдайының нәтижесінде маршруттық жолаушылар көлігінің айтарлықтай 
кідірісі және қатынас жылдамдығының төмендеуі байқалатын учаскелерде 
оқшауланған жолақтарды бөлу әртүрлі үйлесімде пайдаланылады. 

Мысал ретінде Германияның 25 қаласының тәжірибесін жалпылау 
нәтижелері келтірілген, онда маршруттық автобустарға арналған 102 арнайы 
жолақ зерттелген. Бұл жолақтардың 52% - ының ұзындығы небары 100-ге 
жеткені тән...400 м жолақтың ені 2,5...5,5 м. Бұл жолақ жолдың бүкіл 
ұзындығы бойынша емес, әсіресе шамадан тыс жүктелген учаскелерінде ғана 
бөлінетіндігін көрсетеді.  

Орналасқан жері бойынша бөлінген жолақтар мынадай деректермен 
сипатталады: 

- оң жақ шеткі - 43 %; 
- орташа-13 %; 
- трамвай жолдарымен жүру - 29%. 
Жергілікті басымдық құру немесе магистральдың айтарлықтай 

ұзындығынан жолақ бөлу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін жол 
қозғалысына тиісті зерттеулер жүргізілуі және олардың негізінде 
қабылданатын шешімнің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау 
жасалуы тиіс.  

Маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысын енгізу 
орындылығының өлшемі маршруттық жолаушылар көлігі мен жеңіл 
автомобильдердің толтырылуын ескере отырып, жол желісінің қаралып 
отырған учаскесінде қозғалысқа қатысушылардың жалпы уақыт 
шығындарын қысқарту болып табылады. 
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1.3.11 Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша автокөлік 
ұйымының жұмысын ұйымдастыру 

1.3.11.1 Автокөлік ұйымының қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету қызметі 

Автокөлік Ұйымының Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жүйесінде тасымалдау процесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер мен жекелеген адамдардың қызметі басқару объектісі болып 
табылады, ал басқарылатын шама - әртүрлі көрсеткіштермен өлшенетін 
қамтамасыз етілетін қозғалыс қауіпсіздігінің деңгейі: ЖКО саны, көлік 
құралдарының 1 млн.км жүрісіне немесе 10 млн. жол жүрісіне қаза тапқандар 
мен жараланғандар саны.- км (автокөлік ұйымының кінәсінен бөлек), КБЗ 
апаттылық коэффициенттері, квин кінәлілік коэффициенттері. 

Автокөлік ұйымының өндірістік деңгейдегі қозғалыс қауіпсіздігін 
басқару субъектісі ретіндегі макроқұрылымының моделі кіру сигналдарын 
(талаптарын) шығу сигналдарына түрлендіру технологиясын қамтитын 
күрделі жүйе болып табылады (оларды түрлендіру нәтижесі және соңғы 
түрінде - автокөлік ұйымындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
деңгейі). Мұндай модельдің схемасы жүйелік тәсіл тұрғысынан схемаға 
сәйкес келеді және жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша қызметті қамтамасыз 
етудің ішкі жүйелерін қамтиды: осы қызметті, кадрлық, ақпараттық, 
нормативтік-техникалық, нормативтік-құқықтық және басқа да қолдауды 
қамтамасыз ететін жабдықтар. 

Автокөлік ұйымындағы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жүйесіндегі әрбір жеке қызмет моделінің құрылымы жалпы түрдегі жол 
қозғалысы қауіпсіздігін басқару жүйесіне қосымшадағы жүйелік басқару 
объектісіне әсер ету ретінде қажеттіліктерді (атап айтқанда, автокөлік 
ұйымындағы жол қозғалысы қауіпсіздігінің мақсатты деңгейін қамтамасыз 
ету)басқарудың қажетті нәтижесін өлшегіштер ретінде жүйенің тиісті 
мақсаттары мен жұмыс көрсеткіштерінің массивтеріне айналдыру арқылы 
ұсынылады.  

Жол қозғалысы қауіпсіздігіне байланысты әрбір қызметкердің 
лауазымдық нұсқаулығында көрсетілген автокөлік ұйымының әрбір 
бөлімшесінің функционалдық қызметі басқарылатын объектілер ретінде 
әрекет етеді. 

Кез келген қызметте басқарылу принципі жүйеде кері байланыс 
арналарының (ұйымдағы өлшеу және бақылау кіші жүйесі) болуымен 
қамтамасыз етіледі, олар салыстыру элементімен (ЭС) жиынтықта кіріс және 
шығыс сигналдарының арасындағы айырмашылықты жоятын басқару 
объектісіне (ОУ) әсер ету бағдарламасын әзірлеуді қамтамасыз етеді. 

Сигналдар материалдық, ақпараттық, ақшалай және басқа ағындар 
болып табылады.  

Кіріс сигналдары-бұл жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру жөніндегі 
іс-шаралар, оған командалар (стратегиялар, өкімдер, нұсқаулықтар, 
бұйрықтар), ресурстар (материалдық және қаржылық салымдар) және т. б. 
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кіреді. Сыртқы сигналдар әртүрлі қауіп факторларын, техникалық 
құралдардың жетілмегендігін, басқару объектісінің тұрақсыздығын және т. б.  

Шығу сигналдары-бұл функционалдық процестер нәтижелерінің 
көрсеткіштер жүйесі (аралық координаттар) және субъект қамтамасыз ететін 
жол қозғалысы қауіпсіздігінің деңгейі. 

Жүйелік талдау, қозғалыс қауіпсіздігін зерттеу және тиісті шешімдерді 
әзірлеу кезінде автокөлік ұйымының барлық қызметін, бірақ ең алдымен жол 
қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер ететіндерді егжей-тегжейлі қарау қажет.  

Мұндай қызмет мыналарды қамтуы керек:  
- жүргізуші - автомобиль - жол-орта жүйесінің элементі ретінде 

жүргізушілердің сенімділігін қамтамасыз ету;  
- ұйымның техникалық ішкі жүйелеріне қызмет көрсететін 

персоналдың біліктілік деңгейін оларға қойылатын талаптар деңгейінде 
ұстау;  

- жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, көлік 
құралдарының және парктің өндірістік базасының техникалық құралдарының 
техникалық жай-күйін бақылау жөніндегі қызмет;  

- жол жағдайлары туралы уақтылы ақпаратты зерделеу және алу 
жөніндегі қызмет;  

– жүйе элементтерінің сәйкестігін жоспарлау, басқару және бақылау 
қызметі жүргізуші - автомобиль - жол-Орта жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету шарттары және осы үшін пайдаланылатын техникалық 
құралдар. 

Барлық осы ішкі жүйелердің функционалдық ерекшеліктері автокөлік 
ұйымындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің көптеген 
факторларын құрайды. Автокөлік ұйымының қозғалыс қауіпсіздігі деңгейін 
басқару ресми түрде осы факторларға әсер ету арқылы жүзеге асырылады. 

Қызметтің құрылымын, жеке ішкі жүйелердің функцияларын 
формализациялау көлік қызметін ұйымдастырудағы байқалған 
кемшіліктермен байланысты болуы мүмкін ерекше жағдайлардың - 
жазатайым оқиғалардың себептерін бағалауға формальды түрде жүгінуге 
мүмкіндік береді. 

Автокөлік ұйымында жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі негізгі нормативтік құжаттар "жол жүрісі қауіпсіздігі туралы" заң, 
жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарда жол 
жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ереже болып табылады. 

Осы Ереженің талаптары жолаушылар мен жүктерді автомобиль және 
қалалық электр көлігімен тасымалдауды жүзеге асыратын, ұйымдық-
құқықтық нысандары мен меншік нысандарына қарамастан, аумақта 
орналасқан барлық ұйымдар үшін, сондай-ақ осы ұйымдардың жүргізушілері 
мен кәсіпкер жүргізушілер үшін міндетті. 

Автокөлік ұйымында жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін жауапкершілік оның басшысына не 
көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты 
лауазымға тағайындалған атқарушы басшыға немесе маманға жүктеледі. 
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кіреді. Сыртқы сигналдар әртүрлі қауіп факторларын, техникалық 
құралдардың жетілмегендігін, басқару объектісінің тұрақсыздығын және т. б.  

Шығу сигналдары-бұл функционалдық процестер нәтижелерінің 
көрсеткіштер жүйесі (аралық координаттар) және субъект қамтамасыз ететін 
жол қозғалысы қауіпсіздігінің деңгейі. 

Жүйелік талдау, қозғалыс қауіпсіздігін зерттеу және тиісті шешімдерді 
әзірлеу кезінде автокөлік ұйымының барлық қызметін, бірақ ең алдымен жол 
қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер ететіндерді егжей-тегжейлі қарау қажет.  

Мұндай қызмет мыналарды қамтуы керек:  
- жүргізуші - автомобиль - жол-орта жүйесінің элементі ретінде 

жүргізушілердің сенімділігін қамтамасыз ету;  
- ұйымның техникалық ішкі жүйелеріне қызмет көрсететін 

персоналдың біліктілік деңгейін оларға қойылатын талаптар деңгейінде 
ұстау;  

- жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, көлік 
құралдарының және парктің өндірістік базасының техникалық құралдарының 
техникалық жай-күйін бақылау жөніндегі қызмет;  

- жол жағдайлары туралы уақтылы ақпаратты зерделеу және алу 
жөніндегі қызмет;  

– жүйе элементтерінің сәйкестігін жоспарлау, басқару және бақылау 
қызметі жүргізуші - автомобиль - жол-Орта жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету шарттары және осы үшін пайдаланылатын техникалық 
құралдар. 

Барлық осы ішкі жүйелердің функционалдық ерекшеліктері автокөлік 
ұйымындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің көптеген 
факторларын құрайды. Автокөлік ұйымының қозғалыс қауіпсіздігі деңгейін 
басқару ресми түрде осы факторларға әсер ету арқылы жүзеге асырылады. 

Қызметтің құрылымын, жеке ішкі жүйелердің функцияларын 
формализациялау көлік қызметін ұйымдастырудағы байқалған 
кемшіліктермен байланысты болуы мүмкін ерекше жағдайлардың - 
жазатайым оқиғалардың себептерін бағалауға формальды түрде жүгінуге 
мүмкіндік береді. 

Автокөлік ұйымында жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі негізгі нормативтік құжаттар "жол жүрісі қауіпсіздігі туралы" заң, 
жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарда жол 
жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ереже болып табылады. 

Осы Ереженің талаптары жолаушылар мен жүктерді автомобиль және 
қалалық электр көлігімен тасымалдауды жүзеге асыратын, ұйымдық-
құқықтық нысандары мен меншік нысандарына қарамастан, аумақта 
орналасқан барлық ұйымдар үшін, сондай-ақ осы ұйымдардың жүргізушілері 
мен кәсіпкер жүргізушілер үшін міндетті. 

Автокөлік ұйымында жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін жауапкершілік оның басшысына не 
көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты 
лауазымға тағайындалған атқарушы басшыға немесе маманға жүктеледі. 

 
 

Қажетті өндірістік-техникалық, кадрлық және нормативтік-әдістемелік 
базасы жоқ ұйымдар, сондай-ақ жүргізуші-кәсіпкерлер қажетті базасы бар 
және тиісті жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар ұйымдармен жасалған 
шарттар негізінде осы Ережеде белгіленген талаптар мен нормалардың 
орындалуын қамтамасыз етеді. 

Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес автомобиль 
тасымалдары саласында Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтің негізгі түрлері қамтамасыз ету кешендеріне бөлінеді: 

- жүргізуші құрамының кәсіби сенімділігі; 
- Көлік құралдарын техникалық жарамды күйде ұстау; 
- жолаушылар мен жүктерді тасымалдаудың қауіпсіз жағдайлары. 
Жол жүрісі қауіпсіздігін арттыру жөніндегі іс-әрекеттерді қаралатын 

жүйе субъектісінің ұйымдық құрылымына сәйкес бағыттар бойынша 
айқындаған жөн.  

Жүйенің кез келген элементінің (құрылымының, бөлімінің, автокөлік 
ұйымы маманының) өз функцияларын орындамауы жүйенің жол қозғалысы 
қауіпсіздігінің нормативтік деңгейін қамтамасыз ете алмауымен тең. 

 
1.3.11.2. Жүргізушілердің сенімділігін қамтамасыз ету 
Жүргізушілердің кәсіби шеберлігін арттыру Жол жүрісі қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін қажетті кезеңділіктегі сабақтарды ұйымдастыру 
арқылы, бірақ тиісті оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша жылына 
кемінде 1 рет жүргізушілермен жыл сайынғы сабақтар ұйымдастыру арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын 
кәсіпорындарда, мекемелерде, ұйымдарда жол жүрісі қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету туралы ережеде жүргізушілермен нұсқама жүргізу және 
автокөлік ұйымында кіріспе нұсқама журналының және жүргізушілерді 
маршруттағы қозғалыс және жұмыс шарттары туралы ақпаратпен 
қамтамасыз ететін нұсқама журналының болуы регламенттелген. 

Кіріспе нұсқама жүргізушілерді жұмысқа қабылдау кезінде жүргізіледі 
және автокөлік ұйымында тасымалдауды және тиеу-түсіру жұмыстарын 
орындау шарттарының ерекшеліктері, тасымалдау маршруттары, жол жүрісі 
қауіпсіздігі жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру 
мәселелері туралы ақпаратты қамтиды. Кіріспе нұсқаманы ұйым басшысы 
немесе қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі жұмысқа жауапты болып 
тағайындалған маман жүргізеді. 

Рейс алдындағы (күнделікті) нұсқама жол жүрісі жағдайлары және 
қауіпті учаскелердің болуы (жолдың ерекшеліктері, темір жол өтпелерінің, 
жол өткізгіштерінің, адамдар көп жиналатын орындардың болуы), 
метеожағдайлар, жүргізушілердің еңбек және демалыс режимдері, отын құю, 
демалу және тамақ ішу орындары, көлік құралдарын қою және күзету тәртібі 
туралы ақпаратты қамтиды. Рейс алдындағы нұсқаманы диспетчер 
жүргізушілерді желіге шығарар алдында жүргізеді. 
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Мерзімді нұсқама ай сайын өткізіледі және жүргізушілердің 
жұмысына, қиын жағдайлар, ЖКО туындаған кездегі жүргізушінің іс-
әрекеттеріне, ұрлыққа қарсы және өртке қарсы шараларды жүзеге асыруға 
қатысты жаңа нормативтік құжаттар туралы мәліметтерді қамтуға тиіс. 

Маусымдық нұсқаманы қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің қызметкері 
жылына 2 рет жүргізеді және әртүрлі жағдайларда көлік құралдарын қауіпсіз 
басқарудың ерекшеліктері, Көлік және өтпелі ағындардың өзгеруі, ЖКО 
талдау туралы ақпаратты қамтиды. 

Арнайы нұсқама жүргізушіні іссапарға, алыс рейске, негізгі базадан 
тыс жұмысқа, балаларды, ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді 
тасымалдау кезінде, тасымалдау маршруты немесе жүктің сипаты өзгерген 
кезде жүргізіледі. Арнайы нұсқаманы пайдалану қызметінің қызметкерлері 
жүргізеді. 

Жоспардан тыс нұсқама жүргізуші құрамына жеткізілуі қажет 
нормативтік құқықтық құжаттардағы өзгерістер туралы, көлік құралдарының 
қозғалыс маршруты аймағындағы дүлей апаттар, жол-көлік немесе 
экологиялық оқиғалар туралы ақпаратты, ЖКО, автомобиль көлігіндегі 
апаттар және т. б. мән-жайлары мен себептерін талдауды қамтиды. 
Жоспардан тыс нұсқаманы қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің қызметкерлері 
жүргізеді. 

Күнделікті нұсқаулықтан басқа нұсқаманың барлық түрлеріне реттік 
нөмір беріле отырып, автокөлік ұйымының басшысы бекіткен нұсқаулықтар 
әзірленуі тиіс. 

Автокөлік ұйымында көрсетілген нұсқамаларды жүргізу туралы 
мәліметтерді есепке алу жүзеге асырылуы тиіс. Сабақ курсынан өткені және 
сынақ тапсырғаны туралы мәліметтер жүргізушінің жеке карточкасына 
енгізіледі. 

Ұйым сынақ тапсырмаған жүргізушіні желіде өз бетінше жұмыс істеуге 
жібермеуге құқылы. Өз бетінше жұмысқа жіберілмеген жүргізуші оның 
келісімімен басқа жұмыстарға ауыстырылады. Ауыстыру мүмкін болмаған 
жағдайда жүргізуші қолданыстағы еңбек туралы заңнамаға сәйкес жұмыстан 
шығарылуға жатады. 

 
1.3.11.3. Автокөлік ұйымындағы қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің әдістемелік және техникалық құралдары 
Автокөлік ұйымындағы ЖКО-ның алдын алу жөніндегі әдістемелік 

орталық 50-ден астам жүргізуші жұмыс істейтін автокөлік ұйымында 
ұйымдастырылуы тиіс қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі кабинет болып 
табылады.  

Жүргізушілер саны аз ұйымда диспетчерлік бөлімге жақын орналасқан 
қозғалыс қауіпсіздігі бойынша стенд болуы қажет. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінің жұмысына тікелей ұйымдастырушы 
және жауапты қозғалыс қауіпсіздігі бөлімінің бастығы (аға инженер, 
инженер) болып табылады. 

Кабинетті жинақтауға жауапты ұйым басшысы болып табылады. 



99
 

 

Мерзімді нұсқама ай сайын өткізіледі және жүргізушілердің 
жұмысына, қиын жағдайлар, ЖКО туындаған кездегі жүргізушінің іс-
әрекеттеріне, ұрлыққа қарсы және өртке қарсы шараларды жүзеге асыруға 
қатысты жаңа нормативтік құжаттар туралы мәліметтерді қамтуға тиіс. 

Маусымдық нұсқаманы қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің қызметкері 
жылына 2 рет жүргізеді және әртүрлі жағдайларда көлік құралдарын қауіпсіз 
басқарудың ерекшеліктері, Көлік және өтпелі ағындардың өзгеруі, ЖКО 
талдау туралы ақпаратты қамтиды. 

Арнайы нұсқама жүргізушіні іссапарға, алыс рейске, негізгі базадан 
тыс жұмысқа, балаларды, ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді 
тасымалдау кезінде, тасымалдау маршруты немесе жүктің сипаты өзгерген 
кезде жүргізіледі. Арнайы нұсқаманы пайдалану қызметінің қызметкерлері 
жүргізеді. 

Жоспардан тыс нұсқама жүргізуші құрамына жеткізілуі қажет 
нормативтік құқықтық құжаттардағы өзгерістер туралы, көлік құралдарының 
қозғалыс маршруты аймағындағы дүлей апаттар, жол-көлік немесе 
экологиялық оқиғалар туралы ақпаратты, ЖКО, автомобиль көлігіндегі 
апаттар және т. б. мән-жайлары мен себептерін талдауды қамтиды. 
Жоспардан тыс нұсқаманы қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің қызметкерлері 
жүргізеді. 

Күнделікті нұсқаулықтан басқа нұсқаманың барлық түрлеріне реттік 
нөмір беріле отырып, автокөлік ұйымының басшысы бекіткен нұсқаулықтар 
әзірленуі тиіс. 

Автокөлік ұйымында көрсетілген нұсқамаларды жүргізу туралы 
мәліметтерді есепке алу жүзеге асырылуы тиіс. Сабақ курсынан өткені және 
сынақ тапсырғаны туралы мәліметтер жүргізушінің жеке карточкасына 
енгізіледі. 

Ұйым сынақ тапсырмаған жүргізушіні желіде өз бетінше жұмыс істеуге 
жібермеуге құқылы. Өз бетінше жұмысқа жіберілмеген жүргізуші оның 
келісімімен басқа жұмыстарға ауыстырылады. Ауыстыру мүмкін болмаған 
жағдайда жүргізуші қолданыстағы еңбек туралы заңнамаға сәйкес жұмыстан 
шығарылуға жатады. 

 
1.3.11.3. Автокөлік ұйымындағы қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің әдістемелік және техникалық құралдары 
Автокөлік ұйымындағы ЖКО-ның алдын алу жөніндегі әдістемелік 

орталық 50-ден астам жүргізуші жұмыс істейтін автокөлік ұйымында 
ұйымдастырылуы тиіс қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі кабинет болып 
табылады.  

Жүргізушілер саны аз ұйымда диспетчерлік бөлімге жақын орналасқан 
қозғалыс қауіпсіздігі бойынша стенд болуы қажет. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінің жұмысына тікелей ұйымдастырушы 
және жауапты қозғалыс қауіпсіздігі бөлімінің бастығы (аға инженер, 
инженер) болып табылады. 

Кабинетті жинақтауға жауапты ұйым басшысы болып табылады. 
 

 

Кабинеттің жабдықталуы осы автокөлік ұйымының бейініне және 
жұмысының басым жағдайларына сәйкес келуі тиіс. 

Қазіргі уақытта қозғалыс қауіпсіздігі кабинетін ұйымдастыру және 
оның жұмысы қозғалыс қауіпсіздігі кабинеттерін жабдықтау және олардың 
жұмысын ұйымдастыру жөніндегі ережемен реттеледі. Мемлекеттік 
автомобиль көлігі ғылыми-зерттеу институты. 

Ережеде кабинеттің көлемі мен жабдықталуы, оның 
экспозицияларының мазмұны және жұмысты ұйымдастыру бойынша негізгі 
талаптар көрсетілген. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінің жабдығы техникалық құралдарды 
(плакаттарды, кино - және бейнематериалдарды) және жүргізушілердің 
біліктілігін арттыру бойынша сабақтар өткізуге арналған аспаптарды 
(Оқытудың техникалық құралдарын), оқыту сапасы мен бағасын 
(бағдарламаланған оқыту аспаптары мен компьютерлер) және оның 
нәтижелерін қамтуға, сондай-ақ жүргізушілердің психофизиологиялық 
параметрлерін бақылау және жаттықтыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге 
(тренажерлар) тиіс. 

Кабинеттің ең аз ауданы мен оқу орындарының ұсынылған мәндері 
Кестеде келтірілген. 4. 

 
4 кесте - Қауіпсіздік кабинеті мөлшерінің жүргізушілер санына тәуелділігі 

Кәсіпорындағы 
жүргізушілер саны, адам 

Кабинеттегі оқу 
орындарының саны Үй-жайдың ауданы, м2 

11-ге дейін 10-15 25...38 
151 - 300 15-20 38...50 
301 - 500 20/25 50...62 
501 - 600 25/30 62...75 

 
Автокөлік ұйымындағы жүргізушілер саны кестеде көрсетілген 

орындар санына 600 адамнан артық болған кезде. 4, әрбір 100 адамға екеуін 
қосу керек, бұл ретте қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінің ауданы бір орынға 2,5 
м2 арақатынасына қарай ұлғаяды. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинеті үш бөлім бойынша ұсынылған көрнекі 
ақпаратпен қамтамасыз етіледі: 

- оқу-әдістемелік; 
- анықтамалық-ақпараттық; 
- үгіт-насихат. 
Оқу-әдістемелік бөлімде автокөлік ұйымының жүргізушілері мен басқа 

да қызметкерлерін оқыту және білімін бақылау бойынша материалдар болуы 
тиіс: 

- жол қозғалысы ережелерін; 
- автокөлік Ұйымының көлік құралдарын техникалық пайдалану 

ережелері; 
- лауазымдық нұсқаулықтар; 
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-жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша нормативтік-әдістемелік 
құжаттар; 

- әдеттегі қауіпті жағдайлардағы жүргізушілердің әрекеттері туралы 
ұсыныстар; 

- ұтымды қозғалыс режимдері ; ; 
- жүргізуші еңбегінің психофизиологиялық негіздері; 
- жүргізушінің жұмыс орнына қойылатын санитарлық-гигиеналық 

талаптар; 
- кәсіпорынның көлік құралдары жұмысының негізгі бағыттарындағы 

жол жағдайлары мен қозғалыс режимдері ; ; 
-автокөлік ұйымының жылжымалы құрамының құрылғылары, 

конструктивтік ерекшеліктері және техникалық-пайдалану сипаттамалары; 
- техникалық жай-күйі қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін көлік 

құралының тораптары мен агрегаттарына қызмет көрсету, Бақылау тәртібі; 
- ЖКО-дан зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

көрсету. 
Анықтамалық-ақпараттық бөлім: 
- автокөлік ұйымы маршруттарының карта-схемалары; 
- апаттылық және көлік тәртібінің жай-күйін талдау; 
- автокөлік ұйымының бағыттарындағы теміржол өтпелерінің және 

басқа да қауіпті учаскелердің схемалары; 
- талдау және олардың туындау себептері бар типтік ЖКО схемалары; 
- қала, облыс карталары, жүктерді жаппай тасымалдау 

маршруттарының схемалары; 
- жол-көлік оқиғаларын талдау, құқықтық мәселелер және т. б. туралы 

әдебиеттер.; 
- кино және бейнефильмдер, жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша 

слайдтар. 
Үгіт-насихат бөлімінде үздік жүргізушілердің жұмыс тәжірибесін 

көрсететін материалдар, конкурстар, айлықтар, үгіт жарыстары, қозғалыс 
қауіпсіздігі бойынша викториналар, ұрандар, плакаттар, ақпараттық парақтар 
және басқа да көрнекі материалдар ұсынылуы керек.  

Бөлімде, атап айтқанда, мыналар болуы керек: 
- апатсыз жұмысы үшін марапатқа ие болған жүргізушілер туралы 

ақпарат; 
- "қозғалыс қауіпсіздігі үшін" конкурстарының қатысушылары мен 

жеңімпаздары туралы мәліметтер»; 
- жүргізу шеберлігі бойынша жарыстардың нәтижелері; 
- колонналар, бригадалар жарысының қорытындысы туралы ақпарат; 
- алкогольге қарсы насихат. 
Ұсынылған материал мәнерлі, көркем, қысқа болуы тиіс; 

экспозициялардың көпшілігі жүйелі түрде жаңартылуға жатады; көрнекі үгіт 
материалдары, әдетте, автокөлік ұйымының аумағында, диспетчерлік 
пункттерде және т. б. орналастырылады. 
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-жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша нормативтік-әдістемелік 
құжаттар; 

- әдеттегі қауіпті жағдайлардағы жүргізушілердің әрекеттері туралы 
ұсыныстар; 

- ұтымды қозғалыс режимдері ; ; 
- жүргізуші еңбегінің психофизиологиялық негіздері; 
- жүргізушінің жұмыс орнына қойылатын санитарлық-гигиеналық 

талаптар; 
- кәсіпорынның көлік құралдары жұмысының негізгі бағыттарындағы 

жол жағдайлары мен қозғалыс режимдері ; ; 
-автокөлік ұйымының жылжымалы құрамының құрылғылары, 

конструктивтік ерекшеліктері және техникалық-пайдалану сипаттамалары; 
- техникалық жай-күйі қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін көлік 

құралының тораптары мен агрегаттарына қызмет көрсету, Бақылау тәртібі; 
- ЖКО-дан зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

көрсету. 
Анықтамалық-ақпараттық бөлім: 
- автокөлік ұйымы маршруттарының карта-схемалары; 
- апаттылық және көлік тәртібінің жай-күйін талдау; 
- автокөлік ұйымының бағыттарындағы теміржол өтпелерінің және 

басқа да қауіпті учаскелердің схемалары; 
- талдау және олардың туындау себептері бар типтік ЖКО схемалары; 
- қала, облыс карталары, жүктерді жаппай тасымалдау 

маршруттарының схемалары; 
- жол-көлік оқиғаларын талдау, құқықтық мәселелер және т. б. туралы 

әдебиеттер.; 
- кино және бейнефильмдер, жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша 

слайдтар. 
Үгіт-насихат бөлімінде үздік жүргізушілердің жұмыс тәжірибесін 

көрсететін материалдар, конкурстар, айлықтар, үгіт жарыстары, қозғалыс 
қауіпсіздігі бойынша викториналар, ұрандар, плакаттар, ақпараттық парақтар 
және басқа да көрнекі материалдар ұсынылуы керек.  

Бөлімде, атап айтқанда, мыналар болуы керек: 
- апатсыз жұмысы үшін марапатқа ие болған жүргізушілер туралы 

ақпарат; 
- "қозғалыс қауіпсіздігі үшін" конкурстарының қатысушылары мен 

жеңімпаздары туралы мәліметтер»; 
- жүргізу шеберлігі бойынша жарыстардың нәтижелері; 
- колонналар, бригадалар жарысының қорытындысы туралы ақпарат; 
- алкогольге қарсы насихат. 
Ұсынылған материал мәнерлі, көркем, қысқа болуы тиіс; 

экспозициялардың көпшілігі жүйелі түрде жаңартылуға жатады; көрнекі үгіт 
материалдары, әдетте, автокөлік ұйымының аумағында, диспетчерлік 
пункттерде және т. б. орналастырылады. 

 
 

Шешілетін міндеттерге сүйене отырып, жүргізушілерді даярлау және 
біліктілігін арттыру процесінде барлық техникалық Оқыту құралдары 
бөлінеді: 

- ақпараттық (плакаттар, бейнетехника және т. б.)); 
- есептеу техникасы құралдарын қолдана отырып оқыту және білімді 

бақылау; 
- практикалық дағдыларды қалыптастыру (тренажерлар). 
Оқытудың ақпараттық техникалық құралдарына, ең алдымен, визуалды 

ақпаратты ұсыну құралдары - бейнелеу құралдары (плакаттар, стендтер, 
сызбалар, макеттер) және экран проекторлары жатады. 

Экрандық проекторларды кез-келген көрнекі материалды (суреттер, 
сызбалар, фотосуреттер, фильмдер) зерттеуде қолдануға болады, 
көрсетіліммен бірге оқу процесін тиімді етеді. 

Бейнежазба құралдарын жүргізушілерді теориялық және практикалық 
даярлаудың барлық бөлімдері бойынша оқытуда қолдануға болады. 
Автомобильді басқарудың жекелеген элементтерін пысықтау кезінде, 
тренажерлық және автодромдық дайындықты жүргізу кезінде бейнежазба 
білім алушы берілген әрекеттерді орындағаннан кейін монитор экранындағы 
қалыпты немесе баяу қарқынмен жазбаны көруге және қателерді талдауға 
мүмкіндік береді. 

Автокөлік ұйымының қызметкерлері арнайы түсірген бейнефильмдер 
жүргізушілерге (Нұсқаулық кезінде) автокөлік ұйымының 
маршруттарындағы жұмыс жағдайларын көрсету кезінде, автокөлік 
ұйымының қызметкерлері жасаған оқиғалар мен бұзушылықтарды талдау 
туралы ақпарат үшін, дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша 
сабақтар өткізу кезінде және т. б. пайдалы болуы мүмкін. 

Ахуалдық оқыту, көлік құралдарының техникалық құрылғысы мен 
оларды пайдалану қағидаларын білуін тексеру үшін, жүргізушілердің жол 
жүрісі қағидалары бойынша даярлық деңгейін бақылау үшін 
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуі бар Есептеу техникасы 
құралдары пайдаланылуы мүмкін. 

Кабинет жабдықтарының маңызды техникалық құралы тренажерлер 
болып табылады. Ең алдымен, тежеу және жылдамдықты басқару 
дағдыларын игеру үшін функционалды тренажерлерді қолдану ұсынылады, 
бұл жүргізушілерді нақты жол жағдайында жұмыс істеуге жақсы дайындауға 
көмектеседі.  

Мұндай тренажерларды қолдану сабақтардың тиімділігін едәуір 
арттырады және осы мақсаттарда оқу машиналарын тікелей қолданғаннан 
гөрі экономикалық тұрғыдан тиімді. 

Автокөлікті қауіпсіз басқарудың тұрақты дағдыларын қалыптастыру 
үшін арнайы тренажерлер қолданылады, олар сыртқы жағдайды, 
автомобильдің басқару объектісі ретіндегі әрекетін еліктейді және жол 
қозғалысы жағдайында жүргізуші талдайтын барлық түрдегі ақпаратты 
көрсету құралы болып табылады. Осындай тренажерлардың көмегімен 
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үйренуші жүргізуші үшін қиын жағдайдағы іс-әрекеттерге қауіпсіз ахуалдық 
дайындық жүргізіледі. 

Есту арқылы қабылданатын объектілер арасында зейінді дұрыс бөлу 
қабілетін үйрету үшін жеңіл, жүк және арнайы автомобильдердің дыбыстық 
сигналдарын шығаратын динамиктер жиынтығы орнатылады. 

Объектінің түрлі жарықтануы мен қашықтығы кезінде көру өткірлігіне 
арналған жаттығуларда тәуліктің әртүрлі уақытында болатын (бір түсіру 
орнынан) түрлі жол жағдайлары бейнеленген слайдтар пайдаланылады. 
Объектіге дейінгі арақашықтықты, фокустық арақашықтықты, ұстау уақытын 
өзгерту арқылы жол жағдайы объектілерінің жарықтану дәрежесіне және 
қашықтығына байланысты көру өткірлігіне бағалау жүргізу мүмкіндігі 
қамтамасыз етіледі.  

Көру қабілетін жеңіл бейімдеу уақытын анықтауға арналған 
жаттығуларды тренажердің көру өрісінің жарықтандыруын шектеулі уақытқа 
күрт өзгерту арқылы жүргізуге болады. Жарықтың бейімделу уақыты туралы 
хабардар болу қараңғыда тасымалдауды жүзеге асыратын жүргізушілер үшін 
үлкен маңызға ие. 

Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инженердің жұмыс орнын қамтамасыз 
етуге келесі функционалдық модульдер кіруі тиіс: 

- автокөлік ұйымында жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша 
нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық қамтамасыз ету; 

- құжат айналымы: жүргізушілердің жеке карточкалары; жол 
қозғалысы ережелерін бұзуды, жол-көлік оқиғаларын, тағылымдамадан 
өтуді, жүргізушілердің біліктілігін арттыруды және медициналық қайта 
куәландыруды есепке алу; ЖКО қызметтік тексеру актілері; 

- жедел басқару блогы: қозғалыс қауіпсіздігі инженерінің 
функционалдық міндеттері; қозғалыс қауіпсіздігі бойынша автокөлік 
ұйымының әртүрлі қызметтерінің өзара іс-қимылының ұйымдастырушылық 
схемалары; басқа мекемелермен, ұйымдармен өзара іс-қимыл; 

- Есептеу-графикалық блок: жоспарларды, кестелерді әзірлеу; ЖКО 
сараптамалық есептеу схемалары; апаттылық көрсеткіштерін салыстырмалы 
талдаудың үлгілік міндеттерін шешу. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінде жүргізілетін іс-шараларды қозғалыс 
қауіпсіздігі қызметінің бастығы әзірлейді және қозғалыс қауіпсіздігі 
жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізіледі. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінде келесі іс-шаралар жүргізіледі: 
- кіріспе нұсқаулық (жүргізушілерді жұмысқа қабылдау кезінде); 
- жүргізушілерді іссапарға жіберу кезінде оларға нұсқама беру; 

жүргізушілерге маусымдық жағдайлар және тасымалдаудың ерекше түрлері 
бойынша нұсқама беру; 

- автокөлік ұйымының (аумақтық бірлестіктің, Министрліктің) 
жүргізушілері жол берген оқиғаларды, олардың себептерін, туындау 
жағдайларын талдау; саладағы ауыр салдары бар ЖКО туралы ақпаратты 
жүргізушілерге жеткізу; 
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үйренуші жүргізуші үшін қиын жағдайдағы іс-әрекеттерге қауіпсіз ахуалдық 
дайындық жүргізіледі. 

Есту арқылы қабылданатын объектілер арасында зейінді дұрыс бөлу 
қабілетін үйрету үшін жеңіл, жүк және арнайы автомобильдердің дыбыстық 
сигналдарын шығаратын динамиктер жиынтығы орнатылады. 

Объектінің түрлі жарықтануы мен қашықтығы кезінде көру өткірлігіне 
арналған жаттығуларда тәуліктің әртүрлі уақытында болатын (бір түсіру 
орнынан) түрлі жол жағдайлары бейнеленген слайдтар пайдаланылады. 
Объектіге дейінгі арақашықтықты, фокустық арақашықтықты, ұстау уақытын 
өзгерту арқылы жол жағдайы объектілерінің жарықтану дәрежесіне және 
қашықтығына байланысты көру өткірлігіне бағалау жүргізу мүмкіндігі 
қамтамасыз етіледі.  

Көру қабілетін жеңіл бейімдеу уақытын анықтауға арналған 
жаттығуларды тренажердің көру өрісінің жарықтандыруын шектеулі уақытқа 
күрт өзгерту арқылы жүргізуге болады. Жарықтың бейімделу уақыты туралы 
хабардар болу қараңғыда тасымалдауды жүзеге асыратын жүргізушілер үшін 
үлкен маңызға ие. 

Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инженердің жұмыс орнын қамтамасыз 
етуге келесі функционалдық модульдер кіруі тиіс: 

- автокөлік ұйымында жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша 
нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық қамтамасыз ету; 

- құжат айналымы: жүргізушілердің жеке карточкалары; жол 
қозғалысы ережелерін бұзуды, жол-көлік оқиғаларын, тағылымдамадан 
өтуді, жүргізушілердің біліктілігін арттыруды және медициналық қайта 
куәландыруды есепке алу; ЖКО қызметтік тексеру актілері; 

- жедел басқару блогы: қозғалыс қауіпсіздігі инженерінің 
функционалдық міндеттері; қозғалыс қауіпсіздігі бойынша автокөлік 
ұйымының әртүрлі қызметтерінің өзара іс-қимылының ұйымдастырушылық 
схемалары; басқа мекемелермен, ұйымдармен өзара іс-қимыл; 

- Есептеу-графикалық блок: жоспарларды, кестелерді әзірлеу; ЖКО 
сараптамалық есептеу схемалары; апаттылық көрсеткіштерін салыстырмалы 
талдаудың үлгілік міндеттерін шешу. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінде жүргізілетін іс-шараларды қозғалыс 
қауіпсіздігі қызметінің бастығы әзірлейді және қозғалыс қауіпсіздігі 
жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізіледі. 

Қозғалыс қауіпсіздігі кабинетінде келесі іс-шаралар жүргізіледі: 
- кіріспе нұсқаулық (жүргізушілерді жұмысқа қабылдау кезінде); 
- жүргізушілерді іссапарға жіберу кезінде оларға нұсқама беру; 

жүргізушілерге маусымдық жағдайлар және тасымалдаудың ерекше түрлері 
бойынша нұсқама беру; 

- автокөлік ұйымының (аумақтық бірлестіктің, Министрліктің) 
жүргізушілері жол берген оқиғаларды, олардың себептерін, туындау 
жағдайларын талдау; саладағы ауыр салдары бар ЖКО туралы ақпаратты 
жүргізушілерге жеткізу; 

 
 

- жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін білуін тексеру; 
жүргізушілерді әдеттегі қауіпті жол-көлік жағдайларында мінез-құлыққа 
үйрету; 

- баяндамалар, дәрістер, семинарлар, жол қозғалысы қауіпсіздігі, 
жүргізушілердің апатсыз жұмыс бойынша озық тәжірибесі тақырыптарында 
кинофильмдерді көрсету. 

Кабинетте өткізілетін іс-шараларды есепке алу, жүргізушілерге жол 
жүрісі қауіпсіздігі бойынша нұсқама беру, жол жүрісі қағидаларын білуін 
тексеру журналдары толтырылады. 

 
1 бөлімнің практикалық бөлімі  
Өзіндік бақылау сұрақтары 
1. Қабаттар саны бойынша троллейбустар бөлінеді? 
А. бір қабатты және екі қабатты. 
Б. бір қабатты және үш қабатты. 
В. екі қабатты және үш қабатты. 
2. Бөлімдер санына байланысты троллейбустар: 
А. бір секциялы. 
Б. артикуляция. 
В.екі секциялы. 
Көп секциялы қ. 
3. Осьтер саны бойынша қатаң базасы бар троллейбустар бөлінеді? 
А. биаксиалды. 
Б. үш осьті. 
В. төрт осьті. 
Г.барлық көрсетілген. 
4. Дене мен раманың дизайны бойынша троллейбустар бөлінеді ме? 
А. ағаш шанағы бар троллейбустар. 
Б. металлға қосылған құрылымдық ағаш элементтерден тұратын 

композициялық корпусы бар троллейбустар. 
В.рамасыз конструкцияның тұтас металлды көтергіш шанағы бар 

троллейбустар. 
Г. Рамасы және жеңіл дене құрылымы бар троллейбустар. 
5. Басқару жүйесі мен тартқыштың түріне сәйкес келесі 

троллейбустар бөлінеді: 
Тікелей басқару жүйесімен а. 
Б. тарту электр қозғалтқышын басқарудың реостатты-контакторлы 

жартылай автоматты жүйесімен 
В. Тұрақты токтың тартқыш Электр қозғалтқышын басқарудың 

электрондық жүйелерімен 
Асинхронды тартқыш Электр қозғалтқышын басқарудың электрондық 

жүйелерімен 
6. Мақсаты бойынша троллейбустар бөлінеді: 
А. жолаушылар 
Б. жүк 
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В. арнайы 
Г. барлық аталған 
7. Троллейбустар сыйымдылығы бойынша ерекшеленеді ме? 
Сыйымдылығы 100 жолаушыға дейін А. 
Сыйымдылығы аса үлкен б. 100-ден астам жолаушы 
Сыйымдылығы шағын в. 30 жолаушыға дейін 
Г. барлық аталған 
8. Климаттық орындалуы бойынша троллейбустар: 
А. қалыпты климаттық жағдайда пайдалануға арналған троллейбус 
Б. троллейбус Сібір мен Қиыр Шығыс аймақтарында пайдалануға 

арналған 
В. троллейбус, оңтүстік аудандарда пайдалануға арналған 
9.Қалалық троллейбустың негізгі бөліктері: 
А. 
Б. 
В. Пневматикалық жабдық 
Г. электр жабдықтары 
Д. ішкі жану қозғалтқышы 
Е. отын беру жүйесі 
Ж. газ тарату механизмі 
10.Электр жабдықтары мыналарға бөлінеді: 
Байланыс желісі кернеуінде жұмыс істейтін (жоғары вольтты) 
Б. тұрақты токтың борттық желісінен жұмыс істейтін (төмен вольтты)) 
В. барлық аталған 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А А-Б-В-

Г 
Г А-Г В-Г Г А-Б А-Б-В А-Б-В-

Г 
В 

 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Қалалық электр көлігін басқару күрделі және жауапты. Себебі 

қоғамдық көлік жоғары қауіпті объект болып табылады. Электр көлігіне 
техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге ерекше назар аудару керек. 

2. Ұсынылған әдістер техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
процесінің сапасын арттыруға, еңбек өнімділігін және троллейбус 
жүргізушілерін жүргізу дағдыларын арттыруға бағытталған. 

 
Қосымша әдебиеттер тізімі 
1. Правила безопасности и охраны труда на транспорте. Раздел I. 

«Общие вопросы охраны и безопасности труда» от 04.03.2005г. № 144. 
2. «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, 

профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры». 
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Республики 
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В. арнайы 
Г. барлық аталған 
7. Троллейбустар сыйымдылығы бойынша ерекшеленеді ме? 
Сыйымдылығы 100 жолаушыға дейін А. 
Сыйымдылығы аса үлкен б. 100-ден астам жолаушы 
Сыйымдылығы шағын в. 30 жолаушыға дейін 
Г. барлық аталған 
8. Климаттық орындалуы бойынша троллейбустар: 
А. қалыпты климаттық жағдайда пайдалануға арналған троллейбус 
Б. троллейбус Сібір мен Қиыр Шығыс аймақтарында пайдалануға 

арналған 
В. троллейбус, оңтүстік аудандарда пайдалануға арналған 
9.Қалалық троллейбустың негізгі бөліктері: 
А. 
Б. 
В. Пневматикалық жабдық 
Г. электр жабдықтары 
Д. ішкі жану қозғалтқышы 
Е. отын беру жүйесі 
Ж. газ тарату механизмі 
10.Электр жабдықтары мыналарға бөлінеді: 
Байланыс желісі кернеуінде жұмыс істейтін (жоғары вольтты) 
Б. тұрақты токтың борттық желісінен жұмыс істейтін (төмен вольтты)) 
В. барлық аталған 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А А-Б-В-

Г 
Г А-Г В-Г Г А-Б А-Б-В А-Б-В-

Г 
В 

 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Қалалық электр көлігін басқару күрделі және жауапты. Себебі 

қоғамдық көлік жоғары қауіпті объект болып табылады. Электр көлігіне 
техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге ерекше назар аудару керек. 

2. Ұсынылған әдістер техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
процесінің сапасын арттыруға, еңбек өнімділігін және троллейбус 
жүргізушілерін жүргізу дағдыларын арттыруға бағытталған. 

 
Қосымша әдебиеттер тізімі 
1. Правила безопасности и охраны труда на транспорте. Раздел I. 

«Общие вопросы охраны и безопасности труда» от 04.03.2005г. № 144. 
2. «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, 

профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры». 
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Республики 

 
 

Казахстан Государственного Комитета санитарно-эпидемиологического 
надзора РК от 09.04.2015 г. 

3. СН РК 3.03-04-2011 «Системы скоростного транспорта. Нормы 
проектирования». 

4. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения». 

5. ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы». 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Астана, 2009г. 

7. Технический регламент «Требования к безопасности 
автотранспортных средств» Утвержден приказом И. О. Министра по 
инвестициям и развитию РК от 26 ноября 2014 г. №197. 

8. ГОСТ 25869-90. Отличительные знаки и информационное 
обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, 
остановочных пунктов и пассажирских станций. Технические требования. 

9. Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения с Перечнем неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств. Утверждены 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 13.11.2014 г. 
№1196. 

10. Правила дорожного движения. Утверждены постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года №1196. 

11. Порядок начисления амортизации определяется согласно МСФО 16 
или НСФО, учетной политики предприятия. Утвержден Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2011 г. 

12. Правила продления сроков службы подвижного состава. 
Утверждены приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан от 26 февраля 2011 года №93. 

13. Правила технической эксплуатации транспортных средств. 
Утверждены приказом исполняющего обязанности Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21.01.2015 г. №35. 

14. Положение о некоторых вопросах обеспечения безопасности 
дорожного движения. Утверждено постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 19 апреля 2004 г. №431. 

15. Книга поезда. Утв. 07.04.97 г. Нач. УГЭТ. 
16. Типовая инструкция по сценке и буксировке троллейбусов. Утв. 

07.04.97 г. Нач. УГЭТ. 
17. Методические указания по ведению учета и отчетности выбытия 

трамвайных вагонов (троллейбусов) из движения и расследованию случаев 
возвратов подвижного состава с линии по технической неисправности. 
Утверждены 6.10.1997 г. начальником УГЭТ. 
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18. Типовая должностная инструкция водителя троллейбуса. 
Утверждена Заместителем директора Департамента автомобильного 
транспорта 26.03.1996 г. 

19.Типовые правила пользования трамваями и троллейбусами в 
городах РК. Утверждены 18.09.1997 г. начальником УГЭТ. 

20. Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Утверждены приказом Министра энергетики Республики 
Казахстан от 30 марта 2015 года №246. 

21. Руководство по подготовке и работе предприятий городского 
электротранспорта в зимних условиях. РД-29384702-0351-95. Утверждено 
приказом Департамента автомобильного транспорта Республики Казахстан 
№ 38 от 14 июня 1995 г. 

22. СТ РК 41.36-2008 Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения пассажирских транспортных средств большой 
вместимости в отношении общей конструкции. 

23.Типовое положение о паспорте трамвайного (троллейбусного) 
маршрута. Утверждено МЖКХ РСФСР. Приказ № 11а от 26.03.74г. 

24.Типовые положения и должностные инструкции по организации 
движения городского электротранспорта в городах. Утверждены МЖКХ 
РСФСР от 25.03.74г. № 11а 

25. Положение о типовом технологическом процессе центральной 
диспетчерской станции городского электрического транспорта. Утверждено 
МЖКХ РСФСР от 10.05.82г. № 275. 

26.Типовое положение об отделе безопасности и линейного контроля 
предприятий . Утверждено 18.10.1997 г. Начальником УГЭТ. 

27. Руководство по временному прекращению движения автобусов, 
троллейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными 
явлениями или изменениями дорожно-климатических условий. Утверждено 
Департаментом AT Республики Казахстан 16.01.1995 г. 

28.Типовая инструкция по безопасности движения при производстве 
маневровых работ на территории трамвайных и троллейбусных депо, 
конечных станциях и местах отстоя подвижного состава. Утверждена 
25.12.1997 г. начальником УГЭТ. 

29.Технические требования по эксплуатации участков с тяжелыми 
условиями движения на маршрутах городского электротранспорта. РД-
29384702-1001-96 г. Утверждены Заместителем директора Департамента 
автомобильного транспорта 18.01.1996 г. 

30. Правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 
железнодорожных переездов. Утверждены приказом Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан от 25 марта 2011 года №168. 

31. Технические условия на расположение, параметры и оборудование 
остановочных пунктов городского общественного транспорта. 

32.Типовое положение о распорядительных конечных станциях 
трамвайных (троллейбусных) предприятий на маршрутах в городах РК. 
Утверждено 18.10.1997 г. начальником УГЭТ. 
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18. Типовая должностная инструкция водителя троллейбуса. 
Утверждена Заместителем директора Департамента автомобильного 
транспорта 26.03.1996 г. 

19.Типовые правила пользования трамваями и троллейбусами в 
городах РК. Утверждены 18.09.1997 г. начальником УГЭТ. 

20. Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Утверждены приказом Министра энергетики Республики 
Казахстан от 30 марта 2015 года №246. 

21. Руководство по подготовке и работе предприятий городского 
электротранспорта в зимних условиях. РД-29384702-0351-95. Утверждено 
приказом Департамента автомобильного транспорта Республики Казахстан 
№ 38 от 14 июня 1995 г. 

22. СТ РК 41.36-2008 Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения пассажирских транспортных средств большой 
вместимости в отношении общей конструкции. 

23.Типовое положение о паспорте трамвайного (троллейбусного) 
маршрута. Утверждено МЖКХ РСФСР. Приказ № 11а от 26.03.74г. 

24.Типовые положения и должностные инструкции по организации 
движения городского электротранспорта в городах. Утверждены МЖКХ 
РСФСР от 25.03.74г. № 11а 

25. Положение о типовом технологическом процессе центральной 
диспетчерской станции городского электрического транспорта. Утверждено 
МЖКХ РСФСР от 10.05.82г. № 275. 

26.Типовое положение об отделе безопасности и линейного контроля 
предприятий . Утверждено 18.10.1997 г. Начальником УГЭТ. 

27. Руководство по временному прекращению движения автобусов, 
троллейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными 
явлениями или изменениями дорожно-климатических условий. Утверждено 
Департаментом AT Республики Казахстан 16.01.1995 г. 

28.Типовая инструкция по безопасности движения при производстве 
маневровых работ на территории трамвайных и троллейбусных депо, 
конечных станциях и местах отстоя подвижного состава. Утверждена 
25.12.1997 г. начальником УГЭТ. 

29.Технические требования по эксплуатации участков с тяжелыми 
условиями движения на маршрутах городского электротранспорта. РД-
29384702-1001-96 г. Утверждены Заместителем директора Департамента 
автомобильного транспорта 18.01.1996 г. 

30. Правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 
железнодорожных переездов. Утверждены приказом Министра транспорта и 
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2 БӨЛІМ ЖОЛ ЖҮРІСІ ҚАҒИДАЛАРЫ ЖӘНЕ КӨЛІКТІ БАСҚАРУ 
ҚАУІПСІЗДІГІ 

 
Мақсаты 
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Жолаушыларды тасымалдау және көлікті қауіпсіз басқару 

ережелерін сақтау. 
2. Жолаушыларды отырғызу және түсіру ережелерінің сақталуын 

бақылау. 
3. Қалалық жердегі электр көлігінің жылжымалы құрамын депода және 

желіде басқару. 
 

Осы модульде ұсынылған тақырыптар 
2.1 Көлік құралдарын басқару негіздері 
2.2 жол қозғалысы Ережелері 
 
Шолу 
"Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу" мамандығы бойынша троллейбус жүргізушісі көлік құралдарының 
жүру, аялдау және тоқтап тұру тәртібін түсінуі, жол жүрісі және көлікті 
қауіпсіз басқару қағидаларын сақтауы тиіс. Алынған білім кәсіби қызмет 
саласында еркін және сауатты бағдарлауға, жолаушыларды отырғызу және 
түсіру ережелерінің сақталуын бақылауға мүмкіндік береді. 

 
Кәсіби терминдер 
 

Жолаушы 
Белгілер 
Тұрақ 
Қауіпсіздік 

Ереже 
Аялдама 
Жөндеу 
Қызмет көрсету 

 
Қажетті оқу материалдары 
Жазу керек-жарақтары( қалам, қарындаш), сызғыш, протектор, 

өшіргіш, ватман 
 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульді оқу алдында білім алушыға "Қалалық электр көлігін 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша 
үлгілік оқу жоспарына сәйкес "жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі 
Слесарь" және "троллейбусты басқару" біліктілігінің ПМ05 "троллейбус 
жүргізушісі"базалық модульдері мен кәсіби модульдері бойынша оқудан 
сәтті өту ұсынылады. 
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Кіріспе 
Жол қозғалысы және көлікті қауіпсіз басқару ережелерін сақтау еңбек 

өнімділігін арттыруды және жалпы пайдаланымдағы жолдарда апаттылықты 
төмендетуді қамтамасыз етеді. Жүргізуші жол қиылыстарынан, жаяу 
жүргіншілер өткелдерінен, жалпы пайдаланымдағы көлік құралдарының 
аялдамаларынан өту ережелерін, реттеуді түсінуі қажет. 

Жүргізуші жолаушыларды отырғызу және түсіру ережелерінің 
сақталуын бақылайды, сондай-ақ жол қозғалысы және көлікті қауіпсіз 
басқару ережелерін сақтайды. 

 
2.1. Көлік құралдарын басқару негіздері 
Көптеген деполарда қолданылатын машиналар жиынтығының 

техникалық жай-күйін орташа статистикалық бағалауға негізделген 
канонизацияланған жөндеуаралық жүгірістері бар троллейбустарды жөндеу 
жүйесі шығындар деңгейі бойынша да, желідегі троллейбустар жұмысының 
сенімділігі бойынша да қазіргі заманғы талаптарды қанағаттандырмайды. 
Қазіргі заманғы троллейбус-бұл өте күрделі машина, оның ішінде 
механикалық, пневматикалық, гидравликалық, электромеханикалық және 
электронды тораптар, олар жұмыс кезінде әртүрлі сипаттағы және жүктеме 
деңгейіндегі әртүрлі физика-химиялық процестерді қолданады. Машина 
тораптарының сенімділігі бірдей емес, сонымен бірге қондырғылардың 
көпшілігі бірдей жөндеу жұмыстары арқылы жөнделеді, мысалы, орташа 
жөндеу кезінде. 

Агрегаттарды жөндеу барысында жекелеген Тозған бөлшектер 
жаңаларына немесе қалпына келтірілгендерге ауыстырылады, нәтижесінде әр 
типтегі Агрегатта бөлшектердің әртүрлі қалдық ресурстармен кездейсоқ 
үйлесуі болады. Бұл агрегатты жүктеудің кездейсоқ сипатымен (маршрут 
профилі, жолаушылар ағыны және т.б.) үйлесімде жөндеуден кейін бір 
жүрістен кейін Агрегаттардың техникалық жай — күйі әр түрлі болады-
олардың бір бөлігі жөндеу аралық кезеңде істен шығады, ал екіншісі 
мерзімінен бұрын жөндеуге ұшырайды. 

Мұндай жағдайларда техникалық күй параметрлерін бақылау 
нәтижелері бойынша жеке қондырғылардың, құрастыру қондырғыларының 
және троллейбус жүйелерінің техникалық жағдайын басқару машиналардың 
сенімділігін арттырудың және оларды қалпына келтіру шығындарын 
азайтудың тиімді құралы болып табылады. 

Бұл соңғы жылдары еліміздің бірқатар троллейбус деполарында 
техникалық диагностикалау әдістері мен құралдарын енгізу арқылы 
расталды. Мәселен, Харьков трамвай-троллейбус басқармасында тек 
ағымдағы жөндеу кезінде олардың жай-күйін бақылау нәтижелері бойынша 
бірқатар тораптарды қалпына келтіруді енгізу 200 машинаның түгендеу 
санымен троллейбус паркінің жылдық шығыстарының 443,9 мың теңге 
сомасында төмендеуін, бір мезгілде желідегі машиналардың істен шығуын 
төмендетуді, қозғалыс қауіпсіздігін арттыруды, машиналардың сыртқы және 
ішкі түрін жақсартуды қамтамасыз етті. 
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Материалдардың, электр энергиясының, еңбек ресурстарының 
шығынын азайтудың едәуір резервтері елдің троллейбус деполарына өлшеу 
және бақылау-реттеу операцияларын орындау үшін арнайы Бақылау-
диагностикалық жабдықты енгізу арқылы іске асырылуы мүмкін. 

Сонымен, арнайы стендтерді тек іске қосу-тежеу жүйелерінің 
параметрлерін бақылау үшін, сондай-ақ басқарылатын доңғалақтардың 
жақындасуын, көпірлердің параллелизмін, шиналардағы ішкі қысымды және 
қозғалысқа төзімділікті бақылау үшін пайдалану 350 мың тоннадан астам 
экономикалық нәтиже береді. жылына 200 троллейбус паркіне шиналар 
жүгірісін арттыруға мүмкіндік береді; басқа материалдардың шығынын 
азайту, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде еңбек шығындарын, 
электр энергиясын тұтынуды азайту. 

Негізгі мақсаты жолаушыларды жаппай тасымалдау, жол қозғалысы 
қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі болып табылатын троллейбус көлігі үшін 
өте үлкен рөл атқарады. Талдау көрсеткендей, жолаушыларды тасымалдау 
қауіпсіздігінің талап етілетін жағдайлары қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін 
Агрегаттардың техникалық, жай-күйін бақылаудың жаңа әдістері мен 
құралдарын қолдану арқылы ғана қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Осылайша, тежегіштерді бақылау стендтерін енгізгенге дейін жетекші 
көпірлердің тежегіш механизмдерінің тиімділігін тексеру техникалық қызмет 
көрсету бекетінде көпір дөңгелектерін "іліп қою" кезінде төмен дәлдікпен, 
көзбен шолып жүргізілді, ал жетекші көпірлердің тежегіштерінің тиімділігін 
бақылау мүлдем жүргізілген жоқ. Көптеген деполарда бар ағып кету 
токтарын бақылау әдістері мен құралдары троллейбустардың электр 
қауіпсіздігін толық қамтамасыз етпейді.  

Троллейбустардың электр жабдықтарының техникалық жағдайын 
бақылау құралдарын әзірлеудің шұғыл қажеттілігі Yisu-мен ерекше күрделі 
жылжымалы құрамды жаппай енгізудің басталуына байланысты туындады. 
Диагностикалық құралдарсыз мұндай жүйелерде дұрыс жұмыс істеуін 
анықтау және сәтсіз элементті іздеу іс жүзінде мүмкін емес. 

Осылайша, троллейбус элементтерінің, агрегаттары мен блоктарының 
техникалық жай-күйін бақылаудың тиімді құралдары мен әдістерін әзірлеу 
және енгізу, осындай бақылаудың нәтижелерін әр түрлі қалпына келтіру 
жұмыстарын (жөндеу, реттеу және т.б.) оңтайлы және талап етілетін дәлдікке 
жақын көлемде және мерзімде жүргізу үшін пайдалану өзекті міндет болып 
табылады. Оның өзектілігі желідегі машиналардың сенімділігіне, Р және ТҚ 
саласындағы еңбек және материалдық ресурстарды тұтынуды азайтуға, 
электр энергиясын ұтымды пайдалануға қойылатын талаптардың 
жоғарылауымен артады. 

Сонымен қатар, диагностикалық ақпараттың болуы депо 
бөлімшелеріндегі өндірістік процестерді дайындау және басқару бойынша 
қабылданатын шешімдердің тиімділігі мен сенімділігін едәуір арттыруға 
мүмкіндік береді. 

Нысанның техникалық күйін анықтау, әсіресе троллейбус сияқты 
күрделі, техникалық құралдар, субъективті әдістер арқылы бақылау кезінде 



112
 

 

алынған әр түрлі бастапқы ақпаратты өңдеумен логикалық ойлау процесі, 
сонымен қатар объектінің тарихы туралы ақпарат, ұқсас объектілердің 
техникалық күйінің өзгеру заңдылықтары туралы. Сондықтан, объектінің 
техникалық жағдайын анықтау процесінде, жалпы жағдайда, объективті және 
субъективті диагностиканы қоса алғанда, әртүрлі әдістердің комбинациясы 
қолданылады. 

ГЭТ — те объективті диагностиканы кіріктірілген және сыртқы 
техникалық құралдар, ал субъективті диагностиканы маршруттағы жұмыс 
процесінде желілік жүргізуші, маневр жүргізушісі, слесарь, шебер, 
инженерлік-техникалық қызметкерлер жүзеге асыра алады. 

Объективті диагностикалық құралдардың (стендтер, 
құрылғылар)артықшылығы анық. Сонымен бірге, бақылаудың субъективті 
әдістерін архаикалық және ескірген нәрсе ретінде қарастыруға болмайды. 
Кейбір жағдайларда адам диагностиканың техникалық құралдарынан кем 
түспейді. Логикалық ойлау негізінде білікті Орындаушы жекелеген 
шашыраңқы белгілерді қолдана отырып, элементтердің техникалық жай-күйі 
туралы объективті қорытынды бере алады. 

Сыртқы түрін, санитарлық жағдайын және т.б. сипаттайтын бірқатар 
параметрлер мен белгілерге сәйкес, тек адам ғана машинаның күйін бағалай 
алады. Бірқатар ақауларды табуда, көрінетін жарықтарды, деформацияларды, 
күйіктерді және т.б. анықтауда адам диагностиканың техникалық 
құралдарының жылдамдығы мен икемділігінен едәуір асып түседі. 
Объектінің техникалық жай-күйін субъективті бақылау процесінде 
Орындаушы тек сезім органдары (көру, есту, жанасу) қабылдайтын 
ақпаратты қайта өңдейді. Бұл әдіс, әрине, техникалық құралдарды 
қолданумен басқарудан гөрі бастапқы шығындарды аз талап етеді. 

Сонымен қатар, тек техникалық диагностикалық құралдар жоғары 
жылдамдықпен жүретін процестерді түзете алады, мысалы, токтың, 
кернеудің, ауа қысымының, тежеу моменттерінің және т.б. өзгеру сипатына 
жауап беру, күй параметрлерін жоғары дәлдікпен өлшеу, сирек кездесетін 
құбылыстарды, соның ішінде жанама белгілерді тану, бірнеше рет және 
жоғары тұрақтылықпен күй параметрлерінің мәндерін бекіту. 

Сондықтан троллейбустардың техникалық жағдайын бақылау кезінде 
адам мен техникалық құралдардың мүмкіндіктерін ақылмен біріктіру қажет. 
Диагностиканың жаңа техникалық құралдары нақты техникалық-
экономикалық дәлелдеумен ғана құрылуы тиіс. Кейбір жағдайларда 
техникалық диагностикалық құралдар субъективті бақылау әдістерінің 
мүмкіндіктерін кеңейту үшін қолданылуы керек. Мысалы, әртүрлі моменті 
бар машинаның әртүрлі жылдамдығын имитациялайтын жүгіру роликтері 
бар стендтерді қолдану троллейбус трансмиссиясының техникалық жай-
күйінің 0 субъективті қорытындысын алуды жеңілдетеді. 

Қолдану орны бойынша диагностикалық құралдардың үш тобын 
бөлуге болады, атап айтқанда диагностика: 

- депо павильондарындағы троллейбустағы элементтер, агрегаттар, 
блоктар; 
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алынған әр түрлі бастапқы ақпаратты өңдеумен логикалық ойлау процесі, 
сонымен қатар объектінің тарихы туралы ақпарат, ұқсас объектілердің 
техникалық күйінің өзгеру заңдылықтары туралы. Сондықтан, объектінің 
техникалық жағдайын анықтау процесінде, жалпы жағдайда, объективті және 
субъективті диагностиканы қоса алғанда, әртүрлі әдістердің комбинациясы 
қолданылады. 

ГЭТ — те объективті диагностиканы кіріктірілген және сыртқы 
техникалық құралдар, ал субъективті диагностиканы маршруттағы жұмыс 
процесінде желілік жүргізуші, маневр жүргізушісі, слесарь, шебер, 
инженерлік-техникалық қызметкерлер жүзеге асыра алады. 

Объективті диагностикалық құралдардың (стендтер, 
құрылғылар)артықшылығы анық. Сонымен бірге, бақылаудың субъективті 
әдістерін архаикалық және ескірген нәрсе ретінде қарастыруға болмайды. 
Кейбір жағдайларда адам диагностиканың техникалық құралдарынан кем 
түспейді. Логикалық ойлау негізінде білікті Орындаушы жекелеген 
шашыраңқы белгілерді қолдана отырып, элементтердің техникалық жай-күйі 
туралы объективті қорытынды бере алады. 

Сыртқы түрін, санитарлық жағдайын және т.б. сипаттайтын бірқатар 
параметрлер мен белгілерге сәйкес, тек адам ғана машинаның күйін бағалай 
алады. Бірқатар ақауларды табуда, көрінетін жарықтарды, деформацияларды, 
күйіктерді және т.б. анықтауда адам диагностиканың техникалық 
құралдарының жылдамдығы мен икемділігінен едәуір асып түседі. 
Объектінің техникалық жай-күйін субъективті бақылау процесінде 
Орындаушы тек сезім органдары (көру, есту, жанасу) қабылдайтын 
ақпаратты қайта өңдейді. Бұл әдіс, әрине, техникалық құралдарды 
қолданумен басқарудан гөрі бастапқы шығындарды аз талап етеді. 

Сонымен қатар, тек техникалық диагностикалық құралдар жоғары 
жылдамдықпен жүретін процестерді түзете алады, мысалы, токтың, 
кернеудің, ауа қысымының, тежеу моменттерінің және т.б. өзгеру сипатына 
жауап беру, күй параметрлерін жоғары дәлдікпен өлшеу, сирек кездесетін 
құбылыстарды, соның ішінде жанама белгілерді тану, бірнеше рет және 
жоғары тұрақтылықпен күй параметрлерінің мәндерін бекіту. 

Сондықтан троллейбустардың техникалық жағдайын бақылау кезінде 
адам мен техникалық құралдардың мүмкіндіктерін ақылмен біріктіру қажет. 
Диагностиканың жаңа техникалық құралдары нақты техникалық-
экономикалық дәлелдеумен ғана құрылуы тиіс. Кейбір жағдайларда 
техникалық диагностикалық құралдар субъективті бақылау әдістерінің 
мүмкіндіктерін кеңейту үшін қолданылуы керек. Мысалы, әртүрлі моменті 
бар машинаның әртүрлі жылдамдығын имитациялайтын жүгіру роликтері 
бар стендтерді қолдану троллейбус трансмиссиясының техникалық жай-
күйінің 0 субъективті қорытындысын алуды жеңілдетеді. 

Қолдану орны бойынша диагностикалық құралдардың үш тобын 
бөлуге болады, атап айтқанда диагностика: 

- депо павильондарындағы троллейбустағы элементтер, агрегаттар, 
блоктар; 

 
 

- депоның агрегаттық цехтарындағы агрегаттар, блоктар;  
- маршруттағы элементтер, блоктар, агрегаттар. 
Барлық үш жағдайда стационарлық және мобильді диагностикалық 

құралдар қолданылады. 
Троллейбустағы элементтерді, агрегаттар мен блоктарды 

диагностикалаудың негізгі міндеттеріне мыналар жатады: 
-жағдай бойынша ТҚК және Р көлемдерін анықтау мақсатында 

троллейбуста тікелей қалпына келтірілетін элементтердің, агрегаттардың, 
блоктардың техникалық жай - күйінің параметрлерін бақылау; 
диагностикалау процесінде бақылау-диагностикалық жабдықтың көмегімен 
реттеу жұмыстарын жүргізу (пневмо-және тежегіш жүйелерін, 
дөңгелектердің жақындауын, күпшектердің мойынтіректеріндегі 
саңылауларды, ток қабылдағыштарды басуды, шиналардағы ішкі қысымды, 
Электр аппараттарының тағайыншамаларын және т. б. реттеу).); 

- жағдай бойынша бөлшектеу мерзімін белгілеу мақсатында агрегаттық 
әдіспен қалпына келтірілетін троллейбустардың агрегаттары мен 
блоктарының қалдық ресурсын анықтау; троллейбусты жоспарлы жөндеуге 
қою уақытын анықтау. Жай-күйі бойынша бөлшектелетін агрегаттар мен 
блоктардың қатарында: тартқыш электр қозғалтқыштары, қосалқы электр 
машиналары, реостатты контроллерлер, төмен вольтты электрмен жабдықтау 
жүйесінің тораптары, жетекші көпірдің редукторлары, кардан біліктері және 
т. б.; 

- орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және жоспарлы және 
жоспарланбаған жөндеулерден кейін Реттеулер жүргізу; 

- жоспарланбаған жөндеу троллейбустарында істен шыққан агрегатты, 
блокты, элементті іздеу; 

- ТББ, техникалық қызмет басшылығының талабы бойынша, сондай-ақ 
троллейбустарды маусымдық дайындау кезінде және басқа да осыған ұқсас 
жағдайларда жекелеген троллейбустарды іріктеп диагностикалау. 

Агрегаттық цехтардағы агрегаттар мен блоктарды диагностикалаудың 
негізгі міндеттері:: 

- істен шыққан элементті іздеу (негізінен электромеханикалық және 
ҮИЖҚ блокадасында); 

- орындалған жөндеу іс-шараларының сапасын бақылау және реттеу 
және реттеу жұмыстарын жүргізу. 

Сонымен қатар, агрегаттық цехтардағы агрегаттар мен блоктардың 
техникалық жағдайын бақылаудың тағы бір маңызды функциясын атап өткен 
жөн. Цехтардағы түйіндерді, әсіресе механикалық, пневматикалық және 
гидравликалық жүйелерді жөндеу, әдетте, оларды толығымен бөлшектеу 
кезінде жүзеге асырылады. Бұл құрылымдық элементтердің бірқатар 
параметрлерін оларды құрылғының карточкасында (паспортында) тіркей 
отырып тікелей өлшеуге мүмкіндік береді. 

Көрсетілген ақпарат жинақталуы және агрегаттың қалдық ресурсын 
болжау үшін тікелей троллейбуста агрегатты тереңдетіп диагностикалау 
кезінде пайдаланылуы тиіс. 
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Маршруттардағы троллейбустарды диагностикалау 
автоматтандырылған стационарлық стендтермен жүзеге асырылуы мүмкін, 
мысалы, ағып кету токтарын дискретті бақылау, сондай-ақ мобильді 
құралдар. Соңғы жағдайда диагноздың мақсаты істен шыққан қондырғыны, 
блокты, элементті іздеу және депоға кірместен машинаның жұмысын 
қалпына келтіру мүмкіндігін бағалау болып табылады. 

Диагноздың тереңдігі бақылау мақсатына байланысты әр түрлі болады. 
Сонымен, троллейбуста тікелей қалпына келтіруге болатын техникалық күй 
параметрлерін бақылау кезінде (бөлікті ауыстыру, реттеу, тазалау, кептіру 
және т.б. арқылы) ол элементтер деңгейінде жүзеге асырылады. 

Агрегаттық әдіспен қалпына келтірілетін агрегаттардың немесе 
блоктардың троллейбусында тереңдетілген диагностикалау кезінде 
элементтер деңгейіндегі бақылау артық болып табылады, мысалы, тораптың 
шығу параметрлерінің рұқсат етілген мәндеріне сәйкес келмеген жағдайда, 
соңғысы бөлшектеуге және ақаулықты тудырған элементке қарамастан 
агрегаттық цехқа жіберуге жатады. 

Компрессордың өнімділігінің төмендеуінің себебі цилиндр-поршень 
тобының бірнеше бөлігінің тозуы болуы мүмкін, бірақ олардың кез-келгенін 
компрессорды бөлшектегеннен кейін ғана қалпына келтіруге болады. 
Сондықтан троллейбуста диагноз қою процесінде қалпына келтіруді қажет 
ететін нақты бөлікті орнатудың қажеті жоқ. 

Маршруттағы сәтсіз троллейбусты мобильді құралдармен 
диагностикалау элемент деңгейіне дейін, ол тікелей маршрутта қалпына 
келтірілуі мүмкін. Кейбір жағдайларда мұндай диагноз қондырғы немесе 
блок деңгейіне дейін жүргізілуі мүмкін, егер бұл түйінді маршрут 
жағдайында ауыстыру мүмкін болса (мысалы, Yisu басқару тізбектерінің 
тақтасы). 

Троллейбустардың техникалық жағдайын бақылау әдістері мен 
құралдарын жасау кезеңдерінің бірі мамандандырылған диагностикалық 
құралдарды құру болып табылады, көбінесе өте күрделі. Техникалық 
жағдайдың кейбір параметрлері нақты жүктеме режимдерінде тек жол 
жағдайында объективті көрінетіндіктен, троллейбустың шеберханада 
мамандандырылған стендтерде, мысалы, жүгіру барабандарында жұмыс 
істеуін модельдеу қажеттілігі туындайды. 

Бұл жол жағдайларына сәйкес келетін троллейбус режимін бірнеше рет 
ойнатуға және қажетті бақылауды ғана емес, сонымен қатар реттеу 
жұмыстарын да жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, троллейбустан 
алынып, агрегаттық шеберханаларда қалпына келтірілген жеке қондырғылар 
мен блоктардың нақты жұмыс режимдерін модельдеу үшін 
мамандандырылған стендтер қажет. 

Мамандандырылған стендтердің өндірісін дамыту және ұйымдастыру 
белгілі бір материалдық шығындарды талап етеді, сондықтан ең алдымен ең 
үлкен нәтиже күтілетін диагностикалық құралдарды құру қажет. Өкінішке 
орай, бақылау құралдарын құрудың орындылығы көбінесе эмпирикалық 
жолмен анықталады. Кейде, ең алдымен, аппараттық бақылауға оңай жауап 
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беретін түйіндерге арналған диагностикалық құрылғылар жасалады, бірақ 
оның орындылығы жеткіліксіз негізделген. Іс жүзінде бұл құрылғылар 
қолданылмайды. 

Жол жүрісі қауіпсіздігіне және электр қауіпсіздігіне әсер етпейтін 
тораптар үшін диагностикалау құралдары номенклатурасының негіздемесін 
мынадай ретпен орындау ұсынылады: 

-қолданыстағы жүйе және тораптың техникалық жай-күйін бақылау 
құралдары кезінде І-ші торап (агрегат, блок) бойынша θфі нақты 
ысыраптарын анықтау; 

-идеалды диагностикалық құралдарды қолдану кезінде І-ші түйін 
бойынша θmini мүмкін болатын ең аз шығындарды табыңыз; 

-I-ші түйін бойынша идеалды диагностикалық құралдардың 
потенциалдық тиімділігін анықтаңыз: δθi = θfi-θmini; 

- δθi потенциалдық тиімділігін қайтымсыз ретпен орналастырыңыз; 
-І-ші түйіннің неғұрлым жетілдірілген диагностикалық құралдарын 

енгізуге байланысты қосымша шығындарды бағалаңыз және олар үшін 
диагностикалық құралдарды әзірлеудің өзектілігі бойынша машина 
түйіндерінің орналасу ретін нақтылаңыз. 

Θfi және θmini шығындарына I-ші түйіннің ТҚК және Р 
шығындарының барлық түрлері, I-ші түйіннің кінәсінен машинаның істен 
шығуынан және энергия шығынынан, I-ші түйіннің кінәсінен шығару 
коэффициентінің төмендеуінен болатын шығындар және т. б. кіреді. Кейбір 
жағдайларда диагностикалық құралдарды әзірлеудің өзектілігі негізінде 
троллейбус түйіндерін саралау тек сәтсіздіктердің жоғалуын ескере отырып 
жүргізілуі мүмкін. 

Жол қозғалысы қауіпсіздігіне және электр қауіпсіздігіне әсер ететін 
тораптар үшін жаңа диагностикалық құралдарды әзірлеуді қолданыстағы 
бақылау құралдары мен әдістері қауіпсіздіктің нормативтік көрсеткіштерін 
берілген ықтималдықпен қамтамасыз етпейтін барлық жағдайларда жүргізу 
қажет. 

Егер қауіпсіздіктің нормативтік көрсеткіштері берілген ықтималдықпен 
орындалса, жаңа диагностикалық құралдарды әзірлеу бұл құралдар 
қауіпсіздік жағдайларын нашарлатпай, ТҚ және Ж шығындарын азайтуға 
мүмкіндік берген кезде ғана жүзеге асырылады. 

Параметрлері (жайлылығы, қызмет көрсету мәдениеті және т.б.) 
нормативтік құжаттармен белгіленген басқа түйіндер үшін жаңа 
диагностикалық құралдарды әзірлеудің орындылығын анықтау кезінде ұқсас 
тәсіл сақталуы керек. 

Троллейбустарды диагностикалық қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде, 
әрине, техниканың күрделі объектілерін, оның ішінде автомобиль, темір жол 
және су көлігінде, авиацияда, ауыл шаруашылығында, радиоэлектрондық 
өнеркәсіпте және т.б. диагностикалау әдістері мен құралдарын жасау 
тәжірибесі ескерілуі тиіс [55-62]. 
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2.1.1. Пайдалану процесінде троллейбустардың техникалық жай-
күйінің өзгеруі 

Пайдалану процесінде ТҚ және Ж бойынша қандай да бір жұмыстарсыз 
істен шыққанға дейін бұйымды пайдалану нұсқасы, одан кейін істен 
шыққаннан кейін оны толық кәдеге жарату мүмкіндігі болуы мүмкін. Алайда, 
экономикалық тұрғыдан бұл қарапайым өнімдердің шектеулі саны үшін ғана 
ұсынылады. Жалпы жағдайда, әсіресе күрделі механизмдерде, элементтердің 
біреуі істен шыққан кезде, басқалардың ресурсы толығымен таусылмайды. 

Ақаулықты жою немесе алдын-алу шараларын жүзеге асыру, бірақ 
оның алдын-алу, әдетте, жаңа көлік сатып алудан гөрі тиімдірек. Бұл жағдай 
техникалық мүмкін еместіктен, сондай-ақ оның барлық элементтерінің тең 
ресурсы бар күрделі машинаның дизайнын жасаудың экономикалық мүмкін 
еместігінен туындайды. Машинада, әдетте, салыстырмалы түрде берік 
бөліктер бар, олардың қызмет ету мерзімі жұмыс кезеңімен, сондай-ақ 
тозатын элементтермен сәйкес келеді. 

Троллейбустардың механикалық түйіндерінде үйкеліске ұшырайтын 
бөліктер ең қысқа мерзімді элементтер болып табылады. Мәселен, құл көпір 
арқалығының ресурсы қандай да бір жөндеу-қалпына келтіру әсерінсіз 
жүрістің 1 -1,5 млн. км-ден астамын құрайды, ал құл көпірдің басқа бөлшегі 
— тежегіш қалыптың жапсырмасын — 50-70 мың км-ден кейін ауыстыру 
талап етіледі. Сонымен қатар, соңғысының ішінара тозуы 2-3 мың км-ден 
кейін төсеніш пен тежегіш барабан арасындағы алшақтықты реттеуге мәжбүр 
етеді. 

Электр құрылғыларының контактілері мен олардың орамаларының 
қызмет ету мерзімі айтарлықтай өзгереді. Өз кезегінде, орамалардың қызмет 
ету мерзімі осы құрылғылардың магнит өткізгіштері мен корпустарына 
қарағанда әлдеқайда төмен. 

Кейде олар машина бөлшектерінің тозуы, оларды жұмыс кезінде 
ауыстыру құрылымның жетіспеушілігі деп айтады, ал болашақ машиналарда 
ауыстырылатын немесе жөнделетін бөліктер болмайды. Мұндай мәлімдеме 
негізсіз. 

Троллейбус сияқты бірдей күшті күрделі машинаны жасау екіталай. Әр 
түрлі бөлшектер, тіпті бір қондырғыда да, жүктеме мен басқа әсерлердің мәні 
мен сипаты бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл теориялық механика, 
механизмдер мен машиналар теориясы, электр машиналары мен құрылғылар 
теориясының негіздерінен туындайды. 

Құрылымдық және технологиялық шаралармен барлық бөлшектердің 
бірдей тозу қарқынын қамтамасыз ету мүмкін емес. Белгілі бір дәрежеде 
олардың ресурстарын жақындастыруға болады, бірақ сонымен бірге сізге 
бөлшектердің массасын көбейту немесе қымбат материалдарды пайдалану 
немесе күрделі, қымбат өндіріс технологиясын қолдану қажет болады. 

Сайып келгенде, бірдей беріктікке жақын осындай машинаны жасау 
құны пайдалану процесінде бөлшектерді ауыстыру немесе өзге де жөндеу-
қызмет көрсету әсерлері көзделген, сондай мақсаттағы машинаны дайындау 
мен мерзімді қалпына келтіруге жұмсалатын шығындардан едәуір асатын 
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2.1.1. Пайдалану процесінде троллейбустардың техникалық жай-
күйінің өзгеруі 

Пайдалану процесінде ТҚ және Ж бойынша қандай да бір жұмыстарсыз 
істен шыққанға дейін бұйымды пайдалану нұсқасы, одан кейін істен 
шыққаннан кейін оны толық кәдеге жарату мүмкіндігі болуы мүмкін. Алайда, 
экономикалық тұрғыдан бұл қарапайым өнімдердің шектеулі саны үшін ғана 
ұсынылады. Жалпы жағдайда, әсіресе күрделі механизмдерде, элементтердің 
біреуі істен шыққан кезде, басқалардың ресурсы толығымен таусылмайды. 

Ақаулықты жою немесе алдын-алу шараларын жүзеге асыру, бірақ 
оның алдын-алу, әдетте, жаңа көлік сатып алудан гөрі тиімдірек. Бұл жағдай 
техникалық мүмкін еместіктен, сондай-ақ оның барлық элементтерінің тең 
ресурсы бар күрделі машинаның дизайнын жасаудың экономикалық мүмкін 
еместігінен туындайды. Машинада, әдетте, салыстырмалы түрде берік 
бөліктер бар, олардың қызмет ету мерзімі жұмыс кезеңімен, сондай-ақ 
тозатын элементтермен сәйкес келеді. 

Троллейбустардың механикалық түйіндерінде үйкеліске ұшырайтын 
бөліктер ең қысқа мерзімді элементтер болып табылады. Мәселен, құл көпір 
арқалығының ресурсы қандай да бір жөндеу-қалпына келтіру әсерінсіз 
жүрістің 1 -1,5 млн. км-ден астамын құрайды, ал құл көпірдің басқа бөлшегі 
— тежегіш қалыптың жапсырмасын — 50-70 мың км-ден кейін ауыстыру 
талап етіледі. Сонымен қатар, соңғысының ішінара тозуы 2-3 мың км-ден 
кейін төсеніш пен тежегіш барабан арасындағы алшақтықты реттеуге мәжбүр 
етеді. 

Электр құрылғыларының контактілері мен олардың орамаларының 
қызмет ету мерзімі айтарлықтай өзгереді. Өз кезегінде, орамалардың қызмет 
ету мерзімі осы құрылғылардың магнит өткізгіштері мен корпустарына 
қарағанда әлдеқайда төмен. 

Кейде олар машина бөлшектерінің тозуы, оларды жұмыс кезінде 
ауыстыру құрылымның жетіспеушілігі деп айтады, ал болашақ машиналарда 
ауыстырылатын немесе жөнделетін бөліктер болмайды. Мұндай мәлімдеме 
негізсіз. 

Троллейбус сияқты бірдей күшті күрделі машинаны жасау екіталай. Әр 
түрлі бөлшектер, тіпті бір қондырғыда да, жүктеме мен басқа әсерлердің мәні 
мен сипаты бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл теориялық механика, 
механизмдер мен машиналар теориясы, электр машиналары мен құрылғылар 
теориясының негіздерінен туындайды. 

Құрылымдық және технологиялық шаралармен барлық бөлшектердің 
бірдей тозу қарқынын қамтамасыз ету мүмкін емес. Белгілі бір дәрежеде 
олардың ресурстарын жақындастыруға болады, бірақ сонымен бірге сізге 
бөлшектердің массасын көбейту немесе қымбат материалдарды пайдалану 
немесе күрделі, қымбат өндіріс технологиясын қолдану қажет болады. 

Сайып келгенде, бірдей беріктікке жақын осындай машинаны жасау 
құны пайдалану процесінде бөлшектерді ауыстыру немесе өзге де жөндеу-
қызмет көрсету әсерлері көзделген, сондай мақсаттағы машинаны дайындау 
мен мерзімді қалпына келтіруге жұмсалатын шығындардан едәуір асатын 

 
 

болады. Сонымен қатар, ауыр машина, әрине, пайдалы жұмысты орындау 
үшін көп энергияны қажет етеді. 

Техникалық әсерді қажет етпейтін машинаны кез-келген бағамен жасау 
ұтымды емес, бірақ өндіріс саласында да, пайдалану саласында да 
құрылымдық, технологиялық және басқа факторларды ескеру қажет, бұл 
жағдайда машинаны өндіруге және оны пайдалануға жалпы шығындар 
белгілі бір пайдалану жағдайларында минималды болады. 

Жаңа материалдар, технологиялар жасалып, машиналарды жобалау 
әдістері жақсарған сайын қалпына келтіру әсеріне қажеттілік азаяды. Жаңа 
типтегі троллейбустарда майлау және бекіту жұмыстарының көлемі 
төмендеді, КОНТАКТОРЛЫ-реостатты басқару жүйелерін ҮИЖ-ге 
ауыстырғаннан кейін электр жабдықтары бойынша қалпына келтіру әсері 
күрт төмендеді. 

Агрегаттардың орналасуын жақсарту техникалық қызмет көрсету және 
Р. бойынша жұмыс көлемін едәуір төмендеткен кезде белгілі мысалдар бар, 
мысалы, тежегіш реостаттарын Тр-9 троллейбустарына дененің астынан 
машинаның төбесіне ауыстыру олардың жаңбырлы немесе қарлы ауа-
райында көптеген сәтсіздіктерін іс жүзінде жойды. Сенімділікті арттырудың 
маңызды резервтері бірқатар басқа Машина түйіндерінің дизайнын 
жақсартуда жатыр. 

Алайда, жақын болашақта ТҚК немесе Р-ны қажет етпейтін және 
мерзімді ТҚК-ны қамтамасыз ететін ұқсас машинадан гөрі жақсы 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар троллейбус құру мүмкін емес. 

Осылайша, жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстары 
жақын болашақта троллейбустарды пайдаланудың ажырамас элементі болып 
табылады және қалады, өйткені оларға қажеттілік оның барлық 
элементтерінің тең ресурсы бар машинаны құрудың мүмкін еместігі мен 
орынсыздығынан туындайды. 

Троллейбус сияқты күрделі жүйенің техникалық жағдайын басқарудың 
барлық процестерін оңтайландыру өзекті мәселе болып табылады. Оны 
троллейбустарды құру кезеңінде түйіндердің дизайнын алдағы бақылау 
режимімен тығыз байланыстыра отырып шешкен жөн .көлік 
кәсіпорындарындағы техникалық жағдай және қалпына келтіру шарттары. 
Алайда, өкінішке орай, троллейбустың белгілі бір түрінің техникалық 
жағдайын басқару әдістері мен құралдарын әзірлеу оны жаппай өндіріске 
енгізгеннен кейін басталады. 

Жаңа троллейбус қасиеттердің жиынтығымен сипатталады, олардың 
жеке көрсеткіштері жұмыс барысында өзгеріп, оның жұмысының тиімділігін 
төмендетеді. Тиімділіктің төмендеу қарқыны өндіріс және пайдалану 
саласымен алдын-ала анықталады. 

Пайдалануда троллейбусты пайдаланудан неғұрлым үлкен әсер алу 
үшін машинаның қасиеттерін ішінара немесе толық қалпына келтіру 
бойынша немесе күтілетін нашарлауды болдырмау бойынша жүйелі әсер 
етуді жүзеге асырады. Қалпына келтіру әсерін таңдау троллейбус 
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қасиеттерінің уақыт өте келе өзгеруімен, яғни оның техникалық жағдайының 
нашарлауымен тығыз байланысты. 

Уақытылы қалпына келтіру әсерінен жұмыс жүктемелерінің 
деструктивті әсерінен троллейбустың техникалық жағдайының 
нашарлауынан болатын ең маңызды теріс салдар немесе шығындар шартты 
түрде төрт топқа біріктірілуі мүмкін: 

- біріншісі-көлік процесін экономикалық және әлеуметтік 
шығындармен жалғастыруды болдырмайтын машинаның жұмыс 
қабілеттілігін жоғалту; 

- екіншісі-қозғалыс қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігі жағдайларының 
нашарлауы, атап айтқанда, машинаның басқарылуы нашарлайды және оның 
қозғалыс тұрақтылығы тежеуіш жолымен артады; іске қосылудың және 
нәсілдердің синхронды емес болуы пайда болады] тежегіш механизмдерінің 
күштерінің абсолютті мәндерінде жүру; шиналардың жолға ілінуі азаяды; 
тежегіштердің, рульдердің, доңғалақтардың, серіппелердің, есік 
жетектерінің, сыртқы сигнализацияның толық істен шығу ықтималдығы 
артады; ағып кету тогы артады; троллейбус корпусында және оның жеке 
бөліктерінде жолаушылар немесе қызмет көрсету персоналының жанасуы 
мүмкін және т.б.; 

- үшіншісі-қызмет көрсету мәдениетіне әсер ететін машинаның 
жайлылығы мен басқа да қасиеттерінің төмендеуі, атап айтқанда жүрістің, 
тежелудің және іске қосудың бірқалыптылығы нашарлайды, салондағы Шу 
мен діріл ұлғаяды, салонды жылытудың, желдетудің және жарықтандырудың 
ішінара немесе толық істен шығу ықтималдығы өседі, салонның ішкі түрі 
мен санитариялық жай-күйі, Машинаның сыртқы түрі және т.б. нашарлайды.; 

- төртінші-пайдалану үнемділігінің төмендеуі, яғни Машинаның 
құрылымдық цементтерінің қалыпты (теориялық тұрғыдан сөзсіз) тозу 
қарқынына, қозғалысқа қарсылықтың өсуіне байланысты электр 
энергиясының нақты шығыны және т. б. артады. 

Машина қасиеттерінің өзгеруінің негізгі себебі - әр түрлі сипаттағы 
операциялық жүктемелердің деструктивті әсерінен оның элементтерінің 
тозуы. Троллейбус пайдалы жұмыс барысында әртүрлі сыртқы және ішкі 
факторларға ұшырайды. Сапалық өзгерістер машина элементтерінің 
бастапқыда енгізілген ең жақсы өзара әрекеттесуінің бұзылуынан көрінеді, 
бұл сайып келгенде оның сапалық көрсеткіштерін, яғни шығыс 
параметрлерін нашарлатады. 

Жұмыс кезінде ең алдымен машинаның қарапайым құрылымдық 
элементтері — бөлшектер нашарлайды. Әрбір элементтің машинада өз 
мақсаты бар, оны орындау үшін дизайн және өндіріс процесінде оған белгілі 
бір қасиеттер беріледі. 

Элементтің қасиеттерінің бірін сипаттайтын сандық Өлшем элемент 
параметрі деп аталады. Параметрлер оның мақсатына байланысты элементтің 
әртүрлі табиғатын анықтайды (геометриялық өлшемдер, беріктік, 
серпімділік, тығыздық, химиялық құрам, бетінің тазалығы, оптикалық 
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қасиеттерінің уақыт өте келе өзгеруімен, яғни оның техникалық жағдайының 
нашарлауымен тығыз байланысты. 

Уақытылы қалпына келтіру әсерінен жұмыс жүктемелерінің 
деструктивті әсерінен троллейбустың техникалық жағдайының 
нашарлауынан болатын ең маңызды теріс салдар немесе шығындар шартты 
түрде төрт топқа біріктірілуі мүмкін: 

- біріншісі-көлік процесін экономикалық және әлеуметтік 
шығындармен жалғастыруды болдырмайтын машинаның жұмыс 
қабілеттілігін жоғалту; 

- екіншісі-қозғалыс қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігі жағдайларының 
нашарлауы, атап айтқанда, машинаның басқарылуы нашарлайды және оның 
қозғалыс тұрақтылығы тежеуіш жолымен артады; іске қосылудың және 
нәсілдердің синхронды емес болуы пайда болады] тежегіш механизмдерінің 
күштерінің абсолютті мәндерінде жүру; шиналардың жолға ілінуі азаяды; 
тежегіштердің, рульдердің, доңғалақтардың, серіппелердің, есік 
жетектерінің, сыртқы сигнализацияның толық істен шығу ықтималдығы 
артады; ағып кету тогы артады; троллейбус корпусында және оның жеке 
бөліктерінде жолаушылар немесе қызмет көрсету персоналының жанасуы 
мүмкін және т.б.; 

- үшіншісі-қызмет көрсету мәдениетіне әсер ететін машинаның 
жайлылығы мен басқа да қасиеттерінің төмендеуі, атап айтқанда жүрістің, 
тежелудің және іске қосудың бірқалыптылығы нашарлайды, салондағы Шу 
мен діріл ұлғаяды, салонды жылытудың, желдетудің және жарықтандырудың 
ішінара немесе толық істен шығу ықтималдығы өседі, салонның ішкі түрі 
мен санитариялық жай-күйі, Машинаның сыртқы түрі және т.б. нашарлайды.; 

- төртінші-пайдалану үнемділігінің төмендеуі, яғни Машинаның 
құрылымдық цементтерінің қалыпты (теориялық тұрғыдан сөзсіз) тозу 
қарқынына, қозғалысқа қарсылықтың өсуіне байланысты электр 
энергиясының нақты шығыны және т. б. артады. 

Машина қасиеттерінің өзгеруінің негізгі себебі - әр түрлі сипаттағы 
операциялық жүктемелердің деструктивті әсерінен оның элементтерінің 
тозуы. Троллейбус пайдалы жұмыс барысында әртүрлі сыртқы және ішкі 
факторларға ұшырайды. Сапалық өзгерістер машина элементтерінің 
бастапқыда енгізілген ең жақсы өзара әрекеттесуінің бұзылуынан көрінеді, 
бұл сайып келгенде оның сапалық көрсеткіштерін, яғни шығыс 
параметрлерін нашарлатады. 

Жұмыс кезінде ең алдымен машинаның қарапайым құрылымдық 
элементтері — бөлшектер нашарлайды. Әрбір элементтің машинада өз 
мақсаты бар, оны орындау үшін дизайн және өндіріс процесінде оған белгілі 
бір қасиеттер беріледі. 

Элементтің қасиеттерінің бірін сипаттайтын сандық Өлшем элемент 
параметрі деп аталады. Параметрлер оның мақсатына байланысты элементтің 
әртүрлі табиғатын анықтайды (геометриялық өлшемдер, беріктік, 
серпімділік, тығыздық, химиялық құрам, бетінің тазалығы, оптикалық 

 
 

шамалар, сондай-ақ электр өткізгіштік, индуктивтілік, электр сыйымдылығы 
және т.б.). 

Пайдалану кезінде құрылымдық элементтер — бөлшектер тозады. Тозу 
дегеніміз тек механикалық тозу ғана емес, сонымен қатар құрылымдық 
элементтердің бастапқы параметрлеріндегі өзгерістердің барлық басқа 
түрлері, соның ішінде олардың физикалық және химиялық 
сипаттамаларының өзгеруі. Машина элементтерінің тозуы немесе күйінің 
өзгеруі оның жұмыс процесінде ғана емес, сонымен қатар сыртқы, негізінен 
атмосфералық жағдайлардың әсерінен сақтау кезеңінде, сондай-ақ заттардың 
молекулалық және субмолекулалық құрылымдарының уақыт өте келе 
өзгеруіне байланысты болады. 

Машиналарды пайдалану және сақтау процесінде механикалық, 
молекулалық-механикалық және коррозиялық-механикалық әсерлерге, 
сондай-ақ икемділіктің жоғалуына байланысты бөлшектердің тозуы орын 
алады. Электр тізбектерінің бөлшектері мен түйіндерінде Пластмассалардың, 
резеңкелердің механикалық және электромеханикалық қасиеттері өзгереді, 
пленка резисторларының өткізгіш қабатының кристалдануы жүреді, 
қарсылықтың өзгеруімен бірге жүреді, байланыстырушы және сіңдіретін 
оқшаулағыш материалдарда химиялық өзгерістер жүреді, оқшаулауда 
жарықтар мен каналдар пайда болады, оның өткізгіштігі артады. 

Осы кезеңде электролиттік конденсаторлардың герметизациясы 
нашарлайды, электр аппараттары мен машиналардың контактілерінің 
электромеханикалық тозуы дамиды. Майлау, май, электролит қасиеттерінде 
химиялық және физика-химиялық өзгерістер болады. 

Бөлшектерді өндіруде немесе басқа құрылымдық элементті өндіруде 
оның көптеген параметрлері техникалық құжаттамада көрсетілген. Сонымен, 
оның барлық геометриялық өлшемдері (сызықтық, көлемдік, бұрыштық), 
бетті өңдеу (тазалық, қаттылық, жабын) көрсетіледі. Қолданылатын бөлік 
материалы және оны кейіннен өңдеу бөліктің қаттылығы мен беріктігін, 
оның массасын және т. б. анықтайды. 

Параметрлердің әрқайсысы белгілі бір функцияны орындауға арналған 
және машинаны жасау сатысында маңызды. Алайда, егер біз машинаны оның 
позициясынан қарастыратын болсақ, онда P, содан кейін параметрлердің 
маңыздылығына көзқарас басқаша. Сонымен, жұмыс кезінде өзгеретін 
параметрлердің бір тобы бар, бірақ ол машинаның сапасына оны есептен 
шығарғанға дейін әсер етпейді. 

Мысалы, троллейбустың алдыңғы осінің сәулесінің маңызды 
параметрлерінің бірі-сәуленің осіне қатысты шұңқырдың жеңінің орнын 
анықтайтын геометриялық өлшемдердің жиынтығы. Бұл өлшемдер 
машинаны басқаруда, резеңке тозуда және қозғалысқа қарсы тұруда маңызды 
рөл атқаратын доңғалақтардың бұрышын орнатады. 

Алайда, тек жетілдірілген жол жамылғысымен қозғалатын троллейбус 
көпір сәулесінің геометриясын іс жүзінде өзгертпейді. Сондықтан, бөлікті 
жобалау мен өндіруде маңызды мұндай параметр To және P жүйесін құру 
кезінде қызығушылық тудырмайды.алдыңғы біліктің ортаңғы бөлігінің 
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қалыңдығы коррозиялық тозуға байланысты азаяды, бірақ іс жүзінде бұл 
машинаның есептен шығарылуына дейін қызмет ететін сәуленің беріктігіне 
әсер етпейді. 

Сонымен қатар, машинада жұмыс кезінде өзгеріп, машинаның 
қасиеттеріне тікелей немесе оның басқа элементтері арқылы әсер ететін 
параметрлердің басқа тобын бөлуге болады, осылайша қалпына келтіру 
әсерін машинаның толық физикалық немесе моральдық тозуына дейін 
бірнеше рет қолдану қажет. Бұл, шын мәнінде, құрылымдық элементтердің 
деградациялық параметрлері. 

Машиналар мен механизмдердің кең класына қатысты техникалық 
әдебиеттерде терминдер кездеседі: техникалық күй параметрлері, 
параметрлерді анықтайтын, тозатын (қартаю) функционалды, құрылымдық. 

Біз құрылымдық элементтердің техникалық күйінің параметрлері 
терминін қолданамыз, оны пайдалану кезінде өзгеретін және машинаның 
белгілі бір қасиеттерін сақтау үшін мезгіл-мезгіл қалпына келтірілетін 
машина элементтерінің параметрлерін түсінеміз. 

Құрылымдық элементте техникалық күйдің бірде-бір параметрі 
болмауы мүмкін, бір (бір параметрлі элемент) немесе бірнеше параметрлер 
(көп параметрлі) болуы мүмкін. 

Өздеріңіз білетіндей, ең жақсы бастапқы параметрлері болса да, 
құрылымдық элементтер жиынтығы машинаның жұмыс істеуін қамтамасыз 
етпейді, өйткені оның жұмысында құрылымдық элементтердің өзара 
әрекеттесу жағдайы маңызды. 

Бірнеше құрылымдық элементтерден тұратын қарапайым құрастыру 
қондырғысы белгілі бір шығыс параметрлеріне ие. Олардың кейбіреулері 
оған кіретін құрылымдық элементтердің параметрлерімен алдын-ала 
анықталады, ал екіншісі параметрлердің тәуелсіз тобы болып табылады және 
құрылымдық элементтердің механикалық, электромеханикалық, физика-
химиялық немесе басқа өзара әрекеттесу дәрежесінен, олардың 
орналасуынан және т. б. 

Мұндай параметрлерге әдетте бұрандалы қосылыстардың және 
пневматикалық немесе гидроэлементтердің қосылыстарының тығыздығы 
жатады; саңылаулар; реттелетін серіппелердің, белдік берілістерінің кернеуі; 
шиналардағы қысым; коммутациялық құрылғылардың параметрлері (токтар, 
кернеулер, жиіліктер және т. б.) және т. б. 

Біз оларды конструктивті емес элементтердің параметрлері деп 
атаймыз, ал жұмыс кезінде өзгеретіндер машинаның қасиеттеріне әсер етеді, 
сондықтан мерзімді қалпына келтіруге жатады — конструктивті емес 
элементтердің техникалық күйінің параметрлері. 

Шартты түрде, біз машинаның техникалық жағдайын құрылымдық 
және конструктивті емес элементтердің барлық параметрлерімен сипаттай 
бермейді, бірақ олардың тек бір бөлігі ғана. Содан кейін To және P 
позициясынан машина қасиеттерінің нашарлауының ықтимал 
тасымалдаушысы болып табылатын құрылымдық және конструктивті емес 
элементтердің параметрлерін ғана ескеруге болады. 
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қалыңдығы коррозиялық тозуға байланысты азаяды, бірақ іс жүзінде бұл 
машинаның есептен шығарылуына дейін қызмет ететін сәуленің беріктігіне 
әсер етпейді. 

Сонымен қатар, машинада жұмыс кезінде өзгеріп, машинаның 
қасиеттеріне тікелей немесе оның басқа элементтері арқылы әсер ететін 
параметрлердің басқа тобын бөлуге болады, осылайша қалпына келтіру 
әсерін машинаның толық физикалық немесе моральдық тозуына дейін 
бірнеше рет қолдану қажет. Бұл, шын мәнінде, құрылымдық элементтердің 
деградациялық параметрлері. 

Машиналар мен механизмдердің кең класына қатысты техникалық 
әдебиеттерде терминдер кездеседі: техникалық күй параметрлері, 
параметрлерді анықтайтын, тозатын (қартаю) функционалды, құрылымдық. 

Біз құрылымдық элементтердің техникалық күйінің параметрлері 
терминін қолданамыз, оны пайдалану кезінде өзгеретін және машинаның 
белгілі бір қасиеттерін сақтау үшін мезгіл-мезгіл қалпына келтірілетін 
машина элементтерінің параметрлерін түсінеміз. 

Құрылымдық элементте техникалық күйдің бірде-бір параметрі 
болмауы мүмкін, бір (бір параметрлі элемент) немесе бірнеше параметрлер 
(көп параметрлі) болуы мүмкін. 

Өздеріңіз білетіндей, ең жақсы бастапқы параметрлері болса да, 
құрылымдық элементтер жиынтығы машинаның жұмыс істеуін қамтамасыз 
етпейді, өйткені оның жұмысында құрылымдық элементтердің өзара 
әрекеттесу жағдайы маңызды. 

Бірнеше құрылымдық элементтерден тұратын қарапайым құрастыру 
қондырғысы белгілі бір шығыс параметрлеріне ие. Олардың кейбіреулері 
оған кіретін құрылымдық элементтердің параметрлерімен алдын-ала 
анықталады, ал екіншісі параметрлердің тәуелсіз тобы болып табылады және 
құрылымдық элементтердің механикалық, электромеханикалық, физика-
химиялық немесе басқа өзара әрекеттесу дәрежесінен, олардың 
орналасуынан және т. б. 

Мұндай параметрлерге әдетте бұрандалы қосылыстардың және 
пневматикалық немесе гидроэлементтердің қосылыстарының тығыздығы 
жатады; саңылаулар; реттелетін серіппелердің, белдік берілістерінің кернеуі; 
шиналардағы қысым; коммутациялық құрылғылардың параметрлері (токтар, 
кернеулер, жиіліктер және т. б.) және т. б. 

Біз оларды конструктивті емес элементтердің параметрлері деп 
атаймыз, ал жұмыс кезінде өзгеретіндер машинаның қасиеттеріне әсер етеді, 
сондықтан мерзімді қалпына келтіруге жатады — конструктивті емес 
элементтердің техникалық күйінің параметрлері. 

Шартты түрде, біз машинаның техникалық жағдайын құрылымдық 
және конструктивті емес элементтердің барлық параметрлерімен сипаттай 
бермейді, бірақ олардың тек бір бөлігі ғана. Содан кейін To және P 
позициясынан машина қасиеттерінің нашарлауының ықтимал 
тасымалдаушысы болып табылатын құрылымдық және конструктивті емес 
элементтердің параметрлерін ғана ескеруге болады. 

 
 

Көп жағдайда элементтердің техникалық күйінің параметрлері 
номиналды (бастапқы) ц"0", ағымдағы және шекті және" мәндер " түрінде 
сандық бағалауға ие. 

Кездейсоқ сәтте параметр еске алу мәнінен ауытқумен сипатталуы 
мүмкін: 

Ди=(ИҚ – өзге) 
Ди мәні элементтің тозу деңгейін сипаттайды. 
Қабылданған анықтамаларды ескере отырып, техникалық күй 

параметрінің ағымдағы мәні және жұмыс кезінде машина сапасы белгілі бір 
байланысқа ие. Бұл байланысты талдауды әртүрлі деңгейлерде жүргізуге 
болады — элементтер параметрлері деңгейінде немесе элементтер 
топтарының, түйіндердің, агрегаттардың, блоктардың жалпыланған 
параметрлері деңгейінде. 

Түйіндердің, агрегаттардың, сынықтардың тозған жалпыланған 
параметрлерін олардың техникалық күйінің параметрлері деп атаймыз. 

Техникалық күй параметрінің номиналды мәннен ауытқуына 
байланысты шығындардың барлық түрлерін бір индикаторға азайтылған 
интегралды θ деп белгілейміз. Θ және ir шамалары арасындағы байланыс 
элементтердің әртүрлі параметрлері үшін әр түрлі болуы мүмкін. 

Суретте θ және ик арасындағы байланыстың ең тән үш түрі 
көрсетілген. 27 техникалық күй параметрінің біржақты ауытқулары үшін. 
Байланыстың бірінші түрінде (2-қисық) in-ден i 'k-ге дейінгі аралықта 
параметрдің өзгеруі шығындардың пайда болуына әкелмейді, соңғысы пайда 
болады, содан кейін параметр i' k мәнінен асқаннан кейін ғана артады. 
Байланыстың екінші түрінде (1 — қисық) шығындар ИҚ-ның номиналды 
мәннен ауытқуымен бір уақытта пайда болады, үшінші (3-сызық) - параметр 
ИҚ" мәніне жеткен кезде ғана пайда болады және бірден θ' - ге дейін артады. 

 

 
 

27 сурет - Техникалық күй параметрінің номиналдыдан ауытқуының 
шығындарға әсері 
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Байланыстың бірінші түрі, негізінен, троллейбус жасаушының 
мақсатты әрекеттерінің салдары болып табылады, ол элементті жобалау 
кезінде оның тозуын ескереді және элементтің дизайнына осындай резерв 
енгізеді, оның ішінде параметрдің мәні 0-ге әсер етпейді. Сонымен, тартқыш 
қозғалтқыштың коллекторлық тақталарының белгілі бір мәнге дейін тозу 
дәрежесі троллейбустың кез-келген қасиеттеріне әсер етпейді, ал 
пластиналардың одан әрі тозуы коммутацияны нашарлатады, коллектор мен 
щеткалардың қарқыны мен тозуын күшейтеді, сайып келгенде 
қозғалтқыштың істен шығуына әкеледі. 

Байланыстың бірінші түрі кез-келген параметрдің θ мәніне тікелей әсер 
етпейтін жағдайда да мүмкін, және бұл әсер θ-мен тікелей байланысты басқа 
параметрге әсер ету арқылы пайда болады. 

Байланыстың екінші түрінің мысалы-шиналардағы қысым және 
шиналардың тозу қарқындылығы, олардағы қысым аздап төмендеген кезде 
шиналардың тозуы артады. 

Байланыстың үшінші түрінің мысалы ретінде шаршаудың бұзылуына 
байланысты жартылай осьтің өнімділігін жоғалтуға болады. Троллейбустың 
жартылай осінің техникалық күйінің параметрлерінің бірі болып табылатын 
шаршау жарығының ұзындығының артуы жартылай ось жойылғанға дейін 
ешқандай шығынға әкелмейді, содан кейін θ жоғалуы троллейбустың θ'істен 
шығуынан болатын шығындарға тең болады. 

Айта кету керек, көп жағдайда параметрлер мен θ арасындағы 
байланыс стохастикалық болып табылады. 

Белгілі бір элементтің істен шығуы оның түйіннің дизайнындағы 
рөліне байланысты әртүрлі салдарға әкелуі мүмкін-бұл троллейбустың 
жұмыс қабілеттілігінің жоғалуы (істен шығуы) (жартылай осьтің бұзылуы, 
электр тізбегінің тиристорының бұзылуы) немесе оның белгілі бір 
қасиеттерінің нашарлауы, машинаның істен шығу ықтималдығын арттыру 
(кабинаның жарықтандыру шамдарының бірінің жануы, ажыратқыштың 
белгіленген тогының рұқсат етілген шегінен шығу және т.б.). 

Екінші жағдайда, элементтің машинаның техникалық жағдайына 
қатысты істен шығуы тұтастай алғанда ақаулық ретінде түсіндіріледі. 

Теріс салдарды азайту үшін, атап айтқанда 0 шығынын азайту үшін 
параметрлерді номиналды немесе оған жақын мәнге қалпына келтіру керек, 
яғни.параметрлердің мәнін басқарыңыз. 

Қалпына келтіру әсерлері әр түрлі болуы мүмкін — тазалау, тазалау, 
тазарту, кептіру, құрылымдық элементтерді ауыстыру, құрылымдық 
элементтерді ішінара қалпына келтіру (дәнекерлеу, тегістеу, бояу және т. б.), 
майлау, бекіту қосылыстарын тарту, саңылауларды реттеу, күш, қысым, ток, 
кернеу, жиілік және т. б. 

Θ ысырабының алдын алуға (төмендетуге) бағытталған қалпына 
келтіру әсерлері белгілі бір шығындарға — еңбек, материалдар 
шығындарына, негізгі құралдарды (ғимараттарды, жабдықтарды) алаңдатуға 
әкеледі. 
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Байланыстың бірінші түрі, негізінен, троллейбус жасаушының 
мақсатты әрекеттерінің салдары болып табылады, ол элементті жобалау 
кезінде оның тозуын ескереді және элементтің дизайнына осындай резерв 
енгізеді, оның ішінде параметрдің мәні 0-ге әсер етпейді. Сонымен, тартқыш 
қозғалтқыштың коллекторлық тақталарының белгілі бір мәнге дейін тозу 
дәрежесі троллейбустың кез-келген қасиеттеріне әсер етпейді, ал 
пластиналардың одан әрі тозуы коммутацияны нашарлатады, коллектор мен 
щеткалардың қарқыны мен тозуын күшейтеді, сайып келгенде 
қозғалтқыштың істен шығуына әкеледі. 

Байланыстың бірінші түрі кез-келген параметрдің θ мәніне тікелей әсер 
етпейтін жағдайда да мүмкін, және бұл әсер θ-мен тікелей байланысты басқа 
параметрге әсер ету арқылы пайда болады. 

Байланыстың екінші түрінің мысалы-шиналардағы қысым және 
шиналардың тозу қарқындылығы, олардағы қысым аздап төмендеген кезде 
шиналардың тозуы артады. 

Байланыстың үшінші түрінің мысалы ретінде шаршаудың бұзылуына 
байланысты жартылай осьтің өнімділігін жоғалтуға болады. Троллейбустың 
жартылай осінің техникалық күйінің параметрлерінің бірі болып табылатын 
шаршау жарығының ұзындығының артуы жартылай ось жойылғанға дейін 
ешқандай шығынға әкелмейді, содан кейін θ жоғалуы троллейбустың θ'істен 
шығуынан болатын шығындарға тең болады. 

Айта кету керек, көп жағдайда параметрлер мен θ арасындағы 
байланыс стохастикалық болып табылады. 

Белгілі бір элементтің істен шығуы оның түйіннің дизайнындағы 
рөліне байланысты әртүрлі салдарға әкелуі мүмкін-бұл троллейбустың 
жұмыс қабілеттілігінің жоғалуы (істен шығуы) (жартылай осьтің бұзылуы, 
электр тізбегінің тиристорының бұзылуы) немесе оның белгілі бір 
қасиеттерінің нашарлауы, машинаның істен шығу ықтималдығын арттыру 
(кабинаның жарықтандыру шамдарының бірінің жануы, ажыратқыштың 
белгіленген тогының рұқсат етілген шегінен шығу және т.б.). 

Екінші жағдайда, элементтің машинаның техникалық жағдайына 
қатысты істен шығуы тұтастай алғанда ақаулық ретінде түсіндіріледі. 

Теріс салдарды азайту үшін, атап айтқанда 0 шығынын азайту үшін 
параметрлерді номиналды немесе оған жақын мәнге қалпына келтіру керек, 
яғни.параметрлердің мәнін басқарыңыз. 

Қалпына келтіру әсерлері әр түрлі болуы мүмкін — тазалау, тазалау, 
тазарту, кептіру, құрылымдық элементтерді ауыстыру, құрылымдық 
элементтерді ішінара қалпына келтіру (дәнекерлеу, тегістеу, бояу және т. б.), 
майлау, бекіту қосылыстарын тарту, саңылауларды реттеу, күш, қысым, ток, 
кернеу, жиілік және т. б. 

Θ ысырабының алдын алуға (төмендетуге) бағытталған қалпына 
келтіру әсерлері белгілі бір шығындарға — еңбек, материалдар 
шығындарына, негізгі құралдарды (ғимараттарды, жабдықтарды) алаңдатуға 
әкеледі. 

 
 

Жылжымалы құрамның техникалық жағдайын басқару стратегиясын, 
атап айтқанда элементтердің параметрлерін қалпына келтіру стратегиясын 
таңдау машинаның бүкіл техникалық пайдалану жүйесіндегі ең маңызды сәт 
екені анық, өйткені бұл машинаны пайдалану тиімділігінің маңызды 
көрсеткіштерін— оның сапасының төмендеуіне байланысты шығындар 
деңгейін және элементтердің параметрлерін қалпына келтіру шығындарын 
анықтайды. 

 
2.1.2. Жөндеу және қызмет көрсету әсер ету стратегиясын таңдау 
Машинаның немесе оның элементтерінің техникалық жағдайын 

басқару стратегиясының негізгі жіктеу белгісі қалпына келтіру әсерін жүргізу 
туралы шешім қабылдау принципі болып саналады. Элементтерді қалпына 
келтірудің үш стратегиясы мүмкін: істен шыққаннан кейін, белгілі бір жұмыс 
көлемін немесе өнімді пайдалану ұзақтығын орындағаннан кейін, техникалық 
күй параметрлерін бақылау нәтижелері бойынша ескерту. 

Машинаның дизайнына және оның істен шығуын жіктеудің 
қабылданған схемасына байланысты кейбір элементтердің істен шығуы 
машинаның тұтастай істен шығуына әкелетіні белгілі. 

Басқа элементтердің істен шығуының салдары машинаның белгілі бір 
қасиеттерінің нашарлауы болып табылады, бұл оның істен шығуы деп 
түсіндірілмейді. Түйіндерге, блоктарға, агрегаттарға қатысты қалпына 
келтірудің төрт стратегиясын атауға болады: істен шыққаннан кейін, жұмыс 
кезінде, параметрлерді бақылау жағдайында, сенімділік деңгейін бақылау 
жағдайында. 

Параметрлерді бақылаумен қалпына келтіру кезінде өзара іс-қимыл 
жасайтын элементтердің (агрегаттардың, блоктардың) топтары деңгейінде 
жалпыланған параметрлерді бақылау немесе рұқсат етілетін мәнге тиісті 
параметрге қол жеткізген кезде жөндеу қызметін көрсететін әсерлерді 
жүргізе отырып, элементтер параметрлерін бақылау жүзеге асырылады. 

Сенімділік деңгейін бақылаумен қалпына келтіру кезінде блокта, 
Агрегатта істен шығулар мен элементтерге (немесе элементтер топтарына) 
қызмет көрсетуге қойылатын талаптардың есебі жүргізіледі, ал қалпына 
келтіру жұмыстары істен шығулар ағыны рұқсат етілген мәнге жеткен кезде 
тағайындалады. 

Істен шығудан кейінгі қалпына келтіру әсері барлық жағдайларда істен 
шығудағы атқарымның экспоненциалды таралу тығыздығымен сипатталатын 
элементтер үшін қолданыладыf (l) = Хехр (— Xl), мұндағы l— элементтің 
істелген жұмысы;X — істен шығулар ағынының параметрі. 

Мұндай істен шығу сипатында қандай да бір ескерту әсері мағынасы 
жоқ. 

Дәл осындай стратегияны істен шығу машинаның жұмыс қабілеттілігін 
жоғалтуға емес, тек жол қозғалысы қауіпсіздігіне немесе электр 
қауіпсіздігіне қауіп төндірмейтін ақауларға әкелетін элементтер үшін 
қолдануға болады. 
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Істен шыққаннан кейін қалпына келтіру ең қолайлы элементтер 
машинаның жұмысын анықтайтын түйіндерде де бар. Мұндай элементтердің 
істен шығуы түйіннің дереу істен шығуына әкелмейді (мысалы, оның 
сенімділігі шамадан тыс болған кезде), тек жұмыс сипатының өзгеруіне 
немесе түйіннің ресурсының өзгеруіне, яғни ақаулыққа әкеледі. 

Элемент параметрінің өзгеруінен үздіксіз шығындар болмаған 
жағдайда (суреттегі 3-қисықты қараңыз. 27) істен шыққаннан кейінгі 
қалпына келтіру жұмыстарының экономикалық көрсеткіші — с1

уд үлестік 
ысыраптарының деңгейі — с0 элементінің істен шығуынан болатын 
ысыраптардың деңгейімен және оның істен шығуға арналған орташа істелген 
жұмысымен айқындалады. 

Істелген жұмыс бойынша техникалық жағдайды басқару кезінде 
қалпына келтіру әсері алдын ала қабылданған уақыттан (істелген жұмыс) 
кейін алдын ала ескерту арқылы lр жүргізіледі. Жалпы жағдайда элемент бас 
тартады және алдын ала қалпына келтіру сәтіне дейін қалпына келтіріледі. 

Істен шығу және lр атқарымы арқылы алдын ала ауыстыру салдарынан 
қалпына келтіруді ескере отырып, элементтің орташа пайдаланылған 
ресурсы. 

LP жұмысын азайту арқылы формулаға сәйкес элементтің істен шығу 
ықтималдығын азайтуға қол жеткізуге болады, ал lР артуы орташа 
пайдаланылған ресурстың өсуіне қол жеткізеді. Нақты шығындар минимумға 
жететін LP мәнін дифференциалдық теңдеуден табуға болады: 

Техникалық жай-күй параметрлерін бақылау нәтижелері бойынша 
қалпына келтіру әсерлері кезінде элементтің істен шығуының дамуы 
техникалық жай-күй параметрінің өзгеруімен байланысты деп қабылданады, 
атап айтқанда істен шығу, әдетте, параметр шекті мәнге жеткен кезде 
басталады. Барлық жұмыс уақыты немесе жұмыс уақытын қоспағанда, 
параметрдің ағымдағы мәні мен жұмыс уақыты арасында байланыс бар. 

Параметрді l жұмысынан өзгерту процесін математикалық күтудің 
жуықтау функциясы белгілі бір функциялар класына жатады: қуат; 
экспоненциалды, бөлшек-сызықтық және т. б. 

Троллейбус элементтерінің, тораптарының, аппараттарының 
техникалық жай-күйі параметрлерінің өзгеруінің эксперименттік деректерін 
талдау и және l арасындағы байланыс u*(l) = vt түрінің сызықтық кездейсоқ 
функциясына көбірек тартылатындығын көрсетеді. 

Алдыңғы жағдайлардағыдай, f(l) арқылы элементтің істен шығуын 
бөлу тығыздығын белгілейміз, бұл шекті мәннің техникалық күйінің 
параметріне қол жеткізуге сәйкес келеді, иn вариациясы нөлге тең болады. 

Жиілікпен ик нақты элементті қалпына келтіру сәтін анықтау үшін 
параметрді бақылау және бақылау процесінде алынған ик-ның ағымдағы 
мәнін рұқсат етілетін ид-мен салыстыру жүргізіледі. 

Жалпы жағдайда, таңдалған мәндер элемент екі диагноз арасындағы 
кезеңде бас тартуы мүмкін, дегенмен алдыңғы бақылау кезінде осы 
элементтің параметрі үшін ик<ил шарты сақталды.  
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Істен шыққаннан кейін қалпына келтіру ең қолайлы элементтер 
машинаның жұмысын анықтайтын түйіндерде де бар. Мұндай элементтердің 
істен шығуы түйіннің дереу істен шығуына әкелмейді (мысалы, оның 
сенімділігі шамадан тыс болған кезде), тек жұмыс сипатының өзгеруіне 
немесе түйіннің ресурсының өзгеруіне, яғни ақаулыққа әкеледі. 

Элемент параметрінің өзгеруінен үздіксіз шығындар болмаған 
жағдайда (суреттегі 3-қисықты қараңыз. 27) істен шыққаннан кейінгі 
қалпына келтіру жұмыстарының экономикалық көрсеткіші — с1

уд үлестік 
ысыраптарының деңгейі — с0 элементінің істен шығуынан болатын 
ысыраптардың деңгейімен және оның істен шығуға арналған орташа істелген 
жұмысымен айқындалады. 

Істелген жұмыс бойынша техникалық жағдайды басқару кезінде 
қалпына келтіру әсері алдын ала қабылданған уақыттан (істелген жұмыс) 
кейін алдын ала ескерту арқылы lр жүргізіледі. Жалпы жағдайда элемент бас 
тартады және алдын ала қалпына келтіру сәтіне дейін қалпына келтіріледі. 

Істен шығу және lр атқарымы арқылы алдын ала ауыстыру салдарынан 
қалпына келтіруді ескере отырып, элементтің орташа пайдаланылған 
ресурсы. 

LP жұмысын азайту арқылы формулаға сәйкес элементтің істен шығу 
ықтималдығын азайтуға қол жеткізуге болады, ал lР артуы орташа 
пайдаланылған ресурстың өсуіне қол жеткізеді. Нақты шығындар минимумға 
жететін LP мәнін дифференциалдық теңдеуден табуға болады: 

Техникалық жай-күй параметрлерін бақылау нәтижелері бойынша 
қалпына келтіру әсерлері кезінде элементтің істен шығуының дамуы 
техникалық жай-күй параметрінің өзгеруімен байланысты деп қабылданады, 
атап айтқанда істен шығу, әдетте, параметр шекті мәнге жеткен кезде 
басталады. Барлық жұмыс уақыты немесе жұмыс уақытын қоспағанда, 
параметрдің ағымдағы мәні мен жұмыс уақыты арасында байланыс бар. 

Параметрді l жұмысынан өзгерту процесін математикалық күтудің 
жуықтау функциясы белгілі бір функциялар класына жатады: қуат; 
экспоненциалды, бөлшек-сызықтық және т. б. 

Троллейбус элементтерінің, тораптарының, аппараттарының 
техникалық жай-күйі параметрлерінің өзгеруінің эксперименттік деректерін 
талдау и және l арасындағы байланыс u*(l) = vt түрінің сызықтық кездейсоқ 
функциясына көбірек тартылатындығын көрсетеді. 

Алдыңғы жағдайлардағыдай, f(l) арқылы элементтің істен шығуын 
бөлу тығыздығын белгілейміз, бұл шекті мәннің техникалық күйінің 
параметріне қол жеткізуге сәйкес келеді, иn вариациясы нөлге тең болады. 

Жиілікпен ик нақты элементті қалпына келтіру сәтін анықтау үшін 
параметрді бақылау және бақылау процесінде алынған ик-ның ағымдағы 
мәнін рұқсат етілетін ид-мен салыстыру жүргізіледі. 

Жалпы жағдайда, таңдалған мәндер элемент екі диагноз арасындағы 
кезеңде бас тартуы мүмкін, дегенмен алдыңғы бақылау кезінде осы 
элементтің параметрі үшін ик<ил шарты сақталды.  

 
 

Сонымен, lк нүктесінде бақылаудың бірінші кезеңінде сәтсіздікке жол 
бермеу ықтималдығы (сурет. 28) белгісі бойынша алдын ала қалпына 
келтіруді жүргізу арқылы жүргізіледі. 

 

 
 

28 сурет - lк бақылауаралық істелген жұмыстың және ид рұқсат етілген 
мәнінің істен шығу ықтималдығына әсері 

 
Басқару көрсеткіштерін — ил техникалық жай-күйі параметрінің рұқсат 

етілетін мәндерін және lк бақылауаралық істелген жұмысын өзгерте отырып, 
Q(ил, lк) істен шығу ықтималдығын, бақылау нәтижелері бойынша алдын ала 
қалпына келтіру ықтималдығын, [1], бақылау нәтижелері бойынша немесе 
істен шығу салдарынан қалпына келтірілгенге дейінгі бұйымның орташа 
істелген жұмысын, диагностикалау санын басқаруға болады. Нәтижесінде, ia 
және LK мәндерін табуға болады, онда id-нің нақты шығындары минималды 
болады немесе ең аз шығындармен алдын-ала белгіленген мәннің істен шығу 
деңгейінен аспауын қамтамасыз етеді. 

Машинаның техникалық жұмысының екі маңызды көрсеткіштерін - 
сенімділік пен нақты шығындар деңгейін басқару мүмкіндігін қарастырыңыз. 

Істен шығуы троллейбустың істен шығуы болып табылатын элементтер 
үшін қалпына келтіру әсерінің алғашқы стратегиясында кез-келген басқару 
әрекеттері мүмкін емес. Ақаулық деңгейі және істен шығынның төменгі шегі 
тек элементтің сенімділігімен анықталады және оны арттырмай, яғни 
машинаның дизайнын өзгертпестен азайтуға болмайды. 

Екінші стратегияда бізде шығындардың екі түрі бар-кейбір 
элементтердің істен шығуы және басқалардың пайдаланылмаған ресурсы. Бір 
уақытта екіншісін арттырмай шығындардың бір түрін азайту мүмкін емес; 
тек теңдеудің жалпы нақты шығындарын азайтуға болады. 

Үшінші стратегияда екінші және бас тарту шығындарын және 
пайдаланылмаған ресурстың жоғалуын азайтуға болады, ал қант диабетін 
диагностикалау шығындарының деңгейі неғұрлым төмен болса. 
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Үшінші стратегияның артықшылықтары айқын, бірақ оны қолданудың 
екі техникалық шектеулері бар: біріншісі — жеке элементтердің техникалық 
жай — күйінің параметрлерін бұзбайтын әдістермен (hom санында түйінді 
бөлшектемей) жалпы немесе қажетті дәлдікпен және қолайлы бағамен 
бақылау мүмкін еместігі; екіншісі-жеке элементтердің техникалық жай-күйі 
параметрлерінің секірмелі (лезде) өзгеруі. 

Айта кету керек, бұл шектеулер салыстырмалы — олар диагностикалық 
әдістер мен құралдардың жетілдірілуіне байланысты. Диагностиканың жаңа 
әдістері мен құралдары пайда болған кезде механикалық және электр 
жүйелерінің параметрлерін бұзбайтын әдістермен бақылау мүмкіндіктері 
кеңейеді, яғни бірінші шектеу көбірек алынып тасталады, қалдық 
ресурстарды, техникалық күй параметрлерінің өзгеру сипаты секіргіш болып 
саналатын элементтерді диагностикалау және болжау мүмкіндіктері де 
кеңейеді (кенеттен істен шығу). 

Нақты физикалық жүйелер параметрлерінің күрт өзгеруі екіталай. 
Бұған дейін құрылымдық элемент материалының механикалық және физика-
химиялық қасиеттерінің өзгеруіне әкелетін зақымдардың квазимонотонды 
жинақталуы болады. Алайда, бұл өзгерістер көбінесе атом-молекулалық 
деңгейден басталады, нәтижесінде оларды кейбір жағдайларда өлшеу қазіргі 
білім деңгейінде элементтің өзін бұзбай өте қиын міндет болып табылады. 
Мұндай өзгерістерді өлшеу әдістері мен әдістері тәжірибеге қолайлы болады 
деп болжау табиғи нәрсе. 

Троллейбус сияқты күрделі жүйе үшін қалпына келтіру әсерін 
жүргізудің бірдей стратегиясын тағайындау іс жүзінде мүмкін емес — әр 
элемент, қондырғы немесе блок үшін жұмыс кезінде троллейбус сапасының 
белгілі бір көрсеткіштерін қамтамасыз етудегі рөлін ескере отырып, сонымен 
қатар техникалық және экономикалық факторларды ескере отырып, өз 
стратегиясын таңдау керек. 

Троллейбус элементтері үшін қалпына келтіру әсерінің стратегияларын 
таңдаудың ұсынылған схемасында (сурет. 29) ең жауаптылардың бірі бірінші 
кезең болып табылады. Ол, шын мәнінде, элементтердің, агрегаттардың, 
блоктардың және тұтастай алғанда машинаның параметрлерін өзгертетін 
процестер физикасы негізінде машинаның жұмысын жоғалту және оның 
басқа қасиеттерінің нашарлауы моделін құруды қамтиды. 
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Үшінші стратегияның артықшылықтары айқын, бірақ оны қолданудың 
екі техникалық шектеулері бар: біріншісі — жеке элементтердің техникалық 
жай — күйінің параметрлерін бұзбайтын әдістермен (hom санында түйінді 
бөлшектемей) жалпы немесе қажетті дәлдікпен және қолайлы бағамен 
бақылау мүмкін еместігі; екіншісі-жеке элементтердің техникалық жай-күйі 
параметрлерінің секірмелі (лезде) өзгеруі. 

Айта кету керек, бұл шектеулер салыстырмалы — олар диагностикалық 
әдістер мен құралдардың жетілдірілуіне байланысты. Диагностиканың жаңа 
әдістері мен құралдары пайда болған кезде механикалық және электр 
жүйелерінің параметрлерін бұзбайтын әдістермен бақылау мүмкіндіктері 
кеңейеді, яғни бірінші шектеу көбірек алынып тасталады, қалдық 
ресурстарды, техникалық күй параметрлерінің өзгеру сипаты секіргіш болып 
саналатын элементтерді диагностикалау және болжау мүмкіндіктері де 
кеңейеді (кенеттен істен шығу). 

Нақты физикалық жүйелер параметрлерінің күрт өзгеруі екіталай. 
Бұған дейін құрылымдық элемент материалының механикалық және физика-
химиялық қасиеттерінің өзгеруіне әкелетін зақымдардың квазимонотонды 
жинақталуы болады. Алайда, бұл өзгерістер көбінесе атом-молекулалық 
деңгейден басталады, нәтижесінде оларды кейбір жағдайларда өлшеу қазіргі 
білім деңгейінде элементтің өзін бұзбай өте қиын міндет болып табылады. 
Мұндай өзгерістерді өлшеу әдістері мен әдістері тәжірибеге қолайлы болады 
деп болжау табиғи нәрсе. 

Троллейбус сияқты күрделі жүйе үшін қалпына келтіру әсерін 
жүргізудің бірдей стратегиясын тағайындау іс жүзінде мүмкін емес — әр 
элемент, қондырғы немесе блок үшін жұмыс кезінде троллейбус сапасының 
белгілі бір көрсеткіштерін қамтамасыз етудегі рөлін ескере отырып, сонымен 
қатар техникалық және экономикалық факторларды ескере отырып, өз 
стратегиясын таңдау керек. 

Троллейбус элементтері үшін қалпына келтіру әсерінің стратегияларын 
таңдаудың ұсынылған схемасында (сурет. 29) ең жауаптылардың бірі бірінші 
кезең болып табылады. Ол, шын мәнінде, элементтердің, агрегаттардың, 
блоктардың және тұтастай алғанда машинаның параметрлерін өзгертетін 
процестер физикасы негізінде машинаның жұмысын жоғалту және оның 
басқа қасиеттерінің нашарлауы моделін құруды қамтиды. 

 
 

 
 

29 сурет - Қалпына келтіру әсерінің стратегиясын таңдау схемасы 
 
Пайдалану жүктемелерінің қиратушы әсерінен машина қасиеттерінің 

өзгеруінен болатын барлық зардаптарға техникалық-экономикалық талдау 
машиналар партиясын ұзақ пайдалану негізінде орындалуы мүмкін. Біздің 
ойымызша, жаппай өндіріске дайындалған троллейбустардың алғашқы 
орнату партиясын бақыланатын пайдалану кезінде барлық бастапқы 
ақпаратты алу ең қолайлы деп санаған жөн. 

Бұл троллейбустардың техникалық жағдайын басқарудың оңтайлы 
жүйесі мен құралдарын олардың жаппай іске қосылуының басталуына қарай 
әзірлеуге ғана емес, сонымен қатар троллейбустың жаңа моделінің дамыған 

Троллейбустардың техникалық жай-
күйіндегі өзгерістерді және процестегі 

шығындарды талдау; машинаның 
қасиеттеріне ықпал ететін бұзылатын 

элементтер жиынтығын анықтау 

Берілген критерийлер бойынша істен 
шыққанға дейін ескерту-қалпына келтіру 
ықпалдары орынды болатын элементтердің 
қосалқы жиынтығын анықтау 

Берілген критерийлер бойыншатек  істен 
шыққаннан кейін ғана қалпына келтіру 
орынды болып саналатын элементтердің 
қосалқы жиынтығын анықтау 
 

Техникалық жай-
күйінің 
параметрлерін 
«лездік» 
жылдамдықпен 
өзгеру элементтері 

Техникалық жай-
күйінің 
параметрлерін түпкі 
жылдамдықпен 
өзгеру элементтері 

 

Істен шығуы 
байқалмайтын 
элементтер 

Істен шығуы 
байқалатын 
элементтер 

 

Бұзбайтын 
әдістермен 
бақылау мүмкін 
болмайтын 
параметрлері бар 
элементтер 

Бұзбайтын 
әдістермен 
бақылау мүмкін 
болатын 
параметрлері бар 
элементтер 

 

Істен шыққан 
элементтердің бар-
жоқтығын бақылау 
әдістері мен 
тәсілдерін әзірлеу, 
Lk анықтау 

Параметрлерін 
бақылау нәтижелері 
бойынша қалпына 
келтірілмейтін 
элементтер 

 

Параметрлерін 
бақылау 
нәтижелері 
бойынша қалпына 
келтірілетін 
элементтер 

 Атқарымы бойынша қалпына 
келтіру ықпалдарының 
кезеңділігін анықтау 

Параметрлерін бақылау және 
болжау әдістері мен тәсілдерін 
әзірлеу, Ub, Lk анықтау 

Атқарымы бойынша 
қалпына келтіру 
ықпалдары 

Параметлерін бақылау 
нәтижелері бойынша 
қалпына келтіру ықпалдары 

Істен шыққаннан кейін  
қалпына келтіру 
ықпалдары 
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тораптарын алдағы қызмет көрсету тұрғысынан, оның ішінде бақылау 
жарамдылығын ескере отырып, қажетті модернизациялауға мүмкіндік береді. 

Қабылданған қалпына келтіру технологиясын ескере отырып, суретте 
көрсетілген схема. 29.элементтердің жиынтығы — құрастыру бірліктері: 
түйіндер, агрегаттар, аспаптар, блоктар үшін әсер ету түрін таңдау дәйектілігі 
ретінде қарастыруға болады. 

Істелген жұмыс немесе бақылау нәтижелері бойынша ескерту әсері 
қалпына келтіру сәтіне дейін машинаның істен шығу ықтималдығын 
азайтатынын, бірақ жоққа шығармайтынын атап өтеміз, өйткені қалпына 
келтіруге дейінгі істелген жұмысты таңдау кезінде бақылау нәтижелері 
бойынша қалпына келтірудің негізгі көрсеткіштерін анықтау (бақылаудың 
мерзімділігі мен көлемі, параметрлердің рұқсат етілген ауытқулары) сияқты, 
біз детерминистік емес, кездейсоқ шамалармен жұмыс істейміз. 

Сондықтан алдын-алу әсері қарастырылған элементтер істен 
шыққаннан кейін кейбір жағдайларда қалпына келтіру сөзсіз болады. Бұл 
суретте көрсетілген. 29 сызықша сызығы. 

Схеманы қарастырмау керек (суретті қараңыз. 29) әрекеттер мен 
қабылданатын шешімдердің қатаң дәйектілігі ретінде. Сонымен, 
параметрлерін бақылау техникалық мүмкін және орынды болатын 
элементтерді анықтау көптеген жағдайларда жұмыстың келесі кезеңдерін 
орындаумен, атап айтқанда техникалық жағдайдың параметрлерін бақылау 
әдістері мен құралдарын жасаумен және элементтердің қалдық ресурстарын 
болжаумен байланысты, мұнда бақылаудың техникалық мүмкіндігі де, оның 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері де анықталады.жоғары деңгейдегі 
шешім қабылдауға әсер етеді. 

Өз кезегінде, элементтің техникалық жағдайының нақты параметрін 
диагностикалаудың техникалық шешімдерін іздеудің орындылығы және бұл 
көбінесе маңызды ғылыми-зерттеу немесе тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыс болып табылады, бұл параметрді бақылау нәтижелері бойынша 
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде күтілетін нәтижеге байланысты 
болады. 

Барлық кезеңдерде қалпына келтіру әсерін жүргізу стратегиясын 
таңдағанда, біріншіден бастап, троллейбус элементтерінің тозуынан болатын 
жағымсыз салдардың сипаты ескеріледі. Негізделген шешімдер қабылдау 
қалпына келтіру жүйесінің тиімділігінің объективті критерийі негізінде ғана 
мүмкін болады. 

 
2.1.3. Бақылау кезеңділігін және параметрлердің рұқсат етілген 

мәнін анықтау әдістері 
Объектіні жай-күйі бойынша қалпына келтірген жағдайда әсер етудің 

бірінші кезеңі ретінде оның құрамдас бөліктерінің (тораптарының, 
элементтерінің) жай-күйін бақылауды білдіреді. Ол параметрлердің мәнін 
анықтауға дейін азаяды. Бақылау кезінде белгілі бір элементтің параметрі 
мәндердің біріне ие болуы мүмкін — номиналдыдан бастап шектіге дейін, 
шекті мән параметрімен түсіну элементтің істен шығуы ретінде түсіндіріледі. 
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тораптарын алдағы қызмет көрсету тұрғысынан, оның ішінде бақылау 
жарамдылығын ескере отырып, қажетті модернизациялауға мүмкіндік береді. 

Қабылданған қалпына келтіру технологиясын ескере отырып, суретте 
көрсетілген схема. 29.элементтердің жиынтығы — құрастыру бірліктері: 
түйіндер, агрегаттар, аспаптар, блоктар үшін әсер ету түрін таңдау дәйектілігі 
ретінде қарастыруға болады. 

Істелген жұмыс немесе бақылау нәтижелері бойынша ескерту әсері 
қалпына келтіру сәтіне дейін машинаның істен шығу ықтималдығын 
азайтатынын, бірақ жоққа шығармайтынын атап өтеміз, өйткені қалпына 
келтіруге дейінгі істелген жұмысты таңдау кезінде бақылау нәтижелері 
бойынша қалпына келтірудің негізгі көрсеткіштерін анықтау (бақылаудың 
мерзімділігі мен көлемі, параметрлердің рұқсат етілген ауытқулары) сияқты, 
біз детерминистік емес, кездейсоқ шамалармен жұмыс істейміз. 

Сондықтан алдын-алу әсері қарастырылған элементтер істен 
шыққаннан кейін кейбір жағдайларда қалпына келтіру сөзсіз болады. Бұл 
суретте көрсетілген. 29 сызықша сызығы. 

Схеманы қарастырмау керек (суретті қараңыз. 29) әрекеттер мен 
қабылданатын шешімдердің қатаң дәйектілігі ретінде. Сонымен, 
параметрлерін бақылау техникалық мүмкін және орынды болатын 
элементтерді анықтау көптеген жағдайларда жұмыстың келесі кезеңдерін 
орындаумен, атап айтқанда техникалық жағдайдың параметрлерін бақылау 
әдістері мен құралдарын жасаумен және элементтердің қалдық ресурстарын 
болжаумен байланысты, мұнда бақылаудың техникалық мүмкіндігі де, оның 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері де анықталады.жоғары деңгейдегі 
шешім қабылдауға әсер етеді. 

Өз кезегінде, элементтің техникалық жағдайының нақты параметрін 
диагностикалаудың техникалық шешімдерін іздеудің орындылығы және бұл 
көбінесе маңызды ғылыми-зерттеу немесе тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыс болып табылады, бұл параметрді бақылау нәтижелері бойынша 
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде күтілетін нәтижеге байланысты 
болады. 

Барлық кезеңдерде қалпына келтіру әсерін жүргізу стратегиясын 
таңдағанда, біріншіден бастап, троллейбус элементтерінің тозуынан болатын 
жағымсыз салдардың сипаты ескеріледі. Негізделген шешімдер қабылдау 
қалпына келтіру жүйесінің тиімділігінің объективті критерийі негізінде ғана 
мүмкін болады. 

 
2.1.3. Бақылау кезеңділігін және параметрлердің рұқсат етілген 

мәнін анықтау әдістері 
Объектіні жай-күйі бойынша қалпына келтірген жағдайда әсер етудің 

бірінші кезеңі ретінде оның құрамдас бөліктерінің (тораптарының, 
элементтерінің) жай-күйін бақылауды білдіреді. Ол параметрлердің мәнін 
анықтауға дейін азаяды. Бақылау кезінде белгілі бір элементтің параметрі 
мәндердің біріне ие болуы мүмкін — номиналдыдан бастап шектіге дейін, 
шекті мән параметрімен түсіну элементтің істен шығуы ретінде түсіндіріледі. 

 
 

Техникалық жай-күйінің параметрлері Таңдалған бақылау әдісімен 
шартты түрде лезде өзгеретіндерге жатқызылған элементтер кенеттен жұмыс 
қабілетін жоғалтады. Бақылау тұрғысынан олар екі мемлекеттің бірінде 
болуы мүмкін - " жұмыс істейді "немесе"бас тартты". Осындай элементтерге 
қатысты техникалық күйді бақылау осы күйлердің біреуін анықтаудан 
тұрады. 

Мұндай жағдайды бақылау параметрлері біркелкі өзгеретін элементтер 
үшін де қабылдануы мүмкін, бірақ параметрлерді мерзімді өлшеу 
техникалық, экономикалық немесе басқа жағдайларға сәйкес келмейді. 

Нысанның техникалық жағдайын анықтау кезінде бақылау 
операцияларының екі класын бөлуге болады: 

- кейіннен олардың мәндерін рұқсат етілген мәндермен салыстыру 
мақсатында оның элементтерінің техникалық жай-күйінің параметрлерін 
өлшеу (немесе элементтен, деңгейден жоғары жалпылама параметрлер); 

- істен шыққан элементтерді анықтау — агрегаттардың, блоктардың 
ақауларын анықтау) - жарамдылығын бақылау. 

Объектіні диагностикалау жүйесін құру кезінде диагностикалау 
әдістері мен құралдарын жасаумен қатар, бақылау операцияларының екі 
класы үшін де, атап айтқанда бақылау операциялары үшін де қабылданған 
оптималдылық критерийі бойынша оңтайлы басқару көрсеткіштері табылуы 
керек: 

- параметрлерді өлшеумен - ил параметрлерінің шекті мәндерін, ид 
параметрлерінің рұқсат етілген мәндерін, lк бақылау кезеңділігін анықтау; 

- ақаулықтарды жою - нақты ақаулардың болуын бақылау үшін lк 
жиілігін анықтау. 

Шамасы lк - атқарымды білдіреді. Ол жылжымалы құрамның 
километрімен немесе оның жұмыс сағатымен өлшенуі мүмкін. Қалалық 
электр көлігінде бұл шамалар іс жүзінде пропорционалды. 
Троллейбустардың жұмыс істеуінің километрмен өлшенуі неғұрлым қолайлы 
болып табылады. 

Техникалық күй параметрін жүзеге асырудың екі түрі үшін ид және lк 
басқару көрсеткіштерін анықтау әдістері жеткілікті түрде егжей — тегжейлі 
жасалған: біріншісі-көршілес бақылау циклдарындағы параметрдің өсуі өте 
тығыз байланысты болған кезде (сурет. 30, А); екіншісі — көршілес бақылау 
циклдарындағы параметрдің өсуі нашар корреляцияланған кезде, 
параметрдің іске асырылуының "араласуы" байқалады (сурет. 30, б). 
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а) б) 
30 сурет - Диагностикалық параметрді іске асырудың әртүрлі түрлерінің 

схемалары 
 

Машина агрегаттарының құрамдас бөліктерінің кең класына қатысты 
техникалық күй параметрін іске асырудың бірінші түрі кезінде ил және lк 
оңтайлы мәндерін анықтау әдістері белгілі [55]. Параметрлердің өзгеруін іске 
асыру (жеке болжау) бойынша да, объектілердің жиынтығына параметрдің 
орташа статистикалық өзгеруі (статистикалық болжау) бойынша да 
машиналардың және олардың құрамдас бөліктерінің жай-күйін болжау 
әдістері егжей-тегжейлі әзірленді [64]. 

[55] жұмысында, атап айтқанда, берілген lк кезінде ил-ны анықтау 
әдістері жиынтық нақты шығындардың ең төменгі өлшемі бойынша да, 
сенімділік критерийі бойынша да, lк берілмеген кезде ид мен lк-ны бір 
уақытта оңтайландыру, жиынтық нақты шығындардың ең төменгі өлшемі 
бойынша келтірілген. Параметр номиналды мәннен ауытқып, нақты үздіксіз 
шығындар көбейген жағдайда сол критерий бойынша ид және lк анықтау әдісі 
де жасалды. 

Берілген бастапқы жағдайларда (параметрді іске асырудың жуықтау 
функцияларының сипаттамалары, экономикалық сипаттамалар және т.б.) ид 
және lк оңтайлы мәндерін табу үшін ЭЕМ-де номограмманы бақылау және 
қалпына келтіру процестерін модельдеу әдісімен әзірленді. Олар әмбебап 
болып табылады және троллейбустарды диагностикалау жүйесін құру кезінде 
ид және lк мәндерін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Параметрді іске асырудың екінші түрі үшін lк берілген бақылауаралық 
жұмысы кезінде ид параметрінің рұқсат етілген мәнін анықтау әдісі де 
жасалды. Оңтайландыру таңдалған критерий бойынша диагностикалық 
параметрдің мінез-құлқы Марков моделі деп аталады, диагностикалық 
параметр түйіннің жұмысымен стохастикалық байланысы бар деген 
болжаммен жүзеге асырылады. Белгіленген бақылау жиілігімен 
диагностикалық параметрдің өзгеру процесі соңғы дискретті Марков тізбегі 
түрінде сипатталады. 

Параметр мен түйіннің жұмыс қабілеттілігінің мұндай байланысы орын 
алады, мысалы, троллейбустың жетекші көпірінің қалдық ресурсын жалпы 
бұрыштық алшақтықтың мәні бойынша бағалау кезінде, алдағы жұмыс 
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кезеңінде олқылықтың ықтималдығын анықтауға болатын кезде. Техникалық 
күй параметрін іске асырудың екінші түрі болатын троллейбус агрегаттары 
үшін өтпелі ықтималдық матрицасы бойынша ид параметрінің рұқсат етілген 
мәнін табу әдісі белгілі. 

Троллейбустың ақаулығының пайда болуы, оның құрамдас 
бөліктерінің біреуінің машинаның жұмысын жоғалтпай істен шығуы деп 
түсіндіруге болады, теріс салдардың ең типтік екі түрінің біріне әкеледі: 
троллейбустың сапасы төмендейді (мысалы, қосымша экономикалық 
шығындар пайда болады, қауіпсіздік жағдайлары нашарлайды және т.б.), 
сәтсіздік ықтималдығы артады. Кейбір жағдайларда олардың дәйекті үйлесуі 
мүмкін, яғни.троллейбус сапасының нашарлауы, содан кейін оның 
жұмысының жоғалуы. 

Әзірленген әдістермен және құралдармен бақылауды ұйымдастыру 
кезінде басқарушы көрсеткіш — lк ақаулықтарын бақылау кезеңділігі 
оңтайландыруға жатады. Ақаулардың экспоненциалды тығыздығы бар 
элементтердің істен шығуынан туындайтын ақауларды бақылау үшін lк 
анықтау тәртібін береміз. Мұндай бөлу tisu троллейбус элементтерінің істен 
шығуымен басым болады. 

Біз ақаулық алдындағы троллейбустың істен шығуын екі кезеңде 
дамитын оқиға ретінде қарастырамыз: біріншісінде тарату тығыздығымен 
ақаулық пайда болады; екіншісінде — шартты бөлу тығыздығымен сәтсіздік 
ақаулардың болуымен анықталады. 

Біз қалпына келтіру теориясынан белгілі мәндерді өзгерту процестерін 
іздеу үшін қолданамыз. 

Бұл тәсілдің заңдылығы сәтсіздіктің екі сатылы дамуын екі құрамдас 
элементтері бар объектінің істен шығуы ретінде ұсынуға болатындығымен 
негізделуі мүмкін, мұнда оларды ауыстырудың белгілі бір тәртібі сақталады: 
элементтің Бірінші түрі істен шыққан кезде ол екіншісімен ауыстырылады. 
Бұл жағдайда элементтің Бірінші түрінің істен шығуы ақаулық, ал екінші түрі 
— объектінің істен шығуы. 

lк оңтайлы мәнін табу үшін функцияның экстремумын анықтау қажет. 
Бұл жағдайда алынған теңдеу сызықтық емес екені анық. Сондықтан 
компьютерде оңай жүзеге асырылатын мәселені шешудің келесі әмбебап 
әдісі ұсынылады. 

Бақыланатын пайдалану деректері бойынша нүктелердегі қалпына 
келтіру функциясының статикалық бағалары алынады, содан кейін оларды 
Чебышевтің ортогональды көпмүшелері бар параболалық регрессия 
теңдеулері түрінде ұсынады. Бұл жағдайда мәселені шешу есептерді шешудің 
дәлдігіне байланысты белгілі бір дәрежеде көпмүшенің тамырларын табуға 
дейін азаяды. Өрнектің абсолютті минимумы бар түбір оңтайлы мән болып 
табылады. 
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2.1.4. Троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесі 
тиімділігінің критерийлері 

Троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесін әзірлеудің 
барлық кезеңдерінде қабылданған шешімдердің орындылығын негізгі 
мақсатты ескере отырып анықталған экономикалық және әлеуметтік 
тиімділік критерийлері бойынша бағалау керек 

ГЭТ - халықты көлік қызметіне қанағаттандыру. Тасымалдауда толық 
қанағаттанған кезде ГЭТ жұмысын сипаттайтын екі негізгі индикаторды 
атауға болады-жолаушыларды тасымалдау сапасы және тасымалдау 
шығындарының деңгейі. 

Жалпы жағдайда олар кері пропорционалды тәуелділікте болады. 
Сонымен, қызмет көрсетудің жоғары сапасы, мысалы, машиналардың аз 
толтырылуы және қозғалыс аралығы, сөзсіз, көлік кәсіпорындарының 
шығындарының өсуіне әкеледі. Бұл шығындар жол жүру құжаттарын сатудан 
түскен кірістермен толық өтелмейді және ГЭТ шығыстарының едәуір бөлігі 
жергілікті бюджеттен өтеледі. 

Қызмет көрсету сапасы мен жолаушыларды тасымалдау 
шығындарының деңгейі арасындағы оңтайлы баға олардың осы сападағы 
шығындар мен жолаушыларды тасымалдау шығындарының мөлшері 
минималды болған кездегі қатынасына сәйкес келетіні анық. Мұндай 
салыстыру, егер қызмет көрсету сапасының барлық көрсеткіштері бір 
экономикалық баламамен көрсетілсе, мүмкін болады. Бірқатар көрсеткіштер 
бойынша бұл мүмкін. 

Сонымен қатар, жеке' көрсеткіштер (қозғалыс қауіпсіздігі, электр 
қауіпсіздігі, эстетика, гигиена және т.б.) әзірге құндық мәнде қажетті 
дәлдікпен ұсынылуы мүмкін емес. Осы көрсеткіштер деңгейіне қойылатын 
талап директивалық нормативтік көрсеткіштер түрінде қойылуы тиіс. 

Сонда get мақсаты нормативтік көрсеткіштерді сақтай отырып және ең 
аз шығындармен көлік қызметін қажетті көлемде халықты қанағаттандыру 
ретінде тұжырымдалуы мүмкін. 

ГЭТ жүйесі, атап айтқанда троллейбус жүйесі үш техникалық ішкі 
жүйеден тұрады: троллейбустардың техникалық жағдайын басқару, 
электрмен жабдықтау, қозғалысты ұйымдастыру және басқару. Get-тің 
жалпы мақсатын ескере отырып, троллейбустардың техникалық жағдайын 
басқарудың ішкі жүйесінің мақсатын келесідей анықтауға болады: 
нормативтік көрсеткіштерге сәйкес келетін жылжымалы құрамды ұйымның 
ішкі жүйесі мен қозғалысты басқарудың минималды шығындарымен 
берілген саны мен уақытында желіде жұмыс істеуге дайындау. 

Бұл желідегі троллейбустардың қажетті санын ұйым мен қозғалысты 
басқарудың ішкі жүйесі оңтайлы түрде анықтағанын білдіреді, ал жүйеде 
шығындар жолаушылардың уақытын жоғалтуды және желідегі көліктердің 
істен шығуынан көлік шаршауы 

Белгіленген ықтималдылықпен жылжымалы құрамды қанағаттандыру 
керек Нормативтік көрсеткіштерді параметрлер мен белгілердің екі тобы 
ұсынуы мүмкін, атап айтқанда: жол қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігіне 
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2.1.4. Троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесі 
тиімділігінің критерийлері 

Троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесін әзірлеудің 
барлық кезеңдерінде қабылданған шешімдердің орындылығын негізгі 
мақсатты ескере отырып анықталған экономикалық және әлеуметтік 
тиімділік критерийлері бойынша бағалау керек 

ГЭТ - халықты көлік қызметіне қанағаттандыру. Тасымалдауда толық 
қанағаттанған кезде ГЭТ жұмысын сипаттайтын екі негізгі индикаторды 
атауға болады-жолаушыларды тасымалдау сапасы және тасымалдау 
шығындарының деңгейі. 

Жалпы жағдайда олар кері пропорционалды тәуелділікте болады. 
Сонымен, қызмет көрсетудің жоғары сапасы, мысалы, машиналардың аз 
толтырылуы және қозғалыс аралығы, сөзсіз, көлік кәсіпорындарының 
шығындарының өсуіне әкеледі. Бұл шығындар жол жүру құжаттарын сатудан 
түскен кірістермен толық өтелмейді және ГЭТ шығыстарының едәуір бөлігі 
жергілікті бюджеттен өтеледі. 

Қызмет көрсету сапасы мен жолаушыларды тасымалдау 
шығындарының деңгейі арасындағы оңтайлы баға олардың осы сападағы 
шығындар мен жолаушыларды тасымалдау шығындарының мөлшері 
минималды болған кездегі қатынасына сәйкес келетіні анық. Мұндай 
салыстыру, егер қызмет көрсету сапасының барлық көрсеткіштері бір 
экономикалық баламамен көрсетілсе, мүмкін болады. Бірқатар көрсеткіштер 
бойынша бұл мүмкін. 

Сонымен қатар, жеке' көрсеткіштер (қозғалыс қауіпсіздігі, электр 
қауіпсіздігі, эстетика, гигиена және т.б.) әзірге құндық мәнде қажетті 
дәлдікпен ұсынылуы мүмкін емес. Осы көрсеткіштер деңгейіне қойылатын 
талап директивалық нормативтік көрсеткіштер түрінде қойылуы тиіс. 

Сонда get мақсаты нормативтік көрсеткіштерді сақтай отырып және ең 
аз шығындармен көлік қызметін қажетті көлемде халықты қанағаттандыру 
ретінде тұжырымдалуы мүмкін. 

ГЭТ жүйесі, атап айтқанда троллейбус жүйесі үш техникалық ішкі 
жүйеден тұрады: троллейбустардың техникалық жағдайын басқару, 
электрмен жабдықтау, қозғалысты ұйымдастыру және басқару. Get-тің 
жалпы мақсатын ескере отырып, троллейбустардың техникалық жағдайын 
басқарудың ішкі жүйесінің мақсатын келесідей анықтауға болады: 
нормативтік көрсеткіштерге сәйкес келетін жылжымалы құрамды ұйымның 
ішкі жүйесі мен қозғалысты басқарудың минималды шығындарымен 
берілген саны мен уақытында желіде жұмыс істеуге дайындау. 

Бұл желідегі троллейбустардың қажетті санын ұйым мен қозғалысты 
басқарудың ішкі жүйесі оңтайлы түрде анықтағанын білдіреді, ал жүйеде 
шығындар жолаушылардың уақытын жоғалтуды және желідегі көліктердің 
істен шығуынан көлік шаршауы 

Белгіленген ықтималдылықпен жылжымалы құрамды қанағаттандыру 
керек Нормативтік көрсеткіштерді параметрлер мен белгілердің екі тобы 
ұсынуы мүмкін, атап айтқанда: жол қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігіне 

 
 

әсер ететін түйіндердің техникалық күйінің параметрлері; әлеуметтік 
факторларға әсер ететін түйіндердің техникалық күйінің параметрлері мен 
белгілері (жайлылық, эстетика, санитарлық-гигиеналық жағдайлар, қоршаған 
ортаға әсер ету және т.б.). 

Троллейбустардың техникалық жағдайын басқарудың оңтайлы жүйесін 
әзірлеу кезінде азайтылатын экономикалық көрсеткіш көлік жұмысының 
берілген көлемін орындау кезіндегі ұлттық экономикалық, қоғамдық 
шығындар болып табылады. Олардың қатарына жылжымалы құрамның 
жұмыс қабілеттілігін қолдауға арналған шығындар және пайдалану 
процесінде троллейбустар сапасының төмендеуінен болатын шығындардың 
барлық түрлері, соның ішінде істен шығулар кіреді. 

Тәулік сағаттарындағы мәндер қозғалыстағы машиналар саны өзгерген 
сайын өзгереді, сондықтан объективті түрде коэффициенттер жылжымалы 
құрамды пайдалану дәрежесін олар ең үлкен кезеңге жатқызылған жағдайда 
ғана көрсетеді (әдетте жұмыс күндеріндегі таңертеңгі шың сағаттарында). 
Бұл жағдайда арақатынастар, тиісінше, ең үлкен шығарылым сағаттарында 
қозғалыстағы және қозғалыс ішкі жүйесінің резервіндегі машиналардың 
санын білдіреді. Төменде біз олардың ең қарқынды шыңның сағат кезеңіне 
жатқызылған мәндерін түсінеміз. 

Машиналардың саны машиналар істен шыққан кезде қозғалыс 
процесінде шығындарды азайтуды ескере отырып, қозғалысты ұйымдастыру 
және басқарудың ішкі жүйесімен анықталады. Әдетте сағат ішінде 
пропорционалды байланыс болады. 

Бұл машиналарды пайдалану тиімділігін бағалау кезінде бір аталмаған 
коэффициенттерді, ең ыңғайлы өндіріс коэффициенттерін қолдануға 
мүмкіндік береді. 

Ртс шығындары NTc машиналарын және агрегаттардың айналым қорын 
ұстауға кететін шығындарды қамтиды. 

Қолайсыз ауа-райы жағдайларында күрт ұлғаятын әрбір машина 
бойынша қалпына келтіру жұмыстарының кездейсоқ көлеміне байланысты 
персоналдың, жабдықтардың және алаңдардың тәулік сағаттары мен апта 
күндері бойынша жүктеудің айқын айқын біркелкі еместігі байқалады. Осы 
себепті шығару коэффициенті тұтыну баптарына айтарлықтай әсер етеді, 
атап айтқанда: қозғалыстағы машиналар саны неғұрлым төмен болса, 
шығындар соғұрлым төмен болады. Алайда шығындардың өсуі 
коэффициенттің төмендеуіне сәйкес келеді. 

Шығындар минималды болатын мән бар, экономикалық критерий 
бойынша коэффициенттің оңтайлы мәнін дифференциалдық теңдеуді шешу 
арқылы табуға болады. 

Шығындарды анықтау ГЭТ мақсаттарын ескеретін арнайы әдістемелік 
тәсілді қажет етеді; бұл шығындарды көлік кәсіпорындарының шығындары 
болған кезде түсіндіруге болмайды. Халық шаруашылығының өндірістік 
салаларында машинаның өндірістік циклден шығуына байланысты 
кәсіпорынның жоғалуы оның бас тарту себептері бойынша өндіріс көлемінің 
қысқаруынан болатын ықтимал залал ретінде анықталады және нақты 
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экономикалық бағаға ие. ГЭТ - те, жалпы алғанда, қоғамдық көліктердегі 
сияқты, жылжымалы құрам істен шыққан кезде шығындардың көп бөлігі 
көлік кәсіпорындарынан тыс, олардың ерекше экономикалық жағдайына 
байланысты қалыптасады. Экономикалық жағдайдың ерекшелігі; get екі 
жағдайға байланысты. 

Біріншіден, объективті жағдайлардан туындаған жолаушыларды 
тасымалдау құнының үздіксіз өсу тенденциясы байқалады: қызметкерлер 
жалақысының өсуі^ жаңа, неғұрлым ыңғайлы жылжымалы құрам құнының 
артуы; тасымалдау сапасын арттыру мақсатында көлік құралдарының 
толықтырылуының төмендеуі; жаңа қала құрылысы үрдістері кезінде 
бағыттар бойынша жолаушылар ағынының біркелкі болмауының артуы — 
жеке алаңдарда тұрғын үй массивтерін және өнеркәсіптік аймақтарды құру; 
қалалар шекараларының кеңеюіне байланысты сапарлар қашықтығының өсуі 
және т. б. 

Екіншіден, қоғамдық көлікте жүру ақысы тұрақты болып қалады және 
көлік кәсіпорындарының шығындарын көрсетпейді. Нәтижесінде алынған 
сағаттық кірістен бір сағат ішінде желіде троллейбустың жұмысын 
қамтамасыз ету құны 42%-ға жоғары. Сондықтан қарапайым троллейбус 
сәтсіздікке байланысты нашарлап қана қоймайды, көбінесе троллейбус 
депосының экономикалық көрсеткіштерін жақсартады — шығындарды 
азайтады. 

Бас тарту шығындарының негізгі үлесі көлік кәсіпорындарынан тыс 
жерде жатыр және халыққа Көліктік қызмет көрсету сапасының төмендеуіне 
байланысты қоғамның экономикалық немесе әлеуметтік-экономикалық 
шығындарын білдіреді. 

Троллейбус істен шыққан жағдайда жолаушылар маршрут бойынша 
жүретін жарамды троллейбустардың біріне ауысуы немесе басқа көлік 
құралдарын пайдалануы тиіс. Троллейбустың істен шығуынан қоғамды 
жоғалту екі негізгі факторға байланысты:қозғалысқа қосымша уақыт жұмсау 
және жолаушылардың шаршауы. 

Әрине, бас тартудың жоғалуы көптеген жағдайларға байланысты: 
қоғамдық көлік желісінің тығыздығы, жылжымалы бірліктердің қозғалыс 
интервалдары, жолаушылар ағынының сипаты, маршрутта техникалық көмек 
көрсету жүйелері және резервтік машиналарды енгізу және т.б. Әр түрлі 
қалаларда және бір қаланың әртүрлі маршруттарында барлық жағдайлар 
бірдей емес. Сондықтан, бас тартудың жоғалуын әр жағдайда жергілікті 
жағдайларды ескере отырып есептеу керек. 

Функция минимумға айналатын теңдеулерді ескере отырып, теңдеу 
терминдерінің мәндерін табу, шын мәнінде, троллейбустардың техникалық 
жағдайын басқару жүйесінің оңтайлы көрсеткіштерін ең төменгі 
экономикалық әлеуметтік шығындар критерийі бойынша анықтауды 
білдіреді. Табылған оңтайлы көрсеткіштердің ішінде машиналардың 
шығарылу коэффициенті және істен шығу деңгейі. 

Троллейбустардың тапшылығы болған жағдайда, талап етілетін 
сапамен жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ету үшін шығару 
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экономикалық бағаға ие. ГЭТ - те, жалпы алғанда, қоғамдық көліктердегі 
сияқты, жылжымалы құрам істен шыққан кезде шығындардың көп бөлігі 
көлік кәсіпорындарынан тыс, олардың ерекше экономикалық жағдайына 
байланысты қалыптасады. Экономикалық жағдайдың ерекшелігі; get екі 
жағдайға байланысты. 

Біріншіден, объективті жағдайлардан туындаған жолаушыларды 
тасымалдау құнының үздіксіз өсу тенденциясы байқалады: қызметкерлер 
жалақысының өсуі^ жаңа, неғұрлым ыңғайлы жылжымалы құрам құнының 
артуы; тасымалдау сапасын арттыру мақсатында көлік құралдарының 
толықтырылуының төмендеуі; жаңа қала құрылысы үрдістері кезінде 
бағыттар бойынша жолаушылар ағынының біркелкі болмауының артуы — 
жеке алаңдарда тұрғын үй массивтерін және өнеркәсіптік аймақтарды құру; 
қалалар шекараларының кеңеюіне байланысты сапарлар қашықтығының өсуі 
және т. б. 

Екіншіден, қоғамдық көлікте жүру ақысы тұрақты болып қалады және 
көлік кәсіпорындарының шығындарын көрсетпейді. Нәтижесінде алынған 
сағаттық кірістен бір сағат ішінде желіде троллейбустың жұмысын 
қамтамасыз ету құны 42%-ға жоғары. Сондықтан қарапайым троллейбус 
сәтсіздікке байланысты нашарлап қана қоймайды, көбінесе троллейбус 
депосының экономикалық көрсеткіштерін жақсартады — шығындарды 
азайтады. 

Бас тарту шығындарының негізгі үлесі көлік кәсіпорындарынан тыс 
жерде жатыр және халыққа Көліктік қызмет көрсету сапасының төмендеуіне 
байланысты қоғамның экономикалық немесе әлеуметтік-экономикалық 
шығындарын білдіреді. 

Троллейбус істен шыққан жағдайда жолаушылар маршрут бойынша 
жүретін жарамды троллейбустардың біріне ауысуы немесе басқа көлік 
құралдарын пайдалануы тиіс. Троллейбустың істен шығуынан қоғамды 
жоғалту екі негізгі факторға байланысты:қозғалысқа қосымша уақыт жұмсау 
және жолаушылардың шаршауы. 

Әрине, бас тартудың жоғалуы көптеген жағдайларға байланысты: 
қоғамдық көлік желісінің тығыздығы, жылжымалы бірліктердің қозғалыс 
интервалдары, жолаушылар ағынының сипаты, маршрутта техникалық көмек 
көрсету жүйелері және резервтік машиналарды енгізу және т.б. Әр түрлі 
қалаларда және бір қаланың әртүрлі маршруттарында барлық жағдайлар 
бірдей емес. Сондықтан, бас тартудың жоғалуын әр жағдайда жергілікті 
жағдайларды ескере отырып есептеу керек. 

Функция минимумға айналатын теңдеулерді ескере отырып, теңдеу 
терминдерінің мәндерін табу, шын мәнінде, троллейбустардың техникалық 
жағдайын басқару жүйесінің оңтайлы көрсеткіштерін ең төменгі 
экономикалық әлеуметтік шығындар критерийі бойынша анықтауды 
білдіреді. Табылған оңтайлы көрсеткіштердің ішінде машиналардың 
шығарылу коэффициенті және істен шығу деңгейі. 

Троллейбустардың тапшылығы болған жағдайда, талап етілетін 
сапамен жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ету үшін шығару 

 
 

коэффициенті экономикалық өлшем бойынша оңтайлы деңгейден жоғары 
болуы мүмкін, алайда бұл ретте тасымалдаудың өзіндік құны паркті 
машиналардың талап етілетін түгендеу санымен қамтамасыз еткен жағдайға 
қарағанда жоғары болады. 

Көп жағдайда депоның техникалық қызметі көрсеткіштердің бірі 
ретінде рұқсат етілген сәтсіздік деңгейін анықтайды. Әрине, соңғысы барлық 
жағдайларда минималды функцияның оңтайлы жағдайына сәйкес келмейді. 

Осылайша, жергілікті жағдайларды ескере отырып, директивалық 
техникалық қызметке жоспарланған тапсырмаларды анықтау кезінде босату 
коэффициенті және машиналардың істен шығуының рұқсат етілген деңгейі 
көрсетілуі мүмкін, алайда депо техникалық қызметінің жұмысына 
байланысты шығындардың ұлттық экономикалық минимумы барлық 
көрсеткіштердің оңтайлы мәні болған кезде ғана мүмкін болады, соның 
ішінде аталған. 

Депоның техникалық қызметіне қауіпсіздік пен электр қауіпсіздігіне 
әсер ететін түйіндердің техникалық жай-күйінің параметрлерін, сондай-ақ 
әлеуметтік факторларға әсер ететін түйіндердің техникалық жай-күйінің 
параметрлері мен белгілерін беру барлық жағдайларда міндетті болып 
табылады. Осы талаптардың сақталуының көрсеткіші нормативтік 
параметрлер немесе белгілер сақталмаған қызмет көрсетілген троллейбустың 
қозғалысын ұйымдастыру және басқару ішкі жүйесіне беру ықтималдығы 
болып табылады. 

 
2.1.5. Диагностикалық ақпаратты пайдалана отырып 

троллейбустарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі 
Троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесі жұмыс 

кезінде троллейбустардың қажетті сапа көрсеткіштерін қамтамасыз ету үшін 
ТҚК және Р құралдарының, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
ережелері мен нормаларының өзара әрекеттесетін объектілерінің жиынтығын 
білдіреді. Ұйымдастырушылық және технологиялық тұрғыдан алғанда, бұл 
жүйе ТҚК және P процесін ұйымдастыру мен ұйымдастырудан тұрады. 

ТҚК және Р бағдарламасы бақылау - диагностикалық және жөндеу-
қызмет көрсету жұмыстарының үлгілік құрылымын (көлем түрлері, 
кезеңділігі және т.б.); қалпына келтіру әсер ету әдістерін; троллейбус 
элементтерінің, агрегаттарының, блоктарының техникалық жай-күйі 
параметрлерінің шекті және рұқсат етілетін мәндерін қамтиды. ТҚК және Р 
бағдарламаларын ТҚК және Р жүйесі деп атайды, ТҚК және Р процестерін 
ұйымдастыру ТҚК және Р жүйесін іске асыру үшін ұйымдастырушылық-
технологиялық және материалдық-техникалық базаны білдіреді: техникалық 
әсер ету үшін тәулік уақытын таңдау; депоның техникалық қызмет 
бөлімшелерінің ұйымдастырушылық құрылымы; диагностикалық және 
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізудің ұйымдастырушылық және 
технологиялық әдістері; материалдық-техникалық база — өндірістік 
алаңдардың құрылымы, диагностикалық және технологиялық жабдықтар, 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйесі және т.б. ТҚК және Р 
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жүйесін әзірлеу - троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесін 
құрудың негізгі сәті. Әсер ету мерзімдері мен көлемін, мәндерін, рұқсат 
етілген параметрлерін өзгерте отырып, әртүрлі нәтижелерге қол жеткізуге 
болады. ТҚК және Р жүйесі көбінесе желідегі троллейбустардың сенімділігі, 
машиналардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін материалдық және 
еңбек ресурстарының шығындары, депоның материалдық-техникалық 
базасына қойылатын талаптар деңгейін анықтайды. Берілген оптимизм 
критерийіне сәйкес ТҚК және P жүйесінің ең жақсы, оңтайлы нұсқасы бар 
деп болжау табиғи. 

ТҚК және Р процестерін ұйымдастыру маңызды техникалық-
экономикалық көрсеткіштерге әсер етеді. Бірдей жүйеде ТҚК және Р 
процестерін ұйымдастырудың деңгейі машиналардың шығарылу 
коэффициенттеріне, персоналдың, жабдықтардың, аудандардың және т.б. 
жүктемелеріне, яғни сипатталған жүйеде қарастырылған операцияларды 
орындау құнына байланысты болады. 

Оларды әзірлеу кезінде бір жағынан бақылау және қалпына келтіру 
жұмыстарының оңтайлы көлемдері мен мерзімдеріне жақын болу үшін 
жүйелік тәсілді қолдану керек, ал екінші жағынан жылжымалы құрамды, 
өндірістік алаңдарды, жабдықтарды, қызметкерлердің жұмыс уақытын 
ұтымды пайдалану керек. 

Троллейбустардың техникалық жай-күйі жалпы жағдайда кездейсоқ 
болғандықтан, берілген оптималдылық критерийі бар To және P оңтайлы 
жүйесін құру міндеті іс жүзінде кездейсоқ процесті оңтайлы басқаруды табу 
болып табылады. 

Троллейбустың ТҚК және Р жүйесін қалыптастыру алдымен агрегаттар 
мен блоктар деңгейінде, содан кейін жалпы машина деңгейінде жүргізілуі 
керек. Жеке қондырғылардың параметрлері тозу жылдамдығына және басқа 
құрастыру қондырғыларының сенімділігіне әсер етуі мүмкін. Сонымен, 
троллейбустағы уақыт релесін қосу уақыты троллейбустың берілісіндегі 
динамикалық жүктемелерге айтарлықтай әсер етеді. Алайда релені немесе 
трансмиссия элементтерін ауыстыру кезінде олардың параметрлерін өзара 
келісу талап етілмейді. Сондықтан барлық қондырғылар мен блоктар Шығыс 
параметрлерімен сипатталады. 

Әрбір блок пен агрегаттың ТҚК және Р алдын-ала бағдарламасын 
әзірлеу кезінде олардың техникалық жай-күйінің параметрлерінің өзгеруінен 
болатын шығындардың ішінде барлық шығындарды, оның ішінде, әрине, 
басқа, өзара байланысты агрегаттар мен блоктардағы шығындарды ескеру 
қажет. 

Қалпына келтіру әсерін таңдау схемаға сәйкес жүргізілуі керек. 
Оңтайлылық критерийі ретінде қозғалыс қауіпсіздігін, электр қауіпсіздігін 
және кейбір әлеуметтік факторларды анықтайтын параметрлер мен 
белгілердің нормативтік мәнін қамтамасыз ету кезінде минималды нақты 
шығындар алынады. 

Бақылау-диагностикалық жабдықты қолдана отырып, блоктың, 
агрегаттың ТҚК және Ж алдын ала бағдарламасына мыналар кіруі тиіс: 
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жүйесін әзірлеу - троллейбустардың техникалық жағдайын басқару жүйесін 
құрудың негізгі сәті. Әсер ету мерзімдері мен көлемін, мәндерін, рұқсат 
етілген параметрлерін өзгерте отырып, әртүрлі нәтижелерге қол жеткізуге 
болады. ТҚК және Р жүйесі көбінесе желідегі троллейбустардың сенімділігі, 
машиналардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін материалдық және 
еңбек ресурстарының шығындары, депоның материалдық-техникалық 
базасына қойылатын талаптар деңгейін анықтайды. Берілген оптимизм 
критерийіне сәйкес ТҚК және P жүйесінің ең жақсы, оңтайлы нұсқасы бар 
деп болжау табиғи. 

ТҚК және Р процестерін ұйымдастыру маңызды техникалық-
экономикалық көрсеткіштерге әсер етеді. Бірдей жүйеде ТҚК және Р 
процестерін ұйымдастырудың деңгейі машиналардың шығарылу 
коэффициенттеріне, персоналдың, жабдықтардың, аудандардың және т.б. 
жүктемелеріне, яғни сипатталған жүйеде қарастырылған операцияларды 
орындау құнына байланысты болады. 

Оларды әзірлеу кезінде бір жағынан бақылау және қалпына келтіру 
жұмыстарының оңтайлы көлемдері мен мерзімдеріне жақын болу үшін 
жүйелік тәсілді қолдану керек, ал екінші жағынан жылжымалы құрамды, 
өндірістік алаңдарды, жабдықтарды, қызметкерлердің жұмыс уақытын 
ұтымды пайдалану керек. 

Троллейбустардың техникалық жай-күйі жалпы жағдайда кездейсоқ 
болғандықтан, берілген оптималдылық критерийі бар To және P оңтайлы 
жүйесін құру міндеті іс жүзінде кездейсоқ процесті оңтайлы басқаруды табу 
болып табылады. 

Троллейбустың ТҚК және Р жүйесін қалыптастыру алдымен агрегаттар 
мен блоктар деңгейінде, содан кейін жалпы машина деңгейінде жүргізілуі 
керек. Жеке қондырғылардың параметрлері тозу жылдамдығына және басқа 
құрастыру қондырғыларының сенімділігіне әсер етуі мүмкін. Сонымен, 
троллейбустағы уақыт релесін қосу уақыты троллейбустың берілісіндегі 
динамикалық жүктемелерге айтарлықтай әсер етеді. Алайда релені немесе 
трансмиссия элементтерін ауыстыру кезінде олардың параметрлерін өзара 
келісу талап етілмейді. Сондықтан барлық қондырғылар мен блоктар Шығыс 
параметрлерімен сипатталады. 

Әрбір блок пен агрегаттың ТҚК және Р алдын-ала бағдарламасын 
әзірлеу кезінде олардың техникалық жай-күйінің параметрлерінің өзгеруінен 
болатын шығындардың ішінде барлық шығындарды, оның ішінде, әрине, 
басқа, өзара байланысты агрегаттар мен блоктардағы шығындарды ескеру 
қажет. 

Қалпына келтіру әсерін таңдау схемаға сәйкес жүргізілуі керек. 
Оңтайлылық критерийі ретінде қозғалыс қауіпсіздігін, электр қауіпсіздігін 
және кейбір әлеуметтік факторларды анықтайтын параметрлер мен 
белгілердің нормативтік мәнін қамтамасыз ету кезінде минималды нақты 
шығындар алынады. 

Бақылау-диагностикалық жабдықты қолдана отырып, блоктың, 
агрегаттың ТҚК және Ж алдын ала бағдарламасына мыналар кіруі тиіс: 

 
 

жұмыс істеу бойынша жөндеу-қызмет көрсету әсерінің көлемі мен 
кезеңділігі; Бақылау-диагностикалық жұмыстарды, оның ішінде істен 
шыққаннан кейін қалпына келтіру көзделген элементтердің істен шығуының 
болуын бақылау жөніндегі жұмыстардың көлемі мен кезеңділігі 
(ақаулықтарды іздеу); агрегаттың, блоктың және олардың элементтерінің 
параметрлері мен техникалық жай-күйінің белгілерінің шекті және рұқсат 
етілетін мәндері. Әр қондырғының, блоктың ТҚК және Р алдын-ала жасалған 
бағдарламасы машинаның ТҚК жүйесін және тұтастай алғанда қалыптастыру 
үшін негіз болады. 

Жалпы жағдайда әртүрлі агрегаттарда, блоктарда бақылау және 
қалпына келтіру операцияларының оңтайлы мерзімдері сәйкес келмеуі 
мүмкін. Алайда, әр қондырғы, блок үшін бақылау және қалпына келтіру 
жұмыстарының оңтайлы мерзімдерін сақтау үшін жөндеу мен қызмет 
көрсетудің көптеген түрлері іс жүзінде мүмкін емес. 

Уақыт өте келе көптеген бақылау-қалпына келтіру жұмыстарын 
жүргізу машинаны ТҚК және P аймақтарына негізсіз жиі қоюды талап етеді, 
дайындық және қорытынды жұмыстардың үлесі артып, қызмет көрсету мен 
жөндеу түрлерінің саны өскен сайын алаңдар мен жабдықтарды пайдалану 
деңгейі төмендейді. Бұл ТҚК және P процестерін әртүрлі агрегаттар мен 
блоктарға оңтайлы түрде топтастырудың орындылығын білдіреді. 

Троллейбус деполарының көпшілігінде келесі жиілікпен орындалатын 
осындай әсердің 5 түрін қамтитын ТҚК және Р жүйесі қолданылады: 

Күнделікті қызмет көрсету Тәулігіне 1 рет 
№ 1 Техникалық қызмет көрсету  

(ТО-1) 7 тәулікте 1 рет 

Сол № 2 (ТО-2). . . 9-10 мың км арқылы 
Ағымдағы жөндеу 65-90 мың км арқылы 

Күрделі жөндеу .... 270 мың км-ден артық емес 

 
Троллейбус деполарында ТҚК және Р келесі кезеңділігі қабылданды: 

Күнделікті қызмет көрсету Тәулігіне 1 рет 
Бақылау-профилактикалық  

қарау  .........  7 тәулікте 1 рет 

Тексеру жөндеу . . . 16 мың км арқылы 

Орташа жөндеу  80 мың км арқылы 
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Күрделі жөндеу . . . 240 мың км арқылы 

Тәжірибе көрсеткендей, жоспарланған ТҚК және Р түрлерінің санын 5-
тен көбейту іс жүзінде мүмкін емес. ТҚК және Р жүйелерін жағдай бойынша 
орындалатын қалпына келтіру жұмыстарының үлес салмағын екі әдістің: 
ТҚК және Р әрбір түріндегі және әрбір агрегат, блок бойынша қалпына 
келтіру жұмыстарының көлемдерін оның нақты техникалық жай-күйін және 
оның нақты техникалық жай-күйін ескере отырып, нақты троллейбусты 
жөндеуге қоюдың кезеңділігін белгілеуді жеке айқындау комбинациясымен 
ұлғайту жолымен жетілдіру қажет. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінде қолданылатын ТҚК және 
Ж түрлерінің әр түрлі терминологиясына байланысты бірыңғай 
терминология ұсынылуы мүмкін (жақшада ҚР және Алматыда қолданыстағы 
терминологиядағы ТҚК және Ж тиісті түрлері көрсетілген), атап айтқанда: 
ВО, ТҚК (ТҚК-1, ҚПО), ТР (ТҚК-2, РР), СР (TP,CP), КР. Машиналар істен 
шыққаннан кейін жөндеу және техникалық қызмет көрсету әсерлері, сондай-
ақ тоқтап тұрған және жүргізушілердің ақауларын жоюға өтінімдері бар 
машиналарға әсер ету HP жоспарланбаған жөндеу деп аталады. Ұсынылған 
терминология одан әрі мазмұндауда қолданылады. 

Әр қондырғы, блок үшін ТҚК және Р алдын-ала бағдарламаларын ТҚК 
және Р троллейбус жүйесіне топтастыру кезінде мыналарды ескеру қажет. 
Бақылау-диагностикалық операциялардың және қозғалыс қауіпсіздігі мен 
электр қауіпсіздігіне әсер ететін тораптар үшін атқарым бойынша жөндеу-
қызмет көрсету ықпалдарының мақсатын бақылау немесе қалпына келтіру 
операциясы барлық жағдайларда оңтайлы атқарымның оң жағында 
орналасқан атқарым осіндегі нүктеге сәйкес келетіндей есеппен жүргізу 
қажет. 

Бақылау және қалпына келтіру операцияларын басқа агрегаттар мен 
блоктар бойынша топтастыруды экономикалық өлшем мен техникалық 
факторларды (дайындық-қорытынды операциялардың үйлесімділігі) ескере 
отырып жүргізген жөн. 

Әр түрлі типтегі және елдің әр түрлі қалаларындағы троллейбустардың 
сенімділігін талдау көрсеткендей, барлық типтегі троллейбустар үшін бірдей 
кезеңділікпен және жұмыс көлемімен ТҚК және Р бірыңғай жүйесі оңтайлы 
болмайды. Сонымен қатар, троллейбустарды бірдей түрде қолданған кезде 
де, бірақ әртүрлі жағдайларда қалпына келтіру операцияларына дейін 
оңтайлы жүгірістер әртүрлі болуы мүмкін. 

Жергілікті жағдайларды анықтайтын маңызды факторлар 
троллейбустар мен олардың агрегаттарын күрделі жөндеудің сапасы, 
троллейбустардың орташа жасы, материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
деңгейі, жылжымалы құрамға жүктеме, қала рельефі және т.б. болып 
табылады. 

Сондықтан ТҚК және Р жалпы салалық жүйесінде қозғалыс қауіпсіздігі 
мен электр қауіпсіздігіне әсер ететін агрегаттар, блоктар бойынша атқарым 
бойынша Бақылау-диагностикалық жұмыстар мен жөндеу-қызмет көрсету 
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Күрделі жөндеу . . . 240 мың км арқылы 

Тәжірибе көрсеткендей, жоспарланған ТҚК және Р түрлерінің санын 5-
тен көбейту іс жүзінде мүмкін емес. ТҚК және Р жүйелерін жағдай бойынша 
орындалатын қалпына келтіру жұмыстарының үлес салмағын екі әдістің: 
ТҚК және Р әрбір түріндегі және әрбір агрегат, блок бойынша қалпына 
келтіру жұмыстарының көлемдерін оның нақты техникалық жай-күйін және 
оның нақты техникалық жай-күйін ескере отырып, нақты троллейбусты 
жөндеуге қоюдың кезеңділігін белгілеуді жеке айқындау комбинациясымен 
ұлғайту жолымен жетілдіру қажет. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінде қолданылатын ТҚК және 
Ж түрлерінің әр түрлі терминологиясына байланысты бірыңғай 
терминология ұсынылуы мүмкін (жақшада ҚР және Алматыда қолданыстағы 
терминологиядағы ТҚК және Ж тиісті түрлері көрсетілген), атап айтқанда: 
ВО, ТҚК (ТҚК-1, ҚПО), ТР (ТҚК-2, РР), СР (TP,CP), КР. Машиналар істен 
шыққаннан кейін жөндеу және техникалық қызмет көрсету әсерлері, сондай-
ақ тоқтап тұрған және жүргізушілердің ақауларын жоюға өтінімдері бар 
машиналарға әсер ету HP жоспарланбаған жөндеу деп аталады. Ұсынылған 
терминология одан әрі мазмұндауда қолданылады. 

Әр қондырғы, блок үшін ТҚК және Р алдын-ала бағдарламаларын ТҚК 
және Р троллейбус жүйесіне топтастыру кезінде мыналарды ескеру қажет. 
Бақылау-диагностикалық операциялардың және қозғалыс қауіпсіздігі мен 
электр қауіпсіздігіне әсер ететін тораптар үшін атқарым бойынша жөндеу-
қызмет көрсету ықпалдарының мақсатын бақылау немесе қалпына келтіру 
операциясы барлық жағдайларда оңтайлы атқарымның оң жағында 
орналасқан атқарым осіндегі нүктеге сәйкес келетіндей есеппен жүргізу 
қажет. 

Бақылау және қалпына келтіру операцияларын басқа агрегаттар мен 
блоктар бойынша топтастыруды экономикалық өлшем мен техникалық 
факторларды (дайындық-қорытынды операциялардың үйлесімділігі) ескере 
отырып жүргізген жөн. 

Әр түрлі типтегі және елдің әр түрлі қалаларындағы троллейбустардың 
сенімділігін талдау көрсеткендей, барлық типтегі троллейбустар үшін бірдей 
кезеңділікпен және жұмыс көлемімен ТҚК және Р бірыңғай жүйесі оңтайлы 
болмайды. Сонымен қатар, троллейбустарды бірдей түрде қолданған кезде 
де, бірақ әртүрлі жағдайларда қалпына келтіру операцияларына дейін 
оңтайлы жүгірістер әртүрлі болуы мүмкін. 

Жергілікті жағдайларды анықтайтын маңызды факторлар 
троллейбустар мен олардың агрегаттарын күрделі жөндеудің сапасы, 
троллейбустардың орташа жасы, материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
деңгейі, жылжымалы құрамға жүктеме, қала рельефі және т.б. болып 
табылады. 

Сондықтан ТҚК және Р жалпы салалық жүйесінде қозғалыс қауіпсіздігі 
мен электр қауіпсіздігіне әсер ететін агрегаттар, блоктар бойынша атқарым 
бойынша Бақылау-диагностикалық жұмыстар мен жөндеу-қызмет көрсету 

 
 

әсерлерінің барынша мерзімділігі мен көлеміне қойылатын талаптар 
ескертілуге тиіс, ал осы ТҚК және Р жүйесінің басқа элементтері нақты 
жағдайларды ескере отырып және әзірленген әдістемелік материалдарды 
пайдалана отырып, троллейбус деполарының (басқармаларының) 
инженерлік-техникалық қызметкерлерінің кейіннен нақтылауымен 
ұсынымдық сипатта болуға тиіс. 

Бұл барлық жағдайларда ТҚК және Р жүйесін нақтылау кезінде 
әлеуметтік факторларға әсер ететін барлық параметрлер мен белгілерді, атап 
айтқанда Машинаның сыртқы және ішкі көрінісін, жайлылығын және т. б. 
қамтамасыз ету талабы ескерілетінін білдіреді. 

Әр түрлі типтегі және әр түрлі қалалардағы троллейбустарды ұзақ 
уақыт бақыланатын пайдалану, таңдалған критерийлер бойынша Бақылау-
диагностикалық жұмыстар мен жөндеу-қызмет көрсету операцияларын 
жүргізудің оңтайлы мерзімдерін анықтау кестеде келтірілген Бақылау-
диагностикалық жабдықты қолдана отырып, троллейбустардың ТҚК және Р 
жүйесін ұсынуға мүмкіндік береді. 5. 

 
5 кесте - Бақылау-диагностикалық жабдықты қолдана отырып, 
троллейбустардың ТҚК және Р жүйесі 
Бақылау, қыз-
мет көрсету 
немесе 
жөндеу түрі 

Мерзімділігі Жұмыстың жалпы құрылымы 

1 2 3 
Е. Тәулігіне 1 

рет 
Жуу-жинау жұмыстары. 
Део диагностикасы: ағып кету токтарын бақылау, сыртқы 
жарық дабылы, тежегіш жүйелерінің жұмысын визуалды 
бақылау, руль, доңғалақты бекіту, шиналардағы қысымды 
жедел бақылау. Део нәтижелері, желілік және маневрлік 
жүргізушілердің өтінімдері бойынша жөндеу немесе 
қызмет көрсету 

Онда 7 күнде 1 рет Жуу-жинау жұмыстары. 
Стационарлық стендтер арқылы Д1 диагностикалау: 
тежегіштер, шиналардағы қысым, ағып кету токтары, 
зарядтау агрегаттары (ТР-9, ТР-14 үшін), сондай-ақ 
мобильді құралдар және субъективті әдістер арқылы басқа 
параметрлерді бақылау. 
Д1 нәтижелері бойынша және Д2 нәтижелері бойынша 
төрт аптада бір рет жөндеу немесе қызмет көрсету 

Д2 Төрт аптада 
1 рет 

Стационарлық стендтердің көмегімен Д2 диагностикалау: 
тежегіштер, доңғалақтардың жақындасуы, алдыңғы көпір 
мен руль элементтеріндегі люфттар, қозғалысқа кедергі, 
трансмиссия, ток қабылдағыштардың қысымы, іске қосу-
тежеу жүйелері, тарту электр қозғалтқышы, ағып кету 
токтары және оқшаулау кедергісі, бір мезгілде 
манометрлер мен СКДШ стендінің көмегімен 
шиналардағы қысымды тексеру; диагностиканың мобильді 
және кіріктірілген жүйелерімен, сондай-ақ субъективті 
әдістермен басқа параметрлерді бақылау 
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5 кестенің жалғасы 
1 2 3 

ТР Д2 нәтижелері 
бойынша, бірақ 
соңғы ТР, СР 
немесе КР-ден 
кейін 20 мың км-
ден артық емес 

Жуу-жинау жұмыстары. 
Атқарым бойынша жөндеу-қызмет көрсету 
жұмыстарын орындау (тізбе бойынша). 
Жоғарыда сипатталған жұмысты орындау 
барысында мобильді құралдармен DM диагнозын 
жүргізу. 
Д2 және Дм нәтижелері бойынша жөндеу және 
қызмет көрсету. 
Жөндеу аяқталғаннан кейін стационарлық бақылау-
диагностикалық стендтердегі бақылау және реттеу 
жұмыстары (Д2') 

Ср Д2 нәтижелері 
бойынша, бірақ 
соңғы ТР-ден 
кейін 20 мың км-
ден артық емес 

Жуу-жинау жұмыстары. 
Атқарым бойынша жөндеу-қызмет көрсету 
жұмыстарын орындау (тізбе бойынша). 
Жоғарыда сипатталған жұмысты орындау 
барысында мобильді құралдармен DM диагнозын 
жүргізу. 
Д2 және Дм нәтижелері бойынша жөндеу және 
қызмет көрсету. 
Жөндеу аяқталғаннан кейін стационарлық бақылау-
диагностикалық стендтердегі бақылау және реттеу 
жұмыстары (Д2') 

кр Шанақ жағдайы 
бойынша 

Троллейбусты күрделі жөндеу. 
Жөндеу аяқталғаннан кейін стационарлық бақылау-
диагностикалық стендтердегі бақылау және реттеу 
жұмыстары (Д2') 

 
№ 3, № 4 троллейбус деполарында осындай жүйенің элементтерін 

эксперименттік, содан кейін тәжірибелік-өнеркәсіптік тексеру дамыған 
жүйенің тиімділігін растайды. Ұсынылған жүйенің негізі диагностикалық 
ақпаратты барлық деңгейлерде қолдана отырып, жөндеу және қызмет 
көрсету әсерінің алдын-алу сипаты болып табылады. 

Жылжымалы құрамның жүгірісінің өзгеруін ескере отырып, әртүрлі 
типтегі троллейбустар үшін ТҚК есептелген оңтайлы жиілігі 10-14 күнді 
құрайды. Алайда, қозғалысты ұйымдастыру шарттары бойынша, атап 
айтқанда, қозғалыс кестелері мен жүргізушілердің жұмыс жасауының 
шарттары бойынша, бір аптадан аспайтын мерзімді қолдану қозғалысты 
ұйымдастыру мен басқарудың ішкі жүйесінде қосымша шығындарға әкеледі, 
сондықтан әрдайым орынды бола бермейді. 

ТҚК апталық циклі депоның техникалық қызметіндегі жоспарлау 
жүйесін де айтарлықтай жеңілдетеді. Техникалық жағдайы жақсы 
троллейбустар үшін бүкіл процесс негізінен аз еңбек шығындарымен 
Бақылау-диагностикалық операциялардан тұрады. Сондықтан оларды 
жеткізудің оңтайлылығынан шығындар аз болады және ескерілмеуі мүмкін. 

Көріп отырғаныңыздай, кестеден. 5. Алматыдағы жүйемен 
салыстырғанда жоспарлы әсер етудің бір түрі қосылды. Алайда, 
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5 кестенің жалғасы 
1 2 3 

ТР Д2 нәтижелері 
бойынша, бірақ 
соңғы ТР, СР 
немесе КР-ден 
кейін 20 мың км-
ден артық емес 
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троллейбустарды сызықтан қосымша алаңдату болмайды, өйткені D2 дәл сол 
күні төрт рет, негізінен аралық уақытта жүзеге асырылады. Сонымен қатар, 
екі процесс үшін де жуу және тазалау жұмыстары біріктіріледі. 

Қарай жүгірісті троллейбус және нәтижелерін Д2 және келесі одан әрі 
қызмет көрсету немесе жөндеу нақты машиналар: Д2-ТҚК, Д2-К, Д2-СР, Д2-
КР. Бірінші нұсқада машина ТҚК таспасына, ал ол өткеннен кейін, қажет 
болған жағдайда, D2 нәтижелері бойынша жөндеу және қызмет көрсету 
әсерін жүзеге асыратын жөндеу бекетіне жіберіледі. Жөндеу персоналының 
жүктемесін, бекеттердің жұмыспен қамтылуын, кешкі шыңға шығаруға 
дайын машиналардың болуын, сондай-ақ басқа да сәттердің әсерін ескере 
отырып, D2 диагностикалық картасы бойынша жөндеу-қызмет көрсету 
әсерінің бір бөлігі келесі ТҚК-нің біріне ауыстырылуы мүмкін немесе егер 
жөндеу-қызмет көрсету әсерлерінің анықталған қажеттілігі қозғалыс 
қауіпсіздігімен немесе электр қауіпсіздігімен байланысты болмаса, HP 
түрінде күндердің бірінде орындалады. 

Д2 диагностикасын енгізу қауіпсіздікке, электр қауіпсіздігіне, 
қозғалысқа электр энергиясын тұтынуға, шиналардың тозуына, 
троллейбустардың агрегаттары мен блоктарының істен шығуына әсер ететін 
кейбір маңызды параметрлердің техникалық құралдарының көмегімен 
бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қолданыстағы ТҚК және Р 
жүйесі кезінде осы параметрлерді субъективті әдістермен бақылауды талап 
етілетін дәлдікпен қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Әзірленген жүйенің маңызды ерекшелігі сонымен қатар D2-де 
анықталған агрегаттарының, блоктарының және корпусының нақты 
техникалық жағдайын, сондай-ақ D2 және DM нәтижелері бойынша TR және 
SR жұмыстарының көлемін ескере отырып, TR, CP, KR-де машиналарды 
орнату жиілігінің өзгеруі болып табылады. 

Сонымен, қолданыстағы ТҚ және Р жүйелерінде қатаң орнатылған 
Келесі ТҚ (ТҚ-2, РР) және СР дейінгі жүгірістен айырмашылығы, әзірленген 
жүйе машиналарды ТР және СР-ға қою сәтін тек Д2 тереңдетілген 
диагностикалау нәтижелері бойынша анықтайды. 

Сонымен қатар, ТР және СР көлемдері тұрақты емес. Олар сонымен 
қатар D2 және DM диагноздарының нәтижелерімен анықталады. Ерекшелік-
бұл алдын-ала бақылаусыз қызмет көрсету әсерінің шектеулі көлемі. 

Әзірленген жүйе, алайда, ТР-ге дейінгі жұмыстың жоғарғы шекарасын 
белгілейді. Бұл, негізінен, доңғалақ торлары мен кейбір рульдік шыбықтарды 
майлау және күйін бақылау бойынша жұмыстарды орындау қажеттілігімен 
анықталады. 

Кейбір троллейбус деполарында NICTI GH жүргізген тәжірибелер 
көрсеткендей, металл майлағыштарды қолдану 60-70 мың км-ге дейін 
майлауды өзгертпестен немесе толтырмай хабтар мен рульдік шыбықтардың 
жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Осы жағдайды ескере отырып, сондай-ақ троллейбус агрегаттарын 
диагностикалаудың жетілдірілген құралдарын жасай отырып, ағымдағы 
жөндеуге дейінгі жұмыстың жоғарғы шегі ұлғайтылуы мүмкін. 
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Диагностикалық құралдарды кеңінен қолдану троллейбустардың 
қондырғылары мен блоктарына жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
әсерінің көлемі бойынша TR және SR арасындағы сызықты өшіруге 
мүмкіндік береді. Жөндеудің осы түрлеріндегі басты айырмашылық негізінен 
дене жұмыстарының әртүрлі көлемінде. 

ТҚК және Р дамыған жүйесін енгізу біреулерге мерзімінен бұрын 
жөндеу және қызмет көрсету әсерін болдырмауға және объективті түрде 
қажет басқа машиналардағы параметрлерді уақтылы қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді. 

Депода ақпаратты жинау және өңдеу жүйесі толық көлемде жұмыс 
істеген кезде, ТҚ жөндеу-қызмет көрсету операцияларын орындау және ТҚ 
машинасы өткен күндері бірнеше кіру кезінде Д2 нәтижелері бойынша әсер 
ету арқылы кейбір ТР машиналары бойынша толық жоюға болады. Бұл 
машиналарды шығару коэффициентін арттыруға және жөндеу бекеттерінің 
қызметкерлерін жақсы жүктеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
 

2.2. Жол қозғалысы ережелері 
2.2.1 Жалпы ережелер 
Жол жүрісі қағидалары (бұдан әрі - қағидалар) Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында жол жүрісінің бірыңғай тәртібін 
белгілейді. 

 
2.2.2 Жол қозғалысы ережелерінде қолданылатын негізгі ұғымдар 

мен терминдер 
Автомагистраль - көлік құралдарының қозғалысы үшін жобаға сәйкес 

арнайы салынған немесе қайта жаңартылған, жол бойындағы иеліктерге 
қызмет көрсетпейтін жол. Оған әр түрлі деңгейдегі жол айрықтары арқылы 
басқа жолдардан ғана қол жеткізуге болады. Бұл жол: 

- бір-бірінен қозғалыс үшін арналмаған бөлу жолағымен бөлінген, 
әртүрлі бағыттарда қозғалыс үшін бөлек жүру бөліктері бар; 

- басқа жолдармен, теміржолдармен және трамвай жолдарымен және 
жаяу жүргіншілер жолдарымен бір деңгейде қиылыстары жоқ; 

- автомагистраль ретінде, автомагистральға кіру кезінде 5.1 белгісімен 
және шығу кезінде 5.2 белгісімен арнайы белгіленген (мұнда және бұдан әрі 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жол белгілерінің нөмірленуі 
келтіріледі); 

Автобус - жүргізушінің орнын қоспағанда, сегізден астам отыратын 
орны бар жолаушылар мен багажды тасымалдауға арналған автомобиль; 

Автокөлік - ауыл шаруашылығы тракторларын немесе адамдар мен 
жүктерді тасымалдау қосалқы функция болып табылатын механикалық көлік 
құралдарын қоспағанда, жолдармен жүруге және олар бойынша адамдарды, 
жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты тасымалдауға немесе 
адамдарды, жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты, оның ішінде 
троллейбустарды қоса алғанда, тасымалдауға арналған көлік құралдарын 



143
 

 

Диагностикалық құралдарды кеңінен қолдану троллейбустардың 
қондырғылары мен блоктарына жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
әсерінің көлемі бойынша TR және SR арасындағы сызықты өшіруге 
мүмкіндік береді. Жөндеудің осы түрлеріндегі басты айырмашылық негізінен 
дене жұмыстарының әртүрлі көлемінде. 

ТҚК және Р дамыған жүйесін енгізу біреулерге мерзімінен бұрын 
жөндеу және қызмет көрсету әсерін болдырмауға және объективті түрде 
қажет басқа машиналардағы параметрлерді уақтылы қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді. 

Депода ақпаратты жинау және өңдеу жүйесі толық көлемде жұмыс 
істеген кезде, ТҚ жөндеу-қызмет көрсету операцияларын орындау және ТҚ 
машинасы өткен күндері бірнеше кіру кезінде Д2 нәтижелері бойынша әсер 
ету арқылы кейбір ТР машиналары бойынша толық жоюға болады. Бұл 
машиналарды шығару коэффициентін арттыруға және жөндеу бекеттерінің 
қызметкерлерін жақсы жүктеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
 

2.2. Жол қозғалысы ережелері 
2.2.1 Жалпы ережелер 
Жол жүрісі қағидалары (бұдан әрі - қағидалар) Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында жол жүрісінің бірыңғай тәртібін 
белгілейді. 

 
2.2.2 Жол қозғалысы ережелерінде қолданылатын негізгі ұғымдар 

мен терминдер 
Автомагистраль - көлік құралдарының қозғалысы үшін жобаға сәйкес 

арнайы салынған немесе қайта жаңартылған, жол бойындағы иеліктерге 
қызмет көрсетпейтін жол. Оған әр түрлі деңгейдегі жол айрықтары арқылы 
басқа жолдардан ғана қол жеткізуге болады. Бұл жол: 

- бір-бірінен қозғалыс үшін арналмаған бөлу жолағымен бөлінген, 
әртүрлі бағыттарда қозғалыс үшін бөлек жүру бөліктері бар; 

- басқа жолдармен, теміржолдармен және трамвай жолдарымен және 
жаяу жүргіншілер жолдарымен бір деңгейде қиылыстары жоқ; 

- автомагистраль ретінде, автомагистральға кіру кезінде 5.1 белгісімен 
және шығу кезінде 5.2 белгісімен арнайы белгіленген (мұнда және бұдан әрі 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жол белгілерінің нөмірленуі 
келтіріледі); 

Автобус - жүргізушінің орнын қоспағанда, сегізден астам отыратын 
орны бар жолаушылар мен багажды тасымалдауға арналған автомобиль; 

Автокөлік - ауыл шаруашылығы тракторларын немесе адамдар мен 
жүктерді тасымалдау қосалқы функция болып табылатын механикалық көлік 
құралдарын қоспағанда, жолдармен жүруге және олар бойынша адамдарды, 
жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты тасымалдауға немесе 
адамдарды, жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты, оның ішінде 
троллейбустарды қоса алғанда, тасымалдауға арналған көлік құралдарын 

 
 

жолдармен сүйретуге арналған механикалық көлік құралы. Бұл ұғым 
тракторлар мен өздігінен жүретін машиналарға қолданылмайды; 

Автопойыз - тіркемемен (тіркемелермен) тіркелген механикалық көлік 
құралы); 

Артықшылық (басымдық) - қозғалыстың басқа қатысушыларына 
қатысты белгіленген бағыттағы қозғалыстың бірінші кезектілігі; 

Ауыр салмақты көлік құралы - толық массасы немесе жүктеменің 
осьтері бойынша бөлінуі осы санаттағы жолдар мен наних құрылыстары 
үшін рұқсат етілген шекті жүктеме шамасынан асатын жүгі бар немесе 
жүксіз көлік құралы; 

Аялдама - егер бұл жолаушыларды отырғызу немесе түсіру, көлік 
құралын тиеу немесе түсіру үшін қажет болса, көлік құралының қозғалысын 
бес минутқа дейінгі уақытқа не одан да көп уақытқа әдейі тоқтату (аялдама 
(тұрақ) болып саналмайды) жол жүрісін ұйымдастыруға байланысты көлік 
құралының қозғалысын тоқтату қажеттілігі); 

Багаж - жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен тасымалдау 
қағидаларында белгіленген нормалар шегінде, буып-түйілген және 
автобустың, шағын автобустың багаж бөлімшесінде немесе автобусқа, шағын 
автобусқа ілесіп жүретін багаж автомобилінде, сондай-ақ тасымалдаушы 
қосымша келісім негізінде таксимен тасымалдайтын жолаушы мүлкі; 

Басты жол - 2.1, 2.3.1-2.3.3 немесе 5.1 белгілерімен белгіленген, 
қиылысатын (қосылатын) жолдарға қатысты жол немесе грунтқа қатысты 
қатты (асфальт-және цемент-бетон, тас материалдар және сол сияқты) төсемі 
бар жол. Жол қиылысының алдында тікелей екінші реттік жолда жабыны бар 
учаскенің болуы оны мәні бойынша тең етіп кесілмейді; 

Басып озу - алда келе жатқан бір немесе бірнеше көлік құралының 
басып озуы, ол жолақтан шығумен және кейіннен бұрын алып жатқан 
жолаққа қайта оралумен байланысты; 

Бөлу жолағы - жолдың аралас жүріс бөлігін бөлетін және жаяу 
жүргіншілердің елді мекеннен тыс жерден кесіп өту кезіндегі мәжбүрлі 
аялдамасын қоспағанда, рельссіз көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің 
жүруіне немесе аялдауына арналмаған конструкциялық бөлінген жол 
элементі; 

Велосипед - екі немесе одан да көп дөңгелегі бар (мүгедектерге 
арналған кресло-арбалардан басқа) және жалға алынған адамдардың 
бұлшықет күшімен қозғалысқа келтірілетін көлік құралы; 

Велосипедші - велосипедті басқаратын адам; 
Велосипед жолы - велосипедтердің жүруіне арналған және тиісті 

белгімен белгіленген жеке жол немесе жолдың бір бөлігі. Велосипед жолы 
басқа жолдардан немесе сол жолдың басқа элементтерінен конструктивті 
бөлінеді; 

Велосипед жүретін жолақ - жолдың жүру бөлігінің велосипедтер 
жүруге арналған жолағы. Велосипед жүретін жолақ жолдың қалған жүру 
бөлігінен ұзына бойғы жол таңбалары мен арнайы белгілердің көмегімен 
бөлінеді; 
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Газон - өсімдіктер мен саябақ құрылыстарын отырғызу үшін фон болып 
табылатын жасанды шөп жамылғысы бар жер учаскесі; 

Гүлзар - геометриялық фигура түріндегі жер учаскесі, онда өсімдіктер 
ирис үлгісін құрайды; 

Елді мекен - кіру және шығу жолдары 5.22-5.25 белгілерімен 
белгіленген құрылыс салынған аумақ; 

Жаяу жүргінші - жолда көлік құралынан тыс тұрған және онда жұмыс 
жүргізбейтін адам. Жаяу жүргіншілерге мүгедектерге арналған арбамен 
жүретін, велосипед, мопед, мотоцикл жүргізетін, шана, арба, балалар 
арбасын алып жүретін жеке тұлғалар теңестіріледі; 

Жаяу жүргіншілер өтпесі - жолдың жүру бөлігінің 5.16.1, 5.16.2 
белгілерімен және (немесе) 1.14.1-1.14.3 таңбасымен белгіленген және жаяу 
жүргіншілердің жол арқылы жүруі үшін бөлінген учаскесі. Таңба болмаған 
кезде жаяу жүргіншілер өткелінің ені жолдың осі бойынша 5.16.1 және 5.16.2 
белгілерінің арасындағы қашықтықпен айқындалады (мұнда және бұдан әрі 
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес жол таңбаларының нөмірленуі 
келтіріледі); 

Жеткіліксіз көріну - тұман, жаңбыр, шаң, қар жауу және сол сияқты, 
сондай-ақ күн сәулесі жағдайларында жолдың көрінуі 300 м-ден кем; 

Жолаушы - көлік құралындағы және басқарушы емес тұлға; 
Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес 

тасымалдау - тұрақты тасымалдауға жатпайтын, белгіленген тәртіппен 
берілген лицензиялары бар тасымалдаушылар автобустарды, шағын 
автобустарды пайдалана отырып жүзеге асыратын тасымалдар; 

Жол - "Жол жүрісі" Қазақстан Республикасының Заңында және осы 
Қағидаларда белгіленген тәртіппен көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің жүруі үшін жайластырылған немесе ыңғайластырылған және 
пайдаланылатын жердің барлық бөлінген жолағы не жасанды құрылыстың 
үсті. Жол жолдың бір немесе бірнеше жүріс бөлігін, сондай-ақ трамвай 
жолдарын, тротуарларды, жол жиектерін және ихналичия кезіндегі бөлу 
жолақтарын қамтиды; 

Жол беру (кедергі жасамау) - жол қозғалысына қатысушы қозғалысты 
бастамайтынын, қайта бастамайтынын немесе жалғастырмайтынын, егер бұл 
оған қатысты артықшылығы бар қозғалысқа басқа қатысушыларды қозғалыс 
бағытын өзгертуге немесе қозғалыс жылдамдығын өзгертуге мәжбүр етуі 
мүмкін болса, қандай да бір маневр жасамайтынын білдіреді.; 

Жол жиегі - жолдың жүру бөлігіне тікелей жанасатын және жер 
төсемінің орнықтылығын қамтамасыз етуге, жол жүрісі қауіпсіздігін 
арттыруға, жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің қозғалысын 
ұйымдастыруға, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде пайдалануға арналған 
жол элементі; 

Жол қозғалысы - адамдар мен жүктердің көлік құралдары арқылы 
немесе оларсыз жол шектерінде орын ауыстыру процесінде туындайтын 
қоғамдық қатынастар жиынтығы; 
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Газон - өсімдіктер мен саябақ құрылыстарын отырғызу үшін фон болып 
табылатын жасанды шөп жамылғысы бар жер учаскесі; 

Гүлзар - геометриялық фигура түріндегі жер учаскесі, онда өсімдіктер 
ирис үлгісін құрайды; 

Елді мекен - кіру және шығу жолдары 5.22-5.25 белгілерімен 
белгіленген құрылыс салынған аумақ; 

Жаяу жүргінші - жолда көлік құралынан тыс тұрған және онда жұмыс 
жүргізбейтін адам. Жаяу жүргіншілерге мүгедектерге арналған арбамен 
жүретін, велосипед, мопед, мотоцикл жүргізетін, шана, арба, балалар 
арбасын алып жүретін жеке тұлғалар теңестіріледі; 

Жаяу жүргіншілер өтпесі - жолдың жүру бөлігінің 5.16.1, 5.16.2 
белгілерімен және (немесе) 1.14.1-1.14.3 таңбасымен белгіленген және жаяу 
жүргіншілердің жол арқылы жүруі үшін бөлінген учаскесі. Таңба болмаған 
кезде жаяу жүргіншілер өткелінің ені жолдың осі бойынша 5.16.1 және 5.16.2 
белгілерінің арасындағы қашықтықпен айқындалады (мұнда және бұдан әрі 
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес жол таңбаларының нөмірленуі 
келтіріледі); 

Жеткіліксіз көріну - тұман, жаңбыр, шаң, қар жауу және сол сияқты, 
сондай-ақ күн сәулесі жағдайларында жолдың көрінуі 300 м-ден кем; 

Жолаушы - көлік құралындағы және басқарушы емес тұлға; 
Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес 

тасымалдау - тұрақты тасымалдауға жатпайтын, белгіленген тәртіппен 
берілген лицензиялары бар тасымалдаушылар автобустарды, шағын 
автобустарды пайдалана отырып жүзеге асыратын тасымалдар; 

Жол - "Жол жүрісі" Қазақстан Республикасының Заңында және осы 
Қағидаларда белгіленген тәртіппен көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің жүруі үшін жайластырылған немесе ыңғайластырылған және 
пайдаланылатын жердің барлық бөлінген жолағы не жасанды құрылыстың 
үсті. Жол жолдың бір немесе бірнеше жүріс бөлігін, сондай-ақ трамвай 
жолдарын, тротуарларды, жол жиектерін және ихналичия кезіндегі бөлу 
жолақтарын қамтиды; 

Жол беру (кедергі жасамау) - жол қозғалысына қатысушы қозғалысты 
бастамайтынын, қайта бастамайтынын немесе жалғастырмайтынын, егер бұл 
оған қатысты артықшылығы бар қозғалысқа басқа қатысушыларды қозғалыс 
бағытын өзгертуге немесе қозғалыс жылдамдығын өзгертуге мәжбүр етуі 
мүмкін болса, қандай да бір маневр жасамайтынын білдіреді.; 

Жол жиегі - жолдың жүру бөлігіне тікелей жанасатын және жер 
төсемінің орнықтылығын қамтамасыз етуге, жол жүрісі қауіпсіздігін 
арттыруға, жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің қозғалысын 
ұйымдастыруға, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде пайдалануға арналған 
жол элементі; 

Жол қозғалысы - адамдар мен жүктердің көлік құралдары арқылы 
немесе оларсыз жол шектерінде орын ауыстыру процесінде туындайтын 
қоғамдық қатынастар жиынтығы; 

 
 

Жолдың жүру бөлігі - көлік құралдарының жүруі үшін 
пайдаланылатын жолдың бөлігі; 

Жол жүрісіне қатысушы - жол жүрісі процесіне жаяу жүргінші, 
жолаушы немесе жүргізуші ретінде тікелей қатысатын адам; 

Жол жүрісі қауіпсіздігі - жол жүрісінің қатысушыларының жол-көлік 
оқиғалары мен олардың зардаптарынан, сондай-ақ жол жүрісінің 
экологиялық жағдайға, халықтың денсаулығына теріс әсерінен қорғалу 
дәрежесін көрсететін жол жүрісінің жай-күйі; 

Жол жүрісін ұйымдастыру - жол қозғалысын басқару жөніндегі 
ұйымдық-құқықтық, нормативтік-әдістемелік, жобалау-іздестіру, ұйымдық-
техникалық, бақылау-қадағалау, өкімдік және басқа да іс-шаралар кешені; 

Жол-көлік оқиғасы - көлік құралының жолда жүруі процесінде және 
оның қатысуымен туындаған, адамның денсаулығына зиян келтіруге, 
өліміне, көлік құралдарының, құрылыстардың, жүктердің бүлінуіне не өзге 
де материалдық шығындарға әкеп соққан оқиға; 

Жол қиылысы - жол қиылысының ортасынан неғұрлым алыс, тиісінше 
қарама-қарсы жолдардың жүру бөліктерінің дөңгелене бастауын жалғайтын 
елестетілген сызықтармен шектелген жолдардың бір деңгейде қиылысу, 
түйісу немесе тармақталу орны. Іргелес аумақтардан шығу, сондай-ақ дала, 
орман, тұрғын аймақтарынан шығу және алдында басымдық белгілері 
орнатылмаған басқа да қосалқы жолдармен қиылысу (жанасу) орындары жол 
қиылысы болып саналмайды; 

Жүргізуші - көлік құралын басқаратын адам, жол бойымен мал, табын, 
жүк артылған, жегілген немесе мініс малын айдаушы; 

Жүктемесіз масса - көлік құралының экипажсыз, жолаушыларсыз 
және жүксіз, бірақ толық отын қоры және қажетті жиынтық жиынтығы бар 
массасы; 

Жүктемесі бар масса - тиелген көлік құралының, ипассажир 
экипажының нақты массасы; 

Жолдың жүру бөлігінің шеті - таңбалау сызығымен, ал ол болмаған 
кезде жол төсемінің жиегі бойынша өтетін шартты сызықпен, сондай-ақ 
жолдың жүру бөлігінің жолдың шетіндегі трамвай жолдарына жанасу 
орнында айқындалады. Жол төсемінің жиегін, оның ішінде жол жағдайлары 
бойынша анықтау мүмкін болмаған кезде жолдың жүру бөлігінің шетін жол 
жүрісіне қатысушының өзі домалатылған жол жиегінің бойымен 
айқындайды; 

Қозғалыс жолағы - жолдың жүру бөлігінің бойлық жолақтарының 
бойлық таңбамен белгіленген немесе белгіленбеген және автомобильдердің 
бір қатармен жүруі үшін жеткілікті ені бар кез келгені; 

Қозғалысқа кедергі - осы жолақ бойынша қозғалысты жалғастыруға 
мүмкіндік бермейтін қозғалыс жолағындағы қозғалмайтын объект. Кептеліс 
немесе осы қозғалыс жолағында талаптарға сәйкес тоқтаған көлік құралы 
кедергі болып табылмайдыөңіл; 
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Қозғалыс үшін қауіп - жол жүрісі процесінде туындаған жағдай, онда 
қозғалысты сол бағытта және сол жылдамдықпен жалғастыру жол-көлік 
оқиғасының туындау қаупін тудырады; 

Қайта құру - қозғалыстың бастапқы бағытын сақтай отырып, көлік 
құралы атқаратын қозғалыс жолағын ауыстыру; 

Қауіпті жүк - өзіне тән қасиеттері мен ерекшеліктеріне байланысты 
тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу және сақтау кезінде 
жарылыстың, өрттің немесе техникалық құралдардың, құрылғылардың, 
үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың зақымдануына, сондай-ақ 
адамдардың, жануарлардың өліміне, жарақаттануына немесе ауруына, 
қоршаған ортаға зиян келтіруге себеп болуы мүмкін жүк; 

Қоғамдық көлік - жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты 
және тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асыратын жалпыға ортақ 
пайдаланылатын көлік, сондай-ақ такси; 

Көлік құралы - адамдарды, жүктерді немесе жалдау арқылы орнатылған 
жабдықтарды жолдармен тасымалдауға арналған құрылғы; 

Күндізгі жүріс оттары - тәуліктің жарық уақытында жүріп келе 
жатқан көлік құралының алдынан көрінуін жақсартуға арналған сыртқы 
жарық аспаптары; 

Маневр жасау - қозғалыстың аялдамадан (тұрақтан) басталуы, аялдау, 
бұрылу (бұрылу), орын ауыстыру, тежеу және көлік құралының артқы 
жүріспен қозғалысы; 

Маршруттық көлік құралы - жолаушыларды жолдармен тасымалдауға 
арналған және белгіленген аялдама пункттері (аялдамалары) бар белгіленген 
маршрут бойынша қозғалатын жалпы пайдаланудағы көлік құралы (автобус, 
троллейбус, трамвай) ); 

Мәжбүрлі аялдау - көлік құралының техникалық ақаулығынан немесе 
тасымалданатын жүк тудыратын қауіптен, жүргізушінің (жолаушының) жай-
күйінен немесе жол үстіндегі кедергінің пайда болуынан қозғалысын 
тоқтату; 

Механикалық көлік құралы - мопедтер мен рельстік көлік құралдарын 
қоспағанда, қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілетін, өздігінен жүретін жол 
көлік құралы. Бұл ұғым тракторлар мен өздігінен жүретін машиналар жол 
қозғалысына қатысқан кезде де қолданылады; 

Мопед - цилиндрінің көлемі елу текше сантиметрден аспайтын іштен 
жану қозғалтқышымен не электр қозғалтқышымен жарақтандырылған және 
ең жоғары конструктивтік жылдамдығы сағатына елу километрден аспайтын 
екі немесе үш дөңгелекті көлік құралы. Мопедтерге аспалы қозғалтқышы бар 
велосипедтер, мокиктер, скутерлер және осыған ұқсас сипаттамалары бар 
басқа да көлік құралдары теңестіріледі; 

Мотоцикл - қозғалтқышы бар, бүйір тіркемесі бар немесе онсыз екі 
дөңгелекті механикалық көлік құралы. Мотоциклдерге жүктемесіз салмағы 
төрт жүз килограмнан аспайтын үш және төрт дөңгелекті көлік құралдары, 
цилиндр көлемі елу текше сантиметрден асатын скутерлер және осыған ұқсас 
сипаттамалары бар басқа да көлік құралдары теңестіріледі; 
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Қозғалыс үшін қауіп - жол жүрісі процесінде туындаған жағдай, онда 
қозғалысты сол бағытта және сол жылдамдықпен жалғастыру жол-көлік 
оқиғасының туындау қаупін тудырады; 

Қайта құру - қозғалыстың бастапқы бағытын сақтай отырып, көлік 
құралы атқаратын қозғалыс жолағын ауыстыру; 

Қауіпті жүк - өзіне тән қасиеттері мен ерекшеліктеріне байланысты 
тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу және сақтау кезінде 
жарылыстың, өрттің немесе техникалық құралдардың, құрылғылардың, 
үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың зақымдануына, сондай-ақ 
адамдардың, жануарлардың өліміне, жарақаттануына немесе ауруына, 
қоршаған ортаға зиян келтіруге себеп болуы мүмкін жүк; 

Қоғамдық көлік - жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты 
және тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асыратын жалпыға ортақ 
пайдаланылатын көлік, сондай-ақ такси; 

Көлік құралы - адамдарды, жүктерді немесе жалдау арқылы орнатылған 
жабдықтарды жолдармен тасымалдауға арналған құрылғы; 

Күндізгі жүріс оттары - тәуліктің жарық уақытында жүріп келе 
жатқан көлік құралының алдынан көрінуін жақсартуға арналған сыртқы 
жарық аспаптары; 

Маневр жасау - қозғалыстың аялдамадан (тұрақтан) басталуы, аялдау, 
бұрылу (бұрылу), орын ауыстыру, тежеу және көлік құралының артқы 
жүріспен қозғалысы; 

Маршруттық көлік құралы - жолаушыларды жолдармен тасымалдауға 
арналған және белгіленген аялдама пункттері (аялдамалары) бар белгіленген 
маршрут бойынша қозғалатын жалпы пайдаланудағы көлік құралы (автобус, 
троллейбус, трамвай) ); 

Мәжбүрлі аялдау - көлік құралының техникалық ақаулығынан немесе 
тасымалданатын жүк тудыратын қауіптен, жүргізушінің (жолаушының) жай-
күйінен немесе жол үстіндегі кедергінің пайда болуынан қозғалысын 
тоқтату; 

Механикалық көлік құралы - мопедтер мен рельстік көлік құралдарын 
қоспағанда, қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілетін, өздігінен жүретін жол 
көлік құралы. Бұл ұғым тракторлар мен өздігінен жүретін машиналар жол 
қозғалысына қатысқан кезде де қолданылады; 

Мопед - цилиндрінің көлемі елу текше сантиметрден аспайтын іштен 
жану қозғалтқышымен не электр қозғалтқышымен жарақтандырылған және 
ең жоғары конструктивтік жылдамдығы сағатына елу километрден аспайтын 
екі немесе үш дөңгелекті көлік құралы. Мопедтерге аспалы қозғалтқышы бар 
велосипедтер, мокиктер, скутерлер және осыған ұқсас сипаттамалары бар 
басқа да көлік құралдары теңестіріледі; 

Мотоцикл - қозғалтқышы бар, бүйір тіркемесі бар немесе онсыз екі 
дөңгелекті механикалық көлік құралы. Мотоциклдерге жүктемесіз салмағы 
төрт жүз килограмнан аспайтын үш және төрт дөңгелекті көлік құралдары, 
цилиндр көлемі елу текше сантиметрден асатын скутерлер және осыған ұқсас 
сипаттамалары бар басқа да көлік құралдары теңестіріледі; 

 
 

Озу - көлік құралының бір бағытта, көрші жолақпен жүріп келе жатқан 
көлік құралының қозғалыс жылдамдығынан үлкен жылдамдықпен жүруі; 

Рұқсат етілген ең жоғары масса - дайындаушы-кәсіпорын ең жоғары 
рұқсат етілетін ретінде белгілеген, жүгі, жүргізушісі және жолаушылары бар 
жарақталған көлік құралының массасы. Көлік құралдары құрамының, яғни 
тіркелген және біртұтас ретінде қозғалатын рұқсат етілген ең жоғары 
массасы ретінде әк құрамына кіретін көлік құралдарының рұқсат етілген ең 
жоғары массаларының сомасы қабылданады; 

Реттеуші - тәуліктің кез келген уақытында танылатын және көрінетін 
ішкі істер органдарының, әскери полицияның қызметкері немесе жол-
коменданттық бөлімшенің әскери қызметшісі, Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігінің Көліктік бақылау органдарының 
(бұдан әрі - көліктік бақылау органдарының) қызметкері, жол-пайдалану 
қызметінің қызметкері, теміржол өткеліндегі, паромдық өткелдегі кезекші, 
тиісті куәлігі мен жабдығы (нысанды киім немесе айырым белгісі - жеңге 
таңғыш, жезл, қызыл сигналы не Жарық қайтарғышы бар диск, қызыл фонарь 
немесе жалауша) бар, жоғары; 

Такси - жолаушылар мен багажды автомобильмен тасымалдауға 
арналған, жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен тасымалдау 
қағидаларына сәйкес жабдықталған жеңіл автомобиль; 

Тәуліктің қараңғы уақыты - кешкі ымырттың соңынан таңертеңгі 
күннің басына дейінгі уақыт аралығы; 

Темір жол өтпесі - жолдың темір жолдармен бір деңгейде қиылысуы. 
Өткелдің шекарасы жақын жердегі рельстен 10 м қашықтықта елестетілген 
сызықпен шектелген жол учаскесі болып табылады; 

Тұрақ - көлік құралының қозғалысын жолаушыларды отырғызуға 
немесе түсіруге не көлік құралын тиеуге немесе түсіруге байланысты емес 
себептер бойынша бес минуттан астам уақытқа әдейі тоқтату; 

Тротуар - жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған, жолдың жүру 
бөлігімен шектесетін немесе газдан бөлінбеген жолдың бөлігі; 

Тұрғын аймақ - 5.38 белгісімен белгіленген учаске, құрылыс салынған 
аумақ немесе массив; 

Тіркеме - қозғалтқышпен жабдықталмаған және механикалық көлік 
құралының құрамында жүруге арналған көлік құралы. Тұжырымдама 
жартылай тіркемелерге және тарату тізбектеріне де қолданылады; 

Ұйымдасқан жаяу жүргінші колоннасы - осы қағидалардың 3-бөлімі 2-
тармағының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған және белгіленген, 
жолмен келе жатқан жаяу жүргіншілер тобы; 

Ұйымдастырылған көлік колоннасы - көк түсті жарқылдауық маягі 
немесе көк және қызыл түсті маягі іске қосылған бас көлік құралының ілесіп 
жүруімен фаралары үнемі қосылып тұратын, бір қозғалыс жолағымен 
тікелей, бірінен кейін бірі жүретін үш және одан да көп механикалық көлік 
құралдарының тобы; 

Шектелген көріну - жүргізушінің жергілікті жер бедерімен, жолдың 
геометриялық параметрлерімен, өсімдіктермен, құрылыстармен, 
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құрылыстармен немесе өзге де объектілермен, оның ішінде көлік 
құралдарымен шектелген қозғалыс бағытында 100 метрден кем көрінуі; 

Іргелес аумақ - жолға тікелей іргелес және көлік құралдарының 
толассыз жүруіне арналмаған аумақ. Іргелес аумақ бойынша қозғалыс осы 
Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады; 

Ірі көлемді көлік құралы - нормативтік құқықтық актілерде белгіленген 
габариттік өлшемдерден асып түсетін, жүгі бар немесе жүксіз көлік құралы. 

 
2.2.3 Жол қозғалысына қатысушылардың міндеттері  

Қазақстан Республикасының "Жол қозғалысы туралы" Заңының 
ережелерін, талаптарын білу және сақтау»; 

Жол қозғалысын реттеу үшін қолданылатын реттеуші және бағдаршам 
сигналдарының, жол белгілерінің, жол таңбаларының, жол жұмыстары 
кезінде пайдаланылатын дыбыс және жарық сигналдарының, жедел және 
арнайы қызметтер көлік құралдарының арнайы жарық және дыбыс 
сигналдарының талаптарын орындау; 

Жол жүрісі үшін қауіпсіз жағдайлар жасауға, өзінің әрекеттерімен 
немесе әрекетсіздігімен жол жүрісіне басқа да қатысушыларға, олардың көлік 
құралдарына және өзге де мүлкіне зиян келтірмеуге міндеттенеді.; 

Жол жабынын бүлдірмеуге және ластамауға, жол белгілерін алмауға, 
оларды жаппауға және бүлдірмеуге, өз бетімен жол белгілерін, 
бағдаршамдарды және жол жүрісін ұйымдастырудың басқа да техникалық 
құралдарын орнатпауға; 

Жол жүрісіне кедергі келтіретін заттарды немесе материалдарды 
лақтыру, түсіру немесе жолда қалдыру, жол жүрісіне кедергі келтіруі, 
адамдарға қауіп төндіруі немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін кез келген іс-
әрекеттен аулақ болу арқылы жол жүрісін қиындатпау немесе оның 
қауіпсіздігіне қауіп төндірмеу; 

Жолда осы кедергіні жою бойынша жол жүрісі үшін кедергі табылған 
немесе жасалған жағдайда, ал егер бұл мүмкін болмаса, Қазақстан 
Республикасы Заңының талаптарына сәйкес осы кедергіні белгілеу үшін 
шаралар қабылдау 

Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өзге де тәсілмен хабардар 
етуге және кедергі туралы Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
уәкілетті органға немесе жол иелеріне хабарлауға міндетті; 

Адал, дұрыс әрекет ету, мұқият және өзара сыпайы болу, жол 
қозғалысы үшін кедергілер мен қауіптер туғызбау; 

Жолдардың ластануына жол бермеу, оның ішінде арнайы бөлінген 
орындардан тыс жерлерге қоқыс, қозғалыс үшін қауіп тудыратын заттарды 
және өзге де заттарды тастамау; 

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жол жүрісі 
саласындағы өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

Ережені бұзған адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
жауапты болады. 
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құрылыстармен немесе өзге де объектілермен, оның ішінде көлік 
құралдарымен шектелген қозғалыс бағытында 100 метрден кем көрінуі; 

Іргелес аумақ - жолға тікелей іргелес және көлік құралдарының 
толассыз жүруіне арналмаған аумақ. Іргелес аумақ бойынша қозғалыс осы 
Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады; 

Ірі көлемді көлік құралы - нормативтік құқықтық актілерде белгіленген 
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2.2.3 Жол қозғалысына қатысушылардың міндеттері  

Қазақстан Республикасының "Жол қозғалысы туралы" Заңының 
ережелерін, талаптарын білу және сақтау»; 

Жол қозғалысын реттеу үшін қолданылатын реттеуші және бағдаршам 
сигналдарының, жол белгілерінің, жол таңбаларының, жол жұмыстары 
кезінде пайдаланылатын дыбыс және жарық сигналдарының, жедел және 
арнайы қызметтер көлік құралдарының арнайы жарық және дыбыс 
сигналдарының талаптарын орындау; 

Жол жүрісі үшін қауіпсіз жағдайлар жасауға, өзінің әрекеттерімен 
немесе әрекетсіздігімен жол жүрісіне басқа да қатысушыларға, олардың көлік 
құралдарына және өзге де мүлкіне зиян келтірмеуге міндеттенеді.; 

Жол жабынын бүлдірмеуге және ластамауға, жол белгілерін алмауға, 
оларды жаппауға және бүлдірмеуге, өз бетімен жол белгілерін, 
бағдаршамдарды және жол жүрісін ұйымдастырудың басқа да техникалық 
құралдарын орнатпауға; 

Жол жүрісіне кедергі келтіретін заттарды немесе материалдарды 
лақтыру, түсіру немесе жолда қалдыру, жол жүрісіне кедергі келтіруі, 
адамдарға қауіп төндіруі немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін кез келген іс-
әрекеттен аулақ болу арқылы жол жүрісін қиындатпау немесе оның 
қауіпсіздігіне қауіп төндірмеу; 

Жолда осы кедергіні жою бойынша жол жүрісі үшін кедергі табылған 
немесе жасалған жағдайда, ал егер бұл мүмкін болмаса, Қазақстан 
Республикасы Заңының талаптарына сәйкес осы кедергіні белгілеу үшін 
шаралар қабылдау 

Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өзге де тәсілмен хабардар 
етуге және кедергі туралы Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
уәкілетті органға немесе жол иелеріне хабарлауға міндетті; 

Адал, дұрыс әрекет ету, мұқият және өзара сыпайы болу, жол 
қозғалысы үшін кедергілер мен қауіптер туғызбау; 

Жолдардың ластануына жол бермеу, оның ішінде арнайы бөлінген 
орындардан тыс жерлерге қоқыс, қозғалыс үшін қауіп тудыратын заттарды 
және өзге де заттарды тастамау; 

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жол жүрісі 
саласындағы өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

Ережені бұзған адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
жауапты болады. 

 
 

Көлік құралын тоқтатқан жағдайда көлік құралы жүргізушісінің 
құжаттарын тексеруге немесе көлік құралын пайдалануға құқығы бар 
адамдар көлік құралына дереу жақындайды, көлік құралын тоқтату 
себептерін түсіндіреді және жүргізушінің талап етуі бойынша танысу және 
тегі мен лауазымын белгілеу үшін қызметтік куәлігін жүргізушіге берместен 
көрсетеді, егер көлік құралы жүргізушісінің "жол жүрісі туралы" Қазақстан 
Республикасы Заңының және (немесе) осы Қағидалардың талаптарын бұзуы 
сертификатталған арнайы техникалық құралдармен және аспаптармен 
тіркелсе, жүргізушіге танысу үшін тиісті материалдарды 

Жол-көлік оқиғасы болған жағдайда, егер зардап шеккендер болмаса, 
орын алған мән-жайларды бағалауда жүргізушілердің өзара келісімімен 
алдын ала оқиғаның схемасын жасап және оған қол қойып, олар оқиғаны 
ресімдеу үшін ішкі істер органдарының жақын маңдағы бөлімшесіне келеді. 

 
2.2.4 Жүргізушілердің жалпы міндеттері 
а) механикалық көлік құралының жүргізушісі: 
1) өзімен бірге және осыған уәкілеттік берілген Ішкі істер 

органдарының, көліктік бақылау органдарының лауазымды адамдарының 
талап етуі бойынша оларға тексеру үшін беруге міндетті: 

- көлік құралын жүргізу құқығына жүргізуші куәлігі не жүргізуші 
куәлігінің орнына берілген, жүргізушінің жеке басын куәландыратын құжаты 
бар уақытша куәлік;  

- көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік немесе көлік 
құралына меншік құқығын куәландыратын құжат; 

- жол парағы, тасымалданатын жүкке арналған құжат (тауар-көлік 
жүкқұжаты) және көлік құралына арналған Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген өзге де құжаттар; 

2) нысанды киімдегі ішкі істер, көліктік бақылау органдары 
қызметкерінің талап етуі бойынша дауыс зорайтқыш құрылғының көмегімен 
сигнал беру арқылы, қол қимылымен немесе көлік құралына бағытталған 
таяқшамен бір мезгілде ысқырып сигнал беру арқылы көлік құралын тоқтату, 
оларды орындау апаттық қондырғы тудырмауы үшін жүргізушіге түсінікті 
және уақтылы берілуі тиіс; 

3) көлік құралының өздігінен қозғалуына жол бермейтін шаралар 
қолданбай, сондай-ақ оны ішкі істер органдарының қызметкері тоқтатқан 
жағдайда көлік құралынан кетпеуге;; 

4) ішкі істер органдары қызметкерінің талап етуі бойынша туу 
жағдайына куәландырудан өту; 

5) қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған көлік құралында қозғалыс 
кезінде белдікті тағуға және белдікті тағуға болмайды; 

6) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан 
Республикасының Кодексінде белгіленген жағдайларда осы Қағидаларды 
білуін тексеруден өту; 

7) беруге транспортноесредство: 
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- медициналық көмек көрсету үшін ілеспе бағытта келе жатқан 
медицина қызметкерлеріне, сондай-ақ қозғалыс бағытына қарамастан, жедел 
медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне тасымалдау 
үшін, сондай-ақ терроризмге қарсы операцияларды жүргізу кезінде 
шығындарды өтей отырып, медицина қызметкерлеріне, ішкі істер 
органдарының және Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне; 

- жол-көлік оқиғалары кезінде бүлінген көлік құралдарын тасымалдау, 
дүлей зілзала болған жерге бару үшін ішкі істер органдарының 
қызметкерлеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да жағдайларда ішкі істер органдарының, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің және Ұлттық қауіпсіздік 
органдарының қызметкерлеріне; 

Ескертпелер: көлік құралын беру туралы талап дипломатиялық иммунитеті бар 
шет мемлекеттер өкілдіктерінің және халықаралық ұйымдардың көлік құралдарына 
қолданылмайды; 

көлік құралын пайдаланған адамдар жүргізушінің талап етуі бойынша анықтама 
беруі немесе жол қағазына (сапардың ұзақтығын, жүріп өткен қашықтықты, өзінің 
тегін, лауазымын, қызметтік куәлігінің нөмірін, өз ұйымының атауын көрсете отырып) 
жазба жасауы тиіс); 

мемлекеттік ұйымдардың жоғарыда аталған қызметкерлеріне көлік құралын 
беруге байланысты шығыстарды көлік құралы иесінің талап етуі бойынша белгіленген 
тәртіппен осы ұйымдар өтейді. 

8) жол-көлік оқиғасы кезінде оған қатысы бар жүргізуші:  
- көлік құралын дереу тоқтату (орнынан ұстамау), апаттық жарық 

сигнализациясын қосу және Қағидалардың 7-бөлімі 2-тармағының 
талаптарына сәйкес апаттық тоқтау белгісін (жыпылықтайтын қызыл шам) 
қою, оқиғаға қатысы бар заттарды ауыстырмау; 

- зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 
үшін ықтимал шаралар қабылдауға, жедел медициналық көмек шақыруға, ал 
шұғыл жағдайларда зардап шеккендерді жолшыбай көлікпен жіберуге, ал 
егер бұл мүмкін болмаса, өзінің көлік құралымен жақын жердегі емдеу 
мекемесіне жеткізуге, өзінің тегін, көлік құралының мемлекеттік тіркеу 
нөмірлік белгісін (жеке басын куәландыратын құжатты немесе жүргізуші 
куәлігін және көлік құралына тіркеу құжатын ұсына отырып) хабарлауға 
және оқиға болған жерге оралуға міндетті.; 

- болған жағдай туралы жақын жердегі ішкі істер органына дереу 
хабарлауға, көрген адамдардың тегі мен мекен-жайын жазып алуға және 
Қағидалардың 1-бөлімінің 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
ішкі істер органдары қызметкерлерінің келуін күтуге; 

- егер басқа көлік құралдарының қозғалысы мүмкін болмаса, жолдың 
жүру бөлігін босатуға; 

- жолдың жүру бөлігін босату қажет болған жағдайда куәгерлердің 
қатысуымен оқиғаға қатысты көлік құралының жағдайын, іздер мен заттарды 
алдын ала белгілесін, оларды сақтау үшін барлық мүмкін шараларды 
қабылдасын және оқиға болған жерді айналып өтуді қамтамасыз етсін. 



151
 

 

- медициналық көмек көрсету үшін ілеспе бағытта келе жатқан 
медицина қызметкерлеріне, сондай-ақ қозғалыс бағытына қарамастан, жедел 
медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне тасымалдау 
үшін, сондай-ақ терроризмге қарсы операцияларды жүргізу кезінде 
шығындарды өтей отырып, медицина қызметкерлеріне, ішкі істер 
органдарының және Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне; 

- жол-көлік оқиғалары кезінде бүлінген көлік құралдарын тасымалдау, 
дүлей зілзала болған жерге бару үшін ішкі істер органдарының 
қызметкерлеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да жағдайларда ішкі істер органдарының, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің және Ұлттық қауіпсіздік 
органдарының қызметкерлеріне; 

Ескертпелер: көлік құралын беру туралы талап дипломатиялық иммунитеті бар 
шет мемлекеттер өкілдіктерінің және халықаралық ұйымдардың көлік құралдарына 
қолданылмайды; 

көлік құралын пайдаланған адамдар жүргізушінің талап етуі бойынша анықтама 
беруі немесе жол қағазына (сапардың ұзақтығын, жүріп өткен қашықтықты, өзінің 
тегін, лауазымын, қызметтік куәлігінің нөмірін, өз ұйымының атауын көрсете отырып) 
жазба жасауы тиіс); 

мемлекеттік ұйымдардың жоғарыда аталған қызметкерлеріне көлік құралын 
беруге байланысты шығыстарды көлік құралы иесінің талап етуі бойынша белгіленген 
тәртіппен осы ұйымдар өтейді. 

8) жол-көлік оқиғасы кезінде оған қатысы бар жүргізуші:  
- көлік құралын дереу тоқтату (орнынан ұстамау), апаттық жарық 

сигнализациясын қосу және Қағидалардың 7-бөлімі 2-тармағының 
талаптарына сәйкес апаттық тоқтау белгісін (жыпылықтайтын қызыл шам) 
қою, оқиғаға қатысы бар заттарды ауыстырмау; 

- зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 
үшін ықтимал шаралар қабылдауға, жедел медициналық көмек шақыруға, ал 
шұғыл жағдайларда зардап шеккендерді жолшыбай көлікпен жіберуге, ал 
егер бұл мүмкін болмаса, өзінің көлік құралымен жақын жердегі емдеу 
мекемесіне жеткізуге, өзінің тегін, көлік құралының мемлекеттік тіркеу 
нөмірлік белгісін (жеке басын куәландыратын құжатты немесе жүргізуші 
куәлігін және көлік құралына тіркеу құжатын ұсына отырып) хабарлауға 
және оқиға болған жерге оралуға міндетті.; 

- болған жағдай туралы жақын жердегі ішкі істер органына дереу 
хабарлауға, көрген адамдардың тегі мен мекен-жайын жазып алуға және 
Қағидалардың 1-бөлімінің 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
ішкі істер органдары қызметкерлерінің келуін күтуге; 

- егер басқа көлік құралдарының қозғалысы мүмкін болмаса, жолдың 
жүру бөлігін босатуға; 

- жолдың жүру бөлігін босату қажет болған жағдайда куәгерлердің 
қатысуымен оқиғаға қатысты көлік құралының жағдайын, іздер мен заттарды 
алдын ала белгілесін, оларды сақтау үшін барлық мүмкін шараларды 
қабылдасын және оқиға болған жерді айналып өтуді қамтамасыз етсін. 

 
 

Мотоциклді басқару кезінде жүргізушілер түймеленген мотошлемде 
болады және түймеленген мотошлемсіз жолаушыларды тасымалдамайды. 

б) халықаралық қозғалыстағы көлік құралдарына Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың талаптарына 
сәйкес берілген халықаралық шарттар болған кезде Қазақстан 
Республикасының аумағында жол жүрісіне қатысуға жол беріледі: 

1) көлік құралын, тіркемені тіркеу туралы куәлік; 
2) көлік құралының тіркеу нөмірі; 
3) мемлекеттің айырым белгісі; 
4) көлік құралының танымдық белгісі 
5) көлік құралының техникалық байқаудан өту фактісін растайтын 

құжат; 
1. Жолда көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі 

ережелерде (бұдан әрі - негізгі ережелер) Көлік құралдарын пайдалануға 
тыйым салынған және жүргізуші анықтай алатын өзге де ақаулықтар мен 
жағдайлар туындаған кезде ол оларды жояды, ал егер бұл мүмкін болмаса, 
онда қажетті абайсыздықты сақтай отырып, тұрақ немесе жөндеу орнына 
барады. 

2. Водителюзапрещается: 
1) көлік құралын жүргізу құқығына жүргізуші куәлігінсіз не жүргізуші 

куәлігінің орнына берілген уақытша куәлігінсіз, жүргізушінің жеке басын 
куәландыратын құжатпен көлік құралын басқару; 

2) көлік құралын масаң күйде (алкогольдік, есірткілік және (немесе) 
уытқұмарлық); реакциясын және назарын нашарлататын дәрілік 
препараттардың әсерінде; жол қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
ауру немесе шаршаңқы күйде жүргізу; 

3) автомобиль көлігі саласында кәсіпкерлік қызметте 
пайдаланылмайтын шығарылған жылын қоса алғанда, жасы жеті жылдан 
аспайтын M1 санатындағы көлік құралдарын қоспағанда, ақаулы көлік 
құралын, міндетті техникалық байқаудан өтпеген көлік құралын басқару; 

4) иесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
шартын және (немесе) тасымалдаушының жолаушылар алдындағы 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасаспаған көлік құралын 
басқару; 

5) мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілері болмаған немесе олар тіркеу 
құжаттарына сәйкес келмеген жағдайларда көлік құралын басқару; 

6) масаң күйдегі, реакциясын және назар аударуын нашарлататын 
дәрілік препараттардың әсеріндегі, ауырған немесе шаршаған күйдегі 
адамдарға, сондай-ақ жүргізуге оқып-үйренушілерден басқа, өзімен бірге осы 
санаттағы көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куәлігі (жүргізуші 
куәлігінің орнына берілген уақытша куәлігі және жүргізушінің жеке басын 
куәландыратын құжаты) жоқ немесе жол (маршрут) парағында көрсетілмеген 
адамдарға не көлік құралын басқару құқығы жоқ немесе көлік құралын 
басқару құқығынан айырылған адамдарға не көлік құралын басқару құқығы; 
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7) ұйымдастырылған (соның ішінде жаяу) колонналарды кесіп өту 
және олардың; 

8) көлік құралын басқару кезінде телефонды не радиостанцияны, 
оларды Құлақаспап немесе дауыс зорайтқыш байланыс арқылы пайдалануды 
қоспағанда, пайдалану; 

9) жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі немесе рульмен басқарылатын, 
ақаулы тіркеу құрылғысы (пойыз құрамында) бар көлік құралын, ал тәуліктің 
қараңғы уақытында жасанды жарықтандырусыз немесе жеткіліксіз көріну 
жағдайларында - жанбайтын (жоқ) фаралармен және (немесе) артқы 
габаритті оттармен, жаңбыр немесе қар жауған кезде - жел әйнегінің ақаулы 
шыны тазалағыштарымен басқаруға; 

Ескерту. Көлік құралын тоқтатуға немесе ең төменгі жылдамдықпен 
қозғалыс кезінде маневр жасауға мүмкіндік бермейтін жұмыс тежегіш жүйесі 
немесе рульдік басқару жұмыс істемейтін болып саналады. 

10) өзіне қатысты жол-көлік оқиғасынан кейін не Ішкі істер 
органдары қызметкерінің талап етуі бойынша көлік құралы тоқтатылғаннан 
кейін алкогольдік ішімдіктерді, есірткі немесе психотроптық заттарды масаң 
күйді анықтау мақсатында уәкілетті лауазымды адам куәландыруды 
жүргізгенге дейін немесе уәкілетті лауазымды адам осындай куәландыруды 
жүргізуден босату туралы шешім қабылдағанға дейін пайдалануға құқылы. 
 

2.2.5 Жол белгілері 
2.2.5.1 ескерту белгілері 
Ескерту белгілері жүргізушілерді қозғалыс жағдайға сәйкес шаралар 

қабылдауды талап ететін жолдың қауіпті учаскесіне жақындағаны туралы 
хабардар етеді. 

2.2.5.1.1 "Теміржол өткелі сошлагбаум". 
Ескерту. Жол белгілерін нөмірлеу ҚР 1125 сәйкес келеді. Жол 

белгілерінің атаулары мен бейнелері суретте көрсетілген. 2. Жол белгілерінің 
кескіндері 4.1.2 және 4.1.3 ҚР СТ 1125 сәйкес өзгертілді, осы жол 
белгілерінің алдыңғы кескіндері оларды ауыстырғанға дейін әрекет етеді. 

2.2.5.1.2 "Шлагбаумсыз теміржол өткелі". 
2.2.5.1.3.1 "Бір жолды темір жол". 
2.2.5.1.3.2 "Көп жолды темір жол". Шлагбауммен жабдықталмаған 

темір жол арқылы өтетін өткелді белгілеу: 2.2.5.1.3.1 - бір жолмен, 2.2.5.1.3.2 
- екі және одан көп жолмен. 

2.2.5.1.4.1 - 2.2.5.1.4.6"Желсіз жолға жақындауға". Елді мекендерден 
тыс теміржол өткеліне жақындау туралы қосымша ескерту. 

1.5 "Трамвай желісімен қиылысу". 
1.6 "Балама жолдардың қиылысы". 
1.7 "Шеңбермен қиылысу". 
1.8 "Бағдаршамды реттеу". Жол қиылысы, жаяу жүргіншілер өткелі 

немесе қозғалыс светоформен реттелетін жол учаскесі. 
1.9 "Реттелетін көпір". Ажыратқыш немесе паром. 
1.10 "Жағалауға шығу". Илиберег жағалауына шығу. 
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7) ұйымдастырылған (соның ішінде жаяу) колонналарды кесіп өту 
және олардың; 

8) көлік құралын басқару кезінде телефонды не радиостанцияны, 
оларды Құлақаспап немесе дауыс зорайтқыш байланыс арқылы пайдалануды 
қоспағанда, пайдалану; 

9) жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі немесе рульмен басқарылатын, 
ақаулы тіркеу құрылғысы (пойыз құрамында) бар көлік құралын, ал тәуліктің 
қараңғы уақытында жасанды жарықтандырусыз немесе жеткіліксіз көріну 
жағдайларында - жанбайтын (жоқ) фаралармен және (немесе) артқы 
габаритті оттармен, жаңбыр немесе қар жауған кезде - жел әйнегінің ақаулы 
шыны тазалағыштарымен басқаруға; 

Ескерту. Көлік құралын тоқтатуға немесе ең төменгі жылдамдықпен 
қозғалыс кезінде маневр жасауға мүмкіндік бермейтін жұмыс тежегіш жүйесі 
немесе рульдік басқару жұмыс істемейтін болып саналады. 

10) өзіне қатысты жол-көлік оқиғасынан кейін не Ішкі істер 
органдары қызметкерінің талап етуі бойынша көлік құралы тоқтатылғаннан 
кейін алкогольдік ішімдіктерді, есірткі немесе психотроптық заттарды масаң 
күйді анықтау мақсатында уәкілетті лауазымды адам куәландыруды 
жүргізгенге дейін немесе уәкілетті лауазымды адам осындай куәландыруды 
жүргізуден босату туралы шешім қабылдағанға дейін пайдалануға құқылы. 
 

2.2.5 Жол белгілері 
2.2.5.1 ескерту белгілері 
Ескерту белгілері жүргізушілерді қозғалыс жағдайға сәйкес шаралар 

қабылдауды талап ететін жолдың қауіпті учаскесіне жақындағаны туралы 
хабардар етеді. 

2.2.5.1.1 "Теміржол өткелі сошлагбаум". 
Ескерту. Жол белгілерін нөмірлеу ҚР 1125 сәйкес келеді. Жол 

белгілерінің атаулары мен бейнелері суретте көрсетілген. 2. Жол белгілерінің 
кескіндері 4.1.2 және 4.1.3 ҚР СТ 1125 сәйкес өзгертілді, осы жол 
белгілерінің алдыңғы кескіндері оларды ауыстырғанға дейін әрекет етеді. 

2.2.5.1.2 "Шлагбаумсыз теміржол өткелі". 
2.2.5.1.3.1 "Бір жолды темір жол". 
2.2.5.1.3.2 "Көп жолды темір жол". Шлагбауммен жабдықталмаған 

темір жол арқылы өтетін өткелді белгілеу: 2.2.5.1.3.1 - бір жолмен, 2.2.5.1.3.2 
- екі және одан көп жолмен. 

2.2.5.1.4.1 - 2.2.5.1.4.6"Желсіз жолға жақындауға". Елді мекендерден 
тыс теміржол өткеліне жақындау туралы қосымша ескерту. 

1.5 "Трамвай желісімен қиылысу". 
1.6 "Балама жолдардың қиылысы". 
1.7 "Шеңбермен қиылысу". 
1.8 "Бағдаршамды реттеу". Жол қиылысы, жаяу жүргіншілер өткелі 

немесе қозғалыс светоформен реттелетін жол учаскесі. 
1.9 "Реттелетін көпір". Ажыратқыш немесе паром. 
1.10 "Жағалауға шығу". Илиберег жағалауына шығу. 

 
 

1.11.1, 1.11.2 "Қауіпті бұрылыс". Жолдың радиусы аз немесе көрінуі 
шектеулі дөңгелектенуі: 1.11.1-оңға, 1.11.2-солға. 

1.12.1, 1.12.2 "Қауіпті бұрылыстар". Қауіпті бұрылыстары бар жол 
учаскесі: 1.12.1-бірінші оңға бұрылумен, 1.12.2-бірінші солға бұрылумен. 

1.13 "Тіктүсу ". 
1.14 " Тіккөтеру ". 
1.15 "Тайғақ жол". Жүріс бөлігінің тайғақ болуы жоғары жол учаскесі. 
1.16 "Тегіс емес жол". Жүріс бөлігінде кедір-бұдыры бар жол учаскесі 

(толқынды, ойықтар, көпірлермен және томуп тәрізді ағынсыз түйісулер). 
1.16.1 "Искусственнаянеровность". 
1.17 "Қиыршық тасты шығару". Көлік құралдарының доңғалақтарының 

астынан қиыршық тас, қиыршық тас және сол сияқты заттар шығарылуы 
мүмкін жол учаскесі. 

1.18.1-1.18.3 "Жолдың тарылуы". Екі жағынан тарылу - 1.18.1, оң жақта 
- 1.18.2, сол жақта - 1.18.3. 

1.19 "Екі жақты қозғалыс". Қарама-қарсы қозғалыстағы жол 
учаскесінің (жүру бөлігінің) басы. 

1.20 "Жаяу жүргіншілер өткелі". 5.16.1,5.16.2 белгілерімен және 
(немесе) 1.14.1 - 1.14.3 таңбаларымен белгіленген жаяу жүргіншілер өтпесі. 

1.21 "Балалар". Балалар мекемесінің (мектеп, сауықтыру лагері және 
т.б.) жанындағы жол учаскесі, оның жүру бөлігінде балалар пайда болуы 
мүмкін. 

1.22 "Велосипеджолымен қиылысу". 
1.23 "Жолжұмыстары". 
1.24 "Малайдау". 
1.25 "Жабайыжануарлар". 
1.26 "Тастың құлауы". Құлау, көшкін, құлау мүмкіндігі бар жол 

учаскесі. 
1.27 "Бүйірлікжел". 
1.28 "Төменұшатынұшақтар". 
1.29 "Туннель". Жасанды жарығы жоқ туннель немесе кіру порталының 

көрінуі шектеулі туннель. 
1.30 "Басқа қауіптер". Басқа да ескертуші жағдайларда көзделмеген 

қауіп - қатері бар жол учаскесі. 
1.31.1, 1.31.2 "бұрылу бағыты". Көру мүмкіндігі шектеулі шағын 

радиусты жолдың дөңгелектенуіндегі қозғалыс бағыты. Жолдың жөнделетін 
учаскесін айналып өту бағыты. 

1.31.3 "Айналу бағыты". Т-тәрізді қиылыста немесе жолдардың 
тармақталуында қозғалыс бағыттары. Айналып өту бағытын жөнделетін 
участкадороги. 

1.31.4, 1.31.5 "Бұрылубағыты". 
1.32.1, 1.32.2 және 1.32.3 "кедергіні айналып өту»; 
1.33 "Қауіптіжолжиегі»; 
1.34 "Кептеліс". 
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Елді мекендерден тыс 1.1, 1.2, 1.5-1.30 ескерту белгілері қауіпті учаске 
басталғанға дейін 150 - 300 м қашықтықта, ал елді мекендер мен тұрғын 
аймақтарда 50 - 100 м қашықтықта орнатылады. Қажет болған жағдайда 
белгілер өзге қашықтықта да орнатылуы мүмкін, бұл жағдайда 
7.1.1.табличкада көрсетіледі. 

1.13 және 1.14 белгілері 7.1.1 тақтайшасыз тікелей түсіру немесе көтеру 
алдында, егер түсіру және көтеру бір-бірінен кейін жүрсе, орнатылуы 
мүмкін. 

1.23 белгісі қысқа мерзімді жұмыстарды жүргізу кезінде жүру бөлігінде 
(7.1.1 тақтайшасыз) жұмыстарды жүргізу орнына дейін 10-15 м қашықтықта 
орнатылуы мүмкін. 

Елді мекендерден тыс жерлерде 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 және 1.23 
белгілері қайталанады. Екінші белгі қауіпті учаске басталғанға дейін кемінде 
50 м қашықтықта орнатылады. 

1.4.1 - 1.4.3 белгілері жолдың оң жағында, ал 1.4.4 - 1.4.6 белгілері сол 
жақта орнатылады. 1.4.1 және 1.4.4 белгілері - қозғалыс барысы бойынша 
бірінші 1.1 немесе 1.2 белгісінің астында, 1.4.3 және 1.4.6 белгілері - екінші 
1.1 немесе 1.2 белгісінің астында, ал 1.4.2 және 1.4.5 белгілері - дербес, 
бірінші және екінші 1.1 немесе 1.2 белгілерінің арасында тең қашықтықта. 

1.3.1 және 1.3.2 белгілері тікелей темір жол өтпесінің алдында 
орнатылады. 

2 басымдық белгілері 
Басымдық белгілері жол қиылыстарынан, жүріс бөліктері немесе 

жолдың тар учаскелері қиылыстарынан өту кезектілігін белгілейді. 
2.1 "Басты жол". Реттелмейтін жол қиылыстарынан басымдықпен 

өту құқығы берілген жол. 
2.2. "басты жолдың соңы". 
2.3.1 "екінші реттік жолмен қиылысу". 
2.3.2, 2.3.3"екінші кезектегі жолдың жалғасуы". Оң жақта - 2.3.2, сол 

жақта - 2.3.3. 
2.4 "Жолдардағы". Жүргізуші қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан 

көлік құралдарына жол береді, ал 7.13.табличкасы болған кезде - жүзу 
құралына жол береді. 

2.5 "Тоқтаусыз жүруге тыйым салынады". Тоқтау сызығының алдында, 
ал егер ол болмаса, қиылысатын жүру бөлігінің шетінің алдында тоқтаусыз 
жүруге тыйым салынады. Жүргізуші қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан 
көлік құралдарына жол береді, ал 7.13.табличкасы болған кезде - жүзу 
құралына жол береді. 

2.5 белгісі темір жол өтпесінің немесе карантиндік бекеттің алдында 
орнатылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жүргізуші тоқтату сызығының 
алдында, ал ол болмаған кезде-белгі алдында тоқтайды. 



155
 

 

Елді мекендерден тыс 1.1, 1.2, 1.5-1.30 ескерту белгілері қауіпті учаске 
басталғанға дейін 150 - 300 м қашықтықта, ал елді мекендер мен тұрғын 
аймақтарда 50 - 100 м қашықтықта орнатылады. Қажет болған жағдайда 
белгілер өзге қашықтықта да орнатылуы мүмкін, бұл жағдайда 
7.1.1.табличкада көрсетіледі. 

1.13 және 1.14 белгілері 7.1.1 тақтайшасыз тікелей түсіру немесе көтеру 
алдында, егер түсіру және көтеру бір-бірінен кейін жүрсе, орнатылуы 
мүмкін. 

1.23 белгісі қысқа мерзімді жұмыстарды жүргізу кезінде жүру бөлігінде 
(7.1.1 тақтайшасыз) жұмыстарды жүргізу орнына дейін 10-15 м қашықтықта 
орнатылуы мүмкін. 

Елді мекендерден тыс жерлерде 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 және 1.23 
белгілері қайталанады. Екінші белгі қауіпті учаске басталғанға дейін кемінде 
50 м қашықтықта орнатылады. 

1.4.1 - 1.4.3 белгілері жолдың оң жағында, ал 1.4.4 - 1.4.6 белгілері сол 
жақта орнатылады. 1.4.1 және 1.4.4 белгілері - қозғалыс барысы бойынша 
бірінші 1.1 немесе 1.2 белгісінің астында, 1.4.3 және 1.4.6 белгілері - екінші 
1.1 немесе 1.2 белгісінің астында, ал 1.4.2 және 1.4.5 белгілері - дербес, 
бірінші және екінші 1.1 немесе 1.2 белгілерінің арасында тең қашықтықта. 

1.3.1 және 1.3.2 белгілері тікелей темір жол өтпесінің алдында 
орнатылады. 

2 басымдық белгілері 
Басымдық белгілері жол қиылыстарынан, жүріс бөліктері немесе 

жолдың тар учаскелері қиылыстарынан өту кезектілігін белгілейді. 
2.1 "Басты жол". Реттелмейтін жол қиылыстарынан басымдықпен 

өту құқығы берілген жол. 
2.2. "басты жолдың соңы". 
2.3.1 "екінші реттік жолмен қиылысу". 
2.3.2, 2.3.3"екінші кезектегі жолдың жалғасуы". Оң жақта - 2.3.2, сол 

жақта - 2.3.3. 
2.4 "Жолдардағы". Жүргізуші қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан 

көлік құралдарына жол береді, ал 7.13.табличкасы болған кезде - жүзу 
құралына жол береді. 

2.5 "Тоқтаусыз жүруге тыйым салынады". Тоқтау сызығының алдында, 
ал егер ол болмаса, қиылысатын жүру бөлігінің шетінің алдында тоқтаусыз 
жүруге тыйым салынады. Жүргізуші қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан 
көлік құралдарына жол береді, ал 7.13.табличкасы болған кезде - жүзу 
құралына жол береді. 

2.5 белгісі темір жол өтпесінің немесе карантиндік бекеттің алдында 
орнатылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жүргізуші тоқтату сызығының 
алдында, ал ол болмаған кезде-белгі алдында тоқтайды. 

 
 

2.6 "Қарсы қозғалыстың артықшылығы". Егер бұл қарсы қозғалысты 
қиындатуы мүмкін болса, жолдың тар учаскесіне кіруге тыйым салынады. 
Жүргізуші тар учаскеде немесе кнемге қарама-қарсы кіреберісте орналасқан 
қарсы келе жатқан көлік құралдарына жол береді. 

2.7  "Қарсы қозғалыс алдындағы артықшылық". Келе жатқан көлік 
құралдарына қатысты жүргізуші артықшылыққа ие болатын жолдың тар 
учаскесі. 

3. Тыйым салу белгілері 
Тыйым салу белгілері белгілі бір қозғалыс шектеулерін енгізеді немесе 

алып тастайды. 
3.1 "Кіруге тыйым салынады". Барлық көлік құралдарының осы 

бағытқа кіруіне тыйым салынады. 
3.2 "Қозғалысқа тыйым салынады". Барлық көлік құралдарының 

жүруіне тыйым салынады. 
3.3 "Қозғалыс механикалық көлік средствзапрещено". 
3.4 "Жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салынады". Рұқсат етілген 

ең жоғары массасы 3,5 т-дан асатын (егер белгіде массасы көрсетілмесе) 
немесе рұқсат етілген ең жоғары массасы белгіде көрсетілгеннен асатын жүк 
автомобильдері мен көлік құралдары құрамдарының, сондай-ақ тракторлар 
мен өздігінен жүретін машиналардың қозғалысына тыйым салынады. 

3.4 белгісі борттарында көлбеу ақ жолағы бар немесе адамдарды 
тасымалдауға арналған жүк автомобильдерінің жүруіне тыйым салмайды. 

3.5 "Мотоцикл қозғалысына тыйым салынады". 
3.6 "Тракторлардың қозғалысына тыйым салынады". Тракторлар мен 

өздігінен жүретін машиналардың қозғалысына тыйым салынады. 
3.7 Тіркемесі бар көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады". 

Тіркемесі бар көлік құралдарының жүруіне және механикалық көлік 
құралдарын сүйретуге тыйым салынады. 

3.8 "Ат арбаларының қозғалысына тыйым салынады". Тыйым 
салынады көлік-арбаның (шананың), адам мінген және жүк артылған 
малдардың қозғалуына, сондай-ақ прогонскота. 

3.9 "Велосипедпен жүруге тыйым салынады". Велосипедтер мен 
мопедтердің қозғалысына тыйым салынады. 

3.10 "Қозғалыс пешеходовзапрещено". 
3.11 "Массаны шектеу". Көлік құралдарының, оның ішінде жалпы 

нақты массасы белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдары құрамының 
қозғалысына тыйым салынады. 

3.12 "Оське жүктемені шектеу". Қандай да бір білікке нақты жүктемесі 
көрсетілген назнакадан артық көлік құралдарының жүруіне тыйым 
салынады. 

3.13 "Биіктікті шектеу". Габариттік биіктігі (жүкпен немесе жүксіз) 
белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. 

3.14 "Енін шектеу". Габариттік ені (жүкпен немесе жүксіз) көрсетілген 
назнакадан артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. 
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3.15 "Ұзындықты шектеу". Габариттік ұзындығы (жүгі бар немесе 
жүксіз) көрсетілген назнакадан артық көлік құралдарының (көлік құралдары 
құрамдарының) қозғалысына тыйым салынады. 

3.16 "Минималды қашықтықты шектеу". Олардың арасындағы 
қашықтық көрсетілген назнакадан аз көлік құралдарының жүруіне тыйым 
салынады. 

3.17.1 "Кеден". Кеденнің (бақылау пунктінің) жанында тоқтаусыз 
жүруге тыйым салынады. 

3.17.2 "Қауіп". Жол-көлік оқиғасына, аварияға немесе басқа да 
қауіптілікке байланысты барлық көлік құралдарының одан әрі жүруіне 
тыйым салынады. 

3.17.3 - бақылау. Бақылау пункттері арқылы тоқтаусыз өтуге тыйым 
салынады. 

3.18.1 "Оңға бұрылуға тыйым салынады". 
3.18.2 "Солға бұрылуға тыйым салынады". 
3.19 "Бұрылуға тыйым салынады". 
3.20 "Басып озуға тыйым салынады". 30км/сағ кем жылдамдықпен 

қозғалатын жеке көлік құралдарын қоспағанда, барлық көлік құралдарын 
басып озуға тыйым салынады. 

3.21 "Тыйым салу аймағының соңы". 
3.22 "Жүк көліктерін басып озуға тыйым салынады". Рұқсат етілген ең 

жоғары массасы 3,5 т-дан асатын жүк автомобильдеріне, 30 км/сағ-тан кем 
жылдамдықпен қозғалатын дара автомобильдерден басқа, барлық көлік 
құралдарын басып озуға тыйым салынады. Тракторларға ат-арба 
ивелосипедтерінен басқа барлық көлік құралдарын басып озуға тыйым 
салынады. 

3.23 "Жүк көліктерін басып озуға тыйым салу аймағының аяқталуы". 
3.24 "Максималды жылдамдықты шектеу". Көрсетілген назнакадан 

асатын жылдамдықпен (км/сағ) жүруге тыйым салынады. 
Ескерту. 
Егер жолдың осы учаскесінде енгізілетін ең жоғары жылдамдықты 

шектеу алдыңғы учаскедегі рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығынан 20 
км/сағ артық өзгеше болса, бір-бірінен 100 м-ден 150 м-ге дейінгі 
қашықтықта орналасқан 3.24 белгілерін жүйелі орнату жолымен 20 км/сағ-
тан аспайтын қадаммен жылдамдықты сатылап шектеу қолданылады. 

Жылдамдықты сатылап шектеу, егер белгілердің көрінуі кемінде 150 м 
құраса, 5.22 белгілерімен белгіленген елді мекендердің алдында 
қолданылмайды. 

3.25 "Максималды жылдамдықты шектеу аймағының соңы". 
3.26 "Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады". Сигнал жол - көлік 

оқиғасының алдын алу үшін берілетін жағдайларды қоспағанда, дыбыс 
сигналдарын пайдалануға тыйым салынады. 

3.27 "Тоқтатуға тыйым салынады". Көлік құралдарының аялдауына 
және тоқтап тұруына тыйым салынады. 
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3.15 "Ұзындықты шектеу". Габариттік ұзындығы (жүгі бар немесе 
жүксіз) көрсетілген назнакадан артық көлік құралдарының (көлік құралдары 
құрамдарының) қозғалысына тыйым салынады. 

3.16 "Минималды қашықтықты шектеу". Олардың арасындағы 
қашықтық көрсетілген назнакадан аз көлік құралдарының жүруіне тыйым 
салынады. 

3.17.1 "Кеден". Кеденнің (бақылау пунктінің) жанында тоқтаусыз 
жүруге тыйым салынады. 

3.17.2 "Қауіп". Жол-көлік оқиғасына, аварияға немесе басқа да 
қауіптілікке байланысты барлық көлік құралдарының одан әрі жүруіне 
тыйым салынады. 

3.17.3 - бақылау. Бақылау пункттері арқылы тоқтаусыз өтуге тыйым 
салынады. 

3.18.1 "Оңға бұрылуға тыйым салынады". 
3.18.2 "Солға бұрылуға тыйым салынады". 
3.19 "Бұрылуға тыйым салынады". 
3.20 "Басып озуға тыйым салынады". 30км/сағ кем жылдамдықпен 

қозғалатын жеке көлік құралдарын қоспағанда, барлық көлік құралдарын 
басып озуға тыйым салынады. 

3.21 "Тыйым салу аймағының соңы". 
3.22 "Жүк көліктерін басып озуға тыйым салынады". Рұқсат етілген ең 

жоғары массасы 3,5 т-дан асатын жүк автомобильдеріне, 30 км/сағ-тан кем 
жылдамдықпен қозғалатын дара автомобильдерден басқа, барлық көлік 
құралдарын басып озуға тыйым салынады. Тракторларға ат-арба 
ивелосипедтерінен басқа барлық көлік құралдарын басып озуға тыйым 
салынады. 

3.23 "Жүк көліктерін басып озуға тыйым салу аймағының аяқталуы". 
3.24 "Максималды жылдамдықты шектеу". Көрсетілген назнакадан 

асатын жылдамдықпен (км/сағ) жүруге тыйым салынады. 
Ескерту. 
Егер жолдың осы учаскесінде енгізілетін ең жоғары жылдамдықты 

шектеу алдыңғы учаскедегі рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығынан 20 
км/сағ артық өзгеше болса, бір-бірінен 100 м-ден 150 м-ге дейінгі 
қашықтықта орналасқан 3.24 белгілерін жүйелі орнату жолымен 20 км/сағ-
тан аспайтын қадаммен жылдамдықты сатылап шектеу қолданылады. 

Жылдамдықты сатылап шектеу, егер белгілердің көрінуі кемінде 150 м 
құраса, 5.22 белгілерімен белгіленген елді мекендердің алдында 
қолданылмайды. 

3.25 "Максималды жылдамдықты шектеу аймағының соңы". 
3.26 "Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады". Сигнал жол - көлік 

оқиғасының алдын алу үшін берілетін жағдайларды қоспағанда, дыбыс 
сигналдарын пайдалануға тыйым салынады. 

3.27 "Тоқтатуға тыйым салынады". Көлік құралдарының аялдауына 
және тоқтап тұруына тыйым салынады. 

 
 

3.28 "Тұраққа тыйым салынады". Көлік құралдарын қоюға тыйым 
салынады. 

3.29 "Айдың тақ күндерінде тұраққа тыйым салынады". 
3.30 "Айдың жұп күндерінде тұраққа тыйым салынады". 3.29 және 

3.30 белгілерін бір мезгілде қолданған кезде көлік құралдарын бір жағынан 
екінші жағына ауыстыру уақыты - 19-дан 21 сағатқа дейін. 

3.31 "Барлық шектеулер аймағының соңы". Қолданылу аймағының 
соңын бір мезгілде мыналардың бірнеше белгілерімен белгілеу:: 3.16, 3.20, 
3.22, 3.24, 3.26 -3.30. 

3.32 "Қауіпті жүктері бар көлік құралдарының қозғалысына тыйым 
салынады". "Қауіпті жүк"деген айырым белгілерімен жабдықталған көлік 
құралдарының жүруіне тыйым салынады. 

3.33 "Жарылғыш және жанғыш жүктері бар көліктердің қозғалысына 
тыйым салынады". "Қауіпті жүк" деген айырым белгілерімен жабдықталған 
және кластағы қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарының 
жүруіне тыйым салынады 1,2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 5.2 МЕМСТ бойынша 19433. 

3.2 - 3.9, 3.32 және 3.33 белгілері екі бағытта да көлік құралдарының 
тиісті түрлерінің жүруіне тыйым салады. 

Белгілердің күші қолданылмайды: 
3.1 - 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 - маршруттық көлік құралдарына; 
3.2 - 3.8-белгіленген аймақтағы кәсіпорындарға қызмет көрсететін, 

сондай-ақ азаматтарға қызмет көрсететін немесе белгіленген аймақта 
тұратын немесе жұмыс істейтін азаматтарға тиесілі көлік құралдарына. 
Мұндай жағдайларда көлік құралдары белгіленген аймаққа келуге және одан 
межелі жерге жақын қиылыста шығуға тиіс; 

3.28-3.30-таксометр қосылған таксимен; 
3.2, 3.3, 3.28-3.30-I және II топтағы мүгедектер басқаратын немесе 

осындай мүгедектерді тасымалдайтын көлік құралдарына. 
3.18.1, 3.18.2 белгілері алдына белгі қойылған жүру бөліктерінің 

қиылысына қолданылады. 
Белгілердің қолданылу аймағы 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 белгі 

орнатылған жерден оның артындағы ең жақын жол қиылысына дейін, ал жол 
қиылысы болмаған кезде елді мекендерде - елді мекеннің соңына дейін 
таралады. 

5.22 белгісімен белгіленген елді мекеннің алдында орнатылған 3.24 
белгісінің күші осы белгіге дейін қолданылады. 

Таңбалардың әрекет ету аймағы азайтылуы мүмкін: 
3.16 және 3.26 белгілері үшін 7.2.1 тақтайшасын қолдану; 
3.20, 3.22, 3.24 белгілері үшін олардың қолданылу аймағының соңында 

тиісінше 3.21, 3.23, 3.25 белгілерін орнату немесе 7.2.1 тақтайшасын қолдану 
арқылы орнатуға болады. 3.24 белгісінің әрекет ету аймағы қозғалыстың ең 
жоғары жылдамдығының басқа мәнімен 3.24 белгісін орнату арқылы 
азайтылуы мүмкін; 

3.27 - 3.30 белгілері үшін олардың қолданылу аймағының соңында 
қайта орнату арқылы 3.27 - 
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3.30 7.2.3 тақтайшасымен немесе 7.2.2 тақтайшасын қолданумен. 3.27 
белгісі 1.4 таңбамен, ал 3.28 белгісі 1.10 таңбамен бірге қолданылуы мүмкін, 
бұл ретте белгілердің қолданылу аймағы таңбалау сызығының ұзындығымен 
айқындалады. 

3.10, 3.27 - 3.30 белгілері олар орнатылған жолдың жағына ғана 
қолданылады. 

1. Рецептуралық белгілер 
4.1.1 "Тура жүру", 4.1.2 "оңға жүру", 4.1.3" солға жүру", 4.1.4 
"Тура немесе оңға жүру", 4.1.5" тура немесе солға жүру", 4.1.6"оңға 

немесе солға жүру". Белгілерде бағыттамалармен көрсетілген бағыттарда 
ғана жүруге рұқсат етіледі. Солға бұрылуға рұқсат ететін белгілер кері 
бұрылуға да рұқсат береді (нақты қиылыста талап етілетін қозғалыс 
бағыттарына сәйкес келетін бағыттамалардың конфигурациясы бар 4.1.1 - 
4.1.6 белгілері қолданылуы мүмкін). 

4.1.1 - 4.1.6 белгілерінің күші маршруттық көлік құралдарына 
қолданылмайды. 

4.1.1 - 4.1.6 белгілері алдына белгі қойылған жүру бөліктерінің 
қиылысына қолданылады. 

Жол учаскесінің басында орнатылған 4.1.1 белгісінің күші ең жақын 
қиылысқа дейін қолданылады. Белгі іргелес аумақтарға оңға бұрылуға тыйым 
салмайды. 

4.2.1 "Кедергіні оң жақтан айналып өту", 4.2.2 "кедергіні сол жақтан 
айналып өту". Айналып өтуге бағыттамамен көрсетілген жақтан ғана рұқсат 
етіледі. 

4.2.3 "Кедергіні оң немесе сол жақтан айналып өту". Айналып өтуге кез 
келген жағынан рұқсат етіледі. 

4.3 "Айналмалы қозғалыс". Бағыттамалармен көрсетілген бағытта 
жүруге рұқсат етіледі. 

4.4 "Жеңіл автомобильдер қозғалысы". Рұқсат етілген ең жоғары 
салмағы 3,5 т аспайтын жеңіл автомобильдердің, автобустардың, 
мотоциклдердің, маршруттық көлік құралдарының және жүк 
автомобильдерінің қозғалысына рұқсат етіледі. 

Белгі белгіленген аймақтағы кәсіпорындарға қызмет көрсететін, 
сондай-ақ азаматтарға қызмет көрсететін немесе белгіленген аймақта 
тұратын немесе жұмыс істейтін азаматтарға тиесілі басқа да көлік 
құралдарының жүруіне рұқсат етеді. Осы жағдайларда көлік құралдары 
белгіленген аймаққа келуге және одан межелі жерге жақын қиылыста шығуға 
тиіс. 

4.5 "Велосипед жолы немесе велосипед жолағы". Тек имопед 
велосипедтерімен жүруге рұқсат етіледі. 

4.5.1 "Велосипед жолының немесе велосипед жолының соңы". 
4.6 "Жаяу жүру жолы". Жүруіне рұқсат етіледі толькопешеходам. 
4.7 "Минималды жылдамдықты шектеу". Тек көрсетілген немесе одан 

жоғары жылдамдықпен (км/сағ) жүруге рұқсат етіледі. 
4.8 "Ең төменгі жылдамдықты шектеу аймағының соңы". 



159
 

 

3.30 7.2.3 тақтайшасымен немесе 7.2.2 тақтайшасын қолданумен. 3.27 
белгісі 1.4 таңбамен, ал 3.28 белгісі 1.10 таңбамен бірге қолданылуы мүмкін, 
бұл ретте белгілердің қолданылу аймағы таңбалау сызығының ұзындығымен 
айқындалады. 

3.10, 3.27 - 3.30 белгілері олар орнатылған жолдың жағына ғана 
қолданылады. 

1. Рецептуралық белгілер 
4.1.1 "Тура жүру", 4.1.2 "оңға жүру", 4.1.3" солға жүру", 4.1.4 
"Тура немесе оңға жүру", 4.1.5" тура немесе солға жүру", 4.1.6"оңға 

немесе солға жүру". Белгілерде бағыттамалармен көрсетілген бағыттарда 
ғана жүруге рұқсат етіледі. Солға бұрылуға рұқсат ететін белгілер кері 
бұрылуға да рұқсат береді (нақты қиылыста талап етілетін қозғалыс 
бағыттарына сәйкес келетін бағыттамалардың конфигурациясы бар 4.1.1 - 
4.1.6 белгілері қолданылуы мүмкін). 

4.1.1 - 4.1.6 белгілерінің күші маршруттық көлік құралдарына 
қолданылмайды. 

4.1.1 - 4.1.6 белгілері алдына белгі қойылған жүру бөліктерінің 
қиылысына қолданылады. 

Жол учаскесінің басында орнатылған 4.1.1 белгісінің күші ең жақын 
қиылысқа дейін қолданылады. Белгі іргелес аумақтарға оңға бұрылуға тыйым 
салмайды. 

4.2.1 "Кедергіні оң жақтан айналып өту", 4.2.2 "кедергіні сол жақтан 
айналып өту". Айналып өтуге бағыттамамен көрсетілген жақтан ғана рұқсат 
етіледі. 

4.2.3 "Кедергіні оң немесе сол жақтан айналып өту". Айналып өтуге кез 
келген жағынан рұқсат етіледі. 

4.3 "Айналмалы қозғалыс". Бағыттамалармен көрсетілген бағытта 
жүруге рұқсат етіледі. 

4.4 "Жеңіл автомобильдер қозғалысы". Рұқсат етілген ең жоғары 
салмағы 3,5 т аспайтын жеңіл автомобильдердің, автобустардың, 
мотоциклдердің, маршруттық көлік құралдарының және жүк 
автомобильдерінің қозғалысына рұқсат етіледі. 

Белгі белгіленген аймақтағы кәсіпорындарға қызмет көрсететін, 
сондай-ақ азаматтарға қызмет көрсететін немесе белгіленген аймақта 
тұратын немесе жұмыс істейтін азаматтарға тиесілі басқа да көлік 
құралдарының жүруіне рұқсат етеді. Осы жағдайларда көлік құралдары 
белгіленген аймаққа келуге және одан межелі жерге жақын қиылыста шығуға 
тиіс. 

4.5 "Велосипед жолы немесе велосипед жолағы". Тек имопед 
велосипедтерімен жүруге рұқсат етіледі. 

4.5.1 "Велосипед жолының немесе велосипед жолының соңы". 
4.6 "Жаяу жүру жолы". Жүруіне рұқсат етіледі толькопешеходам. 
4.7 "Минималды жылдамдықты шектеу". Тек көрсетілген немесе одан 

жоғары жылдамдықпен (км/сағ) жүруге рұқсат етіледі. 
4.8 "Ең төменгі жылдамдықты шектеу аймағының соңы". 

 
 

4.9 "Қауіпті жүктері бар көлік құралдарының қозғалыс бағыты". 
"Қауіпті жүк" деген айырым белгілерімен жабдықталған көлік құралдарының 
қозғалысына тек белгіде көрсетілген бағытта ғана рұқсат етіледі: 4.9.1-оңға, 
4.9.2-солға, 

4.9.3 - түзу. 
2. Ақпараттық-сілтемелік белгілер 
Ақпараттық-нұсқағыш белгілер қозғалыстың белгілі бір режимдерін 

енгізеді немесе олардың күшін жояды, сондай-ақ елді мекендер мен басқа да 
объектілердің орналасуы туралы хабардар етеді. 

5.1 "Автомагистраль". Автомагистральдардың қозғалыс тәртібін 
белгілейтін талаптар қолданылатын жол. 

5.2 "Конецавтомагистрали". 
5.3 "Автомобильдерге арналған жол". Тек imotocicles 

автомобильдерінің қозғалысына арналған жол. 
5.4 "Автокөліктер үшін жолдың соңы". 
5.5 "Бір жақты жол". Көлік құралдарының бүкіл ені бойынша 

қозғалысы бір бағытта жүзеге асырылатын жол немесе жүру бөлігі. 
5.6 "Жолының аяқталуы одностороннимдвижением". 
5.7.1, 5.7.2"бір жақты қозғалысты жолға шығу". Жолға немесе бір 

жақты қозғалысты жүріс бөлігіне шығу. 
5.8.1 "Жолақтар бойынша қозғалыс бағыттары". Әрбір жолақта 

жолақтардың саны және рұқсат етілген қозғалыс бағыттары. 
5.8.2 "Жолақ бойынша қозғалыс бағыттары". Жолақ бойынша рұқсат 

етілген қозғалыс бағыттары. 
Шеткі сол жолақтан солға бұрылуға мүмкіндік беретін 5.8.1 және 5.8.2 

белгілері осы жолақтан бұрылуға да рұқсат етеді. 
Жол қиылысының алдында орнатылған 5.8.1 және 5.8.2 белгілері, егер 

оған орнатылған басқа 5.8.1 және 5.8.2 белгілері өзге нұсқаулар бермесе, 
бүкіл жол қиылысына қолданылады. 

5.8.2 ал "Жолақтар бойынша қозғалыс бағыты". 
5.8.3 "Жолақтың басталуы". Көтеруде қосымша жолақтың немесе 

тежеу жолағының басталуы. 
Егер қосымша жолақтың алдында орнатылған белгіде 4.7 белгісі 

бейнеленген болса 
"Ең төменгі жылдамдықты шектеу", онда көрсетілген немесе одан 

жоғары жылдамдықпен негізгі жолақ бойынша қозғалысты жалғастыра 
алмайтын көлік құралының жүргізушісі қосымша жолаққа қайта құрылады. 

5.8.3 а "Әр түрлі қозғалыс жолақтарындағы міндетті минималды 
жылдамдық". 

5.8.4 "Жолақтың басталуы". Осы бағыттағы қозғалысқа арналған үш 
жолақты жолдың орта жолағы учаскесінің басталуы. 

5.8.4 ал"Жолақтың басы". 
5.8.5 "Жолақтың соңы". Көтерудегі қосымша жолақтың немесе 

үдеткіш жолақтың соңы. 
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5.8.6 "Жолақтың соңы". Осы бағытта жүруге арналған үш жолақты 
жолдағы орта жолақ учаскесінің соңы. 

5.8.7 , 5.8.8 "Қозғалыс бағыты". 
Егер 5.8.7-белгіде қандай да бір көлік құралдарының жүруіне тыйым 

салатын белгі бейнеленсе, онда осы көлік құралдарының тиісті жолақ 
бойынша жүруіне тыйым салынады. 

Көрсеткілердің тиісті саны бар 5.8.7 және 5.8.8 белгілері төрт жолақты 
және одан көп жолдарда қолданылуы мүмкін. 

Ауыстырылатын кескіні бар 5.8.7 және 5.8.8 белгілерінің көмегімен 
реверсивті қозғалыс ұйымдастырылуы мүмкін. 

5.8.8 ал"Қозғалыс бағыттары". 
5.8.9 "Әр түрлі жолақтарда қолданылатын жылдамдықты шектеу". 
5.9 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолақ". Тек маршруттық 

көлік құралдарының және көлік құралдарының жалпы ағынымен қатар 
жүретін басқа да қоғамдық көліктің жүруіне арналған жолақ. 

5.9.1 "Маршруттық көліктерге арналған жолақтың соңы". Тек 
маршруттық көлік құралдарының және көлік құралдарының жалпы 
ағынымен қатар жүретін басқа да қоғамдық көліктің жүруіне арналған 
жолақтың соңы. 

5.10.1 "Маршруттық көліктерге арналған жол". Маршруттық көлік 
құралдарының және басқа да қоғамдық көліктің қозғалысы көлік 
құралдарының жалпы ағынына қарсы арнайы бөлінген жолақ бойынша 
жүзеге асырылатын жол. 

5.10.2 , 5.10.3 "Маршруттық көлік құралдары үшін жолақпен жолға 
шығу". 

5.10.4 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолағы бар жолдың 
соңы". 

5.11.1 "Бұрылуға арналған орын". Бұрылу налевозапрещается. 
5.11.2 "Бұрылуға арналған аймақ". Бұрылуға арналған аймақтың 

ұзындығы. Солға бұрылуға тыйым салынады. 
5.12 "Автобустың және (немесе)троллейбустың тоқтау орны". 
5.13 "Трамвай аялдамасы". 
5.14 "Жеңіл көлік тұрағы". 
5.15 "Местостоянки". 
5.16.1, 5.16.2 "Жаяу жүргіншілер өткелі". 
Өткелде 1.14.1 - 1.14.3 таңбалары болмаған кезде 5.16.2 белгісі жолдың 

оң жағында өткелдің жақын шекарасында, ал 5.16.1 белгісі жолдың сол 
жағында алыс шекарада орнатылады. 

5.17.1, 5.17.2"Жерасты жаяу жүргіншілер өткелі". 
5.17.3, 5.17.4 "Жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі". 
5.18 "Ұсынылатын жылдамдық". Жолдың осы учаскесінде қозғалыс 

ұсынылатын жылдамдық. Белгінің қолданылу аймағы ең жақын қиылысқа 
дейін таралады, ал 5.18 белгісін қолдану кезінде ескерту белгісімен бірге 
қауіпті учаскенің ұзындығы анықталады. 

5.19.1-5.19.3"Тұйық". Өтпе жолы жоқ жол. 
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5.8.6 "Жолақтың соңы". Осы бағытта жүруге арналған үш жолақты 
жолдағы орта жолақ учаскесінің соңы. 

5.8.7 , 5.8.8 "Қозғалыс бағыты". 
Егер 5.8.7-белгіде қандай да бір көлік құралдарының жүруіне тыйым 

салатын белгі бейнеленсе, онда осы көлік құралдарының тиісті жолақ 
бойынша жүруіне тыйым салынады. 

Көрсеткілердің тиісті саны бар 5.8.7 және 5.8.8 белгілері төрт жолақты 
және одан көп жолдарда қолданылуы мүмкін. 

Ауыстырылатын кескіні бар 5.8.7 және 5.8.8 белгілерінің көмегімен 
реверсивті қозғалыс ұйымдастырылуы мүмкін. 

5.8.8 ал"Қозғалыс бағыттары". 
5.8.9 "Әр түрлі жолақтарда қолданылатын жылдамдықты шектеу". 
5.9 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолақ". Тек маршруттық 

көлік құралдарының және көлік құралдарының жалпы ағынымен қатар 
жүретін басқа да қоғамдық көліктің жүруіне арналған жолақ. 

5.9.1 "Маршруттық көліктерге арналған жолақтың соңы". Тек 
маршруттық көлік құралдарының және көлік құралдарының жалпы 
ағынымен қатар жүретін басқа да қоғамдық көліктің жүруіне арналған 
жолақтың соңы. 

5.10.1 "Маршруттық көліктерге арналған жол". Маршруттық көлік 
құралдарының және басқа да қоғамдық көліктің қозғалысы көлік 
құралдарының жалпы ағынына қарсы арнайы бөлінген жолақ бойынша 
жүзеге асырылатын жол. 

5.10.2 , 5.10.3 "Маршруттық көлік құралдары үшін жолақпен жолға 
шығу". 

5.10.4 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолағы бар жолдың 
соңы". 

5.11.1 "Бұрылуға арналған орын". Бұрылу налевозапрещается. 
5.11.2 "Бұрылуға арналған аймақ". Бұрылуға арналған аймақтың 

ұзындығы. Солға бұрылуға тыйым салынады. 
5.12 "Автобустың және (немесе)троллейбустың тоқтау орны". 
5.13 "Трамвай аялдамасы". 
5.14 "Жеңіл көлік тұрағы". 
5.15 "Местостоянки". 
5.16.1, 5.16.2 "Жаяу жүргіншілер өткелі". 
Өткелде 1.14.1 - 1.14.3 таңбалары болмаған кезде 5.16.2 белгісі жолдың 

оң жағында өткелдің жақын шекарасында, ал 5.16.1 белгісі жолдың сол 
жағында алыс шекарада орнатылады. 

5.17.1, 5.17.2"Жерасты жаяу жүргіншілер өткелі". 
5.17.3, 5.17.4 "Жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі". 
5.18 "Ұсынылатын жылдамдық". Жолдың осы учаскесінде қозғалыс 

ұсынылатын жылдамдық. Белгінің қолданылу аймағы ең жақын қиылысқа 
дейін таралады, ал 5.18 белгісін қолдану кезінде ескерту белгісімен бірге 
қауіпті учаскенің ұзындығы анықталады. 

5.19.1-5.19.3"Тұйық". Өтпе жолы жоқ жол. 
 

 

5.20.1 "Бағыттардың алдын ала көрсеткіші", 5.20.2 "бағыттың алдын 
ала көрсеткіші". Белгіде белгіленген елді мекендерге және басқа да 
объектілерге қозғалыс бағыттары. Белгілерге 5.29.1 белгісінің бейнелері, 
автомагистраль, әуежай символдары, спорттық және өзге де пиктограммалар 
түсірілуі мүмкін. 5.20.1 белгісіне қозғалыс ерекшеліктері туралы 
хабарлайтын басқа белгілердің бейнелері салынуы мүмкін. 5.20.1 белгісінің 
төменгі бөлігінде таңбаны орнату орнынан жол қиылысына немесе 
жолақтардың тежелуіне дейінгі қашықтық көрсетіледі. 

5.20.1 белгісі 3.11 - 3.15 тыйым салатын белгілерінің бірі орнатылған 
жол учаскелерін айналып өтуді көрсету үшін де қолданылады. 

5.20.3 "Қозғалыс сызбасы". Жол қиылысында жекелеген маневрлерге 
тыйым салу кезіндегі қозғалыс маршруты немесе күрделі жол қиылысында 
рұқсат етілген қозғалыс бағыттары. 

5.21.1 "Бағыт көрсеткіші", 5.21.2 "бағыт көрсеткіші". Бағыт пункттеріне 
қарай қозғалыс бағыттары. Белгілерде онда белгіленген объектілерге дейінгі 
қашықтық (км) көрсетілуі, автомагистраль, әуежай символдары, спорттық 
және өзге де пиктограммалар жазылуы мүмкін. 

5.22. "Елді мекеннің басталуы". Елді мекендердегі қозғалыс тәртібін 
белгілейтін Қағидалардың талаптары қолданылатын елді мекеннің атауы 
және басталуы. 

5.22 ал "Елді мекеннің басы". 
5.23 "Елді мекеннің соңы". Елді мекендерде қозғалыс тәртібін 

белгілейтін Ережелердің талаптары осы жолда Күшін Жоғалтатын орын. 
5.23 ал "Елді мекеннің соңы". 
5.24 "Елді мекеннің басы". Осы жолда елді мекендердегі қозғалыс 

тәртібін белгілейтін Қағидалардың талаптары қолданылмайтын елді мекеннің 
атауы және басталуы. 

5.25 "Елді мекеннің соңы". 5.24. белгісімен белгіленген елді мекеннің 
аяқталуы. 

5.26 "Объектінің атауы". Елді мекеннен басқа объектінің атауы (өзен, 
көл, асу, көрікті және сол сияқтылар). 

5.27 "Қашықтық көрсеткіші". Намаршрутта орналасқан елді 
мекендерге дейінгі қашықтық (км). 

5.28 "Километр белгісі". Жолдың басына немесе соңына дейінгі 
қашықтық (км). 

5.29.1 , 5.29.2 "Маршрут нөмірі". 5.29.1-жолға(маршрутқа) берілген 
нөмір); 

5.29.2 - жолдың(маршруттың) нөмірі мен бағыты. 
5.30.1-5.30.3 "Жүк автомобильдеріне арналған қозғалыс бағыты". Егер 

қиылыста бағыттардың бірінде олардың қозғалысына тыйым салынса, жүк 
автомобильдері, Тракторлар және өздігінен жүретін машиналар үшін 
ұсынылатын қозғалыс бағыты. 

5.31. "Айналып өту сызбасы". Қозғалыс үшін уақытша жабық жол 
учаскесін айналып өту маршруты. 
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5.32.1-5.32.3 "Айналып өту бағыты". Қозғалыс үшін уақытша жабық 
жол учаскесінің бағыты. 

5.33 "Тоқтату сызығы". Бағдаршамның(реттеушінің) тыйым салатын 
сигналы кезінде көлік құралдарын тоқтату орны. 

5.34.1, 5.34.2 "Басқа жүріс бөлігіне қайта құрудың алдын ала 
көрсеткіші". Бөлу жолағы бар жолдағы жүру бөлігінің қозғалыс үшін жабық 
учаскесін айналып өту бағыты немесе оң жақ жүру бөлігіне оралу үшін жүру 
бағыты. 

5.35 "Кері қозғалыс". Бір немесе бірнеше жолақта қозғалыс 
бағыты қарама-қарсы өзгеруі мүмкін жол учаскесінің басы. 

5.36 "Кері қозғалыстың соңы". 
5.37 "Қайтымды қозғалыспен жолға шығу". 
5.38 "Тұрғын аймақ". Аумақ тұрғын аймақта қозғалыс тәртібін 

белгілейтін ереже талаптары қолданылады. 
5.39 "Тұрғын үйдің соңы". 
5.40 "Максималды жылдамдықтың жалпы шектеулері". 
5.41 "Апаттық тоқтауға арналған алаң". 
5.42 "Фотобейнетіркеу". Бұзушылықтарды стационарлық 

сертификатталған арнайы техникалық құралмен және аспаппен тіркеу жүзеге 
асырылады. 

Елді мекеннен тыс орнатылған 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 және 5.21.2 
белгілерінде жасыл немесе көк фон көрсетілген елді мекенге немесе 
объектіге қозғалыс тиісінше автомагистраль немесе басқа жол бойынша 
жүзеге асырылатынын білдіреді. Елді мекенде орнатылған 5.20.1, 5.20.2, 
5.21.1 және 5.21.2 белгілерінде жасыл немесе көк фон аталған елді мекеннен 
шыққаннан кейін аталған елді мекенге немесе объектіге қозғалыс тиісінше 
автомагистраль немесе басқа жол бойынша жүзеге асырылатынын білдіреді; 
ақ фон көрсетілген объектінің осы елді мекенде орналасқандығын білдіреді. 

3. Қызмет белгілері 
Сервис белгілері тиісті объектілердің орналасуы туралы хабардар етеді. 
6.1 "Тармағы бірінші медицинскойпомощи". 
6.2 "Аурухана". 
6.3 "Автозаправочнаястанция". 
6.3.ал "сұйытылған мұнай газындағы (СМГ) автожанармай құю 

станциясы". 6.3.б"сығылған табиғи газбен (СТГ) жанармай құю станциясы". 
6.4 "Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету ". 
6.5 "Автомобильдердіжуу". 
6.6 "Телефон". 
6.7 "Тамақтануорны". 
6.8 "Ауызсу". 
6.9 "Илимотель қонақ үйі". 
6.10 "Кемпинг". 
6.11 "Демалысорны". 
6.12 "Постполициясы". 
6.13 " Көліктік бақылау бекеті ". 
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5.32.1-5.32.3 "Айналып өту бағыты". Қозғалыс үшін уақытша жабық 
жол учаскесінің бағыты. 

5.33 "Тоқтату сызығы". Бағдаршамның(реттеушінің) тыйым салатын 
сигналы кезінде көлік құралдарын тоқтату орны. 

5.34.1, 5.34.2 "Басқа жүріс бөлігіне қайта құрудың алдын ала 
көрсеткіші". Бөлу жолағы бар жолдағы жүру бөлігінің қозғалыс үшін жабық 
учаскесін айналып өту бағыты немесе оң жақ жүру бөлігіне оралу үшін жүру 
бағыты. 

5.35 "Кері қозғалыс". Бір немесе бірнеше жолақта қозғалыс 
бағыты қарама-қарсы өзгеруі мүмкін жол учаскесінің басы. 

5.36 "Кері қозғалыстың соңы". 
5.37 "Қайтымды қозғалыспен жолға шығу". 
5.38 "Тұрғын аймақ". Аумақ тұрғын аймақта қозғалыс тәртібін 

белгілейтін ереже талаптары қолданылады. 
5.39 "Тұрғын үйдің соңы". 
5.40 "Максималды жылдамдықтың жалпы шектеулері". 
5.41 "Апаттық тоқтауға арналған алаң". 
5.42 "Фотобейнетіркеу". Бұзушылықтарды стационарлық 

сертификатталған арнайы техникалық құралмен және аспаппен тіркеу жүзеге 
асырылады. 

Елді мекеннен тыс орнатылған 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 және 5.21.2 
белгілерінде жасыл немесе көк фон көрсетілген елді мекенге немесе 
объектіге қозғалыс тиісінше автомагистраль немесе басқа жол бойынша 
жүзеге асырылатынын білдіреді. Елді мекенде орнатылған 5.20.1, 5.20.2, 
5.21.1 және 5.21.2 белгілерінде жасыл немесе көк фон аталған елді мекеннен 
шыққаннан кейін аталған елді мекенге немесе объектіге қозғалыс тиісінше 
автомагистраль немесе басқа жол бойынша жүзеге асырылатынын білдіреді; 
ақ фон көрсетілген объектінің осы елді мекенде орналасқандығын білдіреді. 

3. Қызмет белгілері 
Сервис белгілері тиісті объектілердің орналасуы туралы хабардар етеді. 
6.1 "Тармағы бірінші медицинскойпомощи". 
6.2 "Аурухана". 
6.3 "Автозаправочнаястанция". 
6.3.ал "сұйытылған мұнай газындағы (СМГ) автожанармай құю 

станциясы". 6.3.б"сығылған табиғи газбен (СТГ) жанармай құю станциясы". 
6.4 "Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету ". 
6.5 "Автомобильдердіжуу". 
6.6 "Телефон". 
6.7 "Тамақтануорны". 
6.8 "Ауызсу". 
6.9 "Илимотель қонақ үйі". 
6.10 "Кемпинг". 
6.11 "Демалысорны". 
6.12 "Постполициясы". 
6.13 " Көліктік бақылау бекеті ". 

 
 

6.14 "Полиция". 
6.15 "Жол қозғалысы туралы ақпарат беретін радиостанцияны 

қабылдау аймағы". 
6.16 "Апаттық ыдыстармен радиобайланыс аймағы". 
6.17 "Бассейн немесе жағажай". 
6.18 "Дәретхана". 
4. Қосымша ақпарат белгілері (табличкалар) 
Қосымша ақпарат белгілері (табличкалар) олар қолданылған 

белгілердің қолданылуын нақтылайды немесе шектейді. 
7.1.1 Нысанға дейінгі қашықтық Белгіден қауіпті учаскенің, тиісті 
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таңбаланған объектілерге қозғалыс бағытын көрсетеді. 

7.4.1 - 7.4.8 "Көлік құралының түрі". Белгі қолданылатын көлік 
құралының түрін көрсетеді. 

Тақтайша 7.4.1 таңбаның қолданылуын жүк көліктеріне, ал тақтайша 
7.4.2 оның ішінде тіркемесі бар, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 

т-дан асатын тақтайша 
7.4.3 - жеңіл автомобильдерге, сондай - ақ рұқсат етілген ең жоғары 

салмағы 3,5 т дейінгі жүк автомобильдеріне, 7.4.8 тақтайшасы - "қауіпті 
жүк"деген айырым белгілерімен жабдықталған көлік құралдарына. 

7.4.8 а "Маршруттық көлік құралының түрі". 
7.5.1" сенбі, жексенбі және мереке күндері", 7.5.2" жұмыс күндері", 

7.5.3"апта күндері". Белгі қолданылатын аптаның күндерін көрсетіңіз. 
7.5.4 "Әрекет уақыты". Белгі әрекет ететін тәулік уақытын көрсетеді. 
7.5.5 - 7.5.7 "Әрекет ету уақыты". Аптаның күндерін және күннің 

уақытын көрсетіңіз. 
7.6.1-7.6.9 "Көлік құралын тұраққа қою тәсілі". 
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7.6.1 барлық көлік құралдары жолдың жүру бөлігіне тротуардың 
бойымен қойылуы тиіс екенін көрсетеді; 7.6.2-7.6.9 жеңіл автомобильдер мен 
мотоциклдерді тротуар маңындағы тұраққа қою тәсілін көрсетеді. 5.15. 
белгісімен қолданылады. 

7.7 "Жұмыс істемейтін қозғалтқышы бар тұрақ". 5.15 белгісімен 
белгіленген тұрақта тек қозғалтқышы жұмыс істемейтін Көлік құралдарын 
тұраққа рұқсат етілетінін көрсетеді. 

7.8 "Ақылы қызмет". Қызметтер тек төлем үшін көрсетілетінін 
көрсетеді. 

7.9 "Тұрақ ұзақтығын шектеу". Көлік құралының 5.15. белгісімен 
белгіленген тұрақта болуының ең жоғары ұзақтығын көрсетеді. 

7.10 "Автомобильдерді тексеруге арналған орын". 5.15 немесе 6.11 
белгісімен белгіленген алаңшада эстакада немесе қарау канавасы бар екенін 
көрсетеді. 

7.11 "Толық массаны шектеу". Белгінің табличкада көрсетілгеннен 
артық рұқсат етілген ең жоғары массасы бар көлік құралдарына ғана 
қолданылатынын көрсетеді. 

7.12 Алынып тасталды-ҚР Үкіметінің 21.10.17 № 667 қаулысымен. 
7.13 "Басты жолдың бағыты". Қиылыстағы басты жолдың бағытын 

көрсетеді. 
7.14 "Қозғалыс жолағы". Илисветофор белгісінің күші қолданылатын 

қозғалыс жолағын көрсетеді. 
7.15 "Соқыр жаяу жүргіншілер". Соқырлар жаяу жүргіншілер өткелін 

пайдаланатынын көрсетеді. 1.20, 5.16.1, 5.16.2 белгілерімен қолданылады. 
7.16 "Ылғал жабын". Белгінің жүріс жолы жартылай төселген уақыт 

кезеңіне қолданылатынын көрсетеді. 
7.17 "Мүгедектер". 5.15.белгісінің "мүгедек"деген айырым белгілері 

орнатылған мотоколяскалар мен автомобильдерге ғана қолданылатынын 
көрсетеді. 

7.18 "Мүгедектерден басқа". Белгілердің күші"мүгедек"деген тану 
белгілері орнатылған мотоколяскалар мен автомобильдерге 
қолданылмайтынын көрсетеді. 

7.19 "Қауіпті жүктің класы". МЕМСТ 19433 бойынша қауіпті жүктер 
сыныбының (сыныптарының) нөмірін көрсетеді. 3.32, 4.9.1 -4.9.3 
белгілерімен қолданылады. 

7.21.1  "Маршруттық көлік құралының түрі, 6,19". 
Табличкалар олар қолданылған белгінің тікелей астына 

орналастырылады. 7.2.2 - 7.2.4, 7.13 тақтайшалары белгілер жүріс бөлігінің, 
жол жиегінің немесе тротуардың үстінде орналасқан кезде белгінің бүйіріне 
орналастырылады. 

Уақытша жол белгілерінің (тасымалданатын бағандағы) және 
стационарлық белгілердің мәндері бір-біріне қайшы келген жағдайда 
жүргізушілер уақытша белгілерді басшылыққа алуы тиіс. 
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2.2.6. Жол таңбалары 
2.2.6.1. Көлденең белгі 
Көлденең таңба (сызықтар, жебелер, жүру бөлігіндегі жазулар және 

басқа да белгілер) қозғалыстың белгілі бір режимдері мен тәртібін белгілейді. 
Көлденең таңба сары түсті 1.4, 1.10 және 1.17 сызықтардан басқа ақ 

түсті болады. 
Көлденең белгілеу: 
1.1 - қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөледі және жолдардағы 

қауіпті жерлердегі қозғалыс жолақтарының шекараларын белгілейді; кіруге 
тыйым салынған көлік жүретін бөліктің шекараларын белгілейді; көлік 
құралдарының тұрақ орындарының шекараларын және автомагистральдарға 
жатқызылмаған жолдардың көлік жүретін бөлігінің шетін білдіреді 
(таңбалардың нөмірленуі ҚР СТ 1124 сәйкес келеді. Жол таңбасының атауы 
мен бейнесі суретте көрсетілген.3.); 

1.2 (кең тұтас сызық) - автомобиль жолдарының жүру бөлігінің шетін 
білдіреді; 

1.3 - төрт жолақты және одан жоғары жолдарда қарама-қарсы бағыттағы 
көлік ағындарын бөледі; 

1.4 - тоқтауға тыйым салынған жерлерді білдіреді. Ол өздігінен немесе 
3.27 белгісімен бірге қолданылады және жүріс бөлігінің шетінде немесе 
верхубордюрде қолданылады; 

1.5 - екі немесе үш жолағы бар жолдарда қарама-қарсы бағыттағы көлік 
ағындарын бөледі; бір бағыттағы қозғалысқа арналған екі және одан да көп 
жолақ болған кезде қозғалыс жолақтарының шекараларын белгілейді; 

1.6 (жақындау сызығы-штрихтардың ұзындығы олардың арасындағы 
аралықтардан 3 есе асатын үзік сызық) - қарама-қарсы немесе ілеспе 
бағыттардың көлік ағындарын бөлетін 1.1 немесе 1.11 таңбасына жақындау 
туралы ескертеді; 

1.7 (қысқа штрихтары және оларға тең аралықтары бар үзік-үзік сызық) - 
қиылысу шегіндегі қозғалыс жолақтарының шекараларын белгілейді; 

1.8 (кең үзік сызық) - екпін алу немесе тежеу жолағы мен жүру бөлігінің 
негізгі жолағы (жол қиылыстарында, әртүрлі деңгейдегі жол қиылыстарында, 
автобус аялдамалары аймағында және т. б.) арасындағы шекараны білдіреді.); 

1.9 - кері қимылдайтын реттеу жүзеге асырылатын қозғалыс 
жолақтарының шекараларын белгілейді; кері қимылдайтын реттеу жүзеге 
асырылатын жолдарда қарама-қарсы бағыттардың (кері қимылдайтын 
бағдаршамдар өшірілген кезде) көлік ағындарын бөледі; 

1.10 - тұраққа тыйым салынған жерлерді білдіреді. Ол өздігінен немесе 
3.28-3.30 белгілерімен бірге қолданылады және жүріс бөлігінің шетінде 
немесе жиектің жоғарғы жағында қолданылады; 

1.11 - бір ғана жолақтан қайта құруға рұқсат етілген жол учаскелерінде 
қарама-қарсы немесе ілеспе бағыттардың көлік ағындарын бөледі;тұрақ 
алаңдарынан бұрылуға, кіруге және шығуға арналған және қозғалыс тек бір 
жаққа ғана рұқсат етілген сол сияқты орындарды білдіреді; 
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1.12 (стоп-желі) - бағдаршамның (реттеушінің) тыйым салатын сигналы 
кезінде,тұрған жерін, гдодеводительостанавливаетприналичиизнака 2.5.); 

1.13 - жүргізуші қажет болған жағдайда тоқтауы тиіс, қиылысатын 
жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол бере отырып, орынды 
көрсетеді; 

1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелін 
білдіреді; 1.14.2 таңбалау жебелері жаяу жүргіншілердің қозғалыс бағытын 
көрсетеді; 

1.14.3 - қозғалыс бағдаршаммен реттелетін жаяу жүргіншілер өткелін 
білдіреді; 

1.15 - велосипед жолы жүріс бөлігін кесіп өтетін орынды білдіреді; 
1.16.1 - 1.16.3 - бағыттағыш аралдарды орындарда белгілеу: 1.16.1-

қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлу, 1.16.2-бір бағыттағы көлік 
ағындарын бөлу, 1.16.3-көлік ағындарын біріктіру; 

1.17 - маршруттық көлік құралдарының тоқтауын және таксидің 
тұрағын білдіреді; 

1.18 - жол қиылысында жолақтар бойынша рұқсат етілген қозғалыс 
бағыттарын көрсетеді. Ол өздігінен немесе 5.8.1, 5.8.2 белгілерімен бірге 
қолданылады; тұйықтың бейнесі бар таңба жақын маңдағы жүріс бөлігіне 
бұрылуға тыйым салынғанын көрсету үшін салынады; шеткі сол жолақтан 
солға бұрылуға рұқсат ететін таңба кері бұрылуға мүмкіндік береді; 

1.19 - жүріс бөлігінің тарылуына (осы бағыттағы қозғалыс 
жолақтарының Саны азайтылатын учаскеге) немесе қарама-қарсы бағыттағы 
көлік ағындарын бөлетін 1.1 немесе 1.11 таңбалау сызықтарына жақындау 
туралы ескертеді. Бірінші жағдайда 1.19 таңбасы 1.18.1-1.18.3 белгілерімен 
үйлесімде қолданылуы мүмкін; 

1.20 - таңбаға жақындау туралы ескертеді1. 13; 
1.21 ("тоқта" деген жазу) - 1.12 белгісіне жақындау туралы ескертеді, ол 

2.5 белгісімен үйлесімде қолданылады; 
1.22 - жолдың(маршруттың) нөмірін көрсетеді); 
1.23 - маршруттық көлік құралдары мен басқа да қоғамдық көліктерге 

арналған арнайы жолақты білдіреді. 
1.1 - 1.3 сызықтарын кесіп өтуге тыйым салынады. 
Көлік құралын жол жиегінде тоқтату үшін 1.1 және 1.2 сызықтарын 

кесіп өтуге, ал 1.1 сызықтарын ерекшелік ретінде кедергіні айналып өту 
кезінде, егер оны осы ерекшелікке жүгінбей орындау мүмкін болмаса, кесіп 
өтуге жол беріледі. 

Сызықтың әрекеті 1.4. маршруттық көлік құралдарына қолданылмайды. 
1.5 - 1.8 сызықтарын кез келген жағынан кесіп өтуге рұқсат етіледі. 

1.9 сызығын реверсивті бағдаршамдар болмаған кезде немесе олар 
ажыратылған кезде, егер ол жүргізушінің оң жағында орналасқан болса, кесіп 
өтуге рұқсат етіледі; реверсивті бағдаршамдар қосылған кезде - егер ол 
қозғалыс бір бағытта рұқсат етілген жолақтарды бөлсе, кез келген жағынан 
кесіп өтуге рұқсат етіледі. Реверсивті бағдаршамдарды ажыратқан кезде 
жүргізуші дереу таңбалау сызығынан оңға қарай қайта құрылады 1.9. 
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1.12 (стоп-желі) - бағдаршамның (реттеушінің) тыйым салатын сигналы 
кезінде,тұрған жерін, гдодеводительостанавливаетприналичиизнака 2.5.); 

1.13 - жүргізуші қажет болған жағдайда тоқтауы тиіс, қиылысатын 
жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол бере отырып, орынды 
көрсетеді; 

1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелін 
білдіреді; 1.14.2 таңбалау жебелері жаяу жүргіншілердің қозғалыс бағытын 
көрсетеді; 

1.14.3 - қозғалыс бағдаршаммен реттелетін жаяу жүргіншілер өткелін 
білдіреді; 

1.15 - велосипед жолы жүріс бөлігін кесіп өтетін орынды білдіреді; 
1.16.1 - 1.16.3 - бағыттағыш аралдарды орындарда белгілеу: 1.16.1-

қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлу, 1.16.2-бір бағыттағы көлік 
ағындарын бөлу, 1.16.3-көлік ағындарын біріктіру; 

1.17 - маршруттық көлік құралдарының тоқтауын және таксидің 
тұрағын білдіреді; 

1.18 - жол қиылысында жолақтар бойынша рұқсат етілген қозғалыс 
бағыттарын көрсетеді. Ол өздігінен немесе 5.8.1, 5.8.2 белгілерімен бірге 
қолданылады; тұйықтың бейнесі бар таңба жақын маңдағы жүріс бөлігіне 
бұрылуға тыйым салынғанын көрсету үшін салынады; шеткі сол жолақтан 
солға бұрылуға рұқсат ететін таңба кері бұрылуға мүмкіндік береді; 

1.19 - жүріс бөлігінің тарылуына (осы бағыттағы қозғалыс 
жолақтарының Саны азайтылатын учаскеге) немесе қарама-қарсы бағыттағы 
көлік ағындарын бөлетін 1.1 немесе 1.11 таңбалау сызықтарына жақындау 
туралы ескертеді. Бірінші жағдайда 1.19 таңбасы 1.18.1-1.18.3 белгілерімен 
үйлесімде қолданылуы мүмкін; 

1.20 - таңбаға жақындау туралы ескертеді1. 13; 
1.21 ("тоқта" деген жазу) - 1.12 белгісіне жақындау туралы ескертеді, ол 

2.5 белгісімен үйлесімде қолданылады; 
1.22 - жолдың(маршруттың) нөмірін көрсетеді); 
1.23 - маршруттық көлік құралдары мен басқа да қоғамдық көліктерге 

арналған арнайы жолақты білдіреді. 
1.1 - 1.3 сызықтарын кесіп өтуге тыйым салынады. 
Көлік құралын жол жиегінде тоқтату үшін 1.1 және 1.2 сызықтарын 

кесіп өтуге, ал 1.1 сызықтарын ерекшелік ретінде кедергіні айналып өту 
кезінде, егер оны осы ерекшелікке жүгінбей орындау мүмкін болмаса, кесіп 
өтуге жол беріледі. 

Сызықтың әрекеті 1.4. маршруттық көлік құралдарына қолданылмайды. 
1.5 - 1.8 сызықтарын кез келген жағынан кесіп өтуге рұқсат етіледі. 

1.9 сызығын реверсивті бағдаршамдар болмаған кезде немесе олар 
ажыратылған кезде, егер ол жүргізушінің оң жағында орналасқан болса, кесіп 
өтуге рұқсат етіледі; реверсивті бағдаршамдар қосылған кезде - егер ол 
қозғалыс бір бағытта рұқсат етілген жолақтарды бөлсе, кез келген жағынан 
кесіп өтуге рұқсат етіледі. Реверсивті бағдаршамдарды ажыратқан кезде 
жүргізуші дереу таңбалау сызығынан оңға қарай қайта құрылады 1.9. 

 
 

Қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлетін көлденең таңбаның 
1.9 үзік сызығын реверсивті бағдаршамдар өшірілген кезде кесіп өтуге 
тыйым салынады. 

1.10 желісі I және II топтағы мүгедектер басқаратын немесе осындай 
мүгедектерді тасымалдайтын көлік құралдарына және таксометр қосылған 
таксиге қолданылмайды. 

1.11 таңбасын үзік сызық жағынан, сондай-ақ тұтас жағынан кесіп өтуге 
рұқсат етіледі, бірақ тек басып озу немесе кедергіні айналып өту аяқталған 
кезде ғана. ("Көлденең белгілеу"). 

Тасымалды бағанға орналастырылған уақытша жол белгілері мен 
таңбалау сызықтарының мәндері бір-біріне қайшы келген жағдайда 
жүргізушілер белгілерді басшылыққа алуы тиіс. 

 
2.2.6.2. Тік белгілеу 
Жол құрылыстарындағы және жол жабдықтарының элементтеріндегі 

қара және ақ жолақтардың тіркесімі түріндегі тік таңбалау олардың 
өлшемдерін көрсетеді және визуалды бағдарлау құралы ретінде қызмет етеді. 

Тік белгілеу: 
2.1 - бұл элементтер қозғалыстағы көлік құралдарына қауіп төндіретін 

жол құрылыстарының элементтерін (көпір тіректерін, жол өтпелерін, 
парапеттердің шеткі бөліктерін және т. б.) білдіреді; 

2.2 - тоннельдердің, көпірлердің және құбыр өткізгіштердің аралық 
құрылысының төменгі шетін білдіреді; 

2.3 - бөлгіш жолақтарда немесе қауіпсіздік аралдарында орнатылған 
дөңгелек тұғырларды білдіреді; 

2.4 - бағыттаушы бағандарды, бағандарды, қоршау тіректерін және т. б.; 
2.5 - кіші радиустың дөңгеленуінде, тік құламаларда, басқа да қауіпті 

учаскелердегі жол қоршауларының бүйір беттерін білдіреді; 
2.6 - басқа учаскелердегі жол қоршауларының бүйір беттерін белгілейді; 
2.7 - қауіпті учаскелердегі жиектер мен биік қауіпсіздік аралдарын 

белгілейді. 
 
2.2.7 Көлік құралдарының жүру бөлігінде қозғалыс тәртібі және 

орналасуы 
1. Рельссіз көлік құралдары үшін қозғалыс жолақтарының Саны 

таңбалармен немесе 5.8.1, 5.8.2, 5.8.7, 5.8.8 белгілерімен, ал егер олар 
болмаса, онда жүргізушілердің өздері жолдың жүру бөлігінің енін, көлік 
құралдарының габариттерін және олардың арасындағы қажетті аралықтарды 
ескере отырып айқындалады. Бұл ретте, егер жол жүрісін ұйымдастыру 
жүрудің өзге тәртібін айқындамаса, сол жақта орналасқан жолдың жүру 
бөлігі (не жолдың жүру бөлігінің шетін айқындау мүмкін болмаған кезде жол 
төсемі) енінің жартысы қарсы жүруге арналған тарап болып есептеледі. 
Қарама-қарсы қозғалысқа арналған тарапты бөлетін шартты сызықты 
айқындау кезінде жолдың жүру бөлігінің (жол төсемінің) жергілікті кеңеюі 
назарға алынбайды. 
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2. Төрт немесе одан да көп жолағы бар екі жақты қозғалысы бар 
жолдарда жолдың қарсы жүруге арналған жағына шығуға тыйым салынады. 
Мұндай жолдарда солға бұрылу немесе кері бұрылу жол қиылыстарында 
және бұған Қағидалармен, белгілермен және (немесе) таңбалармен тыйым 
салынбаған басқа жерлерде орындалуы мүмкін. 

3. Үш жолағы бар екі жақты қозғалысы бар жолдарда қарама-қарсы 
қозғалысқа арналған сол жақтағы шеткі жолаққа шығуға тыйым салынады. 

4. Елді мекендерден тыс жерлерде, сондай-ақ 5.1 және 5.3 белгілерімен 
белгіленген немесе 80 км/сағ жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген 
жолдардағы елді мекендерде көлік құралдарының жүргізушілері оларды 
жолдың жүру бөлігінің оң жақ шетіне жақын жүргізеді, бұл ретте сол жақ оң 
жақ қозғалыс жолақтарын алмастан жүргізеді. 

Елді мекендерде осы тармақтың және осы бөлімнің 5-тармағының, 
Қағидалардың 16-бөлімінің 1-тармағының және 24-бөлімінің 2-тармағының 
талаптарын ескере отырып, қозғалыс кез келген жолақ бойынша жүзеге 
асырылады, алайда сол жолақтар бойынша рұқсат етілгеннен төмен 
жылдамдықпен жүріп келе жатқан көлік құралдарының жүргізушілері сол 
жолақ бойынша арттан неғұрлым жоғары жылдамдықпен жақындап келе 
жатқан және Қағидалардың 19-бөлімінің 13-тармағына сәйкес ескерту 
сигналдарын беретін көлік құралдарына оңға ауыстырып, өздері алып жатқан 
жолақты босатады. 

Осы бағытта жүру үшін үш және одан да көп жолағы бар кез келген 
жолдарда шеткі сол жақ жолақты қарқынды қозғалыс кезінде, басқа жолақтар 
тартылған кезде ғана, сондай - ақ басып озу, солға бұрылу немесе кері 
бұрылу үшін, ал рұқсат етілген ең жоғары массасы үш мың бес жүз 
килограмнан асатын жүк автомобильдеріне-солға немесе кері бұрылу үшін 
ғана алуға рұқсат етіледі. Бір жақты қозғалысы бар жолдың сол жағына 
аялдау және тұру үшін шығу Қағидалардың 12-бөлімінің 1-тармағына сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Көлік құралдарының бір жолақпен көрші жолаққа қарағанда жоғары 
жылдамдықпен жүруі басып озу болып саналмайды. 

5. Қозғалыс жылдамдығы сағатына 40 км-ден аспайтын немесе 
техникалық себептер бойынша осындай жылдамдықты дамытпайтын көлік 
құралдары, айналып өту, басып озу, солға бұрылу, бұрылу немесе рұқсат 
етілген жағдайларда жолдың сол жағында аялдау (тоқтап тұру) алдында 
қайта орналасу жағдайларынан басқа жағдайларда, осы көлік құралының 
оған қажетті бағытта жүруіне арналған шеткі оң жолақ бойынша қозғалады. 

6. Осы бағыттың барлық жолақтары орналасқан кезде, сондай-ақ 
Қағидалардың 8-бөлімінің 6-тармағын ескере отырып, айналып өту, басып 
озу, солға бұрылу немесе кері бұрылу кезінде жолдың жүру бөлігімен бір 
деңгейде сол жақта орналасқан ілеспе бағыттағы трамвай жолдарымен 
жүруге рұқсат етіледі. Бұл ретте трамвайға кедергі келтірмеуге тиіс. Егер 
жолда 5.8.1 немесе 5.8.2 белгілері орнатылған болса, қарсы бағыттағы 
трамвай жолдарына шығуға, сондай-ақ трамвай жолдары бойынша жол 
қиылысы арқылы жүруге жол берілмейді. 
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2. Төрт немесе одан да көп жолағы бар екі жақты қозғалысы бар 
жолдарда жолдың қарсы жүруге арналған жағына шығуға тыйым салынады. 
Мұндай жолдарда солға бұрылу немесе кері бұрылу жол қиылыстарында 
және бұған Қағидалармен, белгілермен және (немесе) таңбалармен тыйым 
салынбаған басқа жерлерде орындалуы мүмкін. 

3. Үш жолағы бар екі жақты қозғалысы бар жолдарда қарама-қарсы 
қозғалысқа арналған сол жақтағы шеткі жолаққа шығуға тыйым салынады. 

4. Елді мекендерден тыс жерлерде, сондай-ақ 5.1 және 5.3 белгілерімен 
белгіленген немесе 80 км/сағ жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген 
жолдардағы елді мекендерде көлік құралдарының жүргізушілері оларды 
жолдың жүру бөлігінің оң жақ шетіне жақын жүргізеді, бұл ретте сол жақ оң 
жақ қозғалыс жолақтарын алмастан жүргізеді. 

Елді мекендерде осы тармақтың және осы бөлімнің 5-тармағының, 
Қағидалардың 16-бөлімінің 1-тармағының және 24-бөлімінің 2-тармағының 
талаптарын ескере отырып, қозғалыс кез келген жолақ бойынша жүзеге 
асырылады, алайда сол жолақтар бойынша рұқсат етілгеннен төмен 
жылдамдықпен жүріп келе жатқан көлік құралдарының жүргізушілері сол 
жолақ бойынша арттан неғұрлым жоғары жылдамдықпен жақындап келе 
жатқан және Қағидалардың 19-бөлімінің 13-тармағына сәйкес ескерту 
сигналдарын беретін көлік құралдарына оңға ауыстырып, өздері алып жатқан 
жолақты босатады. 

Осы бағытта жүру үшін үш және одан да көп жолағы бар кез келген 
жолдарда шеткі сол жақ жолақты қарқынды қозғалыс кезінде, басқа жолақтар 
тартылған кезде ғана, сондай - ақ басып озу, солға бұрылу немесе кері 
бұрылу үшін, ал рұқсат етілген ең жоғары массасы үш мың бес жүз 
килограмнан асатын жүк автомобильдеріне-солға немесе кері бұрылу үшін 
ғана алуға рұқсат етіледі. Бір жақты қозғалысы бар жолдың сол жағына 
аялдау және тұру үшін шығу Қағидалардың 12-бөлімінің 1-тармағына сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Көлік құралдарының бір жолақпен көрші жолаққа қарағанда жоғары 
жылдамдықпен жүруі басып озу болып саналмайды. 

5. Қозғалыс жылдамдығы сағатына 40 км-ден аспайтын немесе 
техникалық себептер бойынша осындай жылдамдықты дамытпайтын көлік 
құралдары, айналып өту, басып озу, солға бұрылу, бұрылу немесе рұқсат 
етілген жағдайларда жолдың сол жағында аялдау (тоқтап тұру) алдында 
қайта орналасу жағдайларынан басқа жағдайларда, осы көлік құралының 
оған қажетті бағытта жүруіне арналған шеткі оң жолақ бойынша қозғалады. 

6. Осы бағыттың барлық жолақтары орналасқан кезде, сондай-ақ 
Қағидалардың 8-бөлімінің 6-тармағын ескере отырып, айналып өту, басып 
озу, солға бұрылу немесе кері бұрылу кезінде жолдың жүру бөлігімен бір 
деңгейде сол жақта орналасқан ілеспе бағыттағы трамвай жолдарымен 
жүруге рұқсат етіледі. Бұл ретте трамвайға кедергі келтірмеуге тиіс. Егер 
жолда 5.8.1 немесе 5.8.2 белгілері орнатылған болса, қарсы бағыттағы 
трамвай жолдарына шығуға, сондай-ақ трамвай жолдары бойынша жол 
қиылысы арқылы жүруге жол берілмейді. 

 
 

7. Егер жолдың жүру бөлігі таңбалау сызықтарымен жолақтарға 
бөлінген болса, көлік құралдарының қозғалысы қатаң белгіленген жолақтар 
бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Үзік-үзік таңбалау сызықтарына тек қайта 
құру кезінде ғана кіруге рұқсат етіледі. 

8. Реверсивті қозғалысы бар жолға бұрылған кезде жүргізуші көлік 
құралын жолдардың жүру бөліктерінің қиылысынан шыққан кезде көлік 
құралы шеткі оң жолақты алатындай етіп жүргізеді. Жүргізуші осы 
бағыттағы қозғалысқа басқа жолақтар бойынша да рұқсат етілгеніне көз 
жеткізгеннен кейін ғана қайта орналастыруға рұқсат етіледі. 

9. Көлік құралдарының жол жиектерімен, тротуарлармен және жаяу 
жүргіншілер жолдарымен (Қағидалардың 12 - бөлімінің 1-тармағында және 
24-бөлімінің 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда), ал елді 
мекендерде-бұдан басқа, жолдың жүру бөлігінен тыс жүруіне жол 
берілмейді. Жол-пайдалану және коммуналдық қызметтер машиналарының 
қозғалысына, сондай-ақ басқа да кіру мүмкіндіктері болмаған кезде тікелей 
жол жиектерінде, тротуарларда немесе жаяу жүргіншілер жолдарында 
орналасқан объектілерге жүк тасымалдайтын көлік құралдарының ең қысқа 
жолмен өтуіне жол беріледі. Бұл ретте қозғалыс қауіпсіздігі қамтамасыз 
етілуге тиіс. 

10. Жүргізуші қозғалыс жылдамдығына байланысты соқтығысуды 
болдырмайтын алда келе жатқан көлік құралына дейінгі қашықтықты, 
сондай-ақ қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қажетті бүйірлік 
аралықты сақтайды. 

11. Екі жолағы бар екі жақты қозғалысы бар жолдардағы елді 
мекендерден тыс жерлерде жылдамдықты шектеу белгіленген көлік 
құралдарының, сондай-ақ ұзындығы жеті метрден асатын көлік 
құралдарының (көлік құралдары құрамының) жүргізушілері өздерінің және 
алда келе жатқан көлік құралдарының арасында оларды басып озатын көлік 
құралдары кедергісіз олар бұрын алып жүрген жолаққа ауыса алатындай 
арақашықтықты ұстап тұрады. Егер жүргізуші басып озуды орындауға 
дайындалса, сондай-ақ қарқынды қозғалыс кезінде және ұйымдасқан көлік 
колоннасында қозғалыс кезінде бұл талап қолданылмайды. 

12. Екі жақты қозғалысы бар жолдарда бөлу жолағы болмаған кезде 
жолдың жүру бөлігінің ортасында орналасқан қауіпсіздік аралдары, тумбалар 
және жол құрылыстарының элементтері (көпірлер, жолөткел тіректері және 
сол сияқтылар), егер белгілер мен таңбалар өзгеше белгілемесе, жүргізуші оң 
жақтан айналып өтеді. 

 
2.2.8 Көлік құралдарының аялдауы және тұрағы 
1. Көлік құралдарының аялдауына және тоқтап тұруына жолдың оң 

жағында жол жиегінде, ал ол болмаған кезде - жолдың жүру бөлігінде, оның 
шетінде жол беріледі. 

Елді мекендерде жолдың сол жағында аялдауға және тоқтап тұруға бір 
қозғалыс жолағы бар жолдарда әрбір бағыт үшін ортасында трамвай 
жолдары жоқ және бір жақты қозғалысы бар жолдарда (рұқсат етілген ең 
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жоғары массасы 3,5 т-дан асатын жүк автомобильдеріне бір жақты қозғалысы 
бар жолдардың сол жағында тек тиеу немесе түсіру үшін аялдауға жол 
беріледі) рұқсат етіледі. 

2. Конфигурациясы (жолдың жүру бөлігін жергілікті кеңейту) көлік 
құралдарының өзгеше орналасуына жол беретін орындарды қоспағанда, 
көлік құралын жолдың жүру бөлігіне жолдың жүру бөлігінің шетіне 
параллель бір қатарға қоюға рұқсат етіледі. Бүйір тіркемесі жоқ екі 
дөңгелекті көлік құралдарын екі қатарға қоюға жол беріледі. 

Жолдың жүру бөлігімен шектесетін, оған толық немесе ішінара кіретін 
тротуардың шетінде тұруға тек жеңіл автомобильдерге, мотоциклдерге, 
мопедтерге және велосипедтерге, бұл жаяу жүргіншілердің қозғалысына 
кедергі келтірмейтін жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

3. Елді мекеннен тыс жерде ұзақ демалу, түнеу және сол сияқты 
мақсаттарда тұруға осы үшін көзделген алаңдарда немесе жол шегінен тыс 
жерлерде ғана рұқсат етіледі. 

4. Тоқтауға тыйым салынады: 
1) трамвай жолдарына тікелей жақын жерде, егер бұл трамвай 

қозғалысына кедергі келтірсе; 
2) Теміржол өтпелерінде, тоннельдерде; 
3) эстакадаларда, көпірлерде, жол өтпелерінде (егер осы бағытта жүру 

үшін үш жолақтан кем болса) және олардың астында (жолақтардың санына 
қарамастан)); 

4) тоқтап қалған көлік құралы мен тұтас таңбалау сызығы (жолдың жүру 
бөлігінің шетін белгілейтіндерден басқа) немесе жолдың жүру бөлігінің 
қарама-қарсы шеті арасындағы немесе жолдың жүру бөлігінің қарама-қарсы 
шетінде тұрған көлік құралы арасындағы қашықтық, егер бұл көлік 
құралдарының жүруіне кедергі келтірсе, үш метрден кем болатын жерлерде; 

5) жаяу жүргіншілер өтпелерінде және олардың алдында бес метрден 
жақын жерде; 

6) жолдың жүз метрден кем емес бір бағытта көрінуі кезінде қауіпті 
бұрылыстарға және жолдың бойлық бейінінің дөңес сынықтарына жақын 
жолдың жүру бөлігінде; 

7) тұтас таңбалау сызығы немесе бөлу жолағы бар үш жақты 
қиылыстардың (жол қиылыстарының) бүйірден өту жолына қарама-қарсы 
жағын қоспағанда, жолдардың жүру бөліктерінің қиылысында және жолдың 
қиылысатын жүру бөлігінің шетінен отыз метр жақын; аялдама алаңдарында 
және оларға он бес метр жақын, ал олар болмаған кезде - маршруттық көлік 
құралдарының немесе таксилердің аялдама көрсеткішінен он бес метр 
жақын; 

8) көлік құралы басқа жүргізушілерден бағдаршам сигналдарын, жол 
белгілерін жабатын немесе басқа көлік құралдарының жүруіне (кіруіне 
немесе шығуына) мүмкіндік бермейтін немесе басқа көлік құралдары мен 
жаяу жүргіншілердің жүруіне кедергі келтіретін (кептеліс) жерлерде; 

9) гүлзарларда, гүлзарларда, балалар және спорт алаңдарында. 
5. Тұраққа тыйым салынады: 
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жоғары массасы 3,5 т-дан асатын жүк автомобильдеріне бір жақты қозғалысы 
бар жолдардың сол жағында тек тиеу немесе түсіру үшін аялдауға жол 
беріледі) рұқсат етіледі. 

2. Конфигурациясы (жолдың жүру бөлігін жергілікті кеңейту) көлік 
құралдарының өзгеше орналасуына жол беретін орындарды қоспағанда, 
көлік құралын жолдың жүру бөлігіне жолдың жүру бөлігінің шетіне 
параллель бір қатарға қоюға рұқсат етіледі. Бүйір тіркемесі жоқ екі 
дөңгелекті көлік құралдарын екі қатарға қоюға жол беріледі. 

Жолдың жүру бөлігімен шектесетін, оған толық немесе ішінара кіретін 
тротуардың шетінде тұруға тек жеңіл автомобильдерге, мотоциклдерге, 
мопедтерге және велосипедтерге, бұл жаяу жүргіншілердің қозғалысына 
кедергі келтірмейтін жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

3. Елді мекеннен тыс жерде ұзақ демалу, түнеу және сол сияқты 
мақсаттарда тұруға осы үшін көзделген алаңдарда немесе жол шегінен тыс 
жерлерде ғана рұқсат етіледі. 

4. Тоқтауға тыйым салынады: 
1) трамвай жолдарына тікелей жақын жерде, егер бұл трамвай 

қозғалысына кедергі келтірсе; 
2) Теміржол өтпелерінде, тоннельдерде; 
3) эстакадаларда, көпірлерде, жол өтпелерінде (егер осы бағытта жүру 

үшін үш жолақтан кем болса) және олардың астында (жолақтардың санына 
қарамастан)); 

4) тоқтап қалған көлік құралы мен тұтас таңбалау сызығы (жолдың жүру 
бөлігінің шетін белгілейтіндерден басқа) немесе жолдың жүру бөлігінің 
қарама-қарсы шеті арасындағы немесе жолдың жүру бөлігінің қарама-қарсы 
шетінде тұрған көлік құралы арасындағы қашықтық, егер бұл көлік 
құралдарының жүруіне кедергі келтірсе, үш метрден кем болатын жерлерде; 

5) жаяу жүргіншілер өтпелерінде және олардың алдында бес метрден 
жақын жерде; 

6) жолдың жүз метрден кем емес бір бағытта көрінуі кезінде қауіпті 
бұрылыстарға және жолдың бойлық бейінінің дөңес сынықтарына жақын 
жолдың жүру бөлігінде; 

7) тұтас таңбалау сызығы немесе бөлу жолағы бар үш жақты 
қиылыстардың (жол қиылыстарының) бүйірден өту жолына қарама-қарсы 
жағын қоспағанда, жолдардың жүру бөліктерінің қиылысында және жолдың 
қиылысатын жүру бөлігінің шетінен отыз метр жақын; аялдама алаңдарында 
және оларға он бес метр жақын, ал олар болмаған кезде - маршруттық көлік 
құралдарының немесе таксилердің аялдама көрсеткішінен он бес метр 
жақын; 

8) көлік құралы басқа жүргізушілерден бағдаршам сигналдарын, жол 
белгілерін жабатын немесе басқа көлік құралдарының жүруіне (кіруіне 
немесе шығуына) мүмкіндік бермейтін немесе басқа көлік құралдары мен 
жаяу жүргіншілердің жүруіне кедергі келтіретін (кептеліс) жерлерде; 

9) гүлзарларда, гүлзарларда, балалар және спорт алаңдарында. 
5. Тұраққа тыйым салынады: 

 
 

1) тоқтауға тыйым салынған орындарда; 
2) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес  
3) эстакадаларда, көпірлерде, жол өтпелерінде; 
4) елді мекендерден тыс жерлерде 2.1 белгісімен белгіленген жолдардың 

жүру бөлігінде; 
5) темір жол өтпелерінен елу метр жақын жерде; 
6) елді мекендерде қозғалтқышы жұмыс істейтін механикалық көлік 

құралдары, егер бұл тұрғындарға қолайсыздық туғызса; 
7) гүлзарларда, гүлзарларда, балалар және спорт алаңдарында. 
6. Тоқтауға тыйым салынған орындарда амалсыздан аялдау кезінде 

жүргізуші көлік құралын осы орындардан шығару үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдайды. 

7. Бұл қозғалысқа басқа қатысушылар үшін кедергі немесе қауіп 
тудырмайтынына көз жеткізбей, көлік құралының есіктерін ашуға, оларды 
ашық қалдыруға немесе жолдың жүру бөлігіне шығуға тыйым салынады. 

 
2.2.9 Жол қозғалысын реттеу 
Жол қозғалысын реттеу жол белгілерінің, жол таңбаларының, жол 

жабдықтарының, бағдаршамдардың көмегімен, сондай-ақ реттеушілердің 
көмегімен жүзеге асырылады. 

Жол белгілері жол белгілеулерінен артықшылығы бар және тұрақты, 
уақытша және ауыспалы ақпаратпен болуы мүмкін. 

Уақытша жол белгілері тасымалданатын құрылғыларға, жол 
жабдықтарына орналастырылады немесе сары түсті фоны бар қалқанға 
бекітіледі және тұрақты жол белгілерінің алдында артықшылығы болады. 

Жол белгілері осы Ережелерге сәйкес қолданылады және ұлттық 
стандарттың талаптарына сәйкес келуі керек. 

Жол белгілері жол қозғалысына қатысушыларға тәуліктің жарық кезінде 
де, қараңғы уақытында да анық көрінетіндей етіп орналастырылуы тиіс. Бұл 
ретте жол белгілері жол жүрісіне қатысушылардан қандай да бір 
кедергілермен толық немесе ішінара жабылмауы тиіс. 

Жол белгілері қозғалыс бағытында кемінде 100 м қашықтықта көрінуі 
және жүру бөлігінің деңгейінен кемінде 6 м биіктікте орналасуы тиіс. 

Жол белгілері жол бойында қозғалыс бағытына сәйкес келетін жағына 
орнатылады. Жол белгілерін қабылдауды жақсарту үшін оларды жолдың 
үстіне қоюға болады. Егер жолда бір бағытта жүру үшін біреуден көп жолақ 
болса, тиісті бағыттағы жол бойында орнатылған жол белгісі бөлу 
жолағында, жүру бөлігінің үстінде немесе жолдың қарсы жағында 
қайталанады (қарсы бағытта жүру үшін екіден көп емес жолақ болған 
жағдайда) 

Жол белгілері олар беретін ақпаратты Ол арналған қозғалысқа 
қатысушылар қабылдай алатындай етіп орналастырылады. 

Реттеушінің сигналдары бағдаршам сигналдары мен жол белгілерінің 
талаптары алдында артықшылыққа ие және орындау үшін міндетті болып 
табылады. 
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Сары жыпылықтайтын бағдаршамдардан басқа бағдаршам 
сигналдарының басымдық жол белгілеріне қарағанда артықшылығы бар. 

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер, егер олар бағдаршам 
сигналдарына, жол белгілері мен белгілеу талаптарына қайшы келсе де, 
реттеушінің қосымша талаптарын орындауға тиіс. 

Жол белгілері топтарға бөлінеді:  
Жол белгілері көлденең және тік болып бөлінеді және жеке немесе жол 

белгілерімен бірге қолданылады, олардың талаптары баса көрсетіледі немесе 
нақтыланады. 

Көлденең жол белгілері белгілі бір қозғалыс режимі мен тәртібін 
белгілейді. Жүріс бөлігіне немесе жиектастың жоғарғы жағына сызықтар, 
бағыттамалар, жазулар, символдар және т.б. түрінде бояумен немесе осы 
Қағидалардың 34.1-тармағына сәйкес тиісті түсті өзге де материалдармен 
салынады.  

Жол құрылыстарында және жол жабдықтарының элементтерінде АҚ 
және қара түсті жолақтар түріндегі тік таңбалар көру бағдарына арналған.  

Жол таңбасы осы Ережеге сәйкес қолданылады және ұлттық 
стандарттың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Жол таңбасы жол жүрісіне қатысушыларға тәуліктің жарық мезгілінде 
де, қараңғы уақытында да қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
қашықтықта көрінуі тиіс. Жол қозғалысына қатысушылардың жол 
таңбаларын (қар, балшық және т.б.) немесе жол таңбаларын қалпына келтіру 
мүмкін болмайтын жол учаскелерінде күтіп ұстауға сәйкес жол белгілері 
орнатылады. 

   ескерту белгілері. Жүргізушілерді жолдың қауіпті учаскесіне 
жақындағаны және қауіптің сипаты туралы хабардар етеді. Осы учаске 
бойынша қозғалыс кезінде қауіпсіз жүру үшін шаралар қабылдау 
қажет; 

   басымдық белгілері. Жол қиылыстарынан, жолдың жүру бөліктері мен 
тар учаскелерінен өту кезектілігін белгілейді; 

   тыйым салу белгілері. Енгізеді немесе оларды жояды белгілі бір 
шектеулер қозғалысы; 

   рецепт белгілері. Қозғалыстың міндетті бағыттарын көрсетеді немесе 
қатысушылардың кейбір санаттарына жүріс бөлігі немесе оның 
жекелеген учаскелері бойынша жүруге рұқсат береді, сондай-ақ кейбір 
шектеулерді енгізеді немесе алып тастайды; 

   ақпараттық-нұсқағыш белгілер. Қозғалыстың белгілі бір режимін 
енгізеді немесе жояды, сондай-ақ жол қозғалысына қатысушыларды 
елді мекендердің, әртүрлі объектілердің, арнайы ережелер 
қолданылатын аумақтардың орналасуы туралы хабардар етеді; 

   қызмет белгілері. Жол қозғалысына қатысушыларды қызмет көрсету 
объектілерінің орналасуы туралы хабардар етеді; 

   жол белгілеріне белгілер. Олар орнатылған белгілердің әрекетін 
нақтылайды немесе шектейді. 
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Жол жабдығы жол жүрісін реттеудің қосалқы құралы ретінде 
қолданылады. 

Оған мыналар жатады: 
a) жолдарды салу, реконструкциялау және жөндеу орындарындағы 

қоршаулар мен жарық сигнал беру жабдығы; 
б) бөлгіш жолақтарда немесе қауіпсіздік аралдарында орнатылатын 

ескертетін жарық дөңгелек тумбалар; 
в) жеткіліксіз көріну жағдайларында жол жиектерінің сыртқы жиегінің 

көрінуін және қауіпті кедергілерді қамтамасыз етуге арналған бағыттаушы 
бағаналар. Олар тік таңбамен белгіленеді және жарық қайтарғыштармен 
жабдықталуы керек: оң жақта-қызыл, сол жақта — ақ; 

г) жол қиылысынан өтіп бара жатқан көлік құралдарының 
жүргізушілеріне шолуды кеңейтуге арналған дөңес айналар немесе шолуы 
жеткіліксіз басқа да қауіпті орын; 

д) көпірлердегі, өтпе жолдардағы, эстакадалардағы, үйінділердегі және 
жолдардың басқа да қауіпті учаскелеріндегі Жол қоршаулары; 

е) өту үшін қауіпті орындардағы жаяу жүргіншілер қоршаулары; 
ж) жүргізушілердің жүріс бөлігінде көру қабілетін жақсартуға арналған 

жол белгілегіш ендірмелер; 
з) көлік құралдарының жылдамдығын мәжбүрлеп төмендету 

құрылғылары; 
и) жолдардың қауіпті учаскелерінде жол жүрісіне қатысушылардың 

назарын арттыруға арналған Шу жолақтары 
Бағдаршамдар көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысын 

реттеуге арналған, тігінен немесе көлденеңінен орналастырылған жасыл, 
сары, қызыл және ай-ақ түсті жарық сигналдары бар. Бағдаршам сигналдары 
тұтас немесе контурлы бағыттамамен (бағыттамалармен), жаяу жүргіншінің 
X-тәрізді сұлбасымен белгіленуі мүмкін. 

Сигналдар тік орналасқан бағдаршамның қызыл сигналының 
деңгейінде оған жасыл түсті жебе салынған ақ түсті тақтайша орнатылуы 
мүмкін. 

Сигналдар тік орналасқан бағдаршамдарда сигнал қызыл — 
жоғарыдан, жасыл — төменнен, ал көлденеңінен: қызыл — сол жақтан, 
жасыл — оң жақтан. 

 Сигналдар тік орналасқан бағдаршамдарда жасыл түсті сигнал 
деңгейінде орналасқан жасыл бағыттама (бағыттама) түріндегі сигналдары 
бар бір немесе екі қосымша секция болуы мүмкін. 
Бағдаршам сигналдарының мынадай мәндері бар: 
 
        a) жасыл қозғалысқа мүмкіндік береді; 
          б) қара фонда көрсеткі (көрсеткі) түріндегі жасыл көрсетілген бағытта 
(бағыттарда) қозғалысқа мүмкіндік береді. Бағдаршамның қосымша 
секциясында жасыл бағыттауыш (бағыттамалар) түріндегі сигнал да осындай 
мәнге ие. 
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Солға бұрылуға мүмкіндік беретін бағыттауыш түріндегі Сигнал, егер оған 
жол белгілерімен тыйым салынбаған болса, кері бұрылуға да рұқсат етеді. 
Бағдаршамның жасыл сигналымен бірге қосылған қосымша (қосымша) 
секциядағы жасыл бағыттауыш (бағыттамалар) түріндегі Сигнал жүргізушіге 
басқа бағыттардан келе жатқан көлік құралдарының алдында бағыттамамен 
(бағыттамалармен) көрсетілген қозғалыс бағытында (бағыттарында) 
артықшылығы бар екенін хабарлайды; 
        в) жасыл жыпылықтау қозғалысқа мүмкіндік береді, бірақ жақында 
қозғалысқа тыйым салатын сигнал қосылатындығын хабарлайды. 
Жүргізушілерді жасыл түсті сигналдың жануының соңына дейін қалған 
уақыт туралы хабардар ету үшін (секундтарда) цифрлық табло қолданылуы 
мүмкін; 
        г) негізгі Жасыл сигналға түсірілген Қара контурлы бағыттауыш 
(бағыттамалар) жүргізушілерді бағдаршамның қосымша секциясының бар 
екендігі туралы хабардар етеді және қосымша секция сигналына қарағанда 
қозғалыстың өзге де рұқсат етілген бағыттарын көрсетеді; 
        д) сары-қозғалысқа тыйым салады және алдағы сигналдардың өзгеруі 
туралы ескертеді; 
        е) сары жыпылықтайтын сигнал немесе екі сары жыпылықтайтын сигнал 
қозғалысқа мүмкіндік береді және қауіпті реттелмейтін қиылыстың немесе 
жаяу жүргіншілер өткелінің болуы туралы хабарлайды; 
       ж) қызыл сигнал, оның ішінде жыпылықтайтын немесе екі қызыл 
жыпылықтайтын сигнал қозғалысқа тыйым салады. 
Қосымша (қосымша) секциядағы жасыл бағыттама (бағыттамалар) түріндегі 
Сигнал бағдаршамның сары немесе қызыл сигналымен бірге жүргізушіге 
басқа бағыттардан келе жатқан көлік құралдары кедергісіз өтіп кеткен 
жағдайда көрсетілген бағытта қозғалысқа рұқсат етілетіні туралы 
хабарлайды; 
Сигналдар тік орналасқан бағдаршамның қызыл сигналы деңгейінде 
орнатылған тақтайшадағы жасыл түсті бағыттама бағдаршамның қызыл 
сигналы қосылған кезде оның басқа қатысушыларына қозғалыс кезінде 
артықшылық берілген жағдайда қозғалыстың шеткі оң жолағынан (немесе 
бір жақты қозғалысы бар жолдардағы қозғалыстың шеткі сол жақ 
жолағынан) көрсетілген бағытта қозғалысқа рұқсат береді, басқа бағыттардан 
бағдаршамның қозғалысына рұқсат беретін сигналға ауысады.; 
        з) қызыл және сары сигналдардың тіркесімі қозғалысқа тыйым салады 
және жасыл сигналдың кейінгі қосылуы туралы хабарлайды; 
        и) қызыл және сары сигналдардағы қара контурлы көрсеткілер бұл 
сигналдардың мәндерін өзгертпейді және жасыл сигналда рұқсат етілген 
қозғалыс бағыттары туралы хабарлайды; 
        к) қосымша секцияның өшірілген сигналы оның бағыттамасымен 
(бағыттамаларымен) көрсетілген бағытта қозғалуға тыйым салады. 
 
Қозғалыс бағыты қарама-қарсы бағытқа өзгеруі мүмкін көшелерде, жолдарда 
немесе жүру бөлігінің жолақтары бойынша көлік құралдарының қозғалысын 
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Солға бұрылуға мүмкіндік беретін бағыттауыш түріндегі Сигнал, егер оған 
жол белгілерімен тыйым салынбаған болса, кері бұрылуға да рұқсат етеді. 
Бағдаршамның жасыл сигналымен бірге қосылған қосымша (қосымша) 
секциядағы жасыл бағыттауыш (бағыттамалар) түріндегі Сигнал жүргізушіге 
басқа бағыттардан келе жатқан көлік құралдарының алдында бағыттамамен 
(бағыттамалармен) көрсетілген қозғалыс бағытында (бағыттарында) 
артықшылығы бар екенін хабарлайды; 
        в) жасыл жыпылықтау қозғалысқа мүмкіндік береді, бірақ жақында 
қозғалысқа тыйым салатын сигнал қосылатындығын хабарлайды. 
Жүргізушілерді жасыл түсті сигналдың жануының соңына дейін қалған 
уақыт туралы хабардар ету үшін (секундтарда) цифрлық табло қолданылуы 
мүмкін; 
        г) негізгі Жасыл сигналға түсірілген Қара контурлы бағыттауыш 
(бағыттамалар) жүргізушілерді бағдаршамның қосымша секциясының бар 
екендігі туралы хабардар етеді және қосымша секция сигналына қарағанда 
қозғалыстың өзге де рұқсат етілген бағыттарын көрсетеді; 
        д) сары-қозғалысқа тыйым салады және алдағы сигналдардың өзгеруі 
туралы ескертеді; 
        е) сары жыпылықтайтын сигнал немесе екі сары жыпылықтайтын сигнал 
қозғалысқа мүмкіндік береді және қауіпті реттелмейтін қиылыстың немесе 
жаяу жүргіншілер өткелінің болуы туралы хабарлайды; 
       ж) қызыл сигнал, оның ішінде жыпылықтайтын немесе екі қызыл 
жыпылықтайтын сигнал қозғалысқа тыйым салады. 
Қосымша (қосымша) секциядағы жасыл бағыттама (бағыттамалар) түріндегі 
Сигнал бағдаршамның сары немесе қызыл сигналымен бірге жүргізушіге 
басқа бағыттардан келе жатқан көлік құралдары кедергісіз өтіп кеткен 
жағдайда көрсетілген бағытта қозғалысқа рұқсат етілетіні туралы 
хабарлайды; 
Сигналдар тік орналасқан бағдаршамның қызыл сигналы деңгейінде 
орнатылған тақтайшадағы жасыл түсті бағыттама бағдаршамның қызыл 
сигналы қосылған кезде оның басқа қатысушыларына қозғалыс кезінде 
артықшылық берілген жағдайда қозғалыстың шеткі оң жолағынан (немесе 
бір жақты қозғалысы бар жолдардағы қозғалыстың шеткі сол жақ 
жолағынан) көрсетілген бағытта қозғалысқа рұқсат береді, басқа бағыттардан 
бағдаршамның қозғалысына рұқсат беретін сигналға ауысады.; 
        з) қызыл және сары сигналдардың тіркесімі қозғалысқа тыйым салады 
және жасыл сигналдың кейінгі қосылуы туралы хабарлайды; 
        и) қызыл және сары сигналдардағы қара контурлы көрсеткілер бұл 
сигналдардың мәндерін өзгертпейді және жасыл сигналда рұқсат етілген 
қозғалыс бағыттары туралы хабарлайды; 
        к) қосымша секцияның өшірілген сигналы оның бағыттамасымен 
(бағыттамаларымен) көрсетілген бағытта қозғалуға тыйым салады. 
 
Қозғалыс бағыты қарама-қарсы бағытқа өзгеруі мүмкін көшелерде, жолдарда 
немесе жүру бөлігінің жолақтары бойынша көлік құралдарының қозғалысын 

 
 

реттеу үшін қызыл X-тәрізді және жасыл сигналы бар реверсивті 
бағдаршамдар қолданылады төмен бағытталған көрсеткі түріндегі сигнал. 
Бұл сигналдар олар орналасқан жолақ бойынша қозғалысқа тыйым салады 
немесе рұқсат етеді. 

Реверсивті бағдаршамның негізгі сигналдары диагональ бойынша оңға 
қарай еңкейтілген бағыттама түріндегі сары сигналмен толықтырылуы 
мүмкін, оны қосу екі жағынан да жол таңбасымен белгіленген жолақ 
бойынша қозғалысқа тыйым салады 1.9 және реверсивті бағдаршам 
сигналының өзгергені туралы және оң жағынан қозғалыс жолағына қайта 
орналасу қажеттігі туралы хабарлайды.  

1.9 жол белгісімен екі жағынан белгіленген жолақтың үстінде 
орналасқан реверсивті бағдаршамның сигналдары өшірілген кезде осы 
жолаққа кіруге тыйым салынады 

Трамвайлардың қозғалысын реттеу үшін "Т"әрпі түрінде орналасқан Ақ-
ай түсті төрт сигналы бар бағдаршамдар қолданылуы мүмкін. 

Төменгі сигнал бір уақытта және бір немесе бірнеше жоғарғы сигнал 
қосылған кезде ғана рұқсат етіледі, олардың сол жағы солға, орта — тікелей, 
оң жақ — оңға жүруге мүмкіндік береді. Егер тек үш жоғарғы сигнал 
қосылса-қозғалысқа тыйым салынады. 

Трамвай бағдаршамдары ажыратылған немесе ақаулы болған жағдайда 
трамвай жүргізушілері қызыл, сары және жасыл түсті жарық сигналдары бар 
бағдаршамдардың талаптарын басшылыққа алуы тиіс. 

 Темір жол өтпелеріндегі қозғалысты реттеу үшін мынадай мәндері бар 
екі қызыл немесе бір ақ-ай және екі қызыл бағдаршамдар пайдаланылады: 

a) жыпылықтайтын қызыл сигналдар көлік құралдарының қозғалыс 
арқылы жүруіне тыйым салады; 

б) жыпылықтайтын ақ-ай сигналы дабылдың жарамды екенін және көлік 
құралдарының қозғалысына тыйым салмайтынын көрсетеді. 

Темір жол өтпелерінде бағдаршамның тыйым салатын сигналымен бір 
мезгілде дыбыстық сигнал қосылуы мүмкін, ол жол жүрісіне қатысушыларды 
өткел арқылы қозғалысқа тыйым салынғаны туралы қосымша хабардар етеді. 

Егер бағдаршам сигналы жаяу жүргіншінің сұлбасы түрінде болса, оның 
әрекеті жаяу жүргіншілерге ғана қолданылады, бұл ретте жасыл сигнал 
қозғалысқа рұқсат етеді, қызыл сигнал тыйым салады. 

Зағип жаяу жүргіншілер үшін жаяу жүргіншілердің жүруіне мүмкіндік 
беретін дыбыстық сигнал қосылуы мүмкін. 

Реттеушінің сигналдары. Реттеушінің сигналдары оның корпусының 
жағдайы, сондай-ақ қол қимылдары, соның ішінде таяқшасы немесе қызыл 
жарық қайтарғышы бар дискісі бар, олар мынадай мағынаға ие:  

а) қолдар екі жаққа созылған, түсірілген немесе оң қол кеуденің алдында 
бүгілген (31-сурет): 
 сол және оң жағында — трамвайдың тікелей, рельсті емес көліктерге — 

тікелей және оңға өтуіне рұқсат етіледі; жаяу жүргіншілерге жолды 
реттеушінің артында және кеудесінің алдында өтуге рұқсат етіледі; 
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 кеуде және артқы жағынан-барлық көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынады; 
 

 
 
31 сурет - Қолдар екі жаққа созылған, түсірілген немесе оң қол кеуде 

алдында бүгілген 
б) оң қол алға созылған (32-сурет): 
 сол жақта-трамвайға солға, рельсті емес көліктерге-барлық бағытта 

жүруге рұқсат етіледі; жаяу жүргіншілерге жолды реттеушінің артына 
өтуге рұқсат етіледі; 

 кеуде жағында-барлық көлік құралдарына тек оңға қарай жүруге рұқсат 
етіледі;  

 оң жағынан және артқы жағынан-барлық көлік құралдарының 
қозғалысына тыйым салынады; жаяу жүргіншілерге жүріс бөлігін 
реттеушінің арқасынан өтуге рұқсат етіледі; 
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 кеуде және артқы жағынан-барлық көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынады; 
 

 
 
31 сурет - Қолдар екі жаққа созылған, түсірілген немесе оң қол кеуде 

алдында бүгілген 
б) оң қол алға созылған (32-сурет): 
 сол жақта-трамвайға солға, рельсті емес көліктерге-барлық бағытта 

жүруге рұқсат етіледі; жаяу жүргіншілерге жолды реттеушінің артына 
өтуге рұқсат етіледі; 

 кеуде жағында-барлық көлік құралдарына тек оңға қарай жүруге рұқсат 
етіледі;  

 оң жағынан және артқы жағынан-барлық көлік құралдарының 
қозғалысына тыйым салынады; жаяу жүргіншілерге жүріс бөлігін 
реттеушінің арқасынан өтуге рұқсат етіледі; 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  
 

32-сурет - Оң қол алға созылған 
 

в) қол жоғары көтерілді (33-сурет): барлық көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің қозғалысына барлық бағытта тыйым салынады. 

 

 
33-сурет - Қол жоғары көтерілді 

 
Таяқшаны полиция қызметкерлері мен жол қозғалысы қауіпсіздігі 

әскери инспекциясы бөлімшелерінің қызметкерлері жол қозғалысын реттеу 
үшін ғана пайдаланады. 

Жол қозғалысына қатысушылардың назарын аудару үшін ысқырықпен 
берілген сигнал қолданылады. 

Реттеуші жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге түсінікті басқа 
сигналдарды бере алады. 

Көлік құралын тоқтату туралы талап полиция қызметкерлерінің 
көмегімен беріледі: 

a) қызыл сигналы немесе жарық шағылыстырғышы бар сигналдық 
диск немесе тиісті көлік құралына және оның одан әрі тоқтайтын 
орнына нұсқайтын қол; 

б) көк және қызыл немесе тек қызыл түсті жарқылдауық маягі және 
(немесе) арнайы дыбыс сигналы іске қосылған; 

в) дауыс зорайтқыш құрылғы; 
г) көлік құралын тоқтату туралы талап белгіленген арнайы табло. 

Жүргізуші тоқтату ережелерін сақтай отырып, көлік құралын 
көрсетілген жерде тоқтатуы керек. 

Бағдаршаммен (реверсивті сигналдан басқа) немесе реттеушімен 
қозғалысқа тыйым салатын сигнал берілген жағдайда жүргізушілер 1.12 жол 
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таңбасының (тоқтату сызығы), 5.62 жол белгісінің алдында , егер олар жоқ 
болса-теміржол өтпесінің алдындағы, бағдаршамның, жаяу жүргіншілер 
өтпесінің алдындағы ең жақын рельстен 10 м жақын емес, ал егер олар жоқ 
болса және өзге де барлық жағдайларда — жаяу жүргіншілердің қозғалысына 
кедергі келтірмей, қиылысатын жүріс бөлігінің алдында тоқтауға тиіс.  

Сары сигнал қосылған немесе реттеуші қолын жоғары көтерген кезде 
көлік құралын осы Қағидалардың 8.10-тармағында көзделген жерде шұғыл 
тежеуге жүгінбей тоқтата алмайтын жүргізушілерге жол жүрісі қауіпсіздігі 
қамтамасыз етілген жағдайда одан әрі қозғалуға рұқсат етіледі.  

Жол белгілерін, жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық құралдарын 
өз бетімен орнатуға, алып тастауға, бүлдіруге немесе жабуға (олардың 
жұмысына араласуға), жол жүрісін реттеудің белгілері мен өзге де 
құрылғылары ретінде қабылдануы мүмкін немесе олардың көрінуін немесе 
тиімділігін нашарлатуы, жол жүрісіне қатысушыларды соқыр етуі, олардың 
назарын аударуы және жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін 
плакаттар, афишалар, жарнамалық жеткізгіштер орналастыруға және 
құрылғылар орнатуға тыйым салынады. 

 
2.2.10 Қиылыстар өткелі 
1. Оңға немесе солға бұрылған кезде жүргізуші жолдың жүру бөлігін 

өзі бұрылатын қозғалыс бағыты бойынша кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге, 
оны велосипед жолымен кесіп өтетін велосипедшілерге, маршруттық көлік 
құралдарына және 5.9. белгісімен белгіленген жолақ бойынша жүріп келе 
жатқан басқа да қоғамдық көлікке жол береді. 

2. Егер көлік құралдарының көлденең бағытта жүруіне кедергі жасай 
отырып, жүргізушіні тоқтатуға мәжбүр ететін кептеліс пайда болса, жол 
қиылысына шығуға немесе жолдардың жүру бөліктерін кесіп өтуге тыйым 
салынады. 

3. Жүргізушіге шолуды шектейтін, ілеспе бағытта қозғалатын көлік 
құралдарының алдын алуға тыйым салынады. 

Егер жол қиылысында немесе оның алдында көлік құралы тоқтап 
қалса, онда көрші жолақтармен жүріп келе жатқан басқа көлік құралдарының 
жүргізушілері оның қауіпсіз болатынына көз жеткізіп, қозғалысты 
жалғастырады. 

4. Қозғалыс кезектілігі бағдаршамның немесе реттеушінің 
сигналдарымен айқындалатын жол қиылысы реттелетін болып саналады. 

Сары жыпылықтайтын сигнал кезінде, бағдаршамдар жұмыс істемей 
тұрған кезде немесе реттеуші болмаған кезде жол қиылысы реттелмейтін 
болып есептеледі және жүргізушілер реттелмейтін жол қиылыстарынан өту 
қағидаларын және жол қиылысында орнатылған басымдық белгілерін 
басшылыққа алады. 

5. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы бойынша солға бұрылған 
немесе кері бұрылған кезде рельссіз көлік құралының жүргізушісі қарама-
қарсы бағыттан тікелей немесе оңға қозғалатын, оның ішінде Қағидалардың 
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таңбасының (тоқтату сызығы), 5.62 жол белгісінің алдында , егер олар жоқ 
болса-теміржол өтпесінің алдындағы, бағдаршамның, жаяу жүргіншілер 
өтпесінің алдындағы ең жақын рельстен 10 м жақын емес, ал егер олар жоқ 
болса және өзге де барлық жағдайларда — жаяу жүргіншілердің қозғалысына 
кедергі келтірмей, қиылысатын жүріс бөлігінің алдында тоқтауға тиіс.  

Сары сигнал қосылған немесе реттеуші қолын жоғары көтерген кезде 
көлік құралын осы Қағидалардың 8.10-тармағында көзделген жерде шұғыл 
тежеуге жүгінбей тоқтата алмайтын жүргізушілерге жол жүрісі қауіпсіздігі 
қамтамасыз етілген жағдайда одан әрі қозғалуға рұқсат етіледі.  

Жол белгілерін, жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық құралдарын 
өз бетімен орнатуға, алып тастауға, бүлдіруге немесе жабуға (олардың 
жұмысына араласуға), жол жүрісін реттеудің белгілері мен өзге де 
құрылғылары ретінде қабылдануы мүмкін немесе олардың көрінуін немесе 
тиімділігін нашарлатуы, жол жүрісіне қатысушыларды соқыр етуі, олардың 
назарын аударуы және жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін 
плакаттар, афишалар, жарнамалық жеткізгіштер орналастыруға және 
құрылғылар орнатуға тыйым салынады. 

 
2.2.10 Қиылыстар өткелі 
1. Оңға немесе солға бұрылған кезде жүргізуші жолдың жүру бөлігін 

өзі бұрылатын қозғалыс бағыты бойынша кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге, 
оны велосипед жолымен кесіп өтетін велосипедшілерге, маршруттық көлік 
құралдарына және 5.9. белгісімен белгіленген жолақ бойынша жүріп келе 
жатқан басқа да қоғамдық көлікке жол береді. 

2. Егер көлік құралдарының көлденең бағытта жүруіне кедергі жасай 
отырып, жүргізушіні тоқтатуға мәжбүр ететін кептеліс пайда болса, жол 
қиылысына шығуға немесе жолдардың жүру бөліктерін кесіп өтуге тыйым 
салынады. 

3. Жүргізушіге шолуды шектейтін, ілеспе бағытта қозғалатын көлік 
құралдарының алдын алуға тыйым салынады. 

Егер жол қиылысында немесе оның алдында көлік құралы тоқтап 
қалса, онда көрші жолақтармен жүріп келе жатқан басқа көлік құралдарының 
жүргізушілері оның қауіпсіз болатынына көз жеткізіп, қозғалысты 
жалғастырады. 

4. Қозғалыс кезектілігі бағдаршамның немесе реттеушінің 
сигналдарымен айқындалатын жол қиылысы реттелетін болып саналады. 

Сары жыпылықтайтын сигнал кезінде, бағдаршамдар жұмыс істемей 
тұрған кезде немесе реттеуші болмаған кезде жол қиылысы реттелмейтін 
болып есептеледі және жүргізушілер реттелмейтін жол қиылыстарынан өту 
қағидаларын және жол қиылысында орнатылған басымдық белгілерін 
басшылыққа алады. 

5. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы бойынша солға бұрылған 
немесе кері бұрылған кезде рельссіз көлік құралының жүргізушісі қарама-
қарсы бағыттан тікелей немесе оңға қозғалатын, оның ішінде Қағидалардың 

 
 

5-бөлімінің 14-тармағына сәйкес жол қиылысына кіретін көлік құралдарына 
жол береді. Трамвай жүргізушілері де осы Ережені басшылыққа алады. 

6. Бағдаршамның сары немесе қызыл сигналымен бір мезгілде 
қосымша секцияға қосылған бағыттама бағытында қозғалыс кезінде 
жүргізуші басқа бағыттардан келе жатқан көлік құралдарына жол береді. 

7. Егер бағдаршамның немесе реттеушінің сигналдары трамвайға және 
рельссіз көлік құралдарына бір мезгілде қозғалысқа рұқсат етсе, онда 
трамвайдың қозғалыс бағытына қарамастан артықшылығы болады. Алайда, 
бағдаршамның қызыл немесе сары сигналымен бір мезгілде қосымша 
секцияға қосылған бағыттама бағытында қозғалыс кезінде трамвай басқа 
бағыттардан келе жатқан көлік құралдарына жол береді. 

8. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы кезінде жол қиылысына 
кірген жүргізуші жол қиылысынан шыға берістегі бағдаршам сигналдарына 
қарамастан белгіленген бағытта шығады. Егер қиылыста жүргізушінің жүру 
жолында орналасқан бағдаршамдардың алдында тоқтау-сызықтары және 
(немесе) 5.33 белгісі болса, жүргізуші әрбір бағдаршамның сигналдарын 
басшылыққа алады. 

9. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы қосылған кезде жүргізуші 
жол қиылысы арқылы қозғалысты аяқтайтын көлік құралдарына және осы 
бағыттағы жолдың жүру бөлігінің өтуін аяқтамаған жаяу жүргіншілерге жол 
береді. 

10. Қозғалыс қосымша секциясы бар бағдаршаммен реттелетін жол 
қиылысында бұрылу жүргізілетін жолақта тұрған жүргізуші, егер оның 
тоқтауы сол жолақпен одан кейін келе жатқан көлік құралына (көлік 
құралдарына) кедергі келтірсе, қосылған бағыттамамен көрсетілген бағытта 
қозғалысты жалғастырады. 

11. Маңызы тең емес жолдардың қиылысында екінші дәрежелі жолмен 
жүріп келе жатқан көлік құралының жүргізушісі олардың одан әрі жүру 
бағытына қарамастан, оның ішінде бұруды жүзеге асыратын басты жолмен 
жақындап келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Бөлу жолағы бар басты 
жолмен жүріп келе жатқан жүргізуші жол қиылысында бұрылуды аяқтаудың 
алдында екінші дәрежелі жол бойынша жол қиылысына жақындап келе 
жатқан көлік құралдары оған жол беретініне көз жеткізеді. 

12. Жол қиылысындағы басты жол бағытын өзгерткен жағдайда, басты 
жолмен жүріп келе жатқан жүргізушілер өзара маңызы бірдей жол 
қиылыстарынан өту ережелерін басшылыққа алады. Осы ережелермен 
басшылыққа алады жүргізушілері, қозғалатын бойынша қосалқы жолдар. 

13. Тең мағыналы жолдардың қиылысында рельссіз көлік құралының 
жүргізушісі оң жаққа жақындаған көлік құралдарына жол береді. Трамвай 
жүргізушілері де осы Ережені басшылыққа алады. 

Мұндай қиылыстарда трамвай оның қозғалыс бағытына қарамастан 
рельссіз көлік құралдарына қарағанда артықшылыққа ие. 

14. Солға бұрылған немесе кері бұрылған кезде рельссіз көлік 
құралының жүргізушісі қарама-қарсы бағыттан тура немесе оңға қарай мәні 
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бірдей жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Трамвай 
жүргізушілері де осы Ережені басшылыққа алады. 

15. Жолда жабынның болуын анықтау мүмкін болмаған жағдайда 
(тәуліктің қараңғы уақыты, кір, қар және тағы сол сияқты) және басымдық 
белгілері болмаған жағдайда жүргізуші екінші кезектегі жолда болу 
қағидатын басшылыққа алады. 

 
2.2.11 Сыртқы жарық аспаптары мен дыбыс сигналдарын 

пайдалану тәртібі 
1. Тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну 

жағдайларында, жолдың жарықтандырылуына қарамастан, сондай-ақ 
тоннельдерде қозғалатын көлік құралында мынадай Жарық аспаптары 
қосылады: 

1) барлық механикалық көлік құралдарында және мопедтерде - 
габариттік оттар мен алыс немесе жақын жарық фаралары, велосипедтерде - 
фаралар немесе фонарлар, ат - арба көліктерінде-фонарлар (олар болған 
кезде); 

2) тіркемелерде және сүйретілетін механикалық көлік құралдарында - 
габариттік оттар пайдаланылады. 

2. Алыс жарық жақынға ауысады: 
1) Егер жол жарықтандырылса, елді мекендерде; 
2) көлік құралына дейін кемінде жүз елу метр қашықтықта қарсы 

разъезд кезінде, сондай-ақ егер қарсы келе жатқан көлік құралының 
жүргізушісі фар жарығын мезгіл-мезгіл ауыстырып қосып отыру қажеттігін 
көрсетсе, одан да көп болған кезде; 

3) кез келген басқа жағдайларда қарсы және ілеспе көлік құралдарының 
жүргізушілерін шағылыстыру мүмкіндігін болдырмау үшін жол беріледі. 

Көз қарықтырған кезде жүргізуші апаттық жарық сигнализациясын 
қосады және қозғалыс жолағын өзгертпей тоқтайды. 

3. Тәуліктің қараңғы уақытында жолдардың жарықтандырылмаған 
учаскелерінде, сондай-ақ көлік құралында жеткіліксіз көріну жағдайларында 
аялдаған және тұрған кезде габариттік оттар қосылады. Жеткіліксіз көріну 
жағдайында габариттік оттарға қосымша жақын жарық фаралары, тұманға 
қарсы фаралар және артқы тұманға қарсы шамдар қосылуы мүмкін. 

Габариттік оттар бұзылған жағдайда көлік құралы жолдан тыс жерге 
шығарылады, ал егер бұл мүмкін болмаса, көлік құралы осы Қағидалардың 7-
бөлімі 1 және 2-тармақтарының талаптарына сәйкес белгіленеді. 

4. Техникалық регламентке сәйкес М2, М3, N2, N3, О2, О3, О4 
санаттарындағы көлік құралдарының бүйір және артқы жақтарының 
контурлары, жабық аумақтарда пайдаланылатын және жалпы 
пайдаланымдағы жолдарда пайдалануға жатпайтын технологиялық көлікті, 
сондай-ақ осы шаруашылықтардың ішінде пайдаланылатын шаруа және 
фермер қожалықтарының автокөліктерін қоспағанда, ҚР СТ ГОСТ Р 51253 
және ҚР СТ ГОСТ Р 41.104 сәйкес жарық қайтарғыш материалмен 
таңбаланады. 
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бірдей жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Трамвай 
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жүргізушісі фар жарығын мезгіл-мезгіл ауыстырып қосып отыру қажеттігін 
көрсетсе, одан да көп болған кезде; 
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жағдайында габариттік оттарға қосымша жақын жарық фаралары, тұманға 
қарсы фаралар және артқы тұманға қарсы шамдар қосылуы мүмкін. 
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таңбаланады. 

 
 

5. Тұманға қарсы шамдарды қолдануға болады: 
1) жеке, сондай-ақ фаралардың жақын немесе алыс жарығымен 

жеткіліксіз көріну жағдайларында; 
2) қараңғы уақытта жолдардың жарықтандырылмаған учаскелерінде 

фаралардың жақын немесе алыс жарығымен бірге; 
3) осы бөлімнің 7-тармағында көзделген шарттарда фаралардың жақын 

жарығының орнына. 
6. Тұманға қарсы фаралар алыс және (немесе) жақын жарық 

фараларының қосылғанына қарамастан, габариттік оттар қосылған кезде 
қосылады. 

7. Тәуліктің жарық уақытында барлық қозғалатын көлік құралдарында 
оларды белгілеу мақсатында жақын жарық фаралары немесе күндізгі жүріс 
оттары қосылады. 

8. Фара-прожекторды және фара-іздеушіні қарсы келе жатқан көлік 
құралдары болмаған кезде елді мекендерден тыс жерлерде ғана пайдалануға 
рұқсат етіледі. Елді мекендерде мұндай шамдарды қызметтік тапсырманы 
орындау кезінде жедел және арнайы қызметтердің көлік құралдарының 
жүргізушілері ғана пайдалана алады. 

9. Артқы тұманға қарсы шамдар жеткіліксіз көріну жағдайларында ғана 
қолданылады. Артқы тұманға қарсы шамдар тоқтау сигналдарына 
қосылмайды. 

10. "Автопойызд" деген тану белгісі автопойыз қозғалған кезде, ал 
тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайларында, бұдан 
басқа, оның тоқтаған немесе тұрған уақытында да қосылады. 

11. Жолдарды салу, жөндеу немесе күтіп-ұстау, бүлінген, ақаулы және 
өзге де көлік құралдарын тиеу және тасымалдау жөніндегі жұмыстарды 
орындау кезінде көлік құралдарына; ауыр салмақты, ірі көлемді жүктерді 
тасымалдауды жүзеге асыру кезінде көлік құралдарына; ауыр салмақты, ірі 
көлемді және қауіпті жүктерді тасымалдауға ілесіп жүретін көлік 
құралдарына; ұйымдасқан балалар топтарын тасымалдауға арналған 
автобустарға; күзетілетін объектілерге санкцияланбаған кіруге шығу кезінде 
жеке күзет ұйымдарының жедел ден қою ұтқыр топтарының көлік 
құралдарына; жолдарда қызмет өткеру құндылықтарды инкассациялау үшін 
маршрутқа шығу кезінде инкассация қызметтерінің мамандандырылған көлік 
құралдары; ұйымдасқан велосипедшілер тобымен бірге жүретін көлік 
құралдары арқылы жүзеге асырылады. 

12. Дыбыстық сигналдар тек қана қолданылады: 
1) елді мекендерден тыс жерлерде басып озу ниеті туралы басқа 

жүргізушілерді ескерту үшін; 
2) бұл жол-көлік оқиғасының алдын алу үшін қажет болған 

жағдайларда жүргізіледі. 
13. Басып озу туралы ескерту үшін, сондай - ақ Қағидалардың 9-

бөлімінің 4-тармағында көзделген жағдайларда жарық сигналы беріледі, ол 
тәуліктің жарық уақытында фаралардың жарығын мезгіл-мезгіл қысқа 
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мерзімге қосуды және сөндіруді, ал тәуліктің қараңғы уақытында-фарларды 
жақын жарықтан алыс жарыққа бірнеше рет ауыстырып қосуды білдіреді. 

 
2.2.12 Көлік құралдарын сүйрету 
1. Тіркеп сүйреу тіркемені қолдану арқылы немесе көлік құралының 

алдыңғы бөлігін тіркеп сүйрейтін көлік құралының арнайы тірек 
құрылғысына ілу арқылы немесе оны тіркеп сүйрейтін көлік құралының 
платформасына ішінара тиеу арқылы жүзеге асырылады. 

2. Қатты немесе икемді тіркемеде тіркеп сүйреу, қатты тіркеменің 
конструкциясы тік сызықты қозғалыс кезінде тіркеп сүйретілетін көлік 
құралының тіркеп сүйретушінің траекториясы бойынша жүруін қамтамасыз 
ететін жағдайларды қоспағанда, тіркеп сүйретілетін көлік құралының 
рульінде жүргізуші болған кезде ғана жүзеге асырылуға тиіс. 

3. Иілгіш тіркемемен сүйреу кезінде сүйретуші және сүйретілетін көлік 
құралдары арасындағы қашықтық төрт-алты метр шегінде, ал қатты 
тіркемемен сүйреу кезінде - төрт метрден аспайтындай етіп қамтамасыз 
етіледі. Байланыстырушы буындар негізгі ережелердің тиісінше 12 және 13-
тармақтарының талаптарын қанағаттандыруы тиіс. 

4. Икемді немесе қатты тіркеумен сүйреткен кезде сүйретілетін 
автобуста (троллейбуста) және сүйретілетін жүк автомобилінің шанағында 
жолаушылардың болуына, ал ілу немесе ішінара тиеу арқылы сүйреткен 
кезде - сүйретілетін көлік құралының кабинасында немесе шанағында, 
сондай-ақ сүйретілетін көлік құралының шанағында жолаушылардың 
болуына тыйым салынады. 

5. Сүйретуге тыйым салынады: 
1) рульдік басқаруы жұмыс істемейтін көлік құралын (іліп қою немесе 

ішінара тиеу әдісімен сүйретуге жол беріледі); 
2) екі және одан да көп көлік құралы; 
3) егер оның нақты массасы сүйрейтін көлік құралының нақты 

массасының жартысынан асатын болса, жұмыс істемейтін тежеу жүйесі бар 
көлік құралын пайдалануға жол берілмейді. Нақты салмағы аз болған кезде 
мұндай көлік құралын тек қатты тіркемеде немесе ішінара тиеу әдісімен 
сүйретуге жол беріледі; 

4) бүйір тіркемесі жоқ мотоциклмен, сондай-ақ осындай мотоциклмен; 
5) көктайғақта иілгіш тіркемеде. 
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мерзімге қосуды және сөндіруді, ал тәуліктің қараңғы уақытында-фарларды 
жақын жарықтан алыс жарыққа бірнеше рет ауыстырып қосуды білдіреді. 

 
2.2.12 Көлік құралдарын сүйрету 
1. Тіркеп сүйреу тіркемені қолдану арқылы немесе көлік құралының 

алдыңғы бөлігін тіркеп сүйрейтін көлік құралының арнайы тірек 
құрылғысына ілу арқылы немесе оны тіркеп сүйрейтін көлік құралының 
платформасына ішінара тиеу арқылы жүзеге асырылады. 

2. Қатты немесе икемді тіркемеде тіркеп сүйреу, қатты тіркеменің 
конструкциясы тік сызықты қозғалыс кезінде тіркеп сүйретілетін көлік 
құралының тіркеп сүйретушінің траекториясы бойынша жүруін қамтамасыз 
ететін жағдайларды қоспағанда, тіркеп сүйретілетін көлік құралының 
рульінде жүргізуші болған кезде ғана жүзеге асырылуға тиіс. 

3. Иілгіш тіркемемен сүйреу кезінде сүйретуші және сүйретілетін көлік 
құралдары арасындағы қашықтық төрт-алты метр шегінде, ал қатты 
тіркемемен сүйреу кезінде - төрт метрден аспайтындай етіп қамтамасыз 
етіледі. Байланыстырушы буындар негізгі ережелердің тиісінше 12 және 13-
тармақтарының талаптарын қанағаттандыруы тиіс. 

4. Икемді немесе қатты тіркеумен сүйреткен кезде сүйретілетін 
автобуста (троллейбуста) және сүйретілетін жүк автомобилінің шанағында 
жолаушылардың болуына, ал ілу немесе ішінара тиеу арқылы сүйреткен 
кезде - сүйретілетін көлік құралының кабинасында немесе шанағында, 
сондай-ақ сүйретілетін көлік құралының шанағында жолаушылардың 
болуына тыйым салынады. 

5. Сүйретуге тыйым салынады: 
1) рульдік басқаруы жұмыс істемейтін көлік құралын (іліп қою немесе 

ішінара тиеу әдісімен сүйретуге жол беріледі); 
2) екі және одан да көп көлік құралы; 
3) егер оның нақты массасы сүйрейтін көлік құралының нақты 

массасының жартысынан асатын болса, жұмыс істемейтін тежеу жүйесі бар 
көлік құралын пайдалануға жол берілмейді. Нақты салмағы аз болған кезде 
мұндай көлік құралын тек қатты тіркемеде немесе ішінара тиеу әдісімен 
сүйретуге жол беріледі; 

4) бүйір тіркемесі жоқ мотоциклмен, сондай-ақ осындай мотоциклмен; 
5) көктайғақта иілгіш тіркемеде. 

 

 
 

2.2.13 Көлік құралдарын жабдықтауға және олардың техникалық 
жай-күйіне қойылатын талаптар 

Пайдаланудағы троллейбустың барлық түрлерінің, маркаларының, 
мақсаттарының техникалық жай-күйі, жабдықталуы және жинақталуы 
қолданыстағы нормативтік актілердің талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Кабинаға (салонға) мынадай талаптар қойылады: 
- бүйір әйнектер әйнек көтергіш механизмдермен бірқалыпты қозғалуы 

тиіс; 
- орындықтың орындығы мен арқалығында ойықтарға, жыртылған 

жерлерге, шығып тұрған серіппелерге және өткір бұрыштарға жол 
берілмейді; 

- кабинадағы, салон ішіндегі және кабинадағы шу, діріл, микроклимат 
және зиянды заттардың шоғырлануы қолданыстағы мемлекеттік 
стандарттарда, санитарлық нормалар мен ережелерде, гигиеналық 
нормативтерде көрсетілген мәндерге сәйкес келуі тиіс; 

- кабинаның және салонның жылыту құрылғылары суық уақытта 
жұмысқа қабілетті болуы тиіс; 

- кабинаның, салонның және шанақтың едені тесіктері және басқа да 
зақымдары жоқ кілемшемен төселуі тиіс. 

Басқару органдары істен шыққан газдардың кабинаға немесе 
жолаушылар салонына енуіне жол бермейтін жарамды тығыздамалары болуы 
тиіс. 

Доңғалақ дискілері хабтарға мықтап бекітілуі керек. Доңғалақ 
дискілерінің құлыптау сақиналары дұрыс және өз орындарында дұрыс 
орнатылуы керек. Доңғалақ дискілерінің сызаттары мен майысуына тыйым 
салынады. 

Электр жабдығының техникалық жай-күйі қозғалтқышты стартердің 
көмегімен іске қосуды, қозғалтқыштың цилиндрлерінде қоспаның үздіксіз 
және уақтылы тұтануын, жарық беру, сигнал беру аспаптарының және электр 
бақылау аспаптарының тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-
ақ сымдар мен қысқыштарда ұшқын шығу мүмкіндігін болғызбауға тиіс. 
Электр жабдығының барлық сымдары сенімді, зақымдалмаған оқшаулауға ие 
болуы тиіс. Қайта зарядталатын батарея таза және сенімді болуы керек. 
Аккумулятор батареясының моноблокынан электролиттің ағуына тыйым 
салынады. 

Әрбір троллейбус дөңгелектің астына төсеуге арналған арнайы 
тіректермен (кемінде екі дана), домкрат өкшесінің астына кең астармен, 
сондай-ақ медициналық қобдишамен, апаттық тоқтау белгісімен немесе 
жыпылықтайтын қызыл шаммен және өрт сөндіргішпен қамтамасыз етілуі 
тиіс. 

Троллейбустар қосымша екінші өрт сөндіргішпен жабдықталуы тиіс, 
бұл ретте бір өрт сөндіргіш жүргізуші кабинасында, екіншісі - қолданыстағы 
нормативтік актілердің талаптарына сәйкес жолаушылар салонында немесе 
шанақта болады. 
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Көтерілетін кабиналары бар троллейбустарда кабиналардың 
тіректерінде жарамды ілмектері болуы тиіс. 

Кабиналардың, капоттардың есіктері дұрыс ашылатын шектегіштермен 
және ашық және жабық жағдайдағы бекіткіштермен болуы тиіс. 

 
2.2.14. Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысында 

басымдықты қамтамасыз ету 
Көлік ағындарының қарқындылығы артқан кезде маршруттық 

жолаушылар көлігінің жылдамдығы мен қауіпсіздігін арттыру міндеті 
ерекше өзекті және сонымен бірге шешу қиынға соғады. Оны шешу 
қамтамасыз етілетін маршруттық көлік құралдарына белгілі бір 
артықшылықтар беруді талап етеді: 

- "жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол 
белгілері. Жалпы техникалық талаптар" және "жол қозғалысын 
ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол бағдаршамдары. Түрлері және 
негізгі параметрлері. Жалпы техникалық талаптар. Бағдаршамдық реттеудің 
арнайы белгілерімен және құралдарымен " сынау әдістері; 

- қиылыстардағы бағдаршамдық реттеу циклінде басымдықты 
енгізумен; 

- қоғамдық көлік маршруттары өтетін жолдарда қалған көлік 
құралдары үшін жекелеген шектеулер енгізу; 

- көлік құралдарының қалған түрлерінің жүруіне тыйым салынатын 
маршруттық жолаушылар көлігінің қозғалысы үшін жолақ бөлумен 
(маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысының жолақтары) 
қамтамасыз етіледі. 

Жол ережелері мен мемлекеттік стандарттар маршруттық көліктерге 
бірқатар артықшылықтарды ұсынады: 

•  тыйым салу белгілерінің әрекеттерін қолданбаңыз 3.1 - 3.3; 3.18.1; 
3.18.2; 3.19; 3.27, сондай - ақ белгіленген бағыттар бойынша қозғалатын 
жалпы пайдаланымдағы көлік құралдарына 4.1.1-4.1.6. Бұл қозғалыс 
ұйымдастырушыларына жалпы қолданыстағы жолаушылар көліктерін басқа 
көлік түрлеріне жабық бағыттар мен жолдармен өткізуге мүмкіндік береді; 

•  рельсті емес көліктермен реттелмейтін қиылыстарда жүру кезінде 
трамвайға басымдық беріңіз; 

•  барлық жүргізушілерді елді мекендердегі белгіленген аялдамалардан 
кеткенде троллейбусампаларға кедергі келтірмеуге міндеттейді; 

•  аялдама пункттерінің аймағын белгілеу үшін 1.17 арнайы белгі 
қойылады (жүріс бөлігінің шетіндегі Сары зигзаг сызығы). Троллейбус 
аялдамаларының көрсеткіштерінен 15 м жақын тұраққа және тоқтауға тыйым 
салумен қатар, трамвайдың мұндай таңбасы маршруттық жолаушылар 
көлігінің кідірістерін қысқарту үшін жағдайларды қамтамасыз етеді. 

Реттелетін қиылыста маршруттық көлік құралдарын өткізу үшін: 
- қоғамдық көлік жүретін жолдар бойынша қозғалыс басымдығын 

ескере отырып есептелген реттеудің арнайы параметрлері мен үйлестіру 
режимдері ; ; 
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Көтерілетін кабиналары бар троллейбустарда кабиналардың 
тіректерінде жарамды ілмектері болуы тиіс. 

Кабиналардың, капоттардың есіктері дұрыс ашылатын шектегіштермен 
және ашық және жабық жағдайдағы бекіткіштермен болуы тиіс. 

 
2.2.14. Маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысында 

басымдықты қамтамасыз ету 
Көлік ағындарының қарқындылығы артқан кезде маршруттық 

жолаушылар көлігінің жылдамдығы мен қауіпсіздігін арттыру міндеті 
ерекше өзекті және сонымен бірге шешу қиынға соғады. Оны шешу 
қамтамасыз етілетін маршруттық көлік құралдарына белгілі бір 
артықшылықтар беруді талап етеді: 

- "жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол 
белгілері. Жалпы техникалық талаптар" және "жол қозғалысын 
ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол бағдаршамдары. Түрлері және 
негізгі параметрлері. Жалпы техникалық талаптар. Бағдаршамдық реттеудің 
арнайы белгілерімен және құралдарымен " сынау әдістері; 

- қиылыстардағы бағдаршамдық реттеу циклінде басымдықты 
енгізумен; 

- қоғамдық көлік маршруттары өтетін жолдарда қалған көлік 
құралдары үшін жекелеген шектеулер енгізу; 

- көлік құралдарының қалған түрлерінің жүруіне тыйым салынатын 
маршруттық жолаушылар көлігінің қозғалысы үшін жолақ бөлумен 
(маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысының жолақтары) 
қамтамасыз етіледі. 

Жол ережелері мен мемлекеттік стандарттар маршруттық көліктерге 
бірқатар артықшылықтарды ұсынады: 

•  тыйым салу белгілерінің әрекеттерін қолданбаңыз 3.1 - 3.3; 3.18.1; 
3.18.2; 3.19; 3.27, сондай - ақ белгіленген бағыттар бойынша қозғалатын 
жалпы пайдаланымдағы көлік құралдарына 4.1.1-4.1.6. Бұл қозғалыс 
ұйымдастырушыларына жалпы қолданыстағы жолаушылар көліктерін басқа 
көлік түрлеріне жабық бағыттар мен жолдармен өткізуге мүмкіндік береді; 

•  рельсті емес көліктермен реттелмейтін қиылыстарда жүру кезінде 
трамвайға басымдық беріңіз; 

•  барлық жүргізушілерді елді мекендердегі белгіленген аялдамалардан 
кеткенде троллейбусампаларға кедергі келтірмеуге міндеттейді; 

•  аялдама пункттерінің аймағын белгілеу үшін 1.17 арнайы белгі 
қойылады (жүріс бөлігінің шетіндегі Сары зигзаг сызығы). Троллейбус 
аялдамаларының көрсеткіштерінен 15 м жақын тұраққа және тоқтауға тыйым 
салумен қатар, трамвайдың мұндай таңбасы маршруттық жолаушылар 
көлігінің кідірістерін қысқарту үшін жағдайларды қамтамасыз етеді. 

Реттелетін қиылыста маршруттық көлік құралдарын өткізу үшін: 
- қоғамдық көлік жүретін жолдар бойынша қозғалыс басымдығын 

ескере отырып есептелген реттеудің арнайы параметрлері мен үйлестіру 
режимдері ; ; 

 
 

- қиылысқа жақындап келе жатқан көлік құралын сәйкестендіруге 
байланысты белсенді әдістер. 

Басымдық берудің белсенді әдістерін іске асыру үшін бағдаршам 
объектісі ортақ пайдаланылатын көлікті сәйкестендіретін арнайы 
датчиктермен жабдықталуға тиіс. 

Қозғалысқа рұқсат беретін бағдаршам сигналын қосу үшін шартты 
және шартсыз рұқсаттама пайдаланылуы мүмкін.  

Шартсыз болған кезде бағдаршамның рұқсат етілмеген сигналы 
қиылысатын бағыттағы жағдайға қарамастан, қоғамдық көліктің тоқтаусыз 
қозғалысын қамтамасыз ету есебімен қосылады.  

Шартты рұқсат барлық бағыттардағы жағдайды бағалауды және 
қозғалыстың басқа қатысушыларына кедергі жасамай немесе ең аз кедергі 
келтірместен бағдаршамның жасыл сигналын қосудың жақын уақытын 
іздеуді қарастырады. 

Маршруттық жолаушылар көлігінің кідірістерін болдырмауға және 
оның қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға бағытталған шектеулер әр түрлі болуы 
мүмкін. Сонымен, осы мақсатта барлық басқа көлік құралдарына, егер оның 
алдында аялдама пункті болса, қиылыста оңға бұрылуға тыйым салынуы 
мүмкін.  

Маршруттық жолаушылар көлігінің қарқынды қозғалысының 
жекелеген учаскелерінде белгілердің көмегімен басқа көлік құралдарының 
тоқтауына немесе тұрағына қосымша тыйым салуға болады. Троллейбус 
маршруттары өтетін жолдар мен жол қиылыстары 2.1 "басты 
жол"белгілерімен белгіленуі мүмкін. 

Маршруттық көлік құралдарының өтуін жеделдетудің тиімді әдісі 
басқа көлік құралдарының жүруіне тыйым салынған арнайы жолақты бөлу 
болып табылады. Ол үшін нақты жағдайларға байланысты жолдың бірінші 
(тротуарға жақын) жолағын да, жолдың ортаңғы немесе сол жақ шеткі 
жолағын да бөлуге болады. 

Жекелеген жағдайларда трамвайдың троллейбустары мен тоқтату 
алаңдарын бірлесіп пайдалану мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. Троллейбус 
қозғалысы үшін оң жақ жолақты таңдау автомобильдердің тоқтауы мен 
тұрағының осы жағында толықтай тыйым салуды білдіреді, сонымен қатар 
оңға бұрылуды қиындатады.  

Сондықтан қозғалысқа арналған жолақ олардың жекелеген 
учаскелердегі жоғары маневрлігін ескере отырып, сол жақ шеткі қатарда 
бөлінуі мүмкін (үлкен ұзындықтағы аялдамалар арасындағы аралықтарда). 

Маршруттық жолаушылар көлігі үшін жолақты бөлудің орындылығын 
бағалау үшін салыстырмалы өткізу қабілеттілігінің өлшемі пайдаланылуы 
мүмкін, оның мәні бірліктен үлкен болуы керек: 

 
    ,/111 qQnSK    

 
мұндағы Sl-жолдың бір жолағының өткізу қабілеті, бірлік/сағ;  
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ε - Көлік құралдарын жүру бөлігінің ені бойынша бөлу коэффициенті; 
 п - аралықтағы қозғалыс жолақтарының саны;  
Q - аралықтағы қозғалыс қарқындылығы, бірлік/сағ;  
q - маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысының қарқындылығы, 

бірлік /сағ. 
Шет елдердің тәжірибесін зерттеу маршруттық жолаушылар көлігінің 

жылдам қозғалысын қамтамасыз етуге көп көңіл бөлінетінін көрсетеді. Бұл 
үшін аталған барлық іс-шаралар, оның ішінде қалыптасқан көлік 
жағдайының нәтижесінде маршруттық жолаушылар көлігінің айтарлықтай 
кідірісі және қатынас жылдамдығының төмендеуі байқалатын учаскелерде 
оқшауланған жолақтарды бөлу әртүрлі үйлесімде пайдаланылады. 

Мысал ретінде Германияның 25 қаласының тәжірибесін жалпылау 
нәтижелерін келтіруге болады, онда маршруттық көліктерге арналған 102 
арнайы жолақ зерттелді. Бұл жолақтардың 52% - ының ұзындығы небары 
100-ге жеткені тән...400 м жолақтың ені 2,5...5,5 м. Бұл жолақ жолдың бүкіл 
ұзындығы бойынша емес, әсіресе шамадан тыс жүктелген учаскелерінде ғана 
бөлінетіндігін көрсетеді.  

Орналасқан жері бойынша бөлінген жолақтар мынадай деректермен 
сипатталады: 

- оң жақ шеткі - 43 %; 
- орташа-13 %; 
- трамвай жолдарымен жүру - 29%. 
Жергілікті басымдық құру немесе магистральдың айтарлықтай 

ұзындығынан жолақ бөлу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін жол 
қозғалысына тиісті зерттеулер жүргізілуі және олардың негізінде 
қабылданатын шешімнің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау 
жасалуы тиіс.  

Маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысын енгізу 
орындылығының өлшемі маршруттық жолаушылар көлігі мен жеңіл 
автомобильдердің толтырылуын ескере отырып, жол желісінің қаралып 
отырған учаскесінде қозғалысқа қатысушылардың жалпы уақыт 
шығындарын қысқарту болып табылады. 

 
2-бөлімнің практикалық бөлімі 
№ 1 практикалық тапсырма 
1. Қауіпсіздік аралын сызыңыз; 
2. Қағаз парағында жолдың немесе қиылыстың өтуін суреттеңіз; 
3. Сары сынған таңбалау сызығымен белгіленген автобус аялдамасын 

салыңыз; 
4. "Зебра" жол белгісімен белгіленген жаяу жүргіншілер өткелін салу 

[22]. 
№ 1 практикалық тапсырма 
1-сұрақ: "сары түсті таңбалау" көлденең таңбалау талаптарына сәйкес 

жүргізушілердің іс-әрекеті» 
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ε - Көлік құралдарын жүру бөлігінің ені бойынша бөлу коэффициенті; 
 п - аралықтағы қозғалыс жолақтарының саны;  
Q - аралықтағы қозғалыс қарқындылығы, бірлік/сағ;  
q - маршруттық жолаушылар көлігі қозғалысының қарқындылығы, 

бірлік /сағ. 
Шет елдердің тәжірибесін зерттеу маршруттық жолаушылар көлігінің 

жылдам қозғалысын қамтамасыз етуге көп көңіл бөлінетінін көрсетеді. Бұл 
үшін аталған барлық іс-шаралар, оның ішінде қалыптасқан көлік 
жағдайының нәтижесінде маршруттық жолаушылар көлігінің айтарлықтай 
кідірісі және қатынас жылдамдығының төмендеуі байқалатын учаскелерде 
оқшауланған жолақтарды бөлу әртүрлі үйлесімде пайдаланылады. 

Мысал ретінде Германияның 25 қаласының тәжірибесін жалпылау 
нәтижелерін келтіруге болады, онда маршруттық көліктерге арналған 102 
арнайы жолақ зерттелді. Бұл жолақтардың 52% - ының ұзындығы небары 
100-ге жеткені тән...400 м жолақтың ені 2,5...5,5 м. Бұл жолақ жолдың бүкіл 
ұзындығы бойынша емес, әсіресе шамадан тыс жүктелген учаскелерінде ғана 
бөлінетіндігін көрсетеді.  

Орналасқан жері бойынша бөлінген жолақтар мынадай деректермен 
сипатталады: 

- оң жақ шеткі - 43 %; 
- орташа-13 %; 
- трамвай жолдарымен жүру - 29%. 
Жергілікті басымдық құру немесе магистральдың айтарлықтай 

ұзындығынан жолақ бөлу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін жол 
қозғалысына тиісті зерттеулер жүргізілуі және олардың негізінде 
қабылданатын шешімнің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау 
жасалуы тиіс.  

Маршруттық жолаушылар көлігінің басым қозғалысын енгізу 
орындылығының өлшемі маршруттық жолаушылар көлігі мен жеңіл 
автомобильдердің толтырылуын ескере отырып, жол желісінің қаралып 
отырған учаскесінде қозғалысқа қатысушылардың жалпы уақыт 
шығындарын қысқарту болып табылады. 

 
2-бөлімнің практикалық бөлімі 
№ 1 практикалық тапсырма 
1. Қауіпсіздік аралын сызыңыз; 
2. Қағаз парағында жолдың немесе қиылыстың өтуін суреттеңіз; 
3. Сары сынған таңбалау сызығымен белгіленген автобус аялдамасын 

салыңыз; 
4. "Зебра" жол белгісімен белгіленген жаяу жүргіншілер өткелін салу 

[22]. 
№ 1 практикалық тапсырма 
1-сұрақ: "сары түсті таңбалау" көлденең таңбалау талаптарына сәйкес 

жүргізушілердің іс-әрекеті» 

 
 

2-сұрақ: "табанның ақ түсті жазулары" көлденең таңбалау талаптарына 
сәйкес жүргізушілердің іс-әрекеті» 

3-сұрақ: "ақ түсті бойлық сызықтар" көлденең таңбалау талаптарына 
сәйкес жүргізушілердің іс-әрекеті» 

4-сұрақ: "ақ түсті көлденең сызықтар" көлденең таңбалау талаптарына 
сәйкес жүргізушілердің әрекеті» 

5-сұрақ: "ақ түсті жебелер" көлденең таңбалау талаптарына сәйкес 
жүргізушілердің іс-әрекеті» 

№ 1 практикалық тапсырма 
 
№ 1 кестені толтыру. 

1. Жүру үшін екіден көп жолақ бар 
жолдардағы жүру бөлігінің шетін 
белгілейтін таңба 

 

2. Маршруттық көлік құралдары 
аялдауының шекарасын белгілейтін 
таңба 

 

3. Маршруттық көлік құралдарына 
арналған арнайы жолақты белгілейтін 
таңба 

 

4. тоқтауға тыйым салынған орынды 
шектейтін белгі 

 

5. Қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан 
көлік құралдарына жол бере отырып, 
тоқтау қажет орынды білдіретін таңба. 

 

6. Екі жолақты жолдағы жүріс бөлігінің 
шетін белгілейтін таңба. 

 

7. Ең жақын жүріс бөлігіне бұрылуға 
тыйым салатын таңба 

 

8. Тұруға тыйым салынған орынды 
шектейтін таңба 

 

9. Жолдың қауіпті учаскесін білдіретін 
таңба 

 

10. Жолақтағы қозғалыстың ең жоғары 
жылдамдығын шектейтін белгі 

 

 
Талқылау 
1) Қайта құруға рұқсат етілген бе? 
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1.Тек көрші жолаққа рұқсат етіледі 
2.Егер жүк автомобилінің жылдамдығы 30 км/сағ кем болса рұқсат 

етіледі 
3.Тыйым салынады 
Кері бағдаршамдар өшірулі. 1.9 қос үзік-үзік таңбалау сызығы қарама-

қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөледі. Сол жақта орналасқан үзік-үзік 1.5 
таңбалау сызығын кесіп өтуге тыйым салынбайды, сондықтан сіз сол (көрші) 
жолаққа ауысып, оның бойымен жүре аласыз. (6.7 ЖҚЕ тармағы). 

 
2) сіз солға бұрылғыңыз келеді. Жеңіл көлікке жол беру үшін қайда 

тоқтау керек? 
 

 
 

1.Қиылыстың алдында таңбалау сызығында 
2.Белгі алдында 
3.Қиылыста үзік-үзік таңбалау сызығы алдында 
4.Жүргізушінің қалауы бойынша кез келген жерде 
2.4 "жол беріңіздер" белгісіне сәйкес жүргізушілер қиылысатын 

жолмен келе жатқан көлікті өткізуі тиіс. Үшбұрыштар түріндегі 1.13 таңбасы 
қажет болған жағдайда тоқтайтын орынды көрсетеді. Сізде мұндай 
қажеттілік бар, өйткені солға бұрылған кезде сіз жеңіл көлікке жол бересіз. 
("Жол белгілері", " көлденең таңбалау») 

 
3) бұл таңбалау сізге басып озуға мүмкіндік бере ме? 
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1.Тек көрші жолаққа рұқсат етіледі 
2.Егер жүк автомобилінің жылдамдығы 30 км/сағ кем болса рұқсат 

етіледі 
3.Тыйым салынады 
Кері бағдаршамдар өшірулі. 1.9 қос үзік-үзік таңбалау сызығы қарама-

қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөледі. Сол жақта орналасқан үзік-үзік 1.5 
таңбалау сызығын кесіп өтуге тыйым салынбайды, сондықтан сіз сол (көрші) 
жолаққа ауысып, оның бойымен жүре аласыз. (6.7 ЖҚЕ тармағы). 

 
2) сіз солға бұрылғыңыз келеді. Жеңіл көлікке жол беру үшін қайда 

тоқтау керек? 
 

 
 

1.Қиылыстың алдында таңбалау сызығында 
2.Белгі алдында 
3.Қиылыста үзік-үзік таңбалау сызығы алдында 
4.Жүргізушінің қалауы бойынша кез келген жерде 
2.4 "жол беріңіздер" белгісіне сәйкес жүргізушілер қиылысатын 

жолмен келе жатқан көлікті өткізуі тиіс. Үшбұрыштар түріндегі 1.13 таңбасы 
қажет болған жағдайда тоқтайтын орынды көрсетеді. Сізде мұндай 
қажеттілік бар, өйткені солға бұрылған кезде сіз жеңіл көлікке жол бересіз. 
("Жол белгілері", " көлденең таңбалау») 

 
3) бұл таңбалау сізге басып озуға мүмкіндік бере ме? 

 

 
 

 
 

1.Иә 
2.Ия, бірақ трактордың жылдамдығы сағатына 30 км-ден аз болса ғана 
3.Жоқ 
1.11-таңбаны үзік сызық жағынан, сондай-ақ жаппай, бірақ кедергіні 

басып озу немесе айналып өту аяқталған кезде ғана кесіп өтуге рұқсат 
етіледі. («Көлденең белгілеу»). 

4) мұндай тік таңбамен белгіленеді: 
 

 
 

1.Қозғалатын көлік құралдарына қауіп төндіретін жол 
құрылыстарының тік элементтері ғана 

2. Жол құрылыстарының барлық тік элементтері 
3. Тік таңбамен 2.1, бұл элементтер қозғалатын көлік құралдарына 

қауіп төндіретін жол құрылыстарының элементтерін білдіреді. 
 
5) реверсивті бағдаршамдар өшірілген кезде сізге осындай маневр 

жасауға рұқсат етілген бе? 
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1.Тыйым салынған 
2.Рұқсат 
3.Егер қарсы көлік құралдары болмаса, рұқсат етіледі 
4.Тек басып озуға рұқсат етілген 
Қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлетін көлденең таңбаның 

1.9 үзік сызығын реверсивті бағдаршамдар өшірілген кезде кесіп өтуге 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Көрсетілген траектория бойынша қозғалыс жолақтар 
бойынша қозғалысқа рұқсат ететін бағдаршамдар жұмыс істеп тұрған кезде 
ғана мүмкін болады. ("Көлденең белгілеу"). 

 
6) егер сізде осы таңба болса, басып озуға бола ма? 

 

 
 

1.Болмайды 
2.Болады 
3.Егер трактордың жылдамдығы сағатына 30 км-ден аз болса, мүмкін 
1.11 көлденең таңбаны басып озу немесе айналып өту үшін үзік сызық 

жағынан кесіп өтуге рұқсат етіледі. Сіздің тарапыңыздан-қатты сызық. 
Маневр аяқталған кезде ғана оны кесіп өтуге рұқсат етіледі. Басып озғаннан 
кейін сіз жол ережесін саналы түрде бұзасыз. ("Көлденең белгілеу"). 

 
7) осы тік таңбалау: 

 

 
 

1.Жолдардың қауіпті учаскелеріндегі жиектерді белгілейді 
2.Көлік құралдарының тұрағына тыйым салады 
3.Көлік құралдарын тоқтатуға тыйым салады 
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1.Тыйым салынған 
2.Рұқсат 
3.Егер қарсы көлік құралдары болмаса, рұқсат етіледі 
4.Тек басып озуға рұқсат етілген 
Қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлетін көлденең таңбаның 

1.9 үзік сызығын реверсивті бағдаршамдар өшірілген кезде кесіп өтуге 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Көрсетілген траектория бойынша қозғалыс жолақтар 
бойынша қозғалысқа рұқсат ететін бағдаршамдар жұмыс істеп тұрған кезде 
ғана мүмкін болады. ("Көлденең белгілеу"). 

 
6) егер сізде осы таңба болса, басып озуға бола ма? 

 

 
 

1.Болмайды 
2.Болады 
3.Егер трактордың жылдамдығы сағатына 30 км-ден аз болса, мүмкін 
1.11 көлденең таңбаны басып озу немесе айналып өту үшін үзік сызық 

жағынан кесіп өтуге рұқсат етіледі. Сіздің тарапыңыздан-қатты сызық. 
Маневр аяқталған кезде ғана оны кесіп өтуге рұқсат етіледі. Басып озғаннан 
кейін сіз жол ережесін саналы түрде бұзасыз. ("Көлденең белгілеу"). 

 
7) осы тік таңбалау: 

 

 
 

1.Жолдардың қауіпті учаскелеріндегі жиектерді белгілейді 
2.Көлік құралдарының тұрағына тыйым салады 
3.Көлік құралдарын тоқтатуға тыйым салады 

 
 

2.7 тік таңбасы жолдардың қауіпті учаскелеріндегі жиектерді 
белгілейді. 

 
№ 1 практикалық тапсырма 
Анықтама беріңіз. 

 
 
Шешім:   
Үш жақты т-тәрізді қиылыс 
 
№ 1 практикалық тапсырма 
Анықтама беріңіз. 
 

 
 
Шешім:  
Төрт жақты Х-тәрізді қиылыс 
 
№ 1 практикалық тапсырма 
Жол учаскесін жазыңыз  
 

 
 
Шешім:  
Жол қиылысы: жол қиылысының ортасынан неғұрлым алыс, тиісінше 

қарама-қарсы жүріс бөліктерінің дөңгелене бастауын қосатын қиял 
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сызықтарымен шектелген жолдардың бір деңгейде қиылысу, жанасу немесе 
тармақталу орны 

 
№ 1 практикалық тапсырма 
"Тең жолдардың реттелмейтін қиылыстары" учаскесіндегі қозғалыс 

реттілігін бояу»  
 
Шешім:  
Тең мағыналы жолдардың қиылысында рельссіз көлік құралының 

жүргізушісі оң жаққа жақындаған көлік құралдарына жол беруге міндетті 
(ҚР ЖҚЕ 13.11 т.). 

Солға бұрылған немесе кері бұрылған кезде рельссіз көлік құралының 
жүргізушісі қарама-қарсы бағыттан тура немесе оңға қарай мәні бірдей 
жолмен келе жатқан көлік құралдарына жол беруге міндетті (ҚР ЖҚЕ 
13.12 т.)) 

 

 
 

КО № 1. Біріншісі түзу немесе оңға қарай жүре бастайды. 
Ко № 2. Қозғалысты № 1 КҚ-мен бір уақытта тура бағытта 

бастайды, ал солға немесе кері бұрылған кезде жол қиылысына шығады 
және тура қозғалатын № 5 КҚ-ға жол бере отырып,солға немесе кері 
бұруды аяқтайды. 

КО № 3. Оңға бұрылған кезде № 1 КҚ-мен және № 2 КҚ-мен бір 
мезгілде қозғалысты бастауға болады, ал тура қозғалған кезде № 1 КҚ-ға 
және № 2 КҚ-ға жол беруге тиіс. 

КО № 4. Тура, солға немесе кері қозғалыс кезінде № 1 КҚ және № 2 КҚ 
жол беруі тиіс. 

КО № 5. Кез келген бағытта қозғалу кезінде № 3 КҚ және № 4 КҚ 
жол беруі тиіс. 
 

№ 1 практикалық тапсырма 
Көк автомобильдің траекториясын қалай таңдауға болады. 
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сызықтарымен шектелген жолдардың бір деңгейде қиылысу, жанасу немесе 
тармақталу орны 

 
№ 1 практикалық тапсырма 
"Тең жолдардың реттелмейтін қиылыстары" учаскесіндегі қозғалыс 

реттілігін бояу»  
 
Шешім:  
Тең мағыналы жолдардың қиылысында рельссіз көлік құралының 

жүргізушісі оң жаққа жақындаған көлік құралдарына жол беруге міндетті 
(ҚР ЖҚЕ 13.11 т.). 

Солға бұрылған немесе кері бұрылған кезде рельссіз көлік құралының 
жүргізушісі қарама-қарсы бағыттан тура немесе оңға қарай мәні бірдей 
жолмен келе жатқан көлік құралдарына жол беруге міндетті (ҚР ЖҚЕ 
13.12 т.)) 

 

 
 

КО № 1. Біріншісі түзу немесе оңға қарай жүре бастайды. 
Ко № 2. Қозғалысты № 1 КҚ-мен бір уақытта тура бағытта 

бастайды, ал солға немесе кері бұрылған кезде жол қиылысына шығады 
және тура қозғалатын № 5 КҚ-ға жол бере отырып,солға немесе кері 
бұруды аяқтайды. 

КО № 3. Оңға бұрылған кезде № 1 КҚ-мен және № 2 КҚ-мен бір 
мезгілде қозғалысты бастауға болады, ал тура қозғалған кезде № 1 КҚ-ға 
және № 2 КҚ-ға жол беруге тиіс. 

КО № 4. Тура, солға немесе кері қозғалыс кезінде № 1 КҚ және № 2 КҚ 
жол беруі тиіс. 

КО № 5. Кез келген бағытта қозғалу кезінде № 3 КҚ және № 4 КҚ 
жол беруі тиіс. 
 

№ 1 практикалық тапсырма 
Көк автомобильдің траекториясын қалай таңдауға болады. 

 
 

 
 
Шешім:  
1. Сол жақтағы позицияны алыңыз. Бұрылмас бұрын, бұрылмалы 

табақты қосыңыз. 
2. Бағдаршамның рұқсат етілген сигналын күтіңіз және қиылыстың 

ортасында, өз жолағыңызда позиция алыңыз. 
3. Жіберіп, барлық қарама-қарсы автомобильдер. Кері бұруды 

орындаңыз. 
4. Солға бұрылған кезде сіз сол және оң жақ жолақтарды ала аласыз. 

Олардың таңдауы машинаның траекториясына байланысты болады. 
 
Мәселелерді талқылаймыз 
1. Көшені кесіп өту қай жерде қауіпті: бағдаршам бар жерде немесе 

ол жоқ жерде (реттелмейтін қиылыс)? 
Реттелмейтін қиылыстарда жолды кесіп өту қауіпті, өйткені жаяу 

жүргінші әрқашан жағдайды өзі бағалауы керек. Бұл әрдайым оңай емес! 
Мысалы, бір машина екіншісін жаба алады. 

2. Көшені жасыл бағдаршамға ауыстыру қауіпті ме? 
Жасыл бағдаршаммен болса да, жаяу жүргінші сол және оң жақта не 

болып жатқанын көруі керек! Жаяу жүргіншілерге жасыл сигнал 
қосылғаннан кейінгі алғашқы секундтарда кешіктірілген машиналар өтуі 
мүмкін. Сонымен қатар, көліктерге жасыл бағдаршаммен бұрылуға рұқсат 
етіледі, ал Жүргізушілер жаяу жүргіншіні жіберіп алуы керек болса да, абай 
болған жөн. Соңында, көшеде тәжірибесіз көлік жүргізушілері, 
мотоциклистер, велосипедшілер бар. Сондықтан, тіпті "жасыл" болса да, 
бастысы — жол беруге дайын болу. 

3. Бағдаршам дегеніміз не, оның мақсаты? 
Бағдаршам-бұл жарық сигналдары арқылы көлік пен жаяу жүргіншінің 

белгілі бір бағытта жүруіне мүмкіндік беретін немесе тыйым салатын 
құрылғы. Ол көшелер мен жолдармен қозғалатын көліктер мен жаяу 
жүргіншілерді реттеуге қызмет етеді. 

4. Бағдаршамның қандай түрлерін білесіз? Олардың жұмыс принципі 
қандай? 
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Бағдаршамдар бір, екі және үш секциялы, бір немесе екі қосымша 
секциясы бар және оларсыз, көлденең және тік орналасуы бар. Түстер саны 
бойынша бір түсті, екі және үш түсті бағдаршамдар ерекшеленеді. Бағдарша-
мдарды басқару және олардың жұмысы арнайы реле-ажыратқыштардың 
көмегімен автоматты түрде жүргізіледі. 

5. Жасыл бағдаршам нені білдіреді және ол қай жерде орналасқан - 
жоғарғы немесе төменгі? 

Бағдаршамның жасыл сигналы кезінде көлікке жол қиылысы арқылы 
барлық бағытта қозғалуға, ал жаяу жүргіншілерге көше бойымен жүруге 
рұқсат етіледі. Жасыл сигнал тік бағдаршамдарда оның төменгі бөлігінде, 
көлденең-оң жағында орналасқан. 

6. Сары бағдаршам нені білдіреді? 
НАЗАР аударыңыз!!! Көліктің жол қиылысына шығуына, ал жаяу 

жүргіншілердің көшеден өтуіне тыйым салынады. Қиылысқа жақындаған 
көлік тоқтап тұруы керек-қозғалысқа дайын болуы керек, ал қиылыста 
осындай сигнал түскен көлік қозғалысын жалғастыруы керек. 

7. Қызыл бағдаршам нені білдіреді? 
Жаяу жүргіншілерге көшені кесіп өтуге тыйым салады, өйткені бұл 

кезде көлік көлденең бағытта жасыл бағдаршамға өтіп, жаяу жүргіншілер 
көшесін кесіп өтеді. 

 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Жол қозғалысы және көлікті қауіпсіз басқару ережелерін сақтау. 
2. Жол қиылыстарынан, жаяу жүргіншілер өткелдерінен, жалпы 

пайдаланымдағы көлік құралдарының аялдамаларынан өту ережелерін 
түсіну. Сондай-ақ еңбек пен троллейбус жүргізушісінің психофизикалық 
негіздерін түсіну. 

3. Жолаушыларды отырғызу және түсіру қағидаларының сақталуын 
бақылау. 
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3 БӨЛІМ ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫ КЕЗІНДЕГІ АЛҒАШҚЫ КӨМЕК 
 
Мақсаты 
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:  
1. Медициналық білім негіздерін қолдану. 
2. Адам анатомиясы мен физиологиясының негіздерін түсіну. 
3. Жол-көлік оқиғалары кезінде зардап шеккен адамдарға дәрігерлік 

көмекке дейінгі Алғашқы көмек туралы ұғымның болуы 
4. Алғашқы медициналық көмек көрсету. 
5. Жол-көлік оқиғалары кезінде зардап шеккендерге алғашқы көмек 

көрсету кезіндегі іс-қимылдардың дәйектілігін сақтауға міндетті. 
 
Осы модульде ұсынылған тақырыптар 
3.1. Медициналық білім негіздері. 
3.2. Алғашқы медициналық көмек көрсету. 
3.3. Еңбек заңнамасының негіздері, Еңбекті қорғау, Электр қауіпсіздігі, 

өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау. 
 
Шолу 
"Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу" мамандығы бойынша троллейбус жүргізушісі Адам анатомиясы мен 
физиологиясының негіздерін түсінуі және өмірге қауіпті жағдайларды тануы 
тиіс. Алынған білім кәсіби қызмет саласында еркін және сауатты 
бағдарлануға, алғашқы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. 

 
Кәсіби терминдер 
 
Медицина      Дәрілік препараттар 
Дәрігерге дейінгі              Медициналық көмек 
Еңбекті қорғау    Электр қауіпсіздігі 
 
Қажетті оқу құралдары: 
Қарындаш, сызғыш, химиялық ыдыс, химиялық реактивтер мен 

жабдықтар. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульді оқытар алдында білім алушыға "Қалалық электр көлігін 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша 
үлгілік оқу жоспарына сәйкес "троллейбус жүргізушісі" біліктілігінің 
"жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі Слесарь" және ПМ05 
"троллейбусты басқару", ПМ06 "жол жүрісі қағидаларын сақтау және көлікті 
қауіпсіз басқару"базалық модульдері мен кәсіби біліктілік модульдері 
бойынша оқудан сәтті өту ұсынылады. 
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Кіріспе 
 
Бұл модуль жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендерге алғашқы 

көмек көрсетудің негізгі әдістері, теориялық ережелер, операциялар, 
жүргізушінің іс-әрекетінің практикалық әдістері мен тәсілдері, алғашқы 
медициналық көмек көрсету дағдыларын игеру бойынша білім алуға 
бағытталған. 

 
3.1. Медициналық білім негіздері 
3.1.1 Дәрігерге дейінгі көмек 
3.1.1.1 Пәннің анықтамасы және оның міндеттері 
Қазіргі жағдайда халықтың гигиеналық тәрбиесі мен санитарлық 

мәдениетінің тұрақты деңгейі жеткіліксіз болды, арнайы медициналық білім 
алу қажеттілігі туындады. 

Дәрігерге дейінгі көмек, ең алдымен, жеңілістен кейінгі алғашқы 
минуттарда дереу өзін - өзі және өзара көмек көрсетуді қамтиды. Алайда, 
мұндай көмек уақтылы алдын-ала дайындықпен және медициналық білім 
негіздерін игерумен ғана мүмкін болады. 

Медициналық білімнің негіздерін меңгеру әр адамға оның қалыпты 
физикалық және рухани дамуы үшін қажет. Адамға тұрмыста, жұмыста, жол 
жүруде, саяхатта, мектепте, көшеде және т. б. алғашқы медициналық көмек 
көрсетуді талап ететін жағдайларда бұл білімнің болуы аса маңызды. 
Күнделікті өмірде зардап шеккен адамға шұғыл түрде көмек көрсетілуі 
мүмкін және қажет болатын жағдай, ол тек жақын адамдардың, достарының 
көмегіне немесе өз білімі мен денесінің күштеріне сенуге мәжбүр болған 
кезде жиі кездеседі. Бірқатар жағдайларда сол жерде дұрыс көрсетілген 
көмек зардап шеккен адамның өмірін сақтап, оның ағзасындағы қайтымсыз 
өзгерістердің тез дамуына жол бермейді және емдеу мекемесіне жеткізілгенге 
дейін қажетті нәтижені қамтамасыз етеді. 

Алғашқы медициналық көмек адам өмірін сақтау немесе одан әрі 
асқынулардың алдын алу үшін бірқатар шұғыл қарапайым шараларды 
қамтиды. Ол осындай әрекеттердің 3 негізгі тобын қамтиды: 

сыртқы зақымдаушы факторлардың әсерін дереу тоқтату жөніндегі 
шаралар; 

жарақаттанудың, жазатайым оқиғаның немесе кенеттен аурудың 
сипаты мен түріне байланысты зардап шегушіге алғашқы медициналық 
көмек көрсету немесе өзіне-өзі көмек көрсету шаралары; 

- науқасты немесе зардап шегушіні жақын маңдағы емдеу мекемесіне 
дереу жеткізу шаралары. 

Алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде оның кезеңдерінің 
реттілігін тез жоспарлау қажет. Біріншіден, олар жәбірленушінің өмірін 
сақтауға ықпал ететін әдістерді, сондай-ақ келесі әдістерді орындау мүмкін 
емес әдістерді қолданады. Олардың барлығын мұқият және мұқият орындау 
керек, өйткені өрескел әрекеттер көбінесе жәбірленушінің жағдайын 
нашарлатуы мүмкін. Егер бірнеше адам көмек көрсетсе, онда олардың 
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Кіріспе 
 
Бұл модуль жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендерге алғашқы 

көмек көрсетудің негізгі әдістері, теориялық ережелер, операциялар, 
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медициналық көмек көрсету дағдыларын игеру бойынша білім алуға 
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Күнделікті өмірде зардап шеккен адамға шұғыл түрде көмек көрсетілуі 
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сыртқы зақымдаушы факторлардың әсерін дереу тоқтату жөніндегі 
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- науқасты немесе зардап шегушіні жақын маңдағы емдеу мекемесіне 
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емес әдістерді қолданады. Олардың барлығын мұқият және мұқият орындау 
керек, өйткені өрескел әрекеттер көбінесе жәбірленушінің жағдайын 
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әрекеттері жедел ғана емес, сонымен бірге үйлесімді, үйлестірілген болуы 
керек. Бұл жағдайда көмек көрсететіндердің бірі аға топтың міндеттерін өз 
мойнына алып, басқалардың іс-әрекеттерін басқаруы керек. 

Қазіргі жағдайда жаппай қырып-жою қаруының пайда болуына және 
жаппай қырып-жою ошақтарының пайда болу қаупінің туындауына 
байланысты дәрігерге дейінгі көмектің маңызы одан әрі арта түсті. 

 
3.1.1.2 Дәрігерге дейінгі көмектің рөлі мен орны 
Медициналық көмектің келесі түрлері бөлінеді: 
- алғашқы медициналық көмек; 
- алғашқы білікті немесе дәрігерге дейінгі медициналық көмек; 
- алғашқы медициналық көмек; 
- білікті медициналық көмек; 
- мамандандырылған медициналық көмек. 
Алғашқы медициналық көмекті көбінесе арнайы медициналық білімі 

жоқ адамдар көрсетеді. 
Алғашқы білікті немесе дәрігерге дейінгі медициналық көмекті арнайы 

даярлығы бар адамдар көрсетеді. 
Алғашқы медициналық көмекті қажетті құрал-саймандары мен дәрілік 

заттары бар дәрігер көрсетеді. 
Білікті медициналық көмекті көп бейінді ауруханада немесе 

госпитальда дәрігер-мамандар көрсетеді. 
Мамандандырылған медициналық көмек жоғары білікті мамандар ем 

жүргізетін бейінді ауруханада ең жоғары деңгейде жүзеге асырылады. 
Алғашқы білікті немесе дәрігерге дейінгі медициналық көмек оқиға 

орнында, зақымдану ошағында, зардап шеккендерді тасымалдау кезінде және 
емдеу мекемелерінде дәрігер келгенге дейін көрсетіледі. Бұл ретте көмек 
анағұрлым білікті көрсетіледі, реанимациялық іс-шаралар орындалады, қан 
кетуді уақытша тоқтату үшін стандартты құралдар пайдаланылады, дәрілік 
заттардың инъекциясы жүргізіледі, табельдік көлік шиналары салынады, 
жараларға таңғыштар түзетіледі, антидоттар енгізіледі. Дәрігерге дейінгі 
медициналық көмек көрсету шараларының кешенінде зардап шеккендерді 
жақын маңдағы емдеу мекемесіне уақтылы және дұрыс тасымалдаудың 
маңызы зор. 

Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету үшін белгілі бір білімді 
меңгеру және: 

- қан кетуді уақытша тоқтатуды жүзеге асыру; 
- жараларды өңдеу техникасын меңгеру; 
- сынықтар мен дислокация кезінде көліктік иммобилизацияны 

орындау; 
- таңғыш салу; 
- өкпені жасанды желдетуді және жүректің жабық массажын жүргізу; 
- бұлшықет ішіне және тері астына инъекциялар жасау; 
- қан қысымын және дене температурасын өлшеу; 
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- талу, коллапс, шок, электр жарақаттары, үсік шалу, күйік алу, 
стенокардия, миокард инфарктісі, инсульт, гипертониялық криз, коматоздық 
жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсету; 

- зардап шеккен және ауыр науқастарды тасымалдау; 
аралас зақымданулармен зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету. 
 
3.1.1.3 Ауру ұғымы, аурудың себептері мен кезеңдері 
Ауру-бұл адам ағзасында әртүрлі ішкі және сыртқы қолайсыз 

факторлардың әсерінен дамитын және ағзаның жедел немесе созылмалы 
бұзылыстарымен және оның қорғаныс реакцияларының әлсіреуімен бірге 
жүретін процесс. Ауру адамға физикалық және психологиялық азап әкеледі, 
ақыл-ой мен физикалық еңбекке қабілеттілікті төмендетеді. Аурулар өткір 
және созылмалы. Жеделдер уақыттың шектеулі ағымына ие, созылмалы адам 
өмір бойы еріп жүруі мүмкін, дегенмен толық қалпына келтіру мүмкін. 

Жедел аурудың кезеңдері: 
- жасырын (жасырын, инкубациялық), оның барысында денеде сыртқы 

жағынан науқас сезінбейтін процестер жүреді; 
- продромальды кезең-аурудың алғашқы белгілерінің пайда болуынан 

бастап оның толық дамуына дейінгі уақыт аралығы; 
- аурудың толық даму кезеңі; 
– сауығу кезеңі. 
Аурудың созылмалы түрінде бірдей кезеңдер ерекшеленеді, бірақ 

нәтиже әрдайым қалпына келтірумен аяқталмайды. Созылмалы ауру кезінде 
аурудың қайталану немесе өршу фазалары бөлінеді, оның барлық белгілері 
айқын болған кезде, сондай – ақ ремиссия фазалары-науқастың жағдайы 
адамның жұмыс қабілеттілігін толық қалпына келтіргенге дейін едәуір 
артады. 

Аурудың дамуында асқынулар пайда болуы мүмкін-бұрын 
патологиялық процеске қатыспаған органдар мен жүйелердегі өзгерістер. 
Қалпына келтіру кезінде асқынулар жоғалады. 

Жедел аурудың нәтижесі-қалпына келтіру, өлім, созылмалы түрге 
көшу. Созылмалы аурудың нәтижесі әрдайым өлімге әкелмейді. 

Аурулардың пайда болу заңдылықтарын, себептері мен даму 
механизмдерін, жеке патологиялық процестер мен жағдайларды зерттейтін 
ғылым патология деп аталады. 

Аурулардың жағдайлары мен себептерін зерттейтін ғылым этиология 
деп аталады. 

Аурудың себептері: 
- экзогендік (сыртқы) - сыртқы ортадан туындаған 
- эндогендік (ішкі) - ішкі факторлардан туындаған 
Аурулардың сыртқы және ішкі себептері: 
- механикалық-жарақаттар, жаралар, сынықтар, сілкіністер және т.б.; 
- физикалық-температураның, ылғалдылықтың, атмосфералық 

қысымның өзгеруі, электр тогының, жарықтың, радиацияның және т.б.; 
- химиялық-әртүрлі химиялық заттардың ағзаға әсері; 
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аурудың қайталану немесе өршу фазалары бөлінеді, оның барлық белгілері 
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- биологиялық – әртүрлі қоздырғыштар-патогендік (вирустар, 
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қуысының ауыруы (стенокардия, миокард инфарктісі, бауыр және бүйрек 
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3.1.1.4 Науқастарды тексеру әдістері 
Науқасты тексеру кезінде субъективті және объективті әдістер 

қолданылады. 
Зерттеудің субъективті әдістері анамнезге, яғни аурудың басталуы мен 

ағымының белгілерін еске түсіретін науқастың сұрауына негізделген. Сұрау 
жасын, жынысын, тұрғылықты жерін, кәсібі мен жұмыс орнын анықтаудан 
басталады. Әрі қарай, олар науқастың шағымдарын тыңдайды, ауру мен 
өмірдің тарихын, тұқым қуалаушылық, өткен аурулар мен жаман әдеттер 
туралы мәліметтерді анықтайды. 

Науқастарды тексерудің объективті әдістерін 4 топқа бөлуге болады: 
- сыртқы тексеру, сезіну, түрту және тыңдауды қамтитын негізгі 

әдістер 
- көмекші әдістер (дене температурасын, бойын, салмағын, кеуде 

айналасын өлшеу, несеп, қақырық мөлшерін анықтау) 
- зертханалық әдістер (қанды, зәрді, асқазан құрамын, қақырықты және 

т. б. зерттеу).) 
- аспаптық әдістер (АҚ өлшеу, рентгеноскопия, рентгенография, 

томография, ЭКГ және т. б.) 
Сыртқы тексеру-науқастың жүріп-тұруын немесе жатуын анықтауға, 

оған белгілі бір мотор режимін және тиісті күтімді тағайындауға мүмкіндік 
береді. 

Бет әлпеті әдетте науқастың жағдайын көрсетеді. Ауыр көрініс 
ауырсыну мен ауыр аурудың болуын көрсетеді. Тыныш өрнек ауырсынудың 
жоқтығын және науқастың жақсы жағдайын көрсетеді. Таңертең қабақтың 
аймағында пайда болатын ісіну көбінесе бүйрек ауруы туралы айтады. 
Еріннің цианозы, мұрынның ұшы және құлақтың жуылуы-ауыр жүрек 
ауруының белгілері. Іш қуысының ауыр ауруларында бет ауыр көрініске ие 
болады, терісі суық, жабысқақ термен жабылған, бет әлпеті көрсетілген, 
көздер батқан. Мұндай бет Гиппократтың беті ретінде белгілі. 

Оқушылардың жарыққа реакциясы науқасты жарық көзіне қарсы қою 
арқылы анықталады. Дені сау адамда жарықтың әсерінен оқушылар тез 
тарылып кетеді. Жарыққа Реакция мидағы патологиялық процестерде, 
коматозды жағдайларда, морфинмен, атропинмен және басқа улармен улану 
кезінде болмауы мүмкін. Мидағы патологиялық процестерде оқушылар 
біркелкі болмауы мүмкін. 

Физика-бұл бойдың, дене пішінінің, қаңқа құрылымының, бұлшықеттің 
дамуы мен майдың үйлесімі. Физиологиялық норма шегінде адамның өсуі 
139-дан 195 см-ге дейін. 

Теріні тексеру дененің бүкіл бетінде жүргізілуі керек, өйткені кейбір 
ауруларда өзгерістер оның жеке бөліктерінде ғана пайда болуы мүмкін. 
Тексеру кезінде түс, тургор, терінің ылғалдылығының өзгеруіне, 
бөртпелердің, қан кетулердің болуына, шаштың күйіне назар аударыңыз. 
Терінің бозаруы анемиядан, тамырлардың әлсіз дамуынан және т. б. 
туындауы мүмкін. Терінің қызаруы қан тамырларының кеңеюіне 
байланысты. Цианоз немесе цианоз – бұл қандағы көмірқышқыл газының көп 
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болуымен байланысты терінің және шырышты қабаттардың көк түсі, онда 
қан цианотикалық реңк алады. Ең алдымен, цианоз шырышты қабаттарда, 
содан кейін жұқа терісі бар жерлерде (мұрынның ұшы, құлақ, тырнақтың 
астында) анықталады. Сарғаю - бұл қан билирубинінің жиналуынан және 
тіндерде тұндырудан туындаған терінің, шырышты қабықтардың және 
склераның сары түсі. 

Тері бөртпелері әртүрлі аурулармен бірге жүруі мүмкін. Бөртпе-бұл 
әртүрлі сыртқы және ішкі факторларға ұшыраған кезде теріде және 
шырышты қабаттарда дақтардың, везикулалардың, түйіндердің, жаралардың 
пайда болуы. Дақ-бұл ерекше түсті терінің шектеулі бөлігі, ол бетінен 
көтерілмейді және тамырлардың жергілікті кеңеюіне байланысты пайда 
болады. Розеола-диаметрі 2-3 мм болатын бозғылт қызғылт немесе қызғылт-
қызыл түсті дөңгелек пішіндегі кішкентай дақтар. Тері капиллярларының 
жергілікті кеңеюіне байланысты пайда болады. Іш сүзегі мен паратифтерге 
тән. Петехия-диаметрі 2-ден 5 мм-ге дейінгі кішкентай дақтар, пішіні мен 
түсі розеолаларға ұқсайды, бірақ саусақпен басқан кезде олар жоғалмайды, 
өйткені олардың пайда болуы капиллярлардың терісіне жергілікті қан 
кетумен байланысты. Эритема немесе қызару - сәуле, химиялық, жылу, 
жұқпалы және басқа факторлардың әсерінен терінің шектеулі немесе төгілген 
қызаруы. Бұл скарлатина, рожа қабынуы және басқа да жұқпалы аурулармен 
кездеседі. Ісіну-бұл дененің тіндері мен қуыстарында артық сұйықтықтың 
жиналуы. Кейде теріде, тері астындағы май, плевра және іш қуысында, 
перикардиальды сөмкеде және терінің тіндік және сұйық бөлігі арасында 
пайда болады. 

Ауыз қуысын қарау науқасты сыртқы тексеруді аяқтайды. Ауыз 
қуысының шырышты қабығының өзгеруі көптеген ауруларда байқалады. 
Тексеру кезінде қызыл иектің, щектердің, тілдің және жұтқыншақтың 
жағдайына, қызарудың болуына назар аударыңыз. 
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бағаланады және жүрек шуы, өкпедегі тыныс алу шуы, ішек перистальтикасы 
анықталады. 
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Зертханалық әдістер қан мен ағзаның секрециясын (зәр, нәжіс, 
қақырық, асқазан және он екі елі ішек және т.б.) зерттеу үшін қолданылады. 
Зертханалық диагностика кезінде химиялық, микроскопиялық және 
бактериологиялық зерттеу әдістері қолданылады. 

Науқастарды тексерудің аспаптық әдістері басқа әдістермен 
Анықталмайтын өзгерістерді анықтау үшін қолданылады. Осы мақсатта 
қарапайымнан (дене температурасын өлшеу, өлшеу және т.б.) өте күрделіге 
дейін (электрофизиологиялық зерттеулер үшін) әртүрлі құралдар мен 
құрылғылар қолданылады. 

 
3.1.2. Аурулар мен уланулар кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек 
Негізгі клиникалық белгілерге қысқаша шолу. 
Бронхит-инфекция немесе аллергендердің әсерінен пайда болатын 

бронхтың шырышты қабығының қабынуы. Аурудың бағыты бойынша өткір 
және созылмалы болып бөлінеді. Жедел бронхит, әдетте, жоғарғы тыныс 
жолдарының ауруларынан бұрын болады. 

Аурудың басында науқастың әл – ауқаты нашарлайды, дене 
температурасы көтеріледі, жұлдыру ,ауырсыну және жұлдыру мен 
стернерумның артында, содан кейін құрғақ, ауыр жөтел пайда болады. 
Бірнеше күннен кейін экспекторация жеңілдейді, қақырық көп мөлшерде 
шығарылады. 

Уақытылы емделмеген және жеткіліксіз күтіммен жедел бронхит 
созылмалы болуы мүмкін, пневмония, ревматизм, отит, жедел нефритпен 
қиындайды. 

Емдеу және күтім. Науқасқа төсек демалысы және антибиотиктермен 
немесе сульфалық препараттармен емдеу тағайындалады. 

Бөлме жиі желдетіледі, терлеу кезінде-үнемі киім ауыстырады. 
Қақырықты сұйылту және жөтелуді жеңілдету үшін науқасқа кольцфут, 
планен, альтея тамыры, мия тамыры, сода немесе минералды суы бар ыстық 
сүт беріледі. Сілтілі ингаляциялар, түнде компрессті жылыту, камфора 
майымен сүрту, содан кейін орау, қыша сылақтары мен банкалар пайдалы. 
Азық-түлік науқастың тиіс калорийной, легкоусвояемой, неострой. 

Фокальды пневмония (бронхопневмония) өкпенің қабынуымен, өкпе 
везикулаларының (альвеолалардың) және өкпенің кішкене бөлігін қамтитын 
қоршаған тіндердің зақымдалуымен сипатталады. Қоздырғыштар әртүрлі 
микробтар мен вирустар. Фокальды пневмониямен өкпенің тыныс алу 
көпіршіктері сұйық мукопурулентті мазмұнмен толтырылады. Көбінесе 
тұмау, бронхит сияқты басқа аурулардың асқынуы ретінде дамиды, көбінесе 
бастапқы ауру ретінде. 

Ауру суықтан басталады. Жөтел біртіндеп күшейеді және ауру 
басталғаннан кейін 1-2 аптадан кейін оңай пайда болады 

 
3.1.2.1 Тыныс алу ағзаларының аурулары 
Тыныс алу органдарының ауруларының негізгі белгілері-жөтел, 

қақырықты шығару, қан кету, ауырсыну, ентігу, өкпеден қан кету. 
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Жөтел-бұл негізінен тыныс алу жолдарының шырышты қабығының 
тітіркенуіне байланысты еріксіз мәжбүрлі дем шығару қозғалыстарынан 
тұратын рефлекторлық қорғаныс актісі. 

Жөтел ерекшеленеді: 1) ұзақтығы бойынша – пароксизмалы, мерзімді, 
үздіксіз, қысқа; 2) тембр бойынша – үрмелі, дыбыссыз. 3) қақырыққа 
байланысты – ылғалды (қақырық бөлінуімен), құрғақ (қақырықсыз). 

Қақырық-жөтелмен бірге жүретін және сыртқа шығарылатын 
(шырышты, серозды, іріңді, қанды, аралас) тыныс алу жолдарының 
шырышты қабаттарының бөлінуі.) 

Гемоптиз – тыныс алу жолдарынан қанның қақырықпен немесе қанның 
жеке түкіруі түрінде бөлінуі. 

Өкпеден қан кету-тыныс алу жолдарынан көп мөлшерде қан шығару. 
Тыныс алудың қысқаруы-ауа жетіспеушілігімен бірге тыныс алу 

жиілігінің, ырғағының және тереңдігінің бұзылуы. Тыныс алудың қысқаруы - 
бұл физикалық стресстің немесе дененің ауыр зақымдалуымен дененің 
бейімделу реакциясы. 

Тұншығу-бұл ағзадағы оттегінің жетіспеушілігімен және көмірқышқыл 
газының жиналуымен бірге жүретін айқын тыныс алу. 

Демікпе-ұстамалар (бронх, жүрек) арқылы пайда болатын тұншығу.) 
Пневмония-жедел немесе созылмалы ауру, паренхиманың және 

(немесе) өкпенің интерстициальды тінінің қабынуымен сипатталады. Жедел 
пневмонияның көпшілігі паренхималық болып табылады және крупозды 
(лобула) және фокальды (лобула) болып бөлінеді. 

Этиологиясы, патогенезі: өкпе тініне бактериялар (пневмо -, стафило-
және стрептококктар, кейде ішек таяқшасы), вирустар, микоплазмалар, 
саңырауқұлақтар, физикалық және химиялық факторлар, аллергиялық 
реакциялар әсер етеді. Қоздырғыш бронхогенді, гематогенді және 
лимфогенді жолдармен өтеді. 

Белгілері мен ағымы-қоздырғышқа, курстың табиғаты мен фазасына, 
асқынуларға байланысты. 

Крупозды пневмония әдетте жедел басталады: қалтырау пайда болады, 
температура 39-40С дейін, зардап шеккен жағында тыныс алу кезінде 
ауырсыну, қан араласқан "тот басқан" немесе іріңді тұтқыр қақырық. 
Науқастың жағдайы ауыр, бетінің терісі гиперемиялы немесе цианотикалық. 
Тыныс алу тез, Үстірт, кеуде зардап шеккен өкпенің жағында тыныс алу 
әрекетінде артта қалады. 

Фокальды пневмония немесе бронхопневмония операциядан кейінгі 
кезеңде өкпе, ауыр, денені әлсірететін аурулары бар науқастарда жоғарғы 
тыныс жолдарының және бронхтардың өткір немесе созылмалы қабынуының 
асқынуы ретінде пайда болады. Ауру қалтыраудан басталады,температура 
38-38, 5 С дейін көтеріледі, жөтел пайда болады, құрғақ немесе 
мукопурулентті қақырықпен, әлсіздік, ентігу. 

Созылмалы пневмония көптеген айлар, жылдар бойы қақырықпен 
жөтелмен, жаттығу кезінде басында ентігумен, содан кейін тынығумен 
сипатталады. 



206
 

 

Асқыну-экссудативті плеврит, өкпе абсцессі, спонтанды пневмоторакс, 
нефрит, гепатит, перикардит, эндокардит, менингит. 

Емі: стационарлық, төсек демалысы көрсетілген, ас тұзын шектейтін 
механикалық химиялық үнемді диета. Антибиотиктер (пенициллин, 
ампициллин, гентамицин, кефзол және т.б.), сульфаниламидтер (бисептол, 
сульфадимезин, сульфален және т.б.), бронхо - және муколитиктер 
(эуфиллин, бромгексин, теофедрин), антипиретикалық (анальгин, аспирин), 
дәрумендер, қажет болған жағдайда жүрек-тамыр препараттары, ылғалданған 
оттегі. 

Бронх демікпесі-жұқпалы-аллергиялық сипаттағы ауру. Бронх 
демікпесі бронхтардың спазмымен, олардың шырышты қабығының 
ісінуімен, олардағы тұтқыр қақырықтың жиналуымен көрінеді. Мұның бәрі 
әртүрлі ауырлықтағы тыныс алудың бұзылуына әкеледі. Ауру кезінде 
адамның тұншығу ұстамалары пайда болатын шиеленістер мезгіл-мезгіл 
байқалады. 

Белгілері: 
- науқас кеудесінде қаттылықты сезінеді, құрғақ, ауыр, обсессивті 

жөтел пайда болады 
- науқастың тынысы қиындайды, дем шығару ұзарады 
- тыныс алу кезінде құрғақ ысқырық пен ызылдаған сырылдар естіледі 
– тері жабындылары тұлғаның айналады синюшными, сулы 
- тамыр соғуы жиілейді 
- науқас шабуыл кезінде отырады, қолымен төсекке жатады немесе 

тұрып, қолымен үстелге отырады. Бұл жағдай тыныс алуды жеңілдетеді. 
жұмыс иық белдеуі мен мойынның қосымша тыныс алу бұлшықеттерін 
қамтиды. 

Көмек көрсету: 
Науқасты тыныштандырыңыз, оны ұялшақ киімнен босатыңыз. Таза 

ауа ағынын қамтамасыз ету қажет. 
Дать 1 таблеткаға димедрол, 1 таблеткаға эуфиллина, 1 таблеткаға 

ношпа. 
Науқас қалтадағы ингалятордан сальбутамол, немесе астмопент, немесе 

алупент, немесе беротек, аталған препараттардың біреуін 15 минут 
аралықпен 3 деммен жұту керек. 

Ыстық аяқ ваннасын жасаңыз. 
Науқасты қақырықты сұйылту және оның жақсы шығуы үшін көп 

мөлшерде сұйықтық ішіңіз: сілтілі сусын (боржоми, сода ішу), 
экспекторантты шөптердің отвары немесе инфузиясы (альтея тамыры, 
термопсис шөпі). Сұйықтықтың көлемі кем дегенде 1-1,5 литр болуы керек. 
Ерітінділерді қыздырылған түрінде беріңіз. 

Шабуылдың аяқталуының алғашқы белгісі-қақырықтың шығуы және 
тұншығу сезімінің төмендеуі. 

Гемоптиз және өкпе қан кетуі. Гемоптиз - тыныс алу жолдарынан 
қанды тамыр немесе жеке түкірік түрінде шығару қорқыныш тудыруы керек, 
өйткені оның өмірге қауіп төндіретін өкпе қан кетуіне жол бермейтініне 
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сенімді бола алмайсыз – тыныс алу жолдарынан көп мөлшерде қан шығару. 
Медициналық көмек көрсету үшін өкпеден қан кетуді асқазаннан ажырату 
керек. Өкпеден қан кету кезінде жөтел кезінде қан пайда болады, ол қызыл, 
көбік, сілтілі реакция. Асқазаннан қан кету алдыңғы жүрек айнуынан кейін 
пайда болады және құсу қозғалыстарымен бірге жүреді, қан тамақпен 
араласады, қараңғы реңк пен қышқыл реакцияға ие. Өкпеден қан кету кезінде 
науқасқа шұғыл көмек көрсету керек. Ол алға қарай еңкейіп отырады, 
физикалық және эмоционалды мазасыздықты жояды, кеудеге мұз көпіршігі 
қолданылады. Содан кейін қанның ұюын арттыратын дәрілер енгізіледі: 
кальций хлоридінің 10% ерітіндісі – 10 мл көктамыр ішіне, викасолдың 1% 
ерітіндісі – 1-2 мл бұлшықет ішіне, аминокапрон қышқылының 5% ерітіндісі 
– 100 мл вена ішіне тамшылатып, бір топтық қан құйылады – 10-100 мл. 
Тамақ пен сусын суық түрінде беріледі, мұз кесектерін жұту ұсынылады. 

Тыныс алу аурулары бар науқастарға күтім жасау. Тыныс алу 
органдарының ауруларына дұрыс күтім жасау аурудың нәтижесіне 
айтарлықтай әсер етеді және асқынулардың алдын алады. Тыныс алу 
жолдарын тітіркендіретін құрғақ жөтелмен науқастарға ас содасы бар жылы 
сүт беріледі (стаканға 1/4 шай қасық немесе минералды судың жартысы), 
банкалар мен қыша сылақтары оларға айтарлықтай жеңілдік әкеледі. 
Қақырықтың қатты бөлінуімен науқас түкіргішті қолдануы керек, оған 
дезинсекция ережелерін үйрету керек, қақырық неғұрлым толық және еркін 
кететін жағдайды табуға көмектесу керек. Егер науқас ыстығы көтерілсе, 
дене температурасы үнемі өлшеніп, жазылады, қалтырау кезінде жылыту 
төсемдерімен жылытылады, мол жылы сусын беріледі. Қатты терлеу кезінде 
іш киім жиі өзгереді. Бронх демікпесі бар науқастарға жеке ингаляторды 
қолдану ережелері түсіндіріледі. 

Дені сау адамның дене температурасы салыстырмалы түрде тұрақты. 
Адамның дене температурасы 36,4-36,70 С аралығында, мүмкін тәуліктік 
ауытқуы 0,1-0,60 с. Тік ішекте, қынапта, ауыз қуысында температура 
қолтыққа қарағанда 0,40 С жоғары, жаңа туылған нәрестелерде ішек 
қатпарларында ол 37,20 с жетеді. Термометрия - дене температурасын 
өлшеу-медициналық сынап термометрімен жүзеге асырылады. Оның 
шкаласы бір бөлімнің бағасы 0,10 с болатын 34-тен 420С-қа дейінгі 
температура диапазонына арналған. Дене температурасы әдетте аксиларлы 
аймақта (балаларда кейде ішек қатпарларында), тік ішекте, қынапта 
өлшенеді. Дене температурасын өлшеу алдында қолтық аймағын құрғатып 
сүртеді және оған термометрді 7-10 минутқа мықтап қысады. Термометрия 
күніне екі рет жүргізіледі: таңертең және кешке. Қажет болса, бұл әр 2-3 
сағат сайын жасалады. Термометрлерді дезинфекциялық ерітіндісі бар 
арнайы стаканда сақтайды (кесте.7). 
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7-кесте-қан айналымына әсер ету шаралары. 
Басталуы Әрекет Процедураны орындау 

1 2 3 

Компресс - 
бұл емдік көп 
қабатты 
таңғыш. 
 
 
Суық 
компресс 

Суық компресс қолдану орнында 
жылуды кетіреді, тамырлардың 
тарылуына әкеледі, бұл қан 
толтырылуын азайтады, өткір 
қабынуды азайтады. Бұл жұмсақ 
тіндердің, байламдардың, 
периостеумның жарақаттарынан 
кейінгі бірінші күні, жергілікті 
қабыну құбылыстарымен, 
мұрынмен. 

ол суық суға малынған және сәл 
Сығылған бірнеше қабатқа 
бүктелген жұмсақ матадан 
тұрады. Олар екі компрессті 
пайдаланады-біреуі ауру жерге 
қолданылады, екіншісі суық 
суға батырылады. Компресс 2-3 
минуттан кейін өзгереді. 

Басу  

Лосьондар көгеру және терінің 
және шырышты қабықтың өткір 
қабыну аурулары үшін 
тағайындалады. Процедураны 
орындау: бірнеше қабатқа 
бүктелген мата дәрілік шөптердің 
инфузиясымен суланған. 

Суық компресстің бір нұсқасы. 
Лосьон бірнеше минутқа 
қолданылады, содан кейін ол 
өзгереді. Процедураның 
ұзақтығы 40 минутқа дейін. 
 

1 2 3 

Ыстық 
компресс 

Оның әсерінен қан тамырлары 
кеңейеді, бұл қанның ағуына 
ықпал етеді және резорбцияға, 
бұлшықет спазмаларын 
жеңілдетуге әкеледі. Мигрень, 
бұлшықет және буын аурулары 
үшін бас ауруын азайту үшін 
тағайындалады. Жедел қабыну 
және супурация ауруларында, 
әсіресе іш қуысында қолдануға 
болмайды. 

Бірнеше қабатқа бүктелген 
матаны ыстық суға батырыңыз 
(60-700С) және сығыңыз. 
Отжатую мата салыңыз 
арналған кулагы орын. 
Прикройте мата клеенкой, ал 
жоғарыдан мақтамен. Мақта 
жүнінің орнына жылыту 
жастықшасын немесе жүн 
матасын қолдануға болады. 
Салқындаған кезде компрессті 
өзгертіңіз. 

Жылы 
компресс 

Қолдану орнында жылу беруді 
және булануды кешіктіреді. Тері 
мен дымқыл емес шүберек 
арасында дене температурасына 
дейін қыздырылған су буы 
жиналады. Жылынатын компресс 
қан тамырларының біркелкі және 
ұзақ кеңеюін тудырады, қан 
ағымын арттырады және соның 
арқасында веноздық тоқырауды, 
тіндердің қабынуы мен ісінуін, 
сондай-ақ ауырсынуды азайтады. 
Инъекциядан кейін көмейдің, 
буындардың, плевраның және 
тығыздағыштардың қабыну 
аурулары, сынықтар, көгерулер 
үшін тағайындалады. 

Бірнеше рет бүктелген жұмсақ 
матаның бір бөлігін бөлме 
температурасында суға 
батырып, сәл сығып, зардап 
шеккен жерге бекітіңіз. Бұл 
қабатты дымқыл шүберекпен 
немесе балауыз қағазымен 
жабыңыз, ол дымқыл шүберекті 
толығымен жабады. Майлыққа 
одан да үлкен мақта қабатын 
салыңыз. Барлық 3 қабатты 
таңғыштың бірнеше 
айналымымен бекітіңіз. Егер 
таңғыш дұрыс қолданылса, оны 
алып тастағаннан кейін мата 
ылғалды және жылы болып 
қалады. 

Дәрілік 
компресстер  

Олар жылыну компрессы 
сияқты қолданылады, тек судың 
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үшін бас ауруын азайту үшін 
тағайындалады. Жедел қабыну 
және супурация ауруларында, 
әсіресе іш қуысында қолдануға 
болмайды. 

Бірнеше қабатқа бүктелген 
матаны ыстық суға батырыңыз 
(60-700С) және сығыңыз. 
Отжатую мата салыңыз 
арналған кулагы орын. 
Прикройте мата клеенкой, ал 
жоғарыдан мақтамен. Мақта 
жүнінің орнына жылыту 
жастықшасын немесе жүн 
матасын қолдануға болады. 
Салқындаған кезде компрессті 
өзгертіңіз. 

Жылы 
компресс 

Қолдану орнында жылу беруді 
және булануды кешіктіреді. Тері 
мен дымқыл емес шүберек 
арасында дене температурасына 
дейін қыздырылған су буы 
жиналады. Жылынатын компресс 
қан тамырларының біркелкі және 
ұзақ кеңеюін тудырады, қан 
ағымын арттырады және соның 
арқасында веноздық тоқырауды, 
тіндердің қабынуы мен ісінуін, 
сондай-ақ ауырсынуды азайтады. 
Инъекциядан кейін көмейдің, 
буындардың, плевраның және 
тығыздағыштардың қабыну 
аурулары, сынықтар, көгерулер 
үшін тағайындалады. 

Бірнеше рет бүктелген жұмсақ 
матаның бір бөлігін бөлме 
температурасында суға 
батырып, сәл сығып, зардап 
шеккен жерге бекітіңіз. Бұл 
қабатты дымқыл шүберекпен 
немесе балауыз қағазымен 
жабыңыз, ол дымқыл шүберекті 
толығымен жабады. Майлыққа 
одан да үлкен мақта қабатын 
салыңыз. Барлық 3 қабатты 
таңғыштың бірнеше 
айналымымен бекітіңіз. Егер 
таңғыш дұрыс қолданылса, оны 
алып тастағаннан кейін мата 
ылғалды және жылы болып 
қалады. 

Дәрілік 
компресстер  

Олар жылыну компрессы 
сияқты қолданылады, тек судың 

 
 

орны тағайындалған препаратты 
қолданады-алкоголь, 
Вишневский жақпа және т. б. 

Мұз 
көпіршігі 

Суық ауырсынуды, тіндердің 
ісінуін, ұсақ тамырлардан қан 
кетуді азайтады. 

Тоңазытқышта мұз дайындаңыз 
немесе көшеден әкеліңіз. Мұзды 
кішкене бөліктерге бөліп, түбіне 
біркелкі таратып, резеңке 
көпіршікке салыңыз. Мұз 
толтырылғаннан кейін көпіршік 
тегіс болуы керек, әйтпесе ол 
денеге еркін жабысады. 
Салыңыз арналған кулагы орын 
вчетверо сложенное сүлгі және 
жоғарыдан қойыңыз мұзды 
мұйық қою. Суықты 20 
минуттан артық ұстамау керек, 
содан кейін алып тастап, 10 
минуттан кейін қайталау керек. 
Жалпы алғанда, суық 2 сағат 
ішінде қолданылады. 

 
1 2 3 

Қыша сылақтары Қолдану аймағында қан 
айналымын жақсарту және терең 
жылыну үшін қолданылады. 

Қыша сылағын жылы суға 
батырыңыз, сонда ол малынған 
болады. Қыша сылақтарын 
қолдану аймағына алдымен 
мата, дәке қабатын салып, үстіне 
қыша сылақтарын салыңыз. 
Олардың үстіне сүлгі салып, 
науқасты жабыңыз. Қыша 
сылақтарын 15 минут ұстаңыз. 
Егер әсер болса, онда қыша 
сылақтарын қолдану аймағында 
тері қызаруы керек. 
Процедураның басында жану 
сезімі пайда болады, ол жылу 
сезімімен ауыстырылады. Қыша 
сылағынан тыс қызару пайда 
болған кезде, күйіп қалмас үшін 
процедураны аяқтаңыз. Қыша 
сылақтарын алып тастағаннан 
кейін теріні құрғақ жұмсақ 
шүберекпен сүртіңіз, содан 
кейін күнбағыс майымен 
майлаңыз және науқасты жылы 
киіңіз. Ересектер мен 
балалардағы қышаға терінің 
сезімталдығының 
жоғарылауымен қыша 
сылағының орнына 
композицияны қолдануға 
болады: 1 ас қасық.жалған 
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құрғақ қыша, 1 ас қасық. бал 
қасық, 1 ас қасық. күнбағыс 
майы қасық, 1 ас қасық. арақ 
қасық. Барлығын жылжытыңыз, 
алынған массадан торт жасаңыз 
және оны матаға ораңыз. 
Композицияны қажетті жерге 
бекітіңіз және сіз бірнеше сағат 
ұстай аласыз (түні бойы жақсы). 
Бұл жағдайда жану болмайды, 
жылыту баяу, бірақ ұзақ 
уақытқа созылады. 

Медициналық 
банктер 

Банктер қыша сылақтарымен 
бірдей мақсатта қолданылады. 
Банкаларды омыртқаның, 
Стернумның, жүректің, сүт 
бездерінің аймағына қоюға 
болмайды. 

Науқасты ыңғайлы етіп 
қойыңыз. Дайындаңыз: 10 
банка, мақта жүнімен металл 
таяқша, алкоголь, сіріңке, майлы 
желе. Мақта спиртімен 
таяқшаны батырып, мақта жүнін 
жағыңыз. 1-2 секундқа шеттерге 
тигізбестен құмыраға жанып 
тұрған мақтаны тез енгізіңіз. 
Банктің өзі қызбауы керек. 
Мақта жүні банканың ішінде 
жанған кезде ауа шығарылады, 
вакуум пайда болады және осы 
банктің арқасында теріге 
жабысады. Барлық банкаларды 
артқы жағына біркелкі қойып, 
науқасты жеңіл көрпемен 
жабыңыз. Банкаларды 10-15 
минут ұстау керек. Егер әсер 
болса, онда орнатылған банка 
аймағында көгеру пайда болады. 
Егер банктер өздігінен құлап 
кетпесе, ауа ағынын қамтамасыз 
ету үшін теріні құмыраның 
жанына басыңыз. Процедурадан 
кейін адамды жылы орап 
алыңыз. 

Жылытқыш  Ыстық су бөтелкесінің 2/3 
бөлігін 600С дейін қыздырылған 
сумен толтырыңыз. Вытесните 
келген жылытқыштар ауа, сжав 
оның мойнынан және завинтите 
тығынды. Толтырғаннан кейін 
ыстық су бөтелкесі тегіс болуы 
керек. Ыстық су бөтелкесін 
тығынмен төмен қаратып 
тексеріңіз. Орап, орамалмен. 
Қажетті жерге 20 м бекітіңіз. 5 
минуттан кейін науқастың 
сезімін сұраңыз. 
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3.1.2.2 Жүрек-тамыр жүйесі мүшелерінің аурулары 
Науқас қозғалмайтын позицияны алады. Шабуыл қысқа мерзімді, 10-15 

минут ішінде және тыныштықта өздігінен өтуі мүмкін. 
Стенокардиямен ауыратын науқастар дәрігер тағайындаған дәрі-

дәрмектерді қабылдауы керек, олар шабуыл туындаған кезде көмектеседі. 
Алғашқы шабуылмен, әсіресе түнде болса: 

1. Тіл астына 1 таблетка нитроглицерин беріп, науқасты жатқызыңыз 
2. Шақыру " 03" 
3. Науқасты киімнің қысылуынан босатыңыз және ауа ағынын 

қамтамасыз етіңіз 
4. Науқасты тыныштандырыңыз, оған 30-40 тамшы Валокордин немесе 

корвалол немесе Валериан беріңіз. 
5. Ауырсынуды қалпына келтіргенде, нитроглицеринді қайталаңыз 

және 2 таблетка анальгин беріңіз. 
6. "03" күтіңіз. 
Әдетте, алғашқы шабуыл кардио бөліміне шұғыл госпитализацияны 

қажет етеді. 
Жедел миокард инфарктісі-жүрек тамырларының спазмы немесе 

олардың люменін атеросклеротикалық бляшкамен жабу арқылы жүрек 
бұлшықетінің аймағына қан беру ұзақ уақыт бұзылған кезде өмірге қауіпті 
жағдай. Бұл аймақта некроз дамиды, содан кейін тыртық пайда болады. 
Стенокардиямен бірдей ауырсыну симптомы бар, бірақ ауырсыну қарқынды 
және нитроглицеринмен жойылмайды немесе қысқа уақыт ішінде жойылады. 
Көбінесе импульстің жоғарылауы, ентігу, терінің бозаруы, терінің 
ылғалдылығы немесе тер пайда болады; импульс тұрақты емес, үзіліссіз, 
әлсіз болуы мүмкін. 

1.Науқасты жатқызыңыз және тыныштандырыңыз, киімді қысудан 
босатыңыз, таза ауа ағынын қамтамасыз етіңіз. 

2. Толық резорбцияға дейін тіл астына нитроглицерин таблеткасын 
беріңіз. Қажет болса, 5-10 минут аралықпен 3-4 рет қайталаңыз. 3. 
"02"шақыру. 

4. 2 таблетка анальгин беріңіз. 
5. 30-40 тамшы корвалол немесе Валокордин немесе Валериан беріңіз. 
6. Жылыту жастықшаларын аяққа қойыңыз. 
7. "03" күтіңіз. 
8. Ауруханаға жатқызу. 
Гипертониялық дағдарыс 
Анальгетиктер, бас айналу, жүрек айну, құсу арқылы жойылмайтын 

кенеттен пайда болатын қатты бас ауруы: жүрек аймағында қатты ауырсыну, 
көздің алдында "шыбындар" пайда болуы мүмкін. Қан қысымы көтеріледі: 
максималды – 200 мм рт.ст. дейін. СТ. және одан жоғары, ең аз-110 мм рт. ст. 
дейін. өнер және жоғары. Негізгі мақсаты – азайту АД. Осы мақсатта 
мыналарды тағайындау керек: қатаң төсек демалысы, 1% дибазол - 2 мл к/і, 
амп-да эуфиллин. к/і, магний сульфаты к/і немесе б/і 25% 10-20 мл. 
Көрсетілген іс-шаралар АҚ бақылауымен жүргізіледі және қайталануы 
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мүмкін. Жүрек аймағында ауырсыну үшін-валидол, тіл астындағы 
нитроглицерин. Алаңдататын заттар көрсетілген: бастың артқы жағындағы 
қыша сылақтары, бұзау бұлшықеттері, ыстық аяқ ванналары. 

Жүрек жеткіліксіздігі-бұл жүрек ағзалар мен тіндерге қалыпты қанмен 
қамтамасыз ете алмауынан туындаған патологиялық жағдай. Жүрек 
жеткіліксіздігінің қолданыстағы классификациясына сәйкес мыналарды 
ажыратыңыз: 

1. Жедел жүрек жеткіліксіздігі (жүрек демікпесі, өкпе ісінуі 
2. Оң жақ қарыншалық жүрек жеткіліксіздігі тік және төменгі қуыс 

тамырлар жүйесінде тоқырау құбылыстарының дамуымен сипатталады. 
Жүрек демікпесінің шабуылы көбінесе түнде пайда болады науқас 

ауаның жетіспеуінен оянып, төсекте отырады. Ентігу дамиды, қақырықты 
жөтел, әлсіздік, мазасыздық пайда болады. Тері күл-көгерген реңкке ие 
болады, суық жабысқақ термен жабылған. Импульс жиі, кернеудің аз 
толтырылуы. Өкпе ісінуінің жоғарылауымен ентігу күшейеді, тыныс алу 
жиілігі 1 минутта 60 – қа дейін артады, ол үстірт, қытырлақ болады, жөтел-
қанды қақырықтың шығарылуымен. 

Қан айналымының үлкен шеңберіндегі қанның тоқырауының белгілері: 
қарқынды цианоз, ентігу, жатыр мойны тамырларының ісінуі және 
пульсациясы, тахикардия, тез ісіну және ұлғаю және бауырдың өткір ауруы, 
ентігу, жүрек айну, құсу, нәжіс. 

Олар дереу емделе бастайды, өйткені жүрек демікпесі науқастың 
өміріне қауіп төндіреді. Науқасқа төсекте жартылай отыру жағдайы беріледі 
және ылғалданған оттегімен дем алуға рұқсат етіледі. Қан айналымынан қан 
бөлігін уақытша өшіру үшін иықтар мен жамбастарға 30-60 минут ішінде 
резеңке турникеттер қолданылады. Шабуылдың әлсіреуінен кейін 
алаңдататын процедуралар қолданылады - ыстық аяқ ваннасы, дөңгелек 
банкалар немесе артқы жағында. 

150-200 мл қан көлемі туралы (дене салмағының 0,3% - дан аспайтын) 
кейіннен строфантин немесе коргликон енгізе отырып, жүрек демікпесі 
кезіндегідей қан жіберу ұсынылады. Сүліктер бауыр аймағына қойылады. 
Диуретиктер тағайындалады. Жүрек жеткіліксіздігінің тамырлы 
жеткіліксіздігімен үйлескен жағдайда тері астына 1-2 мм кордиамин 
енгізіледі. Алдын алу жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің 
дамуына әкелетін ауруларды ұтымды емдеуден тұрады. 

3. Жедел тамыр жеткіліксіздігі-бұл қан тамырларының тонусының 
төмендеуі, қан қысымының күрт төмендеуімен бірге жүреді. 

Жедел тамыр жеткіліксіздігінің үш түрі бар: 
А) естен тану – ми қан айналымының қысқа мерзімді бұзылуы болатын 

жедел тамыр жеткіліксіздігінің ең жеңіл түрі. 
Бұл күшті психикалық тәжірибемен, қатты ауырсынудан, жылы немесе 

күн соққысынан, қан жоғалтудан және т. б. Ол кенеттен немесе біртіндеп 
дами алады. Бұл жағдайда әлсіздік, терінің өткір бозаруы, айналуы, жүрек 
айнуы, көздің қараңғылануы пайда болады. Науқас есін жоғалтады және 
құлайды. Жарыққа реакциясы әлсіреген оқушылар, тыныс алу, импульстің 
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мүмкін. Жүрек аймағында ауырсыну үшін-валидол, тіл астындағы 
нитроглицерин. Алаңдататын заттар көрсетілген: бастың артқы жағындағы 
қыша сылақтары, бұзау бұлшықеттері, ыстық аяқ ванналары. 

Жүрек жеткіліксіздігі-бұл жүрек ағзалар мен тіндерге қалыпты қанмен 
қамтамасыз ете алмауынан туындаған патологиялық жағдай. Жүрек 
жеткіліксіздігінің қолданыстағы классификациясына сәйкес мыналарды 
ажыратыңыз: 

1. Жедел жүрек жеткіліксіздігі (жүрек демікпесі, өкпе ісінуі 
2. Оң жақ қарыншалық жүрек жеткіліксіздігі тік және төменгі қуыс 

тамырлар жүйесінде тоқырау құбылыстарының дамуымен сипатталады. 
Жүрек демікпесінің шабуылы көбінесе түнде пайда болады науқас 

ауаның жетіспеуінен оянып, төсекте отырады. Ентігу дамиды, қақырықты 
жөтел, әлсіздік, мазасыздық пайда болады. Тері күл-көгерген реңкке ие 
болады, суық жабысқақ термен жабылған. Импульс жиі, кернеудің аз 
толтырылуы. Өкпе ісінуінің жоғарылауымен ентігу күшейеді, тыныс алу 
жиілігі 1 минутта 60 – қа дейін артады, ол үстірт, қытырлақ болады, жөтел-
қанды қақырықтың шығарылуымен. 

Қан айналымының үлкен шеңберіндегі қанның тоқырауының белгілері: 
қарқынды цианоз, ентігу, жатыр мойны тамырларының ісінуі және 
пульсациясы, тахикардия, тез ісіну және ұлғаю және бауырдың өткір ауруы, 
ентігу, жүрек айну, құсу, нәжіс. 

Олар дереу емделе бастайды, өйткені жүрек демікпесі науқастың 
өміріне қауіп төндіреді. Науқасқа төсекте жартылай отыру жағдайы беріледі 
және ылғалданған оттегімен дем алуға рұқсат етіледі. Қан айналымынан қан 
бөлігін уақытша өшіру үшін иықтар мен жамбастарға 30-60 минут ішінде 
резеңке турникеттер қолданылады. Шабуылдың әлсіреуінен кейін 
алаңдататын процедуралар қолданылады - ыстық аяқ ваннасы, дөңгелек 
банкалар немесе артқы жағында. 

150-200 мл қан көлемі туралы (дене салмағының 0,3% - дан аспайтын) 
кейіннен строфантин немесе коргликон енгізе отырып, жүрек демікпесі 
кезіндегідей қан жіберу ұсынылады. Сүліктер бауыр аймағына қойылады. 
Диуретиктер тағайындалады. Жүрек жеткіліксіздігінің тамырлы 
жеткіліксіздігімен үйлескен жағдайда тері астына 1-2 мм кордиамин 
енгізіледі. Алдын алу жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің 
дамуына әкелетін ауруларды ұтымды емдеуден тұрады. 

3. Жедел тамыр жеткіліксіздігі-бұл қан тамырларының тонусының 
төмендеуі, қан қысымының күрт төмендеуімен бірге жүреді. 

Жедел тамыр жеткіліксіздігінің үш түрі бар: 
А) естен тану – ми қан айналымының қысқа мерзімді бұзылуы болатын 

жедел тамыр жеткіліксіздігінің ең жеңіл түрі. 
Бұл күшті психикалық тәжірибемен, қатты ауырсынудан, жылы немесе 

күн соққысынан, қан жоғалтудан және т. б. Ол кенеттен немесе біртіндеп 
дами алады. Бұл жағдайда әлсіздік, терінің өткір бозаруы, айналуы, жүрек 
айнуы, көздің қараңғылануы пайда болады. Науқас есін жоғалтады және 
құлайды. Жарыққа реакциясы әлсіреген оқушылар, тыныс алу, импульстің 

 
 

әлсіреуі, қан қысымы төмендейді. Синкоптың ұзақтығы көбінесе 20-40 
секунд, кейде 1-2 минутқа дейін немесе одан да көп. НП көрсеткен кезде 
науқасқа аяқтары көтерілген көлденең күй беріледі, киімді қысудан 
босатады, таза ауаға қол жеткізуді қамтамасыз етеді, бетін суық сумен 
шашыратады, аммиак иіскейді. 

б) Коллапс – қан тамырлары тонусының төмендеуімен және 
айналымдағы қан көлемінің күрт төмендеуімен сипатталатын жіті дамитын 
тамыр жеткіліксіздігі. 

Коллапстың себептері көбінесе өткір жұқпалы аурулар, интоксикация 
және улану болып табылады. Тері бозғылт, суық жабысқақ термен жабылған, 
тамырлар түсіп, тері астына бөлінбейді. Көз западают, желе заостряются. Қан 
қысымы күрт төмендейді, импульс әрең немесе Сезілмейді. Тыныс алу жиі 
кездеседі. Науқас тежелген, сана қараңғыланған, қолдың дірілдеуі байқалады. 
МП шұғыл түрде көрсетіледі. Науқасты жастықсыз төсекке жатқызады, 
аяқтары мен төменгі денесі сәл көтеріледі, аяқ-қолдарына жылыту 
жастықшалары қолданылады, аммиак иіскейді, бөлмені желдетеді, күшті шай 
немесе кофе ұсынады. в) Шок – жедел тамыр жеткіліксіздігінің ең ауыр түрі. 
Жүйке және эндокриндік жүйелердің, қан айналымының, тыныс алудың және 
метаболизмнің өмірлік маңызды функцияларының ауыр бұзылуымен 
сипатталады. Шоктың себептері ауыр жарақаттар, күйіктер, операциялар, 
үйлеспейтін қан құю, миокард инфарктісі және т. б. болуы мүмкін. 

Травматикалық шок кезінде екі фаза бөлінеді – эректильді және 
торпидті. Эректильді фазада науқас қозғалады, көзқарасы тыныш, ойлары 
шатасады, беті бозарған, қозғалтқыш алаңдаушылығы байқалады. Торпидті 
фазада сана сақталған кезде немқұрайлылық байқалады, ауырсынуға 
реакцияның күрт төмендеуі, бозғылт бет, тері суық және жабысқақ термен 
жабылған, тыныс алу жиі, шөлдеу, кейде құсу пайда болады. Жарақат 
алғаннан кейін соққы бірнеше минуттан кейін немесе 24 және одан да көп 
сағат ішінде дамуы мүмкін. 

Анафилактикалық шок үшін (аллергия үшін) жүрек айну, құсу, қан 
қысымының төмендеуі, жиі импульс, Үстірт тыныс алу, кейде есін жоғалту, 
зәр шығару және дефекация тән. 

Кардиогенді шок қатты әлсіздік, терінің бозаруы, еріндердің цианозы, 
қолдар мен аяқтардың салқындауы, жабысқақ суық тер, жиі есін 
жоғалтуымен сипатталады. 

Емдеу соққы түріне сәйкес келуі керек. Қатты ауырсыну кезінде 
науқасты шоктан шығару үшін ауырсынуды басатын құралдар 
қолданылады(морфин, промедол, таламонал және т.б.) қан жоғалтудан 
туындаған шокта қан тоқтағаннан кейін қан, қан алмастыратын және шокқа 
қарсы ерітінділер құйылады. Қан айналымы жеткіліксіздігінің белгілері 
пайда болған кезде жүрек-тамыр агенттері қолданылады. 

Қанайналым органдары ауруларымен ауыратын науқастарға күтім 
жасау 

Тыныс алу жиілігін есептеу. 
1. Секундомерді дайындаңыз. 
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2. Зерттеушіден ыңғайлы жатуды сұраңыз, сонда сіз кеуде қуысының 
алдыңғы бетінің жоғарғы бөлігін көресіз. 

3. Қолыңызды импульсті тексеру сияқты алыңыз, сонда ол сіз оның 
импульсін зерттеп жатырсыз деп ойлайды. (Адам демін санайтынын білсе, ол 
еріксіз тыныс алуды басқара бастайды және нәтиже дұрыс болмауы мүмкін). 

4. Кеуде қозғалысын қараңыз. Егер сіз кеуде қозғалысын көре 
алмасаңыз, қолыңызды оның кеудесіне қойыңыз, сонда сіз оның қимылын 
сезінесіз. 

5. 1 минут ішінде тыныс алу санын есептеңіз (кеуде көтеру). 
Өлшеу деректерін бақылау парағында тіркеңіз. 
Импульсті зерттеу. 
1. 2, 3, 4-ші саусақтарды сәулелі артерия аймағына бас бармақтың 

негізінен зерттеліп жатқан адамның екі қолына жоғары қойыңыз. 
2. Прижмите сәулелік артериясын және сезініңіз пульсовые соққы. 
3. Екі қолыңыздағы импульстің симметриясын анықтаңыз. Егер 

импульс симметриялы болса (екі қолыңызда бірдей), одан әрі зерттеуді бір 
қолыңызда жүргізуге болады. Егер импульс асимметриялы болса, әр 
қолыңызға қосымша зерттеу жасаңыз. 

4. Жиілікті, ырғақты (соққылар арасындағы аралықтардың біркелкілігі) 
және импульсті толтыруды анықтаңыз (жеңіл басқан кезде пульсация тез 
жоғалады – бұл толтыру нашар және керісінше). 

5. Импульстік соққыларды кем дегенде 30 секунд санаңыз. Алынған 
санды 2-ге көбейтіңіз, өйткені импульс 1 минут ішінде есептеледі. Егер 
тұрақты емес импульс болса, есептеуді 1 минутқа жасаңыз. 

6. Бақылау парағында деректерді тіркеңіз. 
Пульс пен тыныс алуды зерттеу тыныштық жағдайында жүргізілуі тиіс. 

Егер осы Шарт ескерілмесе, зерттеу көрсеткіштері дұрыс болмайды. 
Қан қысымын өлшеу. 
Дені сау адамдарда тозақ жасына байланысты. Адамның жасына қарай 

систолалық (жоғарғы) және диастолалық (төменгі) қан қысымы көтеріледі 
(кесте. 8). 
8  кесте - АҚ деңгейінің жасқа байланысты жоғарылауы 

Жасы 
Қан қысымы, мм рт.ст. Б. 

Систолалық (жоғарғы) диастолалық (төменгі) 
Жаңа туылған 

нәрестелер 59 – 71 30 – 40 
1 – 12 ай 85 – 100 35 – 45 
1 – 2 жыл 85 – 105 40 – 50 
3 – 7 жыл 86 – 110 55 – 63 
8 – 16 жыл 93 – 117 59 – 75 
17 – 20 жыл 100 – 120 70-80% 
21 – 60 жыл 8-ге дейін 8-ге дейін 
E) 18 жыл 8-ге дейін 8-ге дейін 

 



215
 

 

2. Зерттеушіден ыңғайлы жатуды сұраңыз, сонда сіз кеуде қуысының 
алдыңғы бетінің жоғарғы бөлігін көресіз. 

3. Қолыңызды импульсті тексеру сияқты алыңыз, сонда ол сіз оның 
импульсін зерттеп жатырсыз деп ойлайды. (Адам демін санайтынын білсе, ол 
еріксіз тыныс алуды басқара бастайды және нәтиже дұрыс болмауы мүмкін). 

4. Кеуде қозғалысын қараңыз. Егер сіз кеуде қозғалысын көре 
алмасаңыз, қолыңызды оның кеудесіне қойыңыз, сонда сіз оның қимылын 
сезінесіз. 

5. 1 минут ішінде тыныс алу санын есептеңіз (кеуде көтеру). 
Өлшеу деректерін бақылау парағында тіркеңіз. 
Импульсті зерттеу. 
1. 2, 3, 4-ші саусақтарды сәулелі артерия аймағына бас бармақтың 

негізінен зерттеліп жатқан адамның екі қолына жоғары қойыңыз. 
2. Прижмите сәулелік артериясын және сезініңіз пульсовые соққы. 
3. Екі қолыңыздағы импульстің симметриясын анықтаңыз. Егер 

импульс симметриялы болса (екі қолыңызда бірдей), одан әрі зерттеуді бір 
қолыңызда жүргізуге болады. Егер импульс асимметриялы болса, әр 
қолыңызға қосымша зерттеу жасаңыз. 

4. Жиілікті, ырғақты (соққылар арасындағы аралықтардың біркелкілігі) 
және импульсті толтыруды анықтаңыз (жеңіл басқан кезде пульсация тез 
жоғалады – бұл толтыру нашар және керісінше). 

5. Импульстік соққыларды кем дегенде 30 секунд санаңыз. Алынған 
санды 2-ге көбейтіңіз, өйткені импульс 1 минут ішінде есептеледі. Егер 
тұрақты емес импульс болса, есептеуді 1 минутқа жасаңыз. 

6. Бақылау парағында деректерді тіркеңіз. 
Пульс пен тыныс алуды зерттеу тыныштық жағдайында жүргізілуі тиіс. 

Егер осы Шарт ескерілмесе, зерттеу көрсеткіштері дұрыс болмайды. 
Қан қысымын өлшеу. 
Дені сау адамдарда тозақ жасына байланысты. Адамның жасына қарай 

систолалық (жоғарғы) және диастолалық (төменгі) қан қысымы көтеріледі 
(кесте. 8). 
8  кесте - АҚ деңгейінің жасқа байланысты жоғарылауы 

Жасы 
Қан қысымы, мм рт.ст. Б. 

Систолалық (жоғарғы) диастолалық (төменгі) 
Жаңа туылған 

нәрестелер 59 – 71 30 – 40 
1 – 12 ай 85 – 100 35 – 45 
1 – 2 жыл 85 – 105 40 – 50 
3 – 7 жыл 86 – 110 55 – 63 
8 – 16 жыл 93 – 117 59 – 75 
17 – 20 жыл 100 – 120 70-80% 
21 – 60 жыл 8-ге дейін 8-ге дейін 
E) 18 жыл 8-ге дейін 8-ге дейін 

 

 
 

Артериялық қысымның жоғарылауы артериялық гипертензия, ал 
төмендеуі артериялық гипотония деп аталады. 

Процедураны орындау. 
1. Науқастың оң қолын алақанмен жоғары қаратып қойыңыз. Егер 

пациент отырса, онда қолды жақсы созу үшін, оның шынтағының астына бос 
қолдың қысылған жұдырығын қоюды сұраңыз. 

2. Жалаңаш иыққа шынтақ буынынан 2-3 см жоғары қысым өлшеу 
үшін аппараттың манжетін жағыңыз. Киім манжеттің иығына қысылмауы 
керек. Манжетті мықтап бекітіңіз, сонда бір саусағыңыз науқастың иығының 
терісі арасында өтеді. 

3. Манометрді манжетке қосыңыз. Манометрдің көрсеткі шкаланың 
нөлдік белгісінде болуы керек. 

4. Ульнар Фосса аймағында импульсті тауып, фонендоскопты осы 
жерге қойыңыз. 

5. Алмұрттағы клапанды жауып, ауаны манжетке салыңыз: 
манометрдің көрсеткіштері бойынша манжеттегі қысым 25-30 мм рт.ст. - дан 
асқанша ауаны қыздырыңыз. құжат деңгейі, онда бермейтін анықталуы 
артериясының пульсациясы бойынша соққыларға, олар айналыммен да 
фонендоскопе. 

6. Клапанды ашып, манжеттен ауаны баяу босатыңыз. Фонендоскоппен 
әуендерді тыңдап, манометр шкаласының көрсеткіштерін мұқият 
қадағалаңыз. 

7. Фонендоскопта алғашқы айқын дыбыстар пайда болған кезде 
систолалық (жоғарғы) қысым шамасының көрсеткіштерін өлшеңіз. 

8. Фонендоскоптағы тондардың толық жойылу сәтіне сәйкес келетін 
диастолалық (төменгі) қысымның мөлшерін белгілеңіз. 

9. Қан қысымын өлшеу деректерін бақылау парағына бөлшек түрінде 
жазыңыз (алымда – систолалық қысым, ал бөлгіште – диастолалық қысым), 
мысалы: 120/80 мм рт.ст.Б. 

Қан қысымын екі қолыңызда 1-2 минут аралықпен 3 рет өлшеп, ең аз 
нәтиже алу үшін сенімді болу керек. Манжеттен ауаны әрдайым толығымен 
босату керек. 

 
3.1.3.1 Дәрілік препарат туралы түсінік 
Дәрілік зат - бұл әдетте химиялық қосылыс немесе химиялық элемент. 

Дәрілік заттарды алу көзі дәрілік шикізат болып табылады. Табиғи шығу тегі 
кең таралған және бұрыннан белгілі дәрілік шикізатқа көптеген өсімдіктер, 
әртүрлі жануарлардың мүшелері мен тіндері, ферменттер, антибиотиктер, 
дәрумендер, гормондар және басқа да биологиялық белсенді заттар алынған 
бактериялар мен саңырауқұлақтардың тіршілік ету өнімдері жатады. 

Препарат - бұл табиғи немесе синтетикалық шыққан зат немесе 
ауруларды емдеу, алдын-алу және диагностикалау үшін қолданылатын 
заттардың қоспасы. 

Дәрі-дәрмек - бұл қолдануға дайын түрдегі нақты дәрі. Дәрілік 
препарат құрамында ерітінділердің құрамында және т. б. таза түрдегі немесе 
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қатты немесе жұмсақ толтырғыштармен біріктірілген бір немесе бірнеше 
дәрілік заттарды қамтуы мүмкін.: 

1) А тізіміне жататын улы заттар; 
2) Б тізіміне енетін аз улы, күшті деп аталатын заттар; 
3) жалпы тізімдегі әртүрлі аз улы заттар. 
Қолдану әдісіне байланысты сыртқы, ішкі қолдануға және инъекцияға 

арналған дәрілік формалар ажыратылады. 
Дәрілік формалар қолдануға ыңғайлы және дәрілік препараттарға 

берілетін емдік әсер үшін ұтымды формалар болып табылады. Қатты, сұйық, 
жұмсақ және газ тәрізді формалар бар. 

1. Қатты дәрілік нысандар: 
Таблеткалар-дәрілік және қосымша заттардың қоспасын басу арқылы 

алынған қатты дозаланған дәрілік түр. Олар ауызша қабылдауға, сондай-ақ 
шешімдерді дайындауға арналған. 

Драже - қант түйіршіктеріне дәрілік заттар мен қосымша заттарды 
қабаттау арқылы алынатын, ішкі қолдануға арналған қатты дәрілік түр. 

Ұнтақтар - сусымалы қасиеті бар, ішкі, сыртқы немесе инъекциялық 
(ерігеннен кейін) қолдануға арналған қатты дәрілік түрі. Ұнтақтар ұнтақтау 
дәрежесі бойынша ерекшеленеді-Үлкен, Кіші және ең кішкентай, құрамы 
бойынша – қарапайым және күрделі, дозасы бойынша – жеке кіші дозаларға 
бөлінбейді және бөлінеді, мақсаты бойынша – сыртқы және ішкі. 

Еритін ерітінді таблеткалары суда ерігеннен кейін ішкі қолдану үшін 
қолданылады. 

2.Сұйық дәрілік формаларға ерітінділер, инфузиялар, отвар, тұнбалар, 
сығындылар, эмульсиялар, суспензиялар, аэрозольдер, қоспалар, 
аппликациялар, коллодиялар, кремдер, лимонадтар, сироптар жатады. 

Ерітінділер - еріткіште бір немесе бірнеше дәрілік заттарды 
(дистилденген су, этил спирті, сұйық майлар) еріту арқылы алынған мөлдір 
сұйықтықтар. 

Эмульсиялар мен суспензиялар – дисперсиялық орта сұйықтық (су, 
майлар және т.б.), ал дисперсиялық фаза-онда ерімейтін басқа сұйықтықтар 
(майлы майлар, бальзамдар) немесе қатты, ұсақ ұсақталған бөлшектер 
болатын дисперсті (шашыраңқы, ұсақталған) жүйелер. Сыртқы және ішкі 
немесе инъекциялық (тері астына, бұлшықетке, қуысқа) қолдануға арналған. 

Микстуралар - бұл ішкі қолдануға арналған сұйық дәрілік формалар. 
Сұйық орта-су, фаза-бірнеше дәрілік заттардың қоспасы. Микстуралардың 
үш түрі бар: 1) шынайы ерітінділер болып табылатын және мөлдір 
сұйықтықтар болып табылатын; 2) тұрған кезде vут түзетін микстуралар; 3) 
шайқалатын, онда дәрілік заттар қалқыма күйде болады және тұрған кезде 
тұнба береді. Қолданар алдында оларды шайқау керек. 

Аппликациялар - зақымдануларды емдеу немесе паразиттерді жою 
мақсатында теріге жағуға арналған сұйық немесе жақпа тәрізді препараттар. 

Бальзамдар - өсімдіктерден алынған хош иісті сұйықтықтар (эфир 
майлары, шайырлар және басқалар). Антисептикалық және дезодорантты 
қасиеттерге ие. 
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қатты немесе жұмсақ толтырғыштармен біріктірілген бір немесе бірнеше 
дәрілік заттарды қамтуы мүмкін.: 

1) А тізіміне жататын улы заттар; 
2) Б тізіміне енетін аз улы, күшті деп аталатын заттар; 
3) жалпы тізімдегі әртүрлі аз улы заттар. 
Қолдану әдісіне байланысты сыртқы, ішкі қолдануға және инъекцияға 

арналған дәрілік формалар ажыратылады. 
Дәрілік формалар қолдануға ыңғайлы және дәрілік препараттарға 

берілетін емдік әсер үшін ұтымды формалар болып табылады. Қатты, сұйық, 
жұмсақ және газ тәрізді формалар бар. 

1. Қатты дәрілік нысандар: 
Таблеткалар-дәрілік және қосымша заттардың қоспасын басу арқылы 

алынған қатты дозаланған дәрілік түр. Олар ауызша қабылдауға, сондай-ақ 
шешімдерді дайындауға арналған. 

Драже - қант түйіршіктеріне дәрілік заттар мен қосымша заттарды 
қабаттау арқылы алынатын, ішкі қолдануға арналған қатты дәрілік түр. 

Ұнтақтар - сусымалы қасиеті бар, ішкі, сыртқы немесе инъекциялық 
(ерігеннен кейін) қолдануға арналған қатты дәрілік түрі. Ұнтақтар ұнтақтау 
дәрежесі бойынша ерекшеленеді-Үлкен, Кіші және ең кішкентай, құрамы 
бойынша – қарапайым және күрделі, дозасы бойынша – жеке кіші дозаларға 
бөлінбейді және бөлінеді, мақсаты бойынша – сыртқы және ішкі. 

Еритін ерітінді таблеткалары суда ерігеннен кейін ішкі қолдану үшін 
қолданылады. 

2.Сұйық дәрілік формаларға ерітінділер, инфузиялар, отвар, тұнбалар, 
сығындылар, эмульсиялар, суспензиялар, аэрозольдер, қоспалар, 
аппликациялар, коллодиялар, кремдер, лимонадтар, сироптар жатады. 

Ерітінділер - еріткіште бір немесе бірнеше дәрілік заттарды 
(дистилденген су, этил спирті, сұйық майлар) еріту арқылы алынған мөлдір 
сұйықтықтар. 

Эмульсиялар мен суспензиялар – дисперсиялық орта сұйықтық (су, 
майлар және т.б.), ал дисперсиялық фаза-онда ерімейтін басқа сұйықтықтар 
(майлы майлар, бальзамдар) немесе қатты, ұсақ ұсақталған бөлшектер 
болатын дисперсті (шашыраңқы, ұсақталған) жүйелер. Сыртқы және ішкі 
немесе инъекциялық (тері астына, бұлшықетке, қуысқа) қолдануға арналған. 

Микстуралар - бұл ішкі қолдануға арналған сұйық дәрілік формалар. 
Сұйық орта-су, фаза-бірнеше дәрілік заттардың қоспасы. Микстуралардың 
үш түрі бар: 1) шынайы ерітінділер болып табылатын және мөлдір 
сұйықтықтар болып табылатын; 2) тұрған кезде vут түзетін микстуралар; 3) 
шайқалатын, онда дәрілік заттар қалқыма күйде болады және тұрған кезде 
тұнба береді. Қолданар алдында оларды шайқау керек. 

Аппликациялар - зақымдануларды емдеу немесе паразиттерді жою 
мақсатында теріге жағуға арналған сұйық немесе жақпа тәрізді препараттар. 

Бальзамдар - өсімдіктерден алынған хош иісті сұйықтықтар (эфир 
майлары, шайырлар және басқалар). Антисептикалық және дезодорантты 
қасиеттерге ие. 

 
 

Коллодиялар - спирттің эфирмен (1:6) қоспасындағы 
нитроцеллюлозаның 4% ерітінділері, оларға дәрілік заттар қосылады. 

Лимонадтар - ішуге арналған тәтті, қышқылдандырылған сұйықтықтар. 
Оларды қолданар алдында қарапайым сироптар мен қышқылдарды (лимон, 
сүт, шарап тас, тұз және т.б.) суда еріту арқылы дайындаңыз. 
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4. Газ тәрізді дәрілік нысандар: 
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дисперсті жүйелер, ал дисперсті фаза көбінесе сұйық, сирек кездесетін қатты 
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кезінде) әсер ету үшін қолданылады. 

 
3.1.3.2 Дәрілік заттардың әсері 
Әрбір адамның ағзасы дәрі-дәрмектерде жеке сезімталдыққа ие, бұл 

емдеуді тағайындау кезінде ескерілуі керек. Кейбір жағдайларда тіпті 
адамның жынысы препараттардың тиімділігіне әсер етеді. 

Дәрілік заттың организм тіндерімен жанасатын жердегі жергілікті 
әсері. Хирургия, стоматология, тері және басқа да аурулар кеңінен 
қолданылады. 

Дәрілердің резорбциялық әсері зат сіңгеннен кейін, оның жалпы қанға, 
содан кейін тіндерге енуінен кейін дамиды. 

Дәрілік заттың тікелей әсері оның тінмен тікелей жанасатын жерінде 
жүзеге асырылады. 

Рефлекторлық әрекет жүйке ұштарына әсер еткен кезде пайда болады 
және тиісті жүйке орталықтарының немесе атқарушы органдардың күйінің 
өзгеруімен көрінеді. 

Жанама әсер белгілі бір органдардың басқа органдардың бастапқы 
фармакологиялық реакциясына реакциясы түрінде көрінеді. 
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Селективті (басым) әсер дәрілік заттың белгілі бір рецепторлармен ғана 
өзара әрекеттесуімен байланысты. Бұл әрекет оны қолдануды анықтайтын 
заттың жетекші мақсатын анықтайды. 

Науқасқа бір уақытта екі немесе одан да көп дәрі тағайындаған кезде 
олардың әрекеті екі нұсқада біріктірілген болуы мүмкін: 

1. Синергизм дәрілік заттардың аралас әсері түпкілікті әсердің 
жоғарылауымен бірге жүретін жағдайлар. 

2.Антагонизм - дәрілік заттардың оларды біріктіріп қолданған кезде 
әсерінің әлсіреуіне тән. 

Егер оны енгізуден туындаған өзгерістер препаратты тоқтатқаннан 
кейін жойылса, дәрілік заттың әсері қайтымды деп аталады. Дәрілік заттарды 
қабылдауды тоқтатқаннан кейін жоғалып кетпейтін өзгерістерді туындатқан 
әсер қайтымсыз болып табылады. 

Ол қолданылатын препараттың әсері Негізгі деп аталады. Алайда, 
барлық дерлік заттардың жанама әсері бар, яғни.жағымсыз әсерлерді 
тудырады, мысалы, дәрілік аллергия түрінде. 

Уытты әсер дәрілік заттарды терапевтік дозадан асатын дозада 
қолданғанда пайда болады. 

Тератогендік әсер-әртүрлі ауытқулары бар балалардың дүниеге келуіне 
әкелетін дәрілік заттың эмбрионға әсері. 

Дәрілік затты қайталап енгізген кезде байқалуы мүмкін; – кумуляция - 
организмде олардың жиналуына байланысты бірқатар заттар әсерінің 
ұлғаюы; 

- сенсибилизация - организмнің оған сезімталдығының жоғарылауымен 
байланысты (антибиотиктер, ұйықтайтын таблеткалар. витаминдер және 
т.б.). Сенсибилизация терідегі бөртпелермен, безгегімен бірге жүруі мүмкін. 
шырышты қабықтың ісінуі, бірлескен ауырсыну және басқа да ауыр белгілер. 

- дағдылану-дәрілік затты қайта енгізген кезде оның сіңуінің 
төмендеуіне, инактивация жылдамдығының артуына және шығарылу 
қарқындылығының артуына (ауырсынуды басатын, іш жүргізетін, несеп 
айдайтын, гипотензивті дәрілер мен нейролептиктерге) байланысты әсердің 
әлсіреуі); 

- есірткіге тәуелділік (тәуелділік, нашақорлық) – эйфория деп аталатын 
физикалық және психикалық тыныштық, әл-ауқат, қуаныш, жағымды сезім 
тудыратын белгілі бір дәрілік және басқа заттарды жүйелі түрде қолдануға 
деген күшті, кейде шешілмейтін ұмтылыс. Есірткіге тәуелділік 
анальгетиктерге, алкогольге, кокаинге, гашишке және т. б. 

Дәрілік терапияның бірнеше түрлері бар: профилактикалық – дәрі – 
дәрмектерді қолдану белгілі бір аурулардың алдын алуға бағытталған; 
этиотропты терапия-аурудың себебін жоюға; симптоматикалық-негізгі 
патологиялық процестің барысына әсер ететін жағымсыз белгілерді жоюға; 
алмастырғыш табиғи биогендік заттардың ( мысалы, гормондардың) 
жетіспеушілігінде қолданылады. 

Доза-емдеуге арналған дәрілік заттың мөлшері. Қолданылуына 
байланысты емдік доза бір реттік, тәуліктік, курстық болуы мүмкін. Сондай-
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ақ, минималды және максималды рұқсат етілген, улы және өлімге әкелетін 
дозалар бар. 

 
3.1.3.3 Дәрілік заттарды енгізу жолдары 
Дәрі-дәрмектердің әсер ету механизміне байланысты оларды ағзаға 

енгізудің әртүрлі жолдары қолданылады: 
1. Дәрі – дәрмектерді енгізудің ішек жолдары-ауыз арқылы, тіл 

астында, тік ішек арқылы. Дәрі-дәрмекті ауыз арқылы енгізу әсердің 
басталуына 15-20 минуттан кейін сенуге мүмкіндік береді, оның максимум 
орташа есеппен 2-3 сағаттан кейін келеді, ал әсердің өзі 4-6 сағат бойы 
сақталады. Алайда, осылайша қабылданған дәрі асқазан мен ішектің ас 
қорыту шырындарымен өңделеді, содан кейін қанға сіңіп, бауырға түседі, 
онда ол одан әрі өзгерістер мен химиялық өзгерістерге ұшырайды. Бұл әдісті 
қолданудағы қиындықтар кейде ерте балалық шақта, жақ-бет аймағының 
зақымдануы бар науқастарда, құсудың бұзылуымен, жұтылу актісінің 
бұзылуымен, өңештің бітелуімен және т. б. 

Кейбір дәрі-дәрмектер (валидол, нитроглицерин және т.б.) тілдің 
астына немесе сублингвальды түрде, олардың түпкілікті резорбциясына 
дейін тез сіңеді, ас қорыту жолдарының ферменттерімен жойылмайды және 
бауырды айналып өтіп, қанға енеді. Клизмадағы суппозиторийлер мен сұйық 
дәрі-дәрмектер тік ішекке (тік ішекке) енгізіледі. 

2. Дәрі-дәрмектерді сыртқы қолдану олардың жергілікті әсеріне 
байланысты. Әр түрлі әдістер қолданылады: ысқылау, жақпа таңғышты 
қолдану, майлау, шырышты қабықтарға жағу, конъюнктивалық қабыққа, 
сыртқы құлақ каналына және мұрынға тамызу, көз майын жағу. 

3. Ингаляция-дәрі-дәрмектерді ингаляция арқылы ағзаға енгізу. 
Ингаляциялар құрғақ, дымқыл, бу, май болып табылады және арнайы 
ингалятор аппараттарының көмегімен жүзеге асырылады. 

4. Дәрілік заттарды парентеральді (асқазан-ішек жолын айналып өтіп) 
енгізу тіндерге, қан тамырларына, қуыстарға инъекция арқылы жүзеге 
асырылады. Инъекциялар сұйық дәрілерді денеге тері немесе шырышты 
қабаттар арқылы арнайы жұқа ине мен шприц көмегімен енгізу деп аталады. 
Инъекциялар жедел әсерге қол жеткізуге мүмкіндік береді, оның максимумы 
әдетте енгізілгеннен кейін 30-минутта дамиды. Әсердің өзі 3-4 сағатқа 
созылады. Әрекет әсерінің тез басталуы бұл әдістерді жедел және шұғыл 
көмек көрсету кезінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Инъекцияға арналған сұйық дәрілік нысандар зарарсыздандыруға, яғни 
тірі микроорганизмдерден және олардың өміршең спораларынан арылуға 
жатады. Стерилизация физикалық, механикалық және химиялық әдістермен 
жүргізіледі. 

Инъекцияға арналған дәрілік формалар ампулаларда немесе 
бөтелкелерде шығарылады. Бөтелкеде дәрі-дәрмектің атауы, оның 
концентрациясы мен көлемі миллилитрде, ал биологиялық шыққан 
препараттар үшін-әсер бірлігінде жазылады. Ампулаларда шығарылатын 
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дәрі-дәрмектер бір рет қолдануға арналған, өйткені ашылғаннан кейін 
олардың стерильділігі бұзылады. 

Инъекцияға арналған құтыда ұнтақтар, таблеткалар немесе пайдалануға 
дайын суспензиялар мен сұйықтықтар болуы мүмкін. Ұнтақтар мен 
таблеткалардан жасалған ерітінділер мен суспензияларды тікелей қолданар 
алдында асептикалық дайындайды 

 
3.1.3.4 Тері астына және бұлшықетішілік инъекциялар 
Қазіргі уақытта инъекциялар әртүрлі көлемдегі бір реттік шприцтермен 

ғана жасалады (1-ден 20 мл-ге дейін және одан да көп). Оларға инелер 
ұзындығы 1,5-тен 10 см-ге дейін және одан да көп, диаметрі 0,3-тен 2 мм-ге 
дейін шығарылады, қолдану мерзімі көрсетілген зауыт жағдайында 
зарарсыздандырылады 

Шприц - бұл үш негізгі бөліктен тұратын қолмен басқарылатын 
қарапайым поршеньдік сорғы: өлшеуіш цилиндр, поршень және 
инъекциялық ине. Цилиндр бетінде миллилитр фракцияларында бөлімдер 
қолданылады, соңында инъекциялық инені жалғауға арналған конусы бар 
ұшы бар. Инъекциялық ине-жіңішке кесілген және ұштары бар жұқа металл 
түтік, оның екінші ұшында ұшының конусына қосылу үшін арнайы ілінісу 
немесе каннула бар. 

Көктамыр ішіне енгізу дәрі-дәрмектердің қанға тез енуін қамтамасыз 
етеді, дәрі-дәрмектердің нақты мөлшерін қамтамасыз етеді, олардың ағзадағы 
концентрациясын қажетті деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді, бауырдың, 
асқазан сөлінің және ас қорыту жолдарының ферменттерінің дәрі-
дәрмектеріне деструктивті әсерін болдырмайды. 

Теріішілік инъекциялар Манту туберкулиндік реакциясын анықтау, 
аллергиялық сынамалар жүргізу, сондай-ақ жергілікті анестезияның 
бастапқы кезеңдерінде қолданылады. 

Тері астындағы инъекциялар тері астындағы майға жақсы сіңетін 
препараттарды енгізу үшін қолданылады. 

Бұлшықет ішіне енгізу бұлшықеттерде қан тамырларының өте 
тармақталған желісінің арқасында дәрі-дәрмектердің тез сіңуіне ықпал етеді. 

Дәрі-дәрмектерді парентеральды енгізудің кемшіліктері оның кейбір 
күрделілігін, инъекцияға арналған арнайы дағдыларға ие болу қажеттілігін, 
стерильді емес құралдармен ағзаны жұқтыру қаупін және т. б. қамтуы керек. 

Дәрі-дәрмектерді парентеральды енгізу кезінде қолданылатын құралдар 
әрдайым стерильді болуы керек, ал инъекция жасайтын қолдар мұқият 
жуылуы керек. 

Ампуладан дәрі жинамас бұрын, науқасқа тағайындалған препарат 
атауының сәйкестігін мұқият тексеріп, дәрі-дәрмектердің сыртқы түрі мен 
таңбалануы бойынша жарамдылығын анықтау керек. Ампуланы ашу үшін ол 
алкогольге малынған мақта шарымен өңделген тырнақ файлымен кесіледі. 
Ашық ампуланы сол қолға алады, оң қолымен шприц инесін енгізеді және 
дәрілік зат алады. Шприцті тігінен ұстап тұрып, иненің ұшында сұйықтық 
пайда болғанға дейін одан ауаны ығыстырады, содан кейін оны стерильдіге 
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ауыстырады. Егер препарат құтыдан алынса, онда алдымен оның металл 
қалпақшасын спиртке батырылған мақта шарымен өңдейді, стерильді 
пинцетпен оның орталық бөлігін алып тастайды және ашылған тығынды 
спиртпен сүртеді. Дайын шприцке жоғары қысымды қалыптастыру үшін 
дәрі-дәрмектің көлемінде ауа алынады және резеңке штепсель инемен 
тесіледі. Құты төңкеріліп, дәрі-дәрмектің қажетті мөлшерін алыңыз, инені 
өзгертіңіз және шприцтен ауаны шығарып, инъекция жасаңыз. Бөтелкеде 
ұнтақ түрінде болатын инъекцияға арналған дәрі - дәрмектерді алдымен еріту 
керек. Ол үшін 0,25-0,5% новокаин ерітінділері, натрий хлоридінің 
изотоникалық ерітіндісі, тазартылған су қолданылады. 

Тері астына инъекциялар. Дәрі-дәрмектерді тері астына енгізу үшін ең 
ыңғайлы жерлер-иық пен жамбастың сыртқы беттері, жауырын асты 
аймақтары, іш қабырғасының алдыңғы және бүйір беттері. Теріні мақта-
алкоголь тампонымен Мұқият өңдегеннен кейін, сол қолыңызбен тері 
қатпарлары ұсталып, инені оның негізіне 32-45 градус бұрышпен 20-30 мм 
тереңдікке дейін салыңыз. Шприцтегі ерітіндіні баяу енгізіңіз, инені тез 
алыңыз. Инъекция орны қайтадан алкогольмен сүртіліп, тампонмен 
басылады. 

Бұлшық ет ішіне инъекция. Бұлшықет ішіне инъекция жасау үшін 
көбінесе бөксенің жоғарғы сыртқы квадраты, жамбастың алдыңғы беті 
қолданылады. Инъекциялар ұзындығы кемінде 80-90 мм инемен жасалады, 
өйткені ол тері астындағы май қабаты арқылы бұлшықет тереңдігіне енуі 
керек. Инъекция алаңы алкогольмен өңделеді, шприц оң қолмен алынады, 
цилиндр, поршень бекітіліп, ине бұлшықетке 50-70 мм тереңдікке дұрыс 
бұрышпен енгізіледі. поршеньді аздап тартып, шприцте қанның пайда 
болуын тексеріп, препарат енгізіледі. Препаратты енгізгеннен кейін инъекция 
орнына спиртке малынған стерильді мақта шарын қолданады, енгізу орны 
сәл уқаланады. 

Инъекциялар кезіндегі асқынулар. Инъекция кезінде келесі асқынулар 
мүмкін: 

- инфильтраттың пайда болуы. Инфильтрат - бұл ұлпада жасуша 
элементтерінің, қанның, лимфаның жинақталуы, ол жергілікті тығыздаумен 
және тіндердің көлемінің ұлғаюымен бірге жүреді. Инфильтраттар пайда 
болған кезде жергілікті жылыту компресстері, жылыту жастықшалары 
ұсынылады. 

- абсцесс-қуысты қалыптастыру үшін жұмсақ тіндердің іріңді қабынуы. 
Оның пайда болуы инъекция алаңын жеткіліксіз дезинфекциялаудың 
салдары болуы мүмкін, ластанған инелерді қолдану және т.б. Абсцесс емдеу 
көбінесе хирургиялық болып табылады 

- инфекцияның берілуі (вирустық гепатит, ЖИТС) стерильді 
шприцтерді жеткіліксіз пайдаланған кезде пайда болады 

- инъекция кезінде иненің бұзылуы ескі, тозған инелерді қолданған 
кезде, сондай-ақ бұлшықет ішіне енгізу кезінде бөксенің бұлшық еттерінің 
жиырылуымен мүмкін. 
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- дәрі-дәрмектік эмболия май ерітінділерін тері астына енгізу кезінде 
немесе дәрі-дәрмектерді енгізу техникасы бұзылған кезде бұлшықет ішіне 
енгізу кезінде байқалады. 

- аллергиялық реакциялар. Ең ауыр аллергиялық реакция - бұл кенеттен 
дамуы мүмкін анафилактикалық шок. Реакция беттің, қолдың, бастың 
терісінде, ауыз қуысының, көздің, жыныс мүшелерінің шырышты 
қабаттарында қышу мен қышу сезімінен басталады. Беттің қызаруы 
бозарумен ауыстырылады, қорқыныш, мазасыздық, бас ауруы, қатты тер, 
тиннит пайда болады. Кеудедегі ауырлық пен қаттылық сезімі, жүрек 
аймағындағы ауырсыну және ентігу, ысқырған тыныс алу қиындайды. Ең 
қауіпті белгі-қан қысымының өте тез төмендеуі аясында жүрек 
жеткіліксіздігінің тез дамуы. Шұғыл көмек: жәбірленушінің аяғы мен қолын 
мүмкіндігінше жоғары көтеріп, инъекция орнынан Жоғары турникет немесе 
қысым таңғышын жағыңыз. 

- дәрілік препаратты қате енгізу. Бұл жағдайда инъекция орнына 
новокаин ерітіндісін енгізу керек, сондай-ақ осы затты бейтараптандыру 
бойынша шаралар қабылдау керек. 

 
3.1.3.4.1. Жарақаттар мен жазатайым оқиғалар кезіндегі алғашқы 

көмек 
Балалардың жарақаттануы. балалар жарақатының алдын алу 
Жарақат - бұл қоршаған орта факторларының әсерінен пайда болатын 

тіндер мен мүшелердің анатомиялық және функционалды бұзылуы. Әсер етуі 
мүмкін: механикалық (соққы, қысу, созылу); физикалық (жылу, суық, 
электр); химиялық (қышқылдар, сілтілер); психикалық (қорқыныш, 
қорқыныш).. 

Кез-келген жарақат дененің әртүрлі жүйелерінің (жүрек-тамыр, тыныс 
алу) қызметіндегі өзгерістерді тудырады. Белгілі бір уақыт аралығында 
халықтың белгілі бір топтарындағы жарақаттар жиынтығы жарақат деп 
аталады. 

Жарақаттану бар: өндірістік, тұрмыстық, спорттық, автожол, әскери, 
балалар. 

Біздің елімізде 16 жасқа дейінгі балалармен болған жарақаттар мен 
жазатайым оқиғалардың жіктемесі қабылданды: 

1. Жалпы жарақат. 
2. Тұрмыстық – 70% 
3. Көшелік а) көліктік – 25%, б) көліктік емес 
4.Мектептегі жарақат: а) үзіліс кезінде – 1,7%, б) дене шынықтыру 

сабақтарында – 0,82%, в) еңбек сабақтарында – 0, 25%. 
5. Спорттық жарақаттанушылық: а) ұйымдастырылған сабақтарда 

2,17%, б) ұйымдастырылмаған бос уақыттарда 9,3% 
6. Басқа да жарақаттанушылық: а) өндірістік 2%, б) жарақаттанудың 

басқа да түрлері 
7. Жазатайым оқиғалар: а) суға бату, б) улану, в) күйік, г) үсік шалу, д) 

тыныс алу жолдарына бөгде денелердің түсуі (механикалық асфиксия) 
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- дәрі-дәрмектік эмболия май ерітінділерін тері астына енгізу кезінде 
немесе дәрі-дәрмектерді енгізу техникасы бұзылған кезде бұлшықет ішіне 
енгізу кезінде байқалады. 

- аллергиялық реакциялар. Ең ауыр аллергиялық реакция - бұл кенеттен 
дамуы мүмкін анафилактикалық шок. Реакция беттің, қолдың, бастың 
терісінде, ауыз қуысының, көздің, жыныс мүшелерінің шырышты 
қабаттарында қышу мен қышу сезімінен басталады. Беттің қызаруы 
бозарумен ауыстырылады, қорқыныш, мазасыздық, бас ауруы, қатты тер, 
тиннит пайда болады. Кеудедегі ауырлық пен қаттылық сезімі, жүрек 
аймағындағы ауырсыну және ентігу, ысқырған тыныс алу қиындайды. Ең 
қауіпті белгі-қан қысымының өте тез төмендеуі аясында жүрек 
жеткіліксіздігінің тез дамуы. Шұғыл көмек: жәбірленушінің аяғы мен қолын 
мүмкіндігінше жоғары көтеріп, инъекция орнынан Жоғары турникет немесе 
қысым таңғышын жағыңыз. 

- дәрілік препаратты қате енгізу. Бұл жағдайда инъекция орнына 
новокаин ерітіндісін енгізу керек, сондай-ақ осы затты бейтараптандыру 
бойынша шаралар қабылдау керек. 

 
3.1.3.4.1. Жарақаттар мен жазатайым оқиғалар кезіндегі алғашқы 

көмек 
Балалардың жарақаттануы. балалар жарақатының алдын алу 
Жарақат - бұл қоршаған орта факторларының әсерінен пайда болатын 

тіндер мен мүшелердің анатомиялық және функционалды бұзылуы. Әсер етуі 
мүмкін: механикалық (соққы, қысу, созылу); физикалық (жылу, суық, 
электр); химиялық (қышқылдар, сілтілер); психикалық (қорқыныш, 
қорқыныш).. 

Кез-келген жарақат дененің әртүрлі жүйелерінің (жүрек-тамыр, тыныс 
алу) қызметіндегі өзгерістерді тудырады. Белгілі бір уақыт аралығында 
халықтың белгілі бір топтарындағы жарақаттар жиынтығы жарақат деп 
аталады. 

Жарақаттану бар: өндірістік, тұрмыстық, спорттық, автожол, әскери, 
балалар. 

Біздің елімізде 16 жасқа дейінгі балалармен болған жарақаттар мен 
жазатайым оқиғалардың жіктемесі қабылданды: 

1. Жалпы жарақат. 
2. Тұрмыстық – 70% 
3. Көшелік а) көліктік – 25%, б) көліктік емес 
4.Мектептегі жарақат: а) үзіліс кезінде – 1,7%, б) дене шынықтыру 

сабақтарында – 0,82%, в) еңбек сабақтарында – 0, 25%. 
5. Спорттық жарақаттанушылық: а) ұйымдастырылған сабақтарда 

2,17%, б) ұйымдастырылмаған бос уақыттарда 9,3% 
6. Басқа да жарақаттанушылық: а) өндірістік 2%, б) жарақаттанудың 

басқа да түрлері 
7. Жазатайым оқиғалар: а) суға бату, б) улану, в) күйік, г) үсік шалу, д) 

тыныс алу жолдарына бөгде денелердің түсуі (механикалық асфиксия) 
 

 

Балалардың жарақаттануын зерттеу кезінде жарақаттардың ең көп саны 
7 жастан 11 жасқа дейін байқалады. Жарақат алу себептерін талдау 
көрсеткендей, 7 жасқа дейін бала үйде және балабақшада үнемі бақылауда 
болады. Балалар 1-ші сыныпқа барғанда, олар Мектепке және мектептен 
шыққан кезде де, бос уақытын өткізген кезде де Тәуелсіздік алады. Атап 
өтілгендей, ұлдар травмируются көбінесе қыздар. Бұл жағдай ұлдардың 
үлкен ұтқырлықпен, батылдықпен және тіпті батылдықпен сипатталуымен 
түсіндіріледі, бұл жиі зақымға әкеледі. Балалармен болған жазатайым 
оқиғаларды зерттеу балалардың жарақаттануы жыл бойы біркелкі 
бөлінбейтінін көрсетті. Мамыр мен маусым айларында бастауыш сынып 
оқушылары көп уақытын көшеде өткізеді, онда олар абайсызда жақын 
маңдағы көлікке жете алады. Шілде айында балалардағы жарақат саны 
азаяды, тамызда тағы да күрт артады. Мұны шілде айында балалардың 
көпшілігі лагерьлерге, саяжайға, ал тамыз айында қалаға оралатындығымен 
түсіндіруге болады. 

Балалардың жазатайым оқиғаларының жиілігіне мынадай факторлар 
әсер етеді: көшедегі қадағалаусыздық және мінез-құлықты жеткіліксіз 
тәрбиелеу, көше қозғалысы ережелерін сақтамау. Балаларға тіпті фильмдер, 
балалар еліктегісі келетін батыл және қауіпті адамдар туралы кітаптар, кейде 
өмірге арналған сурет сияқты факторлар әсер етеді. 

Босану жарақаты-жаңа туған нәрестенің қаңқасы мен жұмсақ 
тіндерінің интранатальды зақымдануы, әдетте, патологиялық босану кезінде, 
акушерлік көмек көрсету кезінде және асфиксия жағдайында реанимациялық 
шаралар кезінде пайда болады. Көбінесе жаңа туылған нәрестелерде 
клавикуланың сынуы, жамбас және иық сүйектерінің сынуы, бас сүйегі мен 
мидың зақымдануы байқалады. Сирақ, білек және омыртқа сүйектерінің 
сынуы өте сирек кездеседі. Жарақаттанудың бұл түрінің алдын алумен 
перзентхана дәрігерлері айналысады. 

Тұрмыстағы жарақаттанудың алдын алу жазатайым оқиғаларға ықпал 
ететін немесе әкеп соқтыратын себептерді анықтауға және жоюға бағытталуы 
тиіс. Бұған жазатайым оқиғалардың алдын алудың Қоғамдық шаралары, атап 
айтқанда: тұрғын үй ғимараттарын, электр аспаптарын, пештерді және т. б. 
пайдалануда қауіпсіздік нормаларын сақтау туралы заңнама, жазатайым 
оқиғалардың сыртқы себептерін жою (газдың шығуы, жалаңаш электр 
сымдары және т. б.) жатады.) 

Баланы тәрбиелеу ерте жастан басталуы керек, біртіндеп оның 
қоршаған ортаны білу дағдыларын дамытады. Мысалы, ыңғайлы жағдайда 
балаларға электр құрылғыларымен, газбен, химиялық заттармен жұмыс істеу 
кезінде сақтық шараларын түсіндіру қажет. 

Басты назар үйдегі балалардың қараусыздығын жоюға, балалардың бос 
уақытын жақсартуға, балалар ойнайтын орындарды жабдықтауға аударылуы 
тиіс. Мектеп жасындағы балаларда тұрмыстық жарақатпен қатар көшедегі 
жарақаттардың жиілігі арта бастайды. 

Көшедегі жарақат балалар жарақаттарының арасында екінші орын 
алады. Классификацияға сәйкес ол көліктік және көліктік емес болып 
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бөлінеді. Көлікке жатпайтын жарақаттарға балалардың кінәсінен болмаған 
жарақаттар жатады: ормандардан, траншеялардан құлау, шатырлар мен 
балкондардан заттардың құлауы, көктайғақ және т. б. 

Көлік жарақатын зерттеу жағдайлардың 70% балалардың кінәсінен 
болатынын көрсетті. Көлік жарақаттары қыздарға қарағанда ер балаларда 7 
жастан 11 жасқа дейінгі жас топтарында жиі кездеседі. Бұл ең ауыр және 
қалалар мен елді мекендердің жолдарындағы қозғалыс қарқындылығының 
артуына байланысты төмендеу үрдісі жоқ. Жарақат, әдетте, мүгедектікке 
немесе тіпті баланың өліміне әкелуі мүмкін аралас және бірнеше 
зақымданумен бірге жүреді. Балалардың көлік жарақатының негізгі себептері 
баланың қадағалаусыз қалуы, балалардың көше қозғалысы ережелерін 
білмеуі және сақтамауы, кейде көлік жүргізушілерінің қозғалыс ережелерін 
сақтамауы, көшенің жүру бөлігінде ойнау және т.б. болып табылады. 
Көбінесе жазда және түстен кейін. Белгіленген үлгі ұлдардың мобильді 
болуымен байланысты. Жазда балалар сыртта болады, ал түстен кейін 
балалар шаршайды, тыныш болады және шамадан тыс және қауіпті 
қозғалыстар мен әрекеттерге бейім. Ең жиі жарақат кезінде көлік жарақаты 
болып табылады зақымдануы, бас және жұлын миы, сынықтар сүйек. 

Мектептегі жарақат - барлық 16 жарақат. Жасы ұлғайған сайын 
жазатайым оқиғалардың саны артады, әсіресе 12-14 жаста. Бұл балалардың 
мінез - құлқымен, бағынбаушылықпен, "тәуелсіздікпен", батылдықпен, 
жамандықпен, дөрекілікпен түсіндіріледі-жазатайым оқиғаларға әкелетін 
негізгі себептер. Мектептегі жарақаттанудың шамамен 80% - ы өзгеріс 
уақытына келеді. Оның себебі негізінен мінез-құлық ережелерін бұзу болып 
табылады. Спорттық жарақаттар жарақаттар арасында тек 4-5% құрайды. 
Көбінесе бұл бастауыш мектеп жасындағы балаларда кездеседі. Жазатайым 
оқиғалардың ең көп саны велосипедпен жүру, шаңғымен сырғанау, әткеншек 
кезінде болады. Бұл ретте: ұйымдастырылмаған спортпен шұғылдану кезінде 
8% - ды, ұйымдастырылған спортпен шұғылдану кезінде барлық спорттық 
жарақаттанудың 10% - ын құрайды. Спорттық жарақаттанудың себептері 
сабақтарды ұйымдастырудың қанағаттанбауы, мүкәммал мен жабдықтың 
ақаулығы, "сақтандыруды" жеткіліксіз ұйымдастыру, балалар алаңдарының 
нашар жабдықталуы, олардың жеткіліксіз саны және т. б. Көбінесе спорттық 
жарақат кезінде сынықтар, ми жарақаттары, көгеру және сынықтар 
байқалады. 

Мектеп жағдайында жарақаттанудың алдын алу келесі 
компоненттерден тұрады: 

1. Дене шынықтыру сабақтарын дұрыс ұйымдастыру-спорттық 
жабдықтар мен жабдықтардың жарамдылығын бақылау, тиімді жаттығу, 
қозғалыс дағдыларын ұтымды игеру, сақтандыру және өзін-өзі сақтандыру 
әдістерін үйрету. 

2. Өзгерістерді дұрыс ұйымдастыру. Мектептегі жарақаттардың 
көпшілігі өзгеріс кезінде болады, бірақ өзгеріс кезінде емес. 

Себебі, сыныптағы үзіліске қоңырау шалғаннан кейін ұсталған 
оқушылар "бастапқы дайындық" жағдайында отырады, ал мұғалім оларды 
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бөлінеді. Көлікке жатпайтын жарақаттарға балалардың кінәсінен болмаған 
жарақаттар жатады: ормандардан, траншеялардан құлау, шатырлар мен 
балкондардан заттардың құлауы, көктайғақ және т. б. 

Көлік жарақатын зерттеу жағдайлардың 70% балалардың кінәсінен 
болатынын көрсетті. Көлік жарақаттары қыздарға қарағанда ер балаларда 7 
жастан 11 жасқа дейінгі жас топтарында жиі кездеседі. Бұл ең ауыр және 
қалалар мен елді мекендердің жолдарындағы қозғалыс қарқындылығының 
артуына байланысты төмендеу үрдісі жоқ. Жарақат, әдетте, мүгедектікке 
немесе тіпті баланың өліміне әкелуі мүмкін аралас және бірнеше 
зақымданумен бірге жүреді. Балалардың көлік жарақатының негізгі себептері 
баланың қадағалаусыз қалуы, балалардың көше қозғалысы ережелерін 
білмеуі және сақтамауы, кейде көлік жүргізушілерінің қозғалыс ережелерін 
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босатқаннан кейін олар орнынан түсіп кетеді және дәл осы сәтте олар жиі 
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Жәбірленушінің қабағын көтеріп, оқушыларын тексеріңіз. Сонымен қатар, 
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терінің түсінің өзгеруі мен оқушылардың кеңеюін байқасаңыз, уақытты 
ысырап етпеңіз және жүрек-өкпе реанимациясын бастаңыз. 

Биологиялық өлімнің айқын белгілері пайда болғаннан кейін 1-2 
сағаттан кейін кеш пайда болады: кадаверальды қатаю, кадаверальды дақтар, 
дене температурасының қоршаған ортаға төмендеуі. Биологиялық өлімнің ең 
алғашқы белгісі - "мысықтың оқушысы"симптомы. Бас бармақ пен сұқ 
саусақтың арасындағы көз алмасының аздап қысылуымен кеңейтілген оқушы 
деформацияланып, мысық сияқты тар Ойық тәрізді пішінді алады. Егер 
қысуды тоқтатқаннан кейін оқушы қайтадан дөңгелек болса, онда бұл 
клиникалық өлім және реанимация сәтті болуы мүмкін. Егер оқушы 
саңылаулы күйінде қалса, онда бұл дененің биологиялық өлімін көрсетеді 
және реанимацияның сәттілігі күмән тудырады. 

 
3.1.3.4.3 Жүрек-өкпе реанимациясы (жөр) 
Реанимация - бұл дененің күрт бұзылған немесе жоғалған өмірлік 

функцияларын қалпына келтіру. Терминалдық жағдайларда жүргізіледі. 
Реанимациялық іс-шаралар: жүректің жабық массажы (ЗМС) және 

өкпені жасанды желдету (ӨЖЖ). 
CPR бастамас бұрын екі міндетті әдісті орындау керек. 
Науқасты қатты бетке қойыңыз (еден, жер, диван). Осы шартты 

сақтамай тиімді ЗМС мүмкін емес. Принципі ЕСШ ерекшелігі, құтқарушы 
жүргізе отырып компрессию арналған грудину пациенттің жүргізеді кемік 
жүрек арасындағы грудиной және позвоночником. Осының арқасында қан 
қан айналым жүйесіне жүректен шығарылады және жасанды қан айналымы 
сақталады. 

Жоғарғы тыныс жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз етіңіз. Осы 
Шартты сақтамай, желдеткіш сәтсіздікке ұшырайды. Ол үшін құтқарылатын 
адамның басын алдын ала бір жағына бұрып, ауыз қуысы мен жұтқыншақты 
қол орамалмен, майлықпен оралған қолмен бөгде массалардан (қан, шырыш, 
құсу массалары, тіс протездері) босату қажет. 

Кез-келген бейсаналық жағдайда, тіпті одан да көп клиникалық өлім 
кезінде бұлшықеттердің релаксациясы жүреді және тіл көмейге кіруді жауып, 
зардап шеккен адамның өкпесіне немесе оның тәуелсіз тыныс алуына жол 
бермейді. Сондықтан тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету 
үшін Сафараны үш рет қабылдау керек: 

тыныс алу жолдарын түзету үшін басыңызды мүмкіндігінше артқа 
тастаңыз; 

тілдің түсіп кетуіне және тыныс алу жолдарының бітелуіне жол бермеу 
үшін төменгі жақты алға қарай итеріңіз; 

аузыңызды сәл ашыңыз. 
СРЛ тиімді жүргізу үшін барлық қажетті жағдайларды қамтамасыз 

еткеннен кейін дереу оны орындауға кіріседі. 
ZMS сол қолдың алақанының төменгі бөлігімен Стернумның төменгі 

үштен біріне қысу (қысым) арқылы жүзеге асырылады. Оң алақан жоғарғы 
жағында орналасқан кезде көмектеседі. Саусақтар құтқарылушының 
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кеуде қуысының төменгі үштен бір бөлігіне қысу бір немесе екі 
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3.1.3.4.4 Суға бату. электр жарақаты 
Суға бату - адамды суға батырған кезде пайда болатын механикалық 

асфиксияның бір түрі. 
Нағыз суға бату ("көк суға бату") және "құрғақ" асфиксиялық суға бату 

("ақ суға бату") бар. 
Шынайы суға батқан кезде тыныс алу жолдарына көп мөлшерде су 

аспирациясы (ингаляция) жүреді. Өлім біртіндеп жүреді және сонымен бірге 
3 сатыны ажыратады. 

1 кезең – бастапқы кезең. Жәбірленуші тыныс алуы мүмкін, 
жеткіліксіз. Тыныс алу шулы, жөтел ұстамалары бар, беттің цианозы, құсу, 
импульстің төмендеуі және қан қысымының төмендеуі байқалады. 

2 кезең – агональды. Сана жоқ. Тәуелсіз тыныс жоқ, бірақ жүрек 
қызметі әлі тоқтаған жоқ: беттің цианозы, аузынан қызғылт көбік, тері суық. 

3 кезең - клиникалық өлім. 
Зардап шегушіні судан өлудің кез келген сатысында алып шыққан 

кезде оны құтқаруға болады. 
"Құрғақ" суға батқан кезде тыныс алу жолдарына аз мөлшерде судың 

түсуі бірден дыбыс саңылауының рефлекторлық спазмын тудырады, 
тұншығу түрі бойынша өледі. 

Судың алғашқы бөліктерімен тыныс алу жолдарының тітіркенуімен 
жүрек пен тыныс алудың рефлекторлық тоқтауы пайда болуы мүмкін-
синкопальды суға бату. Суға батудың бұл түрінде алғашқы 2 кезең жоқ және 
клиникалық өлім бірден дамиды. Дене күн сәулесінде қызып кетсе, спорттық 
ойындар кезінде, көп тамақтанғаннан немесе алкогольді ішкеннен кейін, 
суық суға тез шомылу кезінде Крио-шок дамиды – өткір жалпы қан 
тамырларының спазмы, ми ишемиясы және рефлекторлық жүрек ұстамасы. 

Адам суық суда болған кезде, суға бату қозғалу қабілетінің жоғалуы 
нәтижесінде пайда болады. Жалпы салқындату бұлшықеттің спазмын, 
бұлшықет ауырсынуын, құрысуды, қатаюды тудырады. 

Көмек көрсету: 
Табу зардап шеккен суда. 
Зардап шегушіні қатты бетке шығарыңыз. Суға батып бара жатқан 

адамға оның артқы жағынан жүзіп, Судан киімнің немесе шаштың артына 
алып, оны қолынан ұстап тұру керек. 

Зардап шеккен адамды шығарып алғаннан кейін көмек көрсетуге кірісу 
керек. Егер сана, тыныс алу және жүрек қызметі болса, асқазан мен тыныс 
алу жолдарын судан босату үшін құсу тудыруы мүмкін. Кейде жәбірленушіні 
жылыту және тыныштандыру, ыстық сусын беру жеткілікті. Сана мен тыныс 
болмаған кезде, Бірақ жүрек қызметінің болуы (каротид артерияларында 
импульс бар) жоғарғы тыныс жолдарын босату керек. Аузыңызды тұнбадан, 
құсу массасынан тазартыңыз, зардап шеккен адамды асқазанымен бүгілген 
тізе арқылы тастаңыз және кеудеге басыңыз. Содан кейін жәбірленушіні 
артқы жағына қойып, тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз етіп, 
желдеткішке өтіңіз. 
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Есін және тыныс алуын қалпына келтіру кезінде зардап шегушіні 
тұрақты бүйір қалыпқа жатқызып, жылытып, ауруханаға жатқызу керек. 

Клиникалық өлім кезінде тыныс алу жолдарын бөгде массалардан, 
судан босату және жүрек-өкпе реанимациясын бастау керек. 

Электр жарақаты - дененің электр тогымен зақымдануы. 
Зақымданудың ауырлығы күшке, кернеуге, токтың ұзақтығына және 

оның физикалық сипаттамаларына байланысты. 
Клиникалық көрініс. Электр тогының соғуы жергілікті және жалпы 

болуы мүмкін. Жергілікті зақымданулар әртүрлі жолдармен көрінеді – аздап 
ауырсыну сезімінен дененің жекелеген бөліктерін күйдірумен ауыр күйікке 
дейін. Жалпы зақымдану туғызады қызметінің бұзылуы, ОЖЖ, тыныс алу 
және қан айналымы. Бұл жағдайда сананың жоғалуы, тыныс алудың бұзылуы 
мүмкін. Құрысулар, ауыр жағдайларда-шок, тез өлім. 

Жәбірленушіні құтқарудың сәттілігі көбінесе басқалардың дұрыс 
әрекеттеріне байланысты. Көмек көрсету тәртібі: 

Зардап шегушіні травматикалық фактор – ток көзінен босатыңыз. Сіз 
ток өткізгіш материалдарды – резеңке, құрғақ ағаш, құрғақ мақта киімдерін, 
бірнеше қағаз жапырақтарын қолдана отырып, өзіңізді қорғауыңыз керек. 
Зардап шегушіні ток көзінен киім-кешекке тартып сүйреңіз. Жәбірленушінің 
жағдайын тез бағалаңыз. Егер зардап шегуші есінен танып қалса: күйзелісті 
басу – тыныштандыру, жатқызу, жылыту қажет. өз әрекеттеріңізді 
түсіндіріңіз. Микробтардың жарасына жол бермеңіз, ток немесе найзағай 
белгілеріне асептикалық таңғыш салыңыз. 

Егер зардап шегуші есінен танып болған тырысулар бар, тыныс алуы 
және жүрек соғуы керек: қалпына келтіру сана және қамтамасыз ету 
өткізгіштігі жоғары тыныс алу жолдарының, жатқызып зақымданған 
көлденең с приподнятыми аяғын босатып, ауыз қуысын бөгде массалар 
ұсынуды алға төменгі жақ сүйегі мен басын шалқайту. Егер сана қалпына 
келмесе, жәбірленушіні тұрақты бүйірлік күйге қойыңыз. Жараға 
микробтардың енуіне жол бермеңіз. 

Егер зардап шеккен адам ес-түссіз болса, тыныс алу және жүрек 
соғысы болмаса, жүрек – өкпе реанимациясын қамтамасыз ету керек-ums 
және желдеткішті жасаңыз. Қан жоғалтудың және жараға микробтардың 
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3.1.3.4.5 Жаралар 
Жара терінің механикалық зақымдануы деп аталады, бұл терең 

тіндердің тұтастығын бұзуы мүмкін. Тіндердің зақымдану сипаты бойынша 
кесілген, кесілген, туралған, көгерген, шағылған, атыс жаралары бөлінеді. 
Қуыстарға қатысты ену және енбеу ерекшеленеді. 

Тесу жаралары пирсинг қаруларымен (мылтық, пышақ, шило және т.б.) 
қолданылады. Олардың анатомиялық ерекшелігі-айтарлықтай тереңдік, 
үлкен тамырларға, нервтерге, қуыс және паренхималық мүшелерге зақым 
келтіру қаупі. Жараның пайда болуы әрдайым зақымдану қаупі мен 
науқастың жағдайының ауырлығына сәйкес келмейді. Сонымен, іштің 
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кішкентай тері жаралары болса да, ішкі мүшелер немесе тамырлар 
зақымдалуы мүмкін. 

Кесілген жаралар өткір құралмен қолданылады. Олар тіндердің 
кішкентай бұзылуымен сипатталады. Кесілген жарамен емдеу үшін ең 
қолайлы жағдайлар бар, сондықтан кез-келген жаңа жараларды емдеу 
арқылы олар кесілген жараларға айналады. 

. Кесілген жаралар ауыр өткір затпен (дойбы, балта) қолданылады. 
Олар тіндердің терең зақымдалуымен, қоршаған тіндердің көгеруімен және 
шайқалуымен сипатталады. 

Көгерген және лакация-бұл түтіккен заттың әсерінің салдары. Олар 
тегіс емес, серратталған жиектермен, қоршаған тіндерге айтарлықтай зақым 
келтірумен сипатталады. Бұл жаралар анаэробты инфекцияның дамуы үшін 
қауіпті. 

Тістеген жаралар жаппай инфекциямен қауіпті, өткір инфекцияның 
дамуымен қиындайды және құтыру вирусын жұқтыруы мүмкін. 

Жараның ерекше түрі-атыс жарасы. Оқ немесе фрагмент жұмсақ 
тіндерден өтіп, кіріс және шығыс саңылауларын құрған кезде ол өтуі мүмкін. 
Егер снаряд тіндердің тереңдігіне жабысып қалса, жара соқыр болады. Атыс 
жаралары келесі маңызды белгілермен сипатталады: үлкен тамырлар, 
нервтер, сүйектер, буындар және ішкі органдар жиі зақымдалады. Көптеген 
атыс жараларымен сепсиске дейін инфекциялық асқынулардың даму қаупі 
бар. Олар ағынның айтарлықтай ауырлығымен сипатталады, көп. 

РҒА клиникасы жалпы және жергілікті белгілерден тұрады. Жалпы 
белгілерге қызба, жалпы әлсіздік және микробтық интоксикацияның әртүрлі 
белгілері жатады. Жергілікті белгілерге мыналар жатады: ауырсыну, 
жаралар, қан кету, зақымдалған органның дисфункциясы, сүйектердің, 
нервтердің, буындардың және ішкі ағзалардың бүтіндігі. Жаралардың 
асқынуы: үлкен тамырға зақым келтіру, анемия, шок, инфекция және орган 
функциясының бұзылуы нәтижесінде кең қан кету. Жара кезінде екі фаза 
бөлінеді - тазарту және емдеу фазасы. Бірінші фаза, тазарту фазасы 
гиперемиямен, қабыну эффузиясының (экссудаттың) жиналуымен 
сипатталады, сондықтан бұл фаза ылғалдандыру фазасы деп те аталады. 
Экссудатпен бірге тіндердің ыдырау өнімдері қабылданбайды, өміршең емес 
тіндердің ферменттері ериді, яғни.жараны тазарту. Жара процесінің екінші 
кезеңі дегидратация немесе регенерация фазасы деп аталады, яғни.сауығу. 
Бұл фаза гиперемияның төмендеуімен және жарадан бөлінуімен 
сипатталады. Жараның түбінен жаңа тін өсе бастайды, ол нәзік, шырынды, 
қызыл. Осы тіннің арқасында жараны жабатын жаңа тыртық пайда болады. 

Жараны емдеу кезінде жараның фазасын және дененің жалпы 
жағдайын басшылыққа алу керек. Бірінші кезеңде жараны жақсы тазарту 
үшін гипертониялық ерітінділер (натрий хлоридінің 10% ерітіндісі), 
таңғыштардың жиі өзгеруі, антисептиктер, антибиотиктер, сульфаниламидті 
препараттар, өлі тіндерді ыдырататын ферменттер қолданылады. Екінші 
кезеңде жақпа таңғыштар, сирек таңғыштар, дененің қорғанысын 
ынталандыру, физиотерапия көрсетілген. 
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3.1.3.4.6 Қан кету. қан кетуді уақытша тоқтату 
Қан кету - зақымдалған қан тамырынан дененің тіндері мен 

қуыстарына қан құю. Қан кетудің жиі кездесетін себебі-жарақат. Алайда қан 
кету бірқатар аурулармен (гипертония, асқазан жарасы, сепсис және т. б.) 
байқалуы мүмкін.) 

Зақымдалған тамырдың табиғаты бойынша артериялық, веноздық, 
капиллярлық және паренхималық қан кетуді ажыратады. 

Артериялық қан кету-ең жылдам, маңызды және өмірге қауіпті. Үлкен 
артериялардың кең жарақаттарымен бірнеше минут ішінде өлім болуы 
мүмкін. Артериялық қан кетудің белгілері: қан ағынмен шығарылады, 
итеріледі, түсі ашық қызыл, қызыл, тамырдың жарадан жоғары қысылуы қан 
кетуді едәуір азайтады немесе тоқтатады. Клиникалық тұрғыдан алғанда, 
терінің бозаруы тез артады, жиі кішкентай импульс, қан қысымының 
төмендеуі, айналуы, көздің қараңғылануы, жүрек айнуы, құсу, әлсіздік 
байқалады. 

Веноздық қан кету бұл қан кету қара қанның баяу ағып кетуімен 
сипатталады, ағын пульсирленбейді, жара мен жүрек арасындағы 
тамырларды басу қан кетуді күшейтеді. Мойынның үлкен тамырларының 
жарақаты ми немесе жүрек тамырларының ауа эмболиясының даму 
мүмкіндігімен қауіпті. 

Капиллярлық қан кету - бұл терең тіндерде орналасқан ұсақ 
капиллярлардан қан кету. Белгілері: қан жараның бетіне тамшылармен 
шығады, қан тамырлары көрінбейді, әдетте өздігінен тоқтайды. Капиллярлық 
қан кету қанның ұюы төмендеген кезде қауіпті (гемофилия, бауыр аурулары, 
қан тамырлары, сепсис). Бұл қан кету қауіпті емес, бірақ ұзақтығы. 

Паренхималық қан кету - бұл кіші артериялардың, тамырлардың және 
ішкі паренхималық органдардың (бауыр, көкбауыр, өкпе, бүйрек) 
капиллярларының аралас жарасы. Осы органдардағы қан тамырларының 
көптігіне байланысты қан кету өте көп болуы мүмкін, ұзаққа созылады және 
оны тоқтату қиын. Сонымен қатар, ең зақымдалған органды тексерген кезде 
де жеке қан тамырлары көрінбейді, бірақ жараның бүкіл беті қан кетеді. 

Қан кету сыртқы және ішкі болуы мүмкін (интракраниальды және 
ішілік). Ішкі қан кетудің клиникалық көрінісі зақымдалған органға және қан 
жиналатын қуысқа байланысты әр түрлі болады. 

Егер олар жарақаттан кейін бірден пайда болса, қан кету бастапқы, ал 
егер олар кейінірек жарақаттың асқынуы ретінде пайда болса, қайталама 
болады. Екінші қан кету қайталануы мүмкін. 

Науқастың денсаулығы мен өміріне қан кету қаупі бірқатар сәттермен 
анықталады. Арасында осы факторлар бойынша бірінші орында қауіптілік 
тұр саны қан кету. Адам денсаулығына 200-300 мл қан жоғалту ересек 
адамның жалпы жағдайына әсер етпеуі мүмкін, ал 800-1000 мл қан жоғалту 
өмірге қауіп төндіреді. Қан кету қаупін анықтайтын екінші маңызды мәселе-
қан кетудің қарқындылығы мен жылдамдығы. Осы тұрғыдан алғанда, 400-
800 мл қанның жоғалуы өлімге әкелетін каротид сияқты үлкен артериялардан 
артериялық қан кету әсіресе қауіпті. 
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Қанның едәуір жоғалуы бар босанғаннан кейінгі қан кету өмірге үлкен 
қауіп төндірмейді. Жасы үлкен мәнге ие. Әсіресе, балалар қан кетуге 
төзбейді. Сонымен, бір жасар бала үшін 250-300 мл қан жоғалту қазірдің 
өзінде өлімге әкеледі деп саналады. Науқастың жынысы қан кетудің 
нәтижесіне әсер етеді: әйел қан кетеді, ер адамға қарағанда нашар. Науқастың 
жалпы жағдайы өте маңызды, әлсіз және әлсіреген науқастар қан кетуге 
шыдамайды. 

Жедел анемияның белгілері. Қан кету түріне қарамастан, келесі 
белгілер байқалады: әлсіздік, шөлдеу, көздің қараңғылануы, тиннитус, бас 
айналу, жүрек айну, әлсіздік. Тексеру кезінде терінің бозаруы, аяқ-қолдардың 
салқындауы, суық жабысқақ тер көзге түседі. Пульс әлсіз, жеңіл, жиі, есу 
пайда болады, тыныс алу жиілейді. Қан жоғалтудың одан әрі дамуымен 
науқас есін жоғалтады, цианоз дамиды, жалпы конвульсиялар пайда болады, 
содан кейін өлім пайда болады. 

Қан кетуді уақытша тоқтату тәсілдері: 
Қан кетудің уақытша немесе алдын-ала тоқтатылуы және түпкілікті 

болуы мүмкін. Қан кетуді уақытша тоқтату жарақат алған жерде жасалады. 
Бұл көбінесе өзін-өзі және өзара көмек немесе медбикенің медициналық 
көмегі. Қан кетуді уақытша тоқтату әдістеріне мыналар жатады: қан кететін 
ыдысты саусақпен басу, қысым таңу, турникетті қолдану, аяқтың 
максималды иілу күйінде бекітілуі. 

Қан тамырын басу арқылы қан кетуді тоқтату көбінесе далада 
қолданылады. Бұл әдіс магистральдан қан кетудің жалғыз әдісі және 
веноздық қан кетуді тоқтатудың негізгі әдісі болып табылады. Бұл әмбебап: 
ол ешқандай бейімделуді қажет етпейді, асептика ережелерін бұзбайды, кез-
келген жағдайда және кез-келген уақытта кез-келген мейірбикені оңай жүзеге 
асырады. Анатомия туралы қарапайым білім қажет. Басу белгілі бір 
анатомиялық нүктелерде жасалады, онда үлкен бұлшықет топтары жоқ, 
артерия сүйекке Үстірт орналасқан және оны басуға болады. Кемені басу 
көмек беруші үшін шаршайды және тек ерекше жағдайларда оны ұзақ уақыт 
басады, әдетте олар қан кетуді тоқтатудың басқа әдістерімен тез арада 
ауыстыруға тырысады. Уақытша басу қан кетуді уақытша тоқтатудың 
ыңғайлы әдісі үшін қажет нәрсенің бәрін дайындауға мүмкіндік береді (9-
кесте). 

 
 

9 кесте - Қан кетуді оқшаулау және артерияларды қысу орындары: 

Локализация 

Қысылуға 
жататын 
артериялар Қан тамырларын сүйекке басу орындары 

Уақытша аймақ Самай 
Жүрекшенің жоғарғы шеті деңгейінде, 
зигоматикалық сүйекке 

Бет аймағы Сыртқы жақ 
Шайнау бұлшықетінің алдында, төменгі 
жақтың шетіне 
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Қысылуға 
жататын 
артериялар Қан тамырларын сүйекке басу орындары 
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Бастың түкті 
бөлігі Жалпы ұйқы 

6-шы мойын омыртқасының көлденең 
процесіне стерноклеидомастоидты 
бұлшықеттің алдыңғы жиегінде 

Иық Субклавиялық Клавикуланың үстінде 1-ші қабырғаға 

Білек Иықтық  
Ішкі өлкенің екі басты бұлшық еттің иық, 
иық сүйек 

Шап облысы Құрсақ аортасы Жұдырықпен төмен кіндік, омыртқа 
Сан, сирақ, 
табан аймағы Сан 

Ішек қатпарына, жамбас сүйегінің 
көлденең тармағына 

 
Қысымды таңғышпен қан кетуді тоқтату. Ол үшін стерильді материал 

болуы керек. әдетте бұл жеке таңу пакеті (IPP). Тез арада босатуға жараға, 
өлке, оны жаққан жөн йодты настойкой, наложить таңу материалдары және 
жоғарыдан прижать қолмен. Құрғақ дәкеден, көп мөлшерде мақтадан 
жасалған стерильді тампондарды жараға мықтап салыңыз және мықтап 
байлаңыз. 

Стерильді материал болмаған кезде қан кетуді тоқтату шараларын 
қабылдау қиынырақ. Сіз қан кететін жерді, мысалы, қол орамалмен, 
материяның бір бөлігімен, өңделмеген қолмен баса алмайсыз. Ірі ыдыстың 
(артериялық) жарақаты зардап шегушінің өміріне тікелей қауіп төндіретін 
күрделі жағдайларда ғана асептика ережесін бұзуға және киімді тез жұлып 
алуға, қан кететін ыдысты киім сынықтарымен тез басуға тура келеді. 

Жгутты салу. Қан кетуді уақытша тоқтатудың ең сенімді әдісі-
турникетті қолдану. Түрлі резеңке, мата, бұрау бұраулары бар. Резеңке 
турникет болмаған жағдайда кез-келген импровизацияланған құралды 
қолдануға болады: резеңке түтік, белбеу, сүлгі, шарф және т. б. Балалар үшін 
арнайы жұмсақ турникеттер бар. Турникет тек аяқ-қолдарға қолданылады. 

Турникетті қолдану ережелері. Аяқ сүлгімен немесе таңғышпен 
(астармен) бірнеше қабатпен оралған. Турникет жараның үстіне қойылады. 
Турникеттің астына оны салу уақыты көрсетілген жазба қойылады. Турникет 
аяқ-қолдарда 2 сағаттан аспауы керек. Суық мезгілде аяздың алдын алу үшін 
аяқ-қол жылуды орап алады. Жгут салынған науқас қан кетуді түпкілікті 
тоқтату үшін дереу ауруханаға жіберілуі тиіс. Дұрыс қолданылған 
турникеттің өлшемі-қан кетуді тоқтату және шеткергі импульстің жоғалуы. 

Турникеттің орнына бұрауды қолдануға болады. Оны қолданған кезде 
импровизацияланған құралдар қолданылады (белбеу, сүлгі, қалың арқан). 
Импровизацияланған материал аяқ-қолдың айналасына еркін байланған және 
цикл жасайды. Зат және айналмалы қозғалыспен цикл қан кетуді тоқтатқанға 
дейін бұралған, ал бұрау үшін пайдаланылған зат мықтап бекітілген. Бұралу 
кезінде терінің қысылуын және жарақаттануын болдырмау үшін қалыптасқан 
түйіннің астына тығыз тығыздағыш қойылады. Айналдырудың барлық 
ережелері турникетті қолдану ережелеріне ұқсас. 

Турникетті (бұрауды) төменгі Аяқта 2 сағаттан артық емес, жоғарғы 
жағында – 1,5 сағат ұстауға болады. Көрсетілген мерзімдерден асып кету 
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қайтымсыз өзгерістерге және аяқтың некрозына әкелуі мүмкін. Егер 
эвакуация кешіктірілсе, онда критикалық уақыт өткеннен кейін аяқтардағы 
қан айналымын ішінара қалпына келтіру үшін турникетті (бұрауды) алып 
тастау немесе 10-15 минутқа босату керек, содан кейін сол жерден сәл 
жоғары немесе төмен қайта салу керек. Осы кезеңде артериялық қан кету 
артерияны саусақтың қысылуымен алдын алады. 

 
3.1.3.4.7 Травматикалық шок 
Шок - дененің зақымдануға жалпы реакциясы, ол барлық 

функциялардың тежелуімен және жәбірленушінің жалпы ауыр жағдайымен 
сипатталады. Соққы жағдайының себебі-бірнеше жарақат, жаппай қан кету 
және қатты ауырсыну. Мәні бойынша, бұл дененің өте күшті ауырсыну 
тітіркенуіне қорғаныс және бейімделу реакциясы 

Травматикалық шок клиникасы. Травматикалық шоктың басты белгісі-
ауырсыну өмірлік функциялардың үш айқын бұзылуын тудырады. Бұл 
бұзылулар травматикалық шок клиникасын көрсетеді. Бірінші бұзылыс-бұл 
нейропсихикалық стресс, клиникалық түрде келесі белгілермен көрінеді: 1. 
Сақталған санада толық немқұрайлылық. 2. Қимылсыз, мағынасыз бет әлпеті. 
3. Кеңейтілген көз саңылаулары мен оқушылармен көздің түсуі. Тыныс алу 
функциясының бұзылуы келесі белгілермен көрінеді: 4. Үстірт, жиі, кейде 
дұрыс емес тыныс алу. 5. Дене температурасының күрт төмендеуі, кейде 
қауіпті сандарға жетеді. Бұл келесі белгіге байланысты: 6. Суық жабысқақ 
тер. 7. Терінің бозаруы. Тамыр орталығының күрт тежелуі травматикалық 
шоктың толық клиникалық көрінісін толықтырады. Тамырлы орталықтың 
тежелуінің көрінісі келесі белгілер болып табылады: 8. Әлсіз, жиі, жіп тәрізді 
импульс. 9. Тозақтың құлауы. 10. Шөлдеу, жүрек айну, құсу. 

Соққы кезінде екі фаза бөлінеді – эректильді және торпидті. Эректильді 
фаза, қозу фазасы қысқа мерзімді және әрдайым бола бермейді. Бұл кезеңде 
науқас қозғалады, эйфориялы, айқайлайды, шағымданады, жағдайының 
ауырлығына есеп бермейді. Ол зембілден секіре алады, бұлшықет кернеулі, 
оны ұстау қиын. Эректильді фазадан кейін біз сипаттаған торпидті фаза тез 
дамиды. 

Шокқа қарсы қарапайым іс-шаралар. Алғашқы медициналық көмектің 
негізгі мақсаттары-ауырсынумен күресу, жүрек және тыныс алу 
функцияларын сақтау. Мұны істеу үшін, ең алдымен, қан кетуді тоқтатып, 
сенімді иммобилизацияны қамтамасыз ету керек. Науқасқа ыстық тәтті шай, 
кофе, шарап, арақ, жылы орап беріңіз. Кофеин, лобелин, мезатон 
инъекцияларын жасаңыз. Жараға асептикалық таңғыш қойып, ауруханаға 
Мұқият тасымалдауды қамтамасыз етіңіз. 

 
3.1.3.4.8 Мұздату және үсік шалу. күйік 
Суыққа ұшыраған кезде суық жарақаттың жалпы әрекеттері бөлінеді-

мұздату және жергілікті әрекет – аяз. 
Мұздату - бұл дененің суыққа, дене температурасының 350 ° C-қа дейін 

төмендеуіне, өлімге дейінгі барлық өмірлік функциялардың күрт тежелуіне 
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қайтымсыз өзгерістерге және аяқтың некрозына әкелуі мүмкін. Егер 
эвакуация кешіктірілсе, онда критикалық уақыт өткеннен кейін аяқтардағы 
қан айналымын ішінара қалпына келтіру үшін турникетті (бұрауды) алып 
тастау немесе 10-15 минутқа босату керек, содан кейін сол жерден сәл 
жоғары немесе төмен қайта салу керек. Осы кезеңде артериялық қан кету 
артерияны саусақтың қысылуымен алдын алады. 

 
3.1.3.4.7 Травматикалық шок 
Шок - дененің зақымдануға жалпы реакциясы, ол барлық 

функциялардың тежелуімен және жәбірленушінің жалпы ауыр жағдайымен 
сипатталады. Соққы жағдайының себебі-бірнеше жарақат, жаппай қан кету 
және қатты ауырсыну. Мәні бойынша, бұл дененің өте күшті ауырсыну 
тітіркенуіне қорғаныс және бейімделу реакциясы 

Травматикалық шок клиникасы. Травматикалық шоктың басты белгісі-
ауырсыну өмірлік функциялардың үш айқын бұзылуын тудырады. Бұл 
бұзылулар травматикалық шок клиникасын көрсетеді. Бірінші бұзылыс-бұл 
нейропсихикалық стресс, клиникалық түрде келесі белгілермен көрінеді: 1. 
Сақталған санада толық немқұрайлылық. 2. Қимылсыз, мағынасыз бет әлпеті. 
3. Кеңейтілген көз саңылаулары мен оқушылармен көздің түсуі. Тыныс алу 
функциясының бұзылуы келесі белгілермен көрінеді: 4. Үстірт, жиі, кейде 
дұрыс емес тыныс алу. 5. Дене температурасының күрт төмендеуі, кейде 
қауіпті сандарға жетеді. Бұл келесі белгіге байланысты: 6. Суық жабысқақ 
тер. 7. Терінің бозаруы. Тамыр орталығының күрт тежелуі травматикалық 
шоктың толық клиникалық көрінісін толықтырады. Тамырлы орталықтың 
тежелуінің көрінісі келесі белгілер болып табылады: 8. Әлсіз, жиі, жіп тәрізді 
импульс. 9. Тозақтың құлауы. 10. Шөлдеу, жүрек айну, құсу. 

Соққы кезінде екі фаза бөлінеді – эректильді және торпидті. Эректильді 
фаза, қозу фазасы қысқа мерзімді және әрдайым бола бермейді. Бұл кезеңде 
науқас қозғалады, эйфориялы, айқайлайды, шағымданады, жағдайының 
ауырлығына есеп бермейді. Ол зембілден секіре алады, бұлшықет кернеулі, 
оны ұстау қиын. Эректильді фазадан кейін біз сипаттаған торпидті фаза тез 
дамиды. 

Шокқа қарсы қарапайым іс-шаралар. Алғашқы медициналық көмектің 
негізгі мақсаттары-ауырсынумен күресу, жүрек және тыныс алу 
функцияларын сақтау. Мұны істеу үшін, ең алдымен, қан кетуді тоқтатып, 
сенімді иммобилизацияны қамтамасыз ету керек. Науқасқа ыстық тәтті шай, 
кофе, шарап, арақ, жылы орап беріңіз. Кофеин, лобелин, мезатон 
инъекцияларын жасаңыз. Жараға асептикалық таңғыш қойып, ауруханаға 
Мұқият тасымалдауды қамтамасыз етіңіз. 

 
3.1.3.4.8 Мұздату және үсік шалу. күйік 
Суыққа ұшыраған кезде суық жарақаттың жалпы әрекеттері бөлінеді-

мұздату және жергілікті әрекет – аяз. 
Мұздату - бұл дененің суыққа, дене температурасының 350 ° C-қа дейін 

төмендеуіне, өлімге дейінгі барлық өмірлік функциялардың күрт тежелуіне 
 

 

жалпы реакциясы. Мұзды суда қатып қалудан болатын өлім 5-10 минут 
ішінде болуы мүмкін. Мұздатудың клиникалық ағымында үш кезең бөлінеді: 

1 сатысы – адинамическая – зардап шегуші тежелген, сөйлеуі 
қиындаған, қозғалыс скованы байқалады, бұлшық ет дірілі, терінің бозаруы, 
АҚ жоғарлауы, тахикардия. 

2 кезең - ступороз-сананың жоғалуы мүмкін, тәуелсіз қозғалыстар 
шектелмейді, қыңыр адамның позасы. Пульсі 40 соққыға дейін, тынысы 
төмен, Үстірт. АҚ төмендеген. 

3 кезең - конвульсиялық, ес-түссіз, оқушылар тар, құрысулар пайда 
болады. Қан қысымы анықталмайды, импульс тек каротид артериясында 
минутына бір соққы түрінде болады. Әрі қарай клиникалық өлім келеді. 

Дененің қатып қалуы суықтың жергілікті әсерінен, көбінесе ашық 
немесе орталықтан – аяқ, қолдардан болады. Үсік шалу механизміне негізгі 
рөлді ұсақ тамырлардың түйілулері, тіндердегі қанның микроайналымының 
бұзылуы, тамырлардағы тромбоқұрылымдар атқарады, бұл зардап шеккен 
учаскелердің некрозының дамуына әкеледі. 

Зақымданудың төрт дәрежесі бар. I және II дәрежелер Үстірт 
зақымдануға сәйкес келеді. I дәрежеде терінің цианозы, мәрмәр, ісіну және 
ауырсыну байқалады. II дәрежеде мөлдір мазмұны бар көпіршіктер пайда 
болады. III және IV дәрежелер - терең зақымданулар. III дәрежеде 
көпіршіктер қан айналымына толы. IV дәрежеде терінің, бұлшықеттің және 
Сүйектің барлық қабаттарының өлімі байқалады. 

Мұздату кезінде көмек көрсету. 
Травматикалық факторды тоқтатыңыз: зардап шеккендерден дымқыл 

киімді шешіп, орап, жылы бөлмеге әкеліңіз. 
Жәбірленушіні жылытыңыз, оған ыстық шай, кофе беріңіз (алкоголь 

бермеңіз). 
Қан тамырларының спазмын босатыңыз: 2 таблетка No-shpa немесе 

папаверин беріңіз. 
Егер "жедел жәрдем" келуі мүмкін болмаса, зардап шеккен адамды 

200С су температурасы бар ваннаға батырыңыз және біртіндеп бір сағат 
ішінде температураны 400С дейін көтеріңіз. 

Үсік шалған кезде көмек көрсету. Көмек-жәбірленушіні жалпы жылыту 
және аязды аймақты біртіндеп жылыту. Га-ның зардап шеккен учаскесін 
жылытқаннан кейін оның аумағына стерильді термооқшаулағыш таңғыш 
салынады. Мұздатылған аймақты одан әрі жылыту үшін таңғышты келесідей 
қоюға болады: зардап шеккен маталар стерильді майлықпен жабылады, ол 
ылғал мен ауа өткізбейтін матамен (целлофан, майлы шүберек), содан кейін 
мақта жүнімен жабылып, дәке таңғышымен таңылады. Бұл таңғышты 
жәбірленушіні ауруханаға жеткізгенге дейін анықтаған жерге қою керек. 
Инфекцияны болдырмас үшін аязды жерлерді қармен, қолғаппен сүртуге 
болмайды. 

Күйік-бұл терінің, шырышты қабаттардың және терең тіндердің 
зақымдануы, олар төтенше әсерден туындайды: жоғары температура, 
химиялық заттар, электр немесе сәуле энергиясы. 
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Беттік күйіктер (I, II, III А дәрежелері) және терең (B және 1U 
дәрежелері) бар. 

1 дәрежелі күйік терінің тұрақты қызаруымен, ісінуімен, 
ауырсынуымен сипатталады. 2-ші дәрежелі күйік эпидермистің 
қабыршақтануы нәтижесінде блистердің пайда болуымен сипатталады. 3А 
дәрежелі күйік кезінде эпидермис жоқ, жұмсақ интегралдық тіндер ісінген, 
кернеулі, жара эпителий мен терінің беткі қабатының некрозы кезінде пайда 
болатын ашық қоңыр немесе сұр қышымамен жабылған. 3Б дәрежелі күйік 
кезінде терінің барлық қабаттарының жансыздануы нәтижесінде терінің 
бетінде тығыз қара қоңыр қышыма пайда болады. 4-ші дәрежелі күйік 
терінің, тері астындағы майдың, сіңірлердің, бұлшықеттердің, сүйектердің 
некрозымен және веноздық қан шығарумен қоңыр немесе қара қышыманың 
пайда болуымен бірге жүреді. 

Жер үсті күйік емдеуге өз бетімен, сонымен қатар оларға мүмкін 
қалпына келтіру, тері қабаттары. Терең күйіктер терінің барлық 
қабаттарының өліміне әкеледі, ал өзін-өзі емдеу мүмкін емес. Күйіктің 
тереңдігі оның емделу ұзақтығын, күйік ауруының ұзақтығын, қайталама 
іріңді инфекцияның ықтималдығын анықтайды. 

Күйік ауруының болжамын анықтаудың негізгі критерийі-күйік 
аймағы. Күйіп қалу аймағын "тоғыз ереже"деп аталатын Уоллес ережесі 
бойынша оңай анықтауға болады. Дененің әр бөлігі жалпы бетінің белгілі бір 
пайызын құрайды: ересек адамда ол 11 аймақты бөледі, олардың әрқайсысы 
9% плюс перинэяға тең, ауданы 1% құрайды. 

Күйіктердің ауданын анықтау үшін, әсіресе олар дененің әртүрлі 
аймақтарында және мозаикалық тәртіпте орналасқанда, сіз "алақан 
ережесін"қолдана аласыз. Алақан саусақтармен бірге дене бетінің шамамен 
1% құрайды. Зардап шеккен адамның қанша алақаны күйік бетіне сәйкес 
келеді, бұл күйік аймағы. 

Күйіктердің күрделі асқынуы - күйік шоктарының дамуы. Күйік 
шокының негізгі себептері-ауырсыну, тері ақаулары арқылы плазманың 
(қанның сұйық бөлігі) жоғалуы, күйік жарақатының әсерінен қайтыс болған 
тіндердің ыдырау өнімдерінің сіңуі. 

 
3.1.3.4.9 Сүйектердің сынуы. көлік иммобилизациясы 
Сынық - сүйектің бүтіндігін бұза отырып зақымдануы. 
Сынықтар ашық және жабық. Жабық сынықтар кезінде сүйек бөліктері 

сыртқы ортамен байланыспайды, тері бұзылмайды немесе оларда терінің 
беткі абразиялары болуы мүмкін. Ашық сынықтар кезінде жұмсақ тіндер мен 
тері зақымданады, жара пайда болады, ол арқылы сүйек бөліктері сыртқы 
ортамен байланысады және жұқтырылуы мүмкін. 

Сынықтар кезінде сүйектің бүкіл диаметрі бұзылады. Егер сүйектің 
тұтастығының бұзылуы оның бүкіл диаметрін ұстамаса, толық емес сыну 
(жарықшақ) болуы мүмкін. Зақымдану механизміне және травматикалық 
күшті қолдану орнына байланысты сынықтар көлденең, спираль, қиғаш, 
тесілген, сырғанайды. 
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Беттік күйіктер (I, II, III А дәрежелері) және терең (B және 1U 
дәрежелері) бар. 

1 дәрежелі күйік терінің тұрақты қызаруымен, ісінуімен, 
ауырсынуымен сипатталады. 2-ші дәрежелі күйік эпидермистің 
қабыршақтануы нәтижесінде блистердің пайда болуымен сипатталады. 3А 
дәрежелі күйік кезінде эпидермис жоқ, жұмсақ интегралдық тіндер ісінген, 
кернеулі, жара эпителий мен терінің беткі қабатының некрозы кезінде пайда 
болатын ашық қоңыр немесе сұр қышымамен жабылған. 3Б дәрежелі күйік 
кезінде терінің барлық қабаттарының жансыздануы нәтижесінде терінің 
бетінде тығыз қара қоңыр қышыма пайда болады. 4-ші дәрежелі күйік 
терінің, тері астындағы майдың, сіңірлердің, бұлшықеттердің, сүйектердің 
некрозымен және веноздық қан шығарумен қоңыр немесе қара қышыманың 
пайда болуымен бірге жүреді. 

Жер үсті күйік емдеуге өз бетімен, сонымен қатар оларға мүмкін 
қалпына келтіру, тері қабаттары. Терең күйіктер терінің барлық 
қабаттарының өліміне әкеледі, ал өзін-өзі емдеу мүмкін емес. Күйіктің 
тереңдігі оның емделу ұзақтығын, күйік ауруының ұзақтығын, қайталама 
іріңді инфекцияның ықтималдығын анықтайды. 

Күйік ауруының болжамын анықтаудың негізгі критерийі-күйік 
аймағы. Күйіп қалу аймағын "тоғыз ереже"деп аталатын Уоллес ережесі 
бойынша оңай анықтауға болады. Дененің әр бөлігі жалпы бетінің белгілі бір 
пайызын құрайды: ересек адамда ол 11 аймақты бөледі, олардың әрқайсысы 
9% плюс перинэяға тең, ауданы 1% құрайды. 

Күйіктердің ауданын анықтау үшін, әсіресе олар дененің әртүрлі 
аймақтарында және мозаикалық тәртіпте орналасқанда, сіз "алақан 
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3.1.3.4.10 Жабық зақымданулар 
Көгеру-кои, тіндер, шырышты қабаттар мен мүшелердің анатомиялық 

тұтастығын бұзбай қатты заттың дене бетіне қысқа мерзімді әсер етуінен 
туындаған тіндер мен мүшелерге жиі жабық механикалық зақым. Мұндай 
зақым, әдетте, едәуір беті бар және аз кинетикалық энергияға ие қатты затқа 
ұшыраған кезде, сондай-ақ дене қатты бетке құлаған кезде пайда болады. 
Жарақаттың бұл түрі күтпеген, тез және қысқа мерзімді травматикалық 
әсермен сипатталады. Көгеру көп жағдайда жергілікті сипатта болады. 
Жарақат түрі ретінде көгеру жергілікті және жалпы белгілермен 
сипатталады. Жергілікті белгілерге мыналар жатады: әр түрлі күш пен 
ұзақтықтың ауыруы; көгеру аймағындағы ісіну, оның ауырлығы жұмсақ 
тіндердің қанмен, лимфамен, серозды сұйықтықпен қанығу дәрежесіне 
байланысты; қан тамырларының жарылуы нәтижесінде пайда болған көгеру, 
қан кету; дененің зақымдалған бөлігі функциясының бұзылуы. Қатты және 
кең жабық зақымданулармен зақымданудың осы түріне тән жалпы белгілер 
пайда болады: дене температурасының жоғарылауы, ұйқы мен тәбеттің 
бұзылуы, анемия белгілері, кейде шок дамиды. Периостеумның, сыртқы 
жыныс мүшелерінің, үлкен жүйке сымдарының және плексустың көгеруімен 
қатты ауырсыну пайда болады. 

Көгеруге арналған ПМП-ны ұсыну-бұл қан кетуді, ауырсынуды және т. 
б. азайтуға немесе тоқтатуға ықпал ететін қысым таңғышын, суықты (40-50 
минут ішінде мұз көпіршігі, 10-15 минут үзіліс) қолдану. Кішкентай беткі 
көгеру үшін дымқыл құрғататын таңғышты суық сумен, қорғасын 
лосьонымен, фурацилин ерітіндісімен немесе риванолмен салыңыз. Қан мен 
лимфа ағынын жақсарту үшін зақымдалған аяқ сәл көтеріледі. 

Созылу - бұл анатомиялық тұтастығын сақтай отырып, тіндердің 
жыртылуы. 

Сынықтар көгеру сияқты емделеді, бірақ жылу процедуралары 
жарақаттан 3-5 күн өткен соң тағайындалады. 1-дәрежелі тіндердің жарылуы 
кезінде иммобилизация 7-10 күнге, 2 – орташа 20 күнге, ал 3 – дәрежелі-
кемінде 30-40 күнге жүргізіледі. Сіңірлердің, бұлшықеттердің толық 
жыртылуы хирургиялық араласуды қажет етеді: 2-3 апта ішінде тігіс пен гипс 
таңу. 

Буын шығуы – тұрақты ығысуы буын ұштарын сүйек тысқары 
жерлерге олардың қалыпты қозғалуы, жиі сопровождающееся зақымдануы 
буын сөмкелер және буын байлам аппаратының. 

Кез-келген дислокация үшін: буынның қозғалысы немесе пальпациясы 
кезінде көбейетін бірлескен ауырсыну; дислокацияның әр түріне тән аяқтың 
мәжбүрлі орналасуы; буын аймағындағы деформация; буын функциясының 
бұзылуы; аяқ-қол ұзындығының өзгеруі (көбінесе қысқару). Сонымен қатар, 
буын қуысына қан кету кезінде, сондай-ақ тіндердің ісінуі кезінде ісіну мен 
ауырсыну әрдайым анықталады. 

Дислокация кезінде шұғыл көмек мыналарды қамтиды: 
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- зақымдалған аяқ-қолды стандартты шиналармен, бекітетін таңғышпен 
немесе қолда бар құралдармен иммобилизациялау арқылы тыныштандыруды 
қамтамасыз ету; 

- кіріспе ауыртпайтын құралдар; 
- қан кетуді, ісінуді, ауырсынуды азайту үшін буын аймағына суықты 

қолдану; 
- ашық жарақаттық шығулар кезінде жараға бастапқы асептикалық таңу 

салу. 
 
3.1.3.5. Инфекциялық аурулар 
3.1.3.5.1 Микробтар туралы түсінік 
Микробтар немесе микроорганизмдер-бұл әр түрлі пішіндегі және 

мөлшердегі ең кішкентай тіршілік иелері, оларды көзбен көруге болмайды. 
Олардың өлшемдері микрометрлермен немесе нанометрлермен анықталады. 
Микробтардың көпшілігі саңырауқұлақтарды қоспағанда, бір клеткалы 
организмдер. Олар топырақты, суды және ауаны көп мөлшерде толтырады, 
адамның ішектерінде болады және теріде және ауыз қуысында өмір сүреді, 
табиғаттағы заттардың айналымына қатысады. 

Ауру тудыратын микробтар улы заттарды – токсиндерді шығарады, 
олар екі түрлі болады: 1) экзотоксиндер - өмір сүру процесінде бірқатар 
микробтар шығаратын улар; 2) эндотоксиндер – барлық микробтардың 
ішінде пайда болатын және олар өлгеннен кейін ғана бөлінетін улар. 
Микробтарды шығаратын токсиндердің мөлшері олардың вируленттілігін 
(уыттылығын) және ауру туғызу қабілетін анықтайды. 

Тыныс алу түріне немесе энергия өндіруге қабілетті барлық микробтар 
оттегі ортасында өмір сүретін аэробтарға және оттегі ортасынсыз өмір 
сүретін анаэробтарға бөлінеді. 

Патогендік (патогендік) микробтар адамдарда, жануарлар мен 
өсімдіктерде жұқпалы (жұқпалы) ауруларды тудырады. Барлық патогендік 
микробтар паразиттер болып табылады, яғни олар негізінен қабылдаушы 
организмде (адам мен жануар) өмір сүреді және көбейеді. Біраз уақыт олар 
сыртқы ортада сақталуы мүмкін. 

Пішіні мен мөлшеріне байланысты микробтар арасында бактериялар, 
спирохеттер, риккетсиялар, вирустар, микроскопиялық саңырауқұлақтар, 
протозоидтар ерекшеленеді. 

Бактериялар-өсімдік табиғатының біржасушалы ағзалары. Сыртқы түрі 
бойынша олар топтарға бөлінеді: 

а) кокки – диплококктарға (жұптасып), стрептококктарға – тізбекпен, 
стафилококктарға – (шоғырлармен) топталуы мүмкін шар тәрізді 
бактериялар) 

б) бациллалар – бациллалар түрінде бактериялар сыртқы ортада ұзақ 
уақыт сақталатын спора түзе алады (күйдіргі бациллалары, сіреспе және т. 
б.); 

в) вибриондар-үтір (тырысқақ) түрінде иілген бактериялар); 
г) спираль тәрізді – спиральға бұралған бактериялар. 
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Спирохеттер спираль тәрізді (қайталанатын іш сүзегінің, мерездің және 
т.б. қоздырғыштары). Бактериялардан айырмашылығы, олардың қабығы жоқ, 
споралар түзбейді. 

Риккетсия-бұл басқа организмдердің жасушаларында (іш сүзегінің 
қоздырғыштары және т.б.) өмір сүретін және көбейетін жасушаішілік 
паразиттер, олар бактериялар мен вирустар арасында аралық орын алады. 

Вирустар-ең кішкентай микробтар, бактериялар мен риккетсиялардан 
бірнеше есе аз, жасушаішілік паразиттер, өмірдің қарапайым түрлеріне 
жатады, жасушалық құрылымы жоқ. Вирустың денесі нуклеин қышқылы мен 
ақуыз қабығынан тұрады. Жасушаға енгеннен кейін вирус қабықтан 
босатылып, көбейеді. Құрылыс материалы ретінде жасуша заттарын қолдану 
және оған тән зат алмасуды басу. Вирустық ауруға тұмау, қызылша, табиғи 
шешек, полиомиелит, энцефалит, құтыру, ЖИТС және т. б. жатады. 

Саңырауқұлақтар-өсімдік табиғатының көп жасушалы ағзалары. 
Олардың көпшілігі сапрофиттер, аз бөлігі паразиттер. Олар бактерияларға 
қарағанда сыртқы ортада төзімді, кептіру мен күн сәулесінің әсеріне жақсы 
төзеді. 

Протозоа - жануарлардан шыққан біржасушалы организмдер 
(амебалар, гиардия, трихомоналар, безгек плазмодиясы және т. б.).) 

 
3.1.3.5.2 Организмнің иммунитеті мен қорғаныш тетіктері туралы 

жалпы мәліметтер 
Біздің ағзамызда патогендік микроорганизмдерге-денемізге енетін 

қоздырғыштарға қарсы тұру үшін бірнеше қорғаныс механизмдері бар, 
мысалы, өзімізге кішкене жарақат алған кезде. Әдетте, осы ағзаларды 
оқшаулау және жою функциясы бар ақ қан клеткалары интрузияны өздері 
басқарады, дегенмен иммундық жүйеге өз міндеттерін орындауға 
көмектесетін процедуралар (вакцинация, сарысуды енгізу) бар. Иммундық 
жүйеге антиденелер шығаратын лимфоциттерді шығаруға немесе жинауға 
қабілетті органдар кіреді. Мұндай органдар-қызыл сүйек кемігі, тимус, 
лимфа түйіндері, көкбауыр және ішек плиталары. 

Организмде микробтардың болуына реакция ретінде лимфоциттер 
антиденелерді – антигендерге асығатын ақуыздарды – микробтардың улы 
заттарын шығарады. Антиденелердің міндеті-антигендердің зиянды әсерімен 
күресу, оларға қосылу. Бұл реакция қан плазмасында пайда болатын антиген 
- антидене бөгде молекулаларды немесе олардың құрамындағы микробтарды 
бейтараптандыратын бастапқы иммундық реакцияны құрайды. 

Сонымен қатар, лимфоциттерге "иммундық жад" беріледі: олар белгілі 
бір антигенге белгілі бір антидене қалай пайда болатынын есіне алады. Бұл 
дегеніміз, егер бір антиген бір ағзаға екінші рет енсе, антиденелердің пайда 
болуы әлдеқайда тез жүреді және олардың көп бөлігі пайда болады. Бұл 
реакция қайталама иммундық реакция деп аталады. 

Иммунитет - ағзаның инфекциялық агенттерге және бөгде заттарға 
иммунитеті. Мұндай агенттер көбінесе олар шығаратын микробтар мен улар 
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- токсиндер. Жұқпалы ауруларға қарсы Иммунитет бірнеше формада 
көрінеді. Табиғи және жасанды иммунитетті ажыратыңыз. 

Табиғи иммунитет адамның саналы араласуынсыз табиғи жолмен 
пайда болады. Ол туа біткен және сатып алынуы мүмкін. Туа біткен 
түрлердің иммунитеті адамның немесе тұқым қуалайтын жануарлардың осы 
түрінің туа біткен қасиеттерімен анықталады. Сонымен, адам малдың обасы 
мен тауық тырысқағымен ауырмайтыны белгілі, бірақ олар іш және іш 
сүзегімен ауырмайды. Алынған иммунитет жұқпалы ауруға шалдыққан 
жағдайда пайда болады. Кейбір аурулардан кейін ол ұзақ уақытқа созылады, 
кейде өмір бойы (табиғи шешек, іш сүзегі және т.б.), ал басқаларынан кейін 
қысқа мерзімді (тұмау). 

Жасанды иммунитет жұқпалы аурулардың алдын алу үшін ағзаға 
вакцина немесе сарысу енгізу арқылы жасалады. Ол әрқашан сатып алынады. 

Иммунитет белсенді және пассивті болуы мүмкін. Белсенді иммунитет 
ағзада жұқпалы аурудың берілуі нәтижесінде немесе вакцина енгізілгеннен 
кейін белсенді түрде дамиды. Пассивті иммунитет организмге белгілі бір 
антиденелер бар сарысуды енгізгеннен кейін немесе антиденелерді анадан 
ұрыққа плацента арқылы беру арқылы пайда болады. Өмірдің алғашқы 
айларында балалардың қызылша, скарлатина, дифтерияға пассивті 
иммунитеті бар екендігі белгілі, егер ананың осы ауруларға иммунитеті 
болса. 

Белсенді иммунитеттің ұзақтығы алты айдан 5 жылға дейін болуы 
мүмкін, ал кейбір аурулардан кейін (табиғи шешек, іш сүзегі) иммунитет 
өмір бойы сақталуы мүмкін. Пассивті иммунитет сарысуды енгізгеннен кейін 
2-3 апта бойы сақталады. плацента арқылы антиденелер алған кезде-бірнеше 
айға дейін. 

Антигендер-күрделі органикалық заттар. адам мен жануарлар ағзасына 
кірген кезде иммундық реакцияны тудыруы мүмкін-антиденелердің пайда 
болуы. Антигендердің қабілеттері ағзаға бөгде ақуыздар мен 
полисахаридтерге ие. Микробтар мен олардың улары-токсиндер антигендік 
қасиетке ие. 

Антиденелер – бұл күрделі ақуыздар-антигендердің әсерінен 
организмнің лимфоидты жүйесінің жасушалары синтездейтін қан плазмасы 
мен жылы қанды жануарлардың иммуноглобулиндері. 

Антиденелердің қатаң ерекшелігі бар, олар организмде енгізілген 
антигенмен ғана реакция жасай алады. Әрбір инфекцияға қарсы тек өзіндік, 
ерекше иммундық антиденелер түзіледі. 

Иммундық сарысулар-құрамында антиденелер бар жануарлардың 
немесе адамның қан препараттары. Әр түрлі ауруларды диагностикалау, 
емдеу және алдын-алу үшін қолданылады. Иммундық сарысуды енгізгеннен 
кейін пассивті иммунитет пайда болады, ол 3-4 аптаға дейін созылады. 
Иммундық сарысуды енгізу А.М. Безредко әдісімен жүзеге асырылады, бұл 
денені десенсибилизациялауға мүмкіндік береді: алдымен 0,1 тері астына 30 
минуттан кейін енгізіледі. -0,2, ал 1-2 сағаттан кейін - қалған дозаны 
бұлшықет ішіне енгізеді. 
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Вакциналар (латынша vaccina – коровиннен) – микробтардан немесе 
олардың тіршілік ету өнімдерінен дайындалған және профилактикалық және 
емдік мақсатта белсенді иммундауға арналған препараттар. Иммунизацияны 
ағылшын дәрігері Э. Дженнер бастады, ол 1796 жылы балаға шешек сиырын 
егді, содан кейін ол табиғи шешекке қарсы иммунитетке ие болды. 

Вакцинацияның дамуына француз ғалымы Луи Пастер үлкен үлес 
қосты, ол микробтардың вируленттілігін әлсірету әдістерін ойлап тауып, 
құтыру мен күйдіргіге қарсы вакциналар жасады. Орыс ғалымы Н. Ф. 
Гамалея химиялық вакциналарды, сондай-ақ өлтірілген микробтардан 
вакциналар жасау мүмкіндігін анықтады. 

Вакциналардың мынадай түрлерін ажыратады: 1) вируленттілігі 
әлсіреген микробтардан дайындалған тірі вакциналар; 2) формалинмен, 
спиртпен немесе қыздырумен өңделген өлтірілген микробтардан жасалған 
вакциналар және т.б.; 3) микробтық жасушалардың бөліну өнімдерінен 
дайындалған химиялық вакциналар; 4) анатоксиндер – формалин мен 
жылудың ұзақ әсерімен залалсыздандырылған уыттар. 

Вакциналарды әртүрлі жолдармен енгізуге болады: бұлшықет емес 
(қызылша), тері астына (іш сүзегі, паратифтер, дизентерия, тырысқақ, оба 
және т.б.), тері астына (табиғи шешек, туляремия, туберкулез, күйдіргі), 
мұрынға ( тұмауға) немесе ауыз арқылы (полиомиелит). 

Жоспарлы вакцинация белгілі бір ретпен жүргізіледі. Сонымен, жаңа 
туылған нәрестелер туберкулезге қарсы вакцина (BCG) алады, содан кейін 
дифтерияға, сіреспеге және көкжөтелге, кейінірек қызылша мен 
полиомиелитке қарсы егіледі. 

 
3.1.3.5.3 Инфекциялық және эпидемиялық процестер туралы 

түсінік 
Эпидемиология-жұқпалы аурулардың пайда болу, таралу, тоқтату және 

алдын алу заңдылықтарын зерттейтін медицина ғылымы. 
Инфекция (латынша infеctio –инфекция) – бұл реактивті процестер 

кешенімен бірге жүретін адам мен жануарлар ағзасында қоздырғыштардың 
енуі және көбеюі. 

Жұқпалы процесс-бұл макроорганизм (адам, жануар) мен 
микроорганизм (патогендік микроб) арасындағы өзара әрекеттесу немесе 
күрес. 

Эпидемиялық процесс-бұл адамдар тобында жұқпалы аурулардың 
таралуы. Бұл процесті үш буын құрайды: 1) микробты - ауру қоздырғышын 
бөлетін инфекция көзі; 2) инфекциялық ауру қоздырғыштарының берілу 
механизмі; 3) сезімтал халық. Егер байланыстардың бірі жоғалса, жұқпалы 
аурулардың жаңа жағдайлары пайда болмайды. 

1 Байланыс - көптеген аурулардағы инфекция көзі ауру адам немесе 
жануар болып табылады, оның қоздырғышы организмнен дем шығару, 
жөтелу, түшкіру, зәр шығару, дефекация кезінде шығарылады. 

Бактерия тасымалдаушылар-қалпына келтірілгеннен кейін ұзақ уақыт 
аурудың көзі болып қала беретін адамдар. Аурудан кейін 2-3 ай ішінде іс 
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Вакциналар (латынша vaccina – коровиннен) – микробтардан немесе 
олардың тіршілік ету өнімдерінен дайындалған және профилактикалық және 
емдік мақсатта белсенді иммундауға арналған препараттар. Иммунизацияны 
ағылшын дәрігері Э. Дженнер бастады, ол 1796 жылы балаға шешек сиырын 
егді, содан кейін ол табиғи шешекке қарсы иммунитетке ие болды. 

Вакцинацияның дамуына француз ғалымы Луи Пастер үлкен үлес 
қосты, ол микробтардың вируленттілігін әлсірету әдістерін ойлап тауып, 
құтыру мен күйдіргіге қарсы вакциналар жасады. Орыс ғалымы Н. Ф. 
Гамалея химиялық вакциналарды, сондай-ақ өлтірілген микробтардан 
вакциналар жасау мүмкіндігін анықтады. 

Вакциналардың мынадай түрлерін ажыратады: 1) вируленттілігі 
әлсіреген микробтардан дайындалған тірі вакциналар; 2) формалинмен, 
спиртпен немесе қыздырумен өңделген өлтірілген микробтардан жасалған 
вакциналар және т.б.; 3) микробтық жасушалардың бөліну өнімдерінен 
дайындалған химиялық вакциналар; 4) анатоксиндер – формалин мен 
жылудың ұзақ әсерімен залалсыздандырылған уыттар. 

Вакциналарды әртүрлі жолдармен енгізуге болады: бұлшықет емес 
(қызылша), тері астына (іш сүзегі, паратифтер, дизентерия, тырысқақ, оба 
және т.б.), тері астына (табиғи шешек, туляремия, туберкулез, күйдіргі), 
мұрынға ( тұмауға) немесе ауыз арқылы (полиомиелит). 

Жоспарлы вакцинация белгілі бір ретпен жүргізіледі. Сонымен, жаңа 
туылған нәрестелер туберкулезге қарсы вакцина (BCG) алады, содан кейін 
дифтерияға, сіреспеге және көкжөтелге, кейінірек қызылша мен 
полиомиелитке қарсы егіледі. 

 
3.1.3.5.3 Инфекциялық және эпидемиялық процестер туралы 

түсінік 
Эпидемиология-жұқпалы аурулардың пайда болу, таралу, тоқтату және 

алдын алу заңдылықтарын зерттейтін медицина ғылымы. 
Инфекция (латынша infеctio –инфекция) – бұл реактивті процестер 

кешенімен бірге жүретін адам мен жануарлар ағзасында қоздырғыштардың 
енуі және көбеюі. 

Жұқпалы процесс-бұл макроорганизм (адам, жануар) мен 
микроорганизм (патогендік микроб) арасындағы өзара әрекеттесу немесе 
күрес. 

Эпидемиялық процесс-бұл адамдар тобында жұқпалы аурулардың 
таралуы. Бұл процесті үш буын құрайды: 1) микробты - ауру қоздырғышын 
бөлетін инфекция көзі; 2) инфекциялық ауру қоздырғыштарының берілу 
механизмі; 3) сезімтал халық. Егер байланыстардың бірі жоғалса, жұқпалы 
аурулардың жаңа жағдайлары пайда болмайды. 

1 Байланыс - көптеген аурулардағы инфекция көзі ауру адам немесе 
жануар болып табылады, оның қоздырғышы организмнен дем шығару, 
жөтелу, түшкіру, зәр шығару, дефекация кезінде шығарылады. 

Бактерия тасымалдаушылар-қалпына келтірілгеннен кейін ұзақ уақыт 
аурудың көзі болып қала беретін адамдар. Аурудан кейін 2-3 ай ішінде іс 

 
 

жүзінде сау адам инфекция қоздырғыштарын шығаруды жалғастырған кезде 
және созылмалы бактерия тасымалдаумен ерекшеленеді, аурудан кейін адам 
бірнеше жыл бойы микробтарды бөліп, сыртқы ортаны жұқтырады. 

Антропоноздар-инфекция көзі адам болып табылатын жұқпалы 
аурулар. Зооноздар-жұқпалы аурулар, онда ауру көзі жануарлар болып 
табылады. Антропозооноздар-көзі адам да, жануар да. 

Инфекцияның берілу факторлары – қоршаған орта факторлары-ауа, су, 
топырақ, тамақ және т. б. 

2-буын-әсер ету механизмі бойынша инфекцияның берілу жолдары 
төрт топқа біріктіріледі: 

а) берілістің байланыс жолы – сыртқы жабындар арқылы. Бұл жағдайда 
қоздырғыш тасымалдаушының сау денемен тікелей байланыста болған кезде 
(жыныстық қатынас) және инфекция сыртқы заттар (балалар ойыншықтары, 
ыдыс-аяқтар) арқылы өтетін жанама байланыс кезінде тікелей байланыспен 
ерекшеленеді. 

Б) фекальды – ауызша берілу жолы – аурудың қоздырғышы нәжіспен 
ауыратын науқастардың ағзасынан шығарылады, ал инфекция ауыз арқылы 
нәжіспен ластанған тамақ пен сумен бірге жүреді (тырысқақ, Боткин ауруы, 
полиомиелит, дизентерия, бруцеллез және т.б.). 

В) ауа арқылы берілу (аэрогенді жол) – тыныс алу жолдарының 
шырышты қабаттарына әсер ететін жұқпалы аурулармен ауыратын 
науқастарды тыныс алу, сөйлесу, жөтелу, түшкіру кезінде пайда болады 
(обаның өкпе формасы, дифтерия, скарлатина, қызылша, тауық еті, 
туберкулез және т.б.). 

Г) трансмиссивті жол – ауру қоздырғыштарын артроподтармен беру: 
биттер, бүргелер, кенелер, москиттер, шыбындар және т. б. 

3 байланыс-сезімтал халық. Адамдардың әртүрлі жұқпалы ауруларға 
бейімділігі бірдей емес. Бұл жасанды вакцинацияға, бұрын болған ауруларға, 
дұрыс тамақтануға, жасына, гигиена дағдыларына және басқа да әлеуметтік 
факторларға байланысты. 

Эпидемиялық ошақ-бұл инфекция көзінің қоршаған ортамен бірге 
орналасқан жері, оның шегінде нақты жағдайларда аурудың қоздырғышы 
таралуы мүмкін (ауру болған пәтер, балабақша, мектеп). 

Эпидемиялық процесс - бір-бірінен пайда болған бірқатар эпидемиялық 
ошақтар. 

Эпидемиологиялық процестің нысандары: 
Спорадиялық ауру – бұл бірнеше жыл бойы оқшауланған жағдайлар 

түрінде бір деңгейде сақталатын кез-келген аймақтағы ауру. 
Эпидемия – бұл кез-келген жерде аурудың спорадикалыққа қарағанда 

3-10 есе артуы немесе бұрын кездеспеген жаңа аурудың бірнеше 
жағдайларының пайда болуы 

Пандемия - көптеген елдерді, тіпті бүкіл континенттерді қамтитын 
үлкен індет. 1889-1890, 1957 жылдардағы тұмау пандемиялары, 1918-1920 
жылдардағы сүзек пандемиясы және т.б. белгілі. 
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Эндемия-белгілі бір аймақтың тұрғындарына тән аурудың таралуы. 
Безгек жылы климаты бар батпақты жерлерде жиі кездесетіні белгілі, сары 
безгегі – тек тропикте, тырысқақ Үндістаннан тарала бастайды, кене 
энцефалиті Сібірдің Тайга аймақтарында, москит энцефалиті Қиыр Шығыста 
кездеседі. Бұл табиғи-климаттық жағдайларға байланысты, онда 
инфекцияның резервуарлары (жабайы аңдар) және қоздырғыштардың 
тасымалдаушылары сақталуы және өмір сүруі мүмкін. 

Жұқпалы процесс-бұл ауру қоздырғыштары мен организм (адамдар, 
жануарлар, құстар) арасында қарама-қайшылық болатын патогендік 
микробтармен ағзаның инфекция жағдайы. Макроорганизм ауырып, 
инфекциялық процесс пайда болуы үшін тиісті доза қажет. Мысалы, 
туляремия үшін ең аз доза-15 тірі таяқша, күйдіргі – 6000, дизентерия – 500 
млн.микробтық жасуша, өкпе обасы – 2-35 оба таяқшасы. 

Инфекциялық процесс циклдік сипатқа ие және 4 кезеңге бөлінеді: 
Инкубациялық кезең-қоздырғышты енгізген сәттен бастап аурудың 

алғашқы белгілерінің пайда болуына дейін. Бұл кезеңнің ұзақтығы бірнеше 
сағаттан бірнеше күнге, айлар мен жылдарға дейін болуы мүмкін 
(лейшманиаз, алапес). Осы кезеңде организмде микробтардың көбеюі жүреді. 

Продормальды кезең-бұл аурудың алғашқы 1-3-5 күні, әлсіздік, төмен 
температура, бөртпе және т.б., яғни. аурудың тән белгілерінің пайда 
болуымен бірге. 

Аурудың өршу кезеңі - аурудың тән белгілерінің пайда болуы. Ол 
бірнеше күннен бірнеше аптаға, айларға және тіпті жылдарға созылады 
(алапес, мерез). 

Инфекциялық процесті шешу кезеңі-сауығу-ауру симптомдарының 
жойылуы; - инфекциялық аурудың созылмалы түріне көшу (бруцеллез, 
дизентерия). 

Эпидемияға қарсы іс-шаралар: 
ерте диагностика, оқшаулау және арнайы. инфекция көзін емдеу; 
инфекция көзін бақылау, зертханалық диагностикалау, санитарлық 

өңдеу және шұғыл профилактикалық емдеу; 
қоршаған ортада дезинфекция, дезинсекция және дератизация 

жүргізіледі. 
Дезинфекция дегеніміз-қоршаған ортадағы патогендік микробтардың 

жойылуы. Дезинфекцияның екі түрі бар: профилактикалық және фокалды. 
Дезинсекция – бұл зиянды буынаяқтыларды (жәндіктер мен кенелерді) 

- адам ауруларының қоздырушыларын жою жөніндегі іс-шаралар кешені. 
Дератизация-бұл адамның жұқпалы ауруларының қоздырғышы болып 

табылатын кеміргіштерді жою жөніндегі шаралар кешені. Дератизация 
механикалық, химиялық және биологиялық әдістермен жүргізіледі. 

 
3.1.3.5.4 Жұқпалы аурулардың жіктелуі 
Инфекцияның берілу механизміне негізделген Громашевский Л. в. 

классификациясына сәйкес барлық жұқпалы аурулар 4 топқа бөлінеді: 
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Эндемия-белгілі бір аймақтың тұрғындарына тән аурудың таралуы. 
Безгек жылы климаты бар батпақты жерлерде жиі кездесетіні белгілі, сары 
безгегі – тек тропикте, тырысқақ Үндістаннан тарала бастайды, кене 
энцефалиті Сібірдің Тайга аймақтарында, москит энцефалиті Қиыр Шығыста 
кездеседі. Бұл табиғи-климаттық жағдайларға байланысты, онда 
инфекцияның резервуарлары (жабайы аңдар) және қоздырғыштардың 
тасымалдаушылары сақталуы және өмір сүруі мүмкін. 

Жұқпалы процесс-бұл ауру қоздырғыштары мен организм (адамдар, 
жануарлар, құстар) арасында қарама-қайшылық болатын патогендік 
микробтармен ағзаның инфекция жағдайы. Макроорганизм ауырып, 
инфекциялық процесс пайда болуы үшін тиісті доза қажет. Мысалы, 
туляремия үшін ең аз доза-15 тірі таяқша, күйдіргі – 6000, дизентерия – 500 
млн.микробтық жасуша, өкпе обасы – 2-35 оба таяқшасы. 

Инфекциялық процесс циклдік сипатқа ие және 4 кезеңге бөлінеді: 
Инкубациялық кезең-қоздырғышты енгізген сәттен бастап аурудың 

алғашқы белгілерінің пайда болуына дейін. Бұл кезеңнің ұзақтығы бірнеше 
сағаттан бірнеше күнге, айлар мен жылдарға дейін болуы мүмкін 
(лейшманиаз, алапес). Осы кезеңде организмде микробтардың көбеюі жүреді. 

Продормальды кезең-бұл аурудың алғашқы 1-3-5 күні, әлсіздік, төмен 
температура, бөртпе және т.б., яғни. аурудың тән белгілерінің пайда 
болуымен бірге. 

Аурудың өршу кезеңі - аурудың тән белгілерінің пайда болуы. Ол 
бірнеше күннен бірнеше аптаға, айларға және тіпті жылдарға созылады 
(алапес, мерез). 

Инфекциялық процесті шешу кезеңі-сауығу-ауру симптомдарының 
жойылуы; - инфекциялық аурудың созылмалы түріне көшу (бруцеллез, 
дизентерия). 

Эпидемияға қарсы іс-шаралар: 
ерте диагностика, оқшаулау және арнайы. инфекция көзін емдеу; 
инфекция көзін бақылау, зертханалық диагностикалау, санитарлық 

өңдеу және шұғыл профилактикалық емдеу; 
қоршаған ортада дезинфекция, дезинсекция және дератизация 

жүргізіледі. 
Дезинфекция дегеніміз-қоршаған ортадағы патогендік микробтардың 

жойылуы. Дезинфекцияның екі түрі бар: профилактикалық және фокалды. 
Дезинсекция – бұл зиянды буынаяқтыларды (жәндіктер мен кенелерді) 

- адам ауруларының қоздырушыларын жою жөніндегі іс-шаралар кешені. 
Дератизация-бұл адамның жұқпалы ауруларының қоздырғышы болып 

табылатын кеміргіштерді жою жөніндегі шаралар кешені. Дератизация 
механикалық, химиялық және биологиялық әдістермен жүргізіледі. 

 
3.1.3.5.4 Жұқпалы аурулардың жіктелуі 
Инфекцияның берілу механизміне негізделген Громашевский Л. в. 

классификациясына сәйкес барлық жұқпалы аурулар 4 топқа бөлінеді: 

 
 

1. Ішек инфекциясы. Аурудың көзі-ауру адам немесе бактерия 
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тобына бөртпе және қайталанатын іш сүзегі, безгек, маусымдық энцефалит, 
лейшманиоз және т. б. жатады. 

4. Сыртқы қақпақтардың инфекциясы. Аурудың қоздырғышы сау 
адамның денесіне зақымдалған тері мен шырышты қабаттар арқылы ене 
алады. Бұл топқа: жыныстық жолмен берілетін аурулар, құтыру, сіреспе, 
күйдіргі және т. б. 

Алайда, кейбір аурулар (оба, туляремия, күйдіргі және т.б.) жоғарыда 
аталған жіктеуге сәйкес келмейтін жолдармен берілуі мүмкін. 

 
3.1.3.5.5 Ішек инфекциялары 
Бактериялық Дизентерия-тоқ ішектің басым зақымдануы және жалпы 

интоксикациясы бар адамның жіті инфекциялық ауруы. 
Этиологиясы. Дизентерия қоздырғыштары-шигелла тектес 

бактериялар. Шигелла-ұзындығы 2-3 мкм дөңгелек ұштары бар таяқшалар. 
Бөлме температурасында сүтте 2-3 күн, ашық су қоймаларында 48 күнге 
дейін белсенді болады. Аурудың көзі-ауру адам. Инфекция ауыз арқылы 
ластанған қолдар, тамақ және сумен жүреді. Дизентерияның таралуында 
шыбындар маңызды рөл атқарады. 

Фекальды-ауызша, байланыс - тұрмыстық, су және тамақ өнімдерінің 
таралуының негізгі жолдары. 

Клиникалық көрініс. Инкубациялық кезең бірнеше сағаттан 7 күнге 
дейін созылады, орташа-3 күн. Клиникалық бағыт жедел және созылмалы 
дизентерия мен бактерия тасымалдаушылықты ажыратады. Жедел 
дизентерия жедел басталуымен, температураның 38-39 градусқа дейін 
жоғарылауымен, іштегі ауырсыну жиырылуымен, қан мен шырыш араласқан 
жиі сұйық нәжіспен, тенезммен – төменгі жағында үздіксіз, ауырсынатын 
жалған шақырулармен, дизентериялық құлдыраудың дамуымен сипатталады. 

Емі. Міндетті түрде Бактерияға қарсы терапия (фурадонин, 
фуразолидон және т.б.), сондай-ақ кең спектрлі антибиотиктер қолданылады. 
Детоксикация терапиясы жеткілікті мөлшерде ішуді, гемодезді, қан 
плазмасын енгізуді қамтиды. Диета - №4 үстел. 

Уақытылы және жеткілікті емдеудегі болжам қолайлы. 
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Профилактика жеке гигиена ережелерін, абаттандыру бойынша жалпы 
санитарлық шараларды сақтауды, сондай-ақ науқастарды уақтылы 
анықтауды және оқшаулауды, науқастың тікелей ортасында 
дезинфекциялауды көздейді. 

Іш сүзегі - қанда іш сүзегі бактерияларының болуымен байланысты 
және қызба,циклдік курс, бауырдың, көкбауырдың ұлғаюы, ішектің 
зақымдануы, тері бөртпелерімен сипатталатын жедел инфекциялық ауру. 

Этиологиясы. Іш сүзегінің қоздырғышы-сальмонеллалар тектес 
бактерия, инфекция көзі – ауру адам. Инфекцияның фекальды-ауызша берілу 
жолы тән (қоздырғыш нәжіспен және несеппен шығарылады). 

Инкубациялық кезеңнің клиникалық көрінісі 7-21 күнге созылады, 
орташа есеппен - 14 күн. Аурудың басталуы біртіндеп, температура 4-6 күн 
ішінде біртіндеп көтеріледі және 

2-3 апта жоғары деңгейде сақталады, содан кейін төмендейді. 
Бастапқыда пациент бас ауруы туралы алаңдайды, тілі жабылған, асқазан 
ісінген, импульс баяулайды. Бірінші және екінші аптаның соңында теріде 
бөртпелер пайда болады. Ауруы зақымдайды жіңішке ішек. Іш сүзегімен 
ауыратын науқастар оқшауланып, ауруханаға жатқызылуы тиіс. 

Емдеу диеталық режим, антибиотиктер, токсикозбен-детоксикация 
препараттары, жүрек аурулары. 

Үй-жайларды, заттарды және т.б. дезинфекциялаудың алдын алу. 
Тамақтану және сумен қамтамасыз ету объектілерін бақылау. Эпидемиялық 
ошақта екпе жасалады. 

Ботулизм - жүйке және тыныс алу жүйесін зақымдайтын жіті ауыр 
ауру, ауру қоздырғыштары мен олардың уыттарын жұқтырған тамақ 
өнімдерін пайдалану кезінде дамитын инфекциялық ауру. 

Этиологиясы. Ботулизмнің қоздырғышы-анаэробты спора түзетін 
микроб, сыртқы ортада өте төзімді, топырақ пен суда кең таралған. Оның 
споралары желмен, шаңмен едәуір қашықтыққа таралуы мүмкін, азық-
түлікке түсіп, олар оттегі болмаған кезде дамиды. Инкубациялық кезең 
бірнеше сағаттан 2-3 күнге дейін созылады. Ботулизм асқазан-ішек 
жолдарының бұзылуымен сипатталады (іштің ауыруы, құсу, колик), көру 
қабілетінің бұзылуы (көздің қосарлануы, жоғарғы қабақтың түсуі), тыныс алу 
(кеудедегі ауырсыну, жөтел дауыстың естілуі). Сондай-ақ, жұтылудың 
бұзылуы, бас ауруы, айналуы және бұлшықеттің өткір әлсіздігі байқалады. 
Ботулизммен ауыратын науқастар міндетті түрде ауруханаға жатқызылады. 
Оларға патогенге қарсы сарысу, детоксикация, симптоматикалық емдеу 
тағайындалады. Ботулизмнің алдын алу кезінде гигиена мен консервілеу 
технологиясын қатаң сақтау өте маңызды. 

Вирустық гепатит-бауырдың зақымдануымен сипатталатын және 
фекальды-ауызша және парентеральды жолдармен берілетін вирустық 
жұқпалы ауру. А вирустық гепатиті (жұқпалы, Боткин ауруы), В вирустық 
гепатиті (Сарысу), сондай-ақ С,Д,Е гепатиттері бар. Аурудың негізгі көзі 
науқастар мен вирус тасымалдаушылар болып табылады. А гепатитінің 
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инкубациялық кезеңі 15-45 күнді, В – 30-180 күнді, "не а, не Б" гепатитінің 
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жедел жұқпалы ауру. 

Этиологиясы. Тонзиллиттің қоздырғыштары кокки, таяқшалар, 
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Клиничечкая көрінісі. Инкубациялық кезең-1-2 күн. Ауру кенеттен 
басталады. Бұл жағдайда жалпы ауру, қалтырау пайда болады. Жұтылу 
кезіндегі ауырсыну, тамақтың құрғауы және шөгуі, бас ауруы, буындар мен 
төменгі арқадағы ауырсыну. Дене температурасы 38-400 дейін. Тері 
бездерінің ұлғаюы және қызаруы байқалады, олардың бетінде нүктелі іріңді 
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бляшек пайда болады (катаральды және фолликулалық тонзиллит) немесе 
тонзиллалардың ойықтарында іріңді бляшек (лакунарлы тонзиллит). 

Ауру әдетте 7-8 күнге созылады және қалпына келтірумен аяқталады. 
Емі. Науқастарға төсек демалысы тағайындалады және сау адамдардан 

оқшауланады. Науқасқа жеке ыдыс-аяқ, сүлгі және басқа да күтім заттарын 
бөлу керек. Мол сусын (лимон қосылған шай, жеміс сусыны және т.б.), 
жұмсақ сүт-өсімдік диетасы ұсынылады. 

Аурудың қоздырғышын анықтағаннан кейін антибиотикпен нақты 
емдеу тағайындалады. 

Жергілікті емдеу жұтқыншақты сутегі пероксидінің (0,5%), калий 
перманганатының (0,1%), фурацилиннің (0,02%) ерітінділерімен, түймедақ, 
шалфей инфузиясымен, бездерді Ливиан аэрозольдерімен емдеуді және т. б. 
қамтиды. 

Тонзиллиттің алдын-алу басқа ауа-тамшы инфекцияларының алдын 
алуды қамтиды. Жеке профилактика үшін созылмалы тонзиллитті уақтылы 
емдеу, денені қатайту маңызды. 

 
3.1.3.5.7 Балалар инфекциясы 
Қызылша-вирустық этиологиядағы жедел инфекциялық ауру,қызба, 

интоксикация, жоғарғы тыныс жолдарының катаральды ауруы, көздің, ауыз 
қуысының шырышты қабығының қабынуы, сондай-ақ теріде бөртпелердің 
пайда болуы. Инфекция көзі науқас адам болып табылады; қызылшаның 
берілу жолы – ауа - тамшы. Қызылша ауруы жыл бойы байқалады. 1-5 
жастағы балалар жиі ауырады. Үш айға дейінгі балалар, әдетте, ауырмайды, 
бұл анадан алынған иммунитеттің болуымен түсіндіріледі. Вирустардың кіру 
қақпасы - бұл жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабаты, мүмкін көздің 
конъюнктивасы, онда олардың алғашқы көбеюі жүреді. Инкубациялық кезең 
6-17 күнге созылады, көбінесе 10 күн. Басында науқастың температурасы 
көтеріледі, бас ауруы, мұрынның ағуы, жөтел, ұйқының бұзылуы, тәбет және 
т. б. Жұмсақ және қатты таңдайдың шырышты қабығында тері бөртпесі 
пайда болғанға дейін 1-2 күн бұрын сіз тұрақты емес пішіндегі қызғылт 
дақтарды таба аласыз. Аурудың 4-5 күнінде дақ-папулярлы бөртпе бет, 
Магистраль, аяқ-қолдардың терісін жабады. 

Науқастармен байланысы бар адамдарда қызылшаны емдеу және алдын 
–алу үшін гамма глобулин қолданылады. Қызылшаның ауыр ағымы, ауыр 
интоксикация және өкпедегі өзгерістер бар екі жастағы балаларға 
антибиотиктер, симптоматикалық агенттер және т.б. тағайындалады. 
Қызылшаға қарсы егудің маңызды профилактикалық мәні бар. 

Көкжөтел-бұл көкжөтел таяқшасынан туындаған және циклдік 
ағыммен және конвульсиялық жөтелмен сипатталатын өткір жұқпалы ауру. 

Этиологиясы инфекцияның қоздырғышы-қысқа таяқшалар түріндегі 
бактериялар. Көкжөтел таяқшасы сыртқы ортада тұрақсыз, дезинфекциялық 
заттардың әсерінен тез өледі. Инфекция көзі-патогенді қоршаған ортаға 4-6 
аптаға дейін шығаратын науқас адам. Аурудан кейін тұрақты иммунитет 
қалыптасады, қайталанатын аурулар сирек кездеседі. Берілу жолы-ауа 
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тамшылары. Инфекцияның кіру қақпасы-жоғарғы тыныс жолдары, онда 
таяқша көбейеді. 

Клиникалық көрініс. Инкубациялық кезең 2-15, көбінесе 5-9 күнге 
созылады. Басында науқастарда катаральды құбылыстар пайда болады, 
температура көтеріледі, содан кейін жөтел, ұйқының бұзылуы, тәбет және т. 
б. басталады. Ларингит, бронхит, бронхопневмония түрінде асқынулардың 
дамуы мүмкін. 

Конвульсиялық жөтел 1-5 аптаға созылады. Жөтелдің конвульсиялық 
шабуылдарының саны күніне 10-нан 50-ге дейін артады. Ұстамалары 
неғұрлым ұзақ ілеседі терең свистящим вдохом үшін судорожного тарылту 
көмей. 

Ауруды шешу кезеңі 1-3 аптаға созылады. Бірте-бірте жөтел әлсірейді, 
конвульсиялық шабуылдар аз болады, қалпына келтіру басталады. 
Көкжөтелдің жалпы ұзақтығы 5-12 аптадан басталуы мүмкін. Науқас ауру 
басталғаннан бастап 30 күн ішінде жұқпалы болып саналады. 

Желшешек-дене қызуының көтерілуімен, теріде және шырышты 
қабықтарда тән бөртпелердің пайда болуымен өтетін жіті инфекциялық ауру. 
10 жасқа дейінгі балалар жиі ауырады. 

Этиологиясы. Варикелланың қоздырғышы-сыртқы ортада аз төзімді 
вирус, ол бірнеше сағаттан кейін денеден тыс өледі. 

Инфекция көзі - науқас адам. Инфекция ауа тамшыларымен жүреді. 
Сөйлесу, жөтелу және түшкіру кезінде сілекей мен қақырықтың ұсақ 
тамшылары ауаға, содан кейін сау балалардың ауа жолдарына түседі. Ауру 
бала аурудың көрінетін көріністерінен 1-2 күн бұрын және бөртпенің соңғы 
элементтері пайда болған сәттен бастап 5-ші күнге дейін басқаларға қауіпті. 
Аурудың алғашқы 5 күніндегі ең қауіпті науқастар. Балалардағы 
варикелладағы сезімталдық жоғары, қайталанатын аурулар сирек кездеседі. 

Клиникалық көрініс. Инкубациялық кезең 10-нан 21-ге дейін, көбінесе 
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тасталуы керек, одан варикелла бөртпенің пайда болу мерзімімен (аурудың 
бірінші күнінде), оның полиморфизмімен және қыртыстар жойылғаннан 
кейін тыртықтардың болмауымен, сондай-ақ аурудың салыстырмалы түрде 
жақсы болуымен ерекшеленеді. 

Емі. Асқынулар болмаған жағдайда симптоматикалық емдеу әдетте 
үйде жүргізіледі. Көпіршіктердің тез кебуі үшін олар 1% Алмаз жасыл 
ерітіндісімен немесе 1-2% калий перманганатының ерітіндісімен майланады. 
Ауыз қуысын әлсіз дезинфекциялық ерітінділермен шаю керек. Асқынулар 
пайда болған кезде науқас ауруханаға жатқызылады. 

Инфекцияның таралуының алдын алу үшін шешек ауруымен ауыратын 
науқастар соңғы бөртпеден 5 күн өткен соң тоқтатылатын шұғыл оқшаулауға 
жатады. 

 
3.1.3.6. Экология және адам денсаулығы 
3.1.3.6.1 Денсаулық және өмір салты 
Алаңдатады қаупі денсаулыққа ұлт. Оның бастауы іс жүзінде 

мемлекеттің өмірі мен қызметінің барлық салаларында жатыр және 
денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау жүйелерінің дағдарыс 
жағдайында, алкоголь мен есірткі заттарын тұтынудың тез өсуінде айқын 
көрінеді. Бұл терең жүйелік процестің салдары-туу мен орташа өмір сүру 
ұзақтығының күрт төмендеуі, адамдардың денсаулығының нашарлауы, 
қоғамның демографиялық және әлеуметтік құрамының деформациясы, 
өндірісті дамытудың негізі ретінде еңбек ресурстарының әлсіреуі, қоғамның 
іргелі жасушасының әлсіреуі – отбасы, демографиялық процестердің мұндай 
дамуы қоғамның моральдық, рухани және шығармашылық әлеуетінің 
төмендеуіне әкеледі. 

Осы қиын жағдайдан шығу, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
мәдени, рухани-адамгершілік мұраны, тарихи дәстүрлер мен қоғамдық өмір 
нормаларын қорғау мақсатында 2000 жылы Якутия халықтарының 
форумында бес негізгі фактордан тұратын салауатты өмір салты Доктринасы 
қабылданды: Білім, өз денсаулығына қамқорлық, шығармашылық жұмысқа 
деген қажеттілік, руханият және таза қоршаған орта. Сол жылы ұлттық 
денсаулық күні белгіленіп, "Саха Республикасында(Якутия) темекі және 
темекі бұйымдарын шегудің алдын алу және шектеу туралы" РС (лар) Заңы 
қабылданды, атқарушы билік органдарының 2001-2005 жылдарға арналған 
РС(тар) да темекі шегудің алдын алу жөніндегі іс-қимыл жоспары, РС(тар) да 
алкоголь проблемалары жөніндегі мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасы 
бекітілді. Республикада "Эрэл" нормативтерінің дене шынықтыру кешені 
әзірленіп, енгізілді. 

Министрліктердің, ведомстволардың және әртүрлі қоғамдық 
ұйымдардың салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі күш-жігерін біріктіру үшін 2001 жылғы 
қаңтарда республикада СӨС бағдарламаларын мемлекеттік қолдау жөніндегі 
Атқарушы дирекция және "халық Денсаулық академиясы"қоғамдық ұйымы 
құрылды. 
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Медицина қызметкерлерінің және СС(тар) жұртшылығының ХIV съезі 
2000-2025 жылдарға арналған СС(тар) денсаулық сақтауды жетілдіру 
тұжырымдамасын қабылдады. Осы Тұжырымдама шеңберінде жоғары 
технологияларды енгізу жүзеге асырылуда, алдын алу кабинеттері ашылуда, 
халықты жалпыға бірдей диспансерлеуді ұйымдастыру, кадрлар даярлау 
бойынша жұмыс жүргізілуде, желіні қайта құрылымдау және жұмыстың аз 
шығынды нысандарын енгізу жалғасуда. 

Денсаулықты әлеуметтік және сыртқы ортаға бейімделу процесі 
ретінде қарастырған жөн. Бұл өзгеретін сыртқы ортаға бейімделу, өсуге, 
қартаюға, бұзылуларды емдеуге, қайғы-қасіретке және өлімді бейбіт түрде 
күтуге бейімделу мүмкіндігі (Иллич. I., 1977). 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) сарапшыларының 
анықтамасы бойынша денсаулық - бұл аурудың немесе физикалық 
ақаулардың болмауы ғана емес, толық физикалық, психикалық және 
әлеуметтік әл-ауқат жағдайы. 

Денсаулықты бағалау Өлшемдері: 1) осы кезеңдегі физикалық жұмыс 
қабілеттілігі мен морфологиялық даму деңгейі; 2) әлеуметтік әрекет 
қабілеттілігін шектейтін созылмалы аурулардың, физикалық ақаулардың 
болуы; 3) әлеуметтік әл-ауқат, өмірдің өзгеретін жағдайларына бейімделу 
мүмкіндігі және сыртқы ортаның қолайсыз факторларының әсеріне белгілі 
бір тұрақтылықты сақтау, организмнің сыртқы ортаның әсеріне реакциясы 
болып табылады. 

Қазіргі уақытта денсаулықтың бірнеше компоненттерін (түрлерін) 
бөліп алу әдетке айналған: 

1. Соматикалық денсаулық - адам ағзасының мүшелері мен 
жүйелерінің қазіргі жағдайы, оның негізі онтогенетикалық дамудың әртүрлі 
кезеңдерінде басым болатын негізгі қажеттіліктермен делдал болған жеке 
дамудың биологиялық бағдарламасы болып табылады. Бұл қажеттіліктер, 
біріншіден, адамның дамуының қоздырғышы, екіншіден, бұл процестің 
даралануын қамтамасыз етеді. 

2. Физикалық денсаулық - ағзаның органдары мен жүйелерінің өсуі мен 
даму деңгейі, оның негізі бейімделу реакцияларын қамтамасыз ететін 
морфологиялық және функционалдық резервтерден тұрады. 

3. Психикалық денсаулық - психикалық саланың жағдайы, оның негізі 
мінез-құлықтың тиісті реакциясын қамтамасыз ететін жалпы психикалық 
жайлылық жағдайы болып табылады. Бұл жағдай биологиялық және 
әлеуметтік қажеттіліктерге, сондай-ақ оларды қанағаттандыру 
мүмкіндіктеріне байланысты. 

4. Моральдық денсаулық - өмірдің мотивациялық және қажеттілік-
ақпараттық саласының сипаттамаларының жиынтығы, оның негізін 
қоғамдағы жеке адамның мінез-құлқының құндылықтары, көзқарастары мен 
мотивтері жүйесі анықтайды. Адамның руханилығы моральдық 
денсаулықпен делдал болады, өйткені ол жақсылық, махаббат пен 
сұлулықтың жалпыадамзаттық шындықтарымен байланысты. 
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Жеңілдетілген және сонымен бірге жалпыланған түрде Денсаулық 
критерийлері деп санауға болады: 

- соматикалық және физикалық денсаулық үшін-аламын; 
- психикалық үшін - мен қалаймын; 
- адамгершілік үшін - мен тиіс. 
Адам денсаулығын анықтайтын бірқатар факторлар бар: 
1. Қоршаған орта 
- табиғи орта (ауа, су, топырақ, климат, радиация, басым тамақ), 
- әлеуметтік орта (өмір сүру жағдайы және мәдениет). 
2. Генетикалық бейімділік. 
3. Өмір салты. 
4. Денсаулық сақтау. 
Ғалымдар денсаулыққа әсер ететін барлық факторларды ескере 

отырып, ересектердегі адам денсаулығы сыртқы ортаға 20-25%, генетикалық 
қауіп-15-20%, Денсаулық сақтау - 8-10%, өмір салтына 50-55% байланысты 
екенін анықтады. 

Өмір салты – салауатты, мәдени, өркениетті – белгілі бір пәндік іс-
әрекетте жүзеге асырылады, онда екі қажетті жағдай бар: кеңістік пен уақыт. 

Өмір салты адамның негізгі іс-әрекетін қамтиды, оған еңбек қызметі, 
әлеуметтік, психо-интеллектуалдық, моторикалық белсенділік, қарым-
қатынас және күнделікті қарым-қатынас кіреді. 

Өмір салты - бұл өмірлік жағдайлардың тәсілі, ал өмір сүру 
жағдайлары - бұл экологиялық жағдайды, білім беру цензін, шағын және 
макро ортадағы психологиялық жағдайды, олардың өмірі мен орналасуын 
ажыратуға болатын белгілі бір ортадағы адамдардың қызметі. 

Демек, логикалық тұрғыдан алғанда, өмір салты адам денсаулығына 
тікелей әсер етеді, сонымен бірге өмір сүру жағдайлары денсаулық 
жағдайына жанама әсер етеді. 

Әдетте, өмір салты өмір салтымен, сапа деңгейімен және өмір 
салтымен байланысты! Бұл ұғымдар төрт категориямен біріктірілген: 
экономикалық өмір сүру деңгейімен ұсынылған және сіздің материалдық әл - 
ауқатыңыз қандай деген сұраққа жауап береді; әлеуметтік-сіздің өміріңіздің 
сапасы; әлеуметтік - экономикалық-сіздің өмір салтыңыз қандай; әлеуметтік - 
психологиялық-сіздің өмір салтыңыз қандай. 

Егер сіз өмір салтының әр санатының жеке денсаулықты 
қалыптастырудағы рөлін бағалауға тырыссаңыз, онда алғашқы екеуі 
әлеуметтік сипатта екенін байқай аласыз. Демек, адам денсаулығы ең 
алдымен, көбінесе дербестендірілген сипатқа ие және тарихи және ұлттық 
дәстүрлермен (менталитет) және жеке бейімділіктермен (образ) 
айқындалатын өмір салтына байланысты болатыны түсінікті) 

Адамның мінез - құлқы қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған. 
Белгілі бір қоғамға тән қажеттіліктердің көп немесе аз деңгейімен әр адам 
оларды қанағаттандырудың өзіндік, жеке тәсілімен сипатталады, сондықтан 
адамдардың мінез-құлқы әртүрлі және ең алдымен тәрбиеге байланысты. 
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Жеңілдетілген және сонымен бірге жалпыланған түрде Денсаулық 
критерийлері деп санауға болады: 

- соматикалық және физикалық денсаулық үшін-аламын; 
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отырып, ересектердегі адам денсаулығы сыртқы ортаға 20-25%, генетикалық 
қауіп-15-20%, Денсаулық сақтау - 8-10%, өмір салтына 50-55% байланысты 
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Өмір салты - бұл өмірлік жағдайлардың тәсілі, ал өмір сүру 
жағдайлары - бұл экологиялық жағдайды, білім беру цензін, шағын және 
макро ортадағы психологиялық жағдайды, олардың өмірі мен орналасуын 
ажыратуға болатын белгілі бір ортадағы адамдардың қызметі. 

Демек, логикалық тұрғыдан алғанда, өмір салты адам денсаулығына 
тікелей әсер етеді, сонымен бірге өмір сүру жағдайлары денсаулық 
жағдайына жанама әсер етеді. 

Әдетте, өмір салты өмір салтымен, сапа деңгейімен және өмір 
салтымен байланысты! Бұл ұғымдар төрт категориямен біріктірілген: 
экономикалық өмір сүру деңгейімен ұсынылған және сіздің материалдық әл - 
ауқатыңыз қандай деген сұраққа жауап береді; әлеуметтік-сіздің өміріңіздің 
сапасы; әлеуметтік - экономикалық-сіздің өмір салтыңыз қандай; әлеуметтік - 
психологиялық-сіздің өмір салтыңыз қандай. 

Егер сіз өмір салтының әр санатының жеке денсаулықты 
қалыптастырудағы рөлін бағалауға тырыссаңыз, онда алғашқы екеуі 
әлеуметтік сипатта екенін байқай аласыз. Демек, адам денсаулығы ең 
алдымен, көбінесе дербестендірілген сипатқа ие және тарихи және ұлттық 
дәстүрлермен (менталитет) және жеке бейімділіктермен (образ) 
айқындалатын өмір салтына байланысты болатыны түсінікті) 

Адамның мінез - құлқы қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған. 
Белгілі бір қоғамға тән қажеттіліктердің көп немесе аз деңгейімен әр адам 
оларды қанағаттандырудың өзіндік, жеке тәсілімен сипатталады, сондықтан 
адамдардың мінез-құлқы әртүрлі және ең алдымен тәрбиеге байланысты. 

 
 

Өкінішке орай, иерархиясы қажеттіліктерін қанағаттандыру, олардың 
негізінде жатыр адами мінез-құлық, денсаулық алыста емес, алдыңғы 
орында, ал өз мәні бойынша ол болуы тиіс первейшей алуы тиіс. Бұл, әсіресе, 
әлі де сау, денсаулығы туралы ойламайтын жастарға қатысты, содан кейін 
ғана оны ысырап етіп, оған деген қажеттілікті сезіне бастайды. Осыдан ерте 
жастан бастап балаларды өз денсаулығына белсенді қарауға тәрбиелеу, 
Денсаулық Адамға табиғат берген ең үлкен құндылық екенін түсіну 
қаншалықты маңызды екені анық. 

Әлеуметтік-гигиеналық, эпидемиологиялық, клиникалық - әлеуметтік 
және басқа да зерттеулер адам денсаулығы, ең алдымен, олардың 
әрқайсысының салауатты өмір салтына байланысты екенін нақты дәлелдеді. 

Салауатты өмір салтының негізі биологиялық және әлеуметтік 
принциптерге негізделген. Биологиялық жатады: 

- өмір салты жасқа байланысты болуы керек; 
- өмір салты энергиямен қамтамасыз етілуі керек; 
- өмір салты күшейтілуі керек; 
- өмір салты ырғақты болуы керек; 
- өмір салты аскетикалық болуы керек. 
Әлеуметтік принциптерге мыналар жатады: 
- өмір салты эстетикалық болуы керек; 
- өмір салты адамгершілік болуы керек; 
- өмір салты ерікті болуы керек; 
- өмір салты шектеулі болуы керек. 
Өмір салты – салауатты, мәдени, өркениетті – белгілі бір пәндік іс-

әрекетте жүзеге асырылады, онда екі қажетті жағдай бар: кеңістік пен уақыт. 
Үшін қандай да бір қызмет кірді күнделікті тұрмыс-индивидтің қажет 

индивид алатындай жеткілікті стандартизированно бөле бұл уақытта өз 
бюджетін уақыт, ал өзі қызмет жүзеге асырылған еді кеңістікте ғана емес, ой 
мен армандары. 

Салауатты өмір салтын (СӨС) ең алдымен денсаулықты сақтауға және 
жақсартуға бағытталған адамдардың белсенді қызметі ретінде сипаттауға 
болады. Адам мен отбасының өмір салты жағдайларға байланысты өздігінен 
дамымайтынын, бірақ өмір бойы мақсатты және тұрақты түрде 
қалыптасатынын ескеру қажет. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру-бұл өмір салты мен өмір салтын 
өлшеу арқылы халықтың денсаулығын нығайтудағы алғашқы алдын-алудың, 
зиянды әдеттермен күресте, физикалық белсенділікпен және өмірлік 
жағдайлармен байланысты жағымсыз жақтарды жеңуде гигиеналық білімді 
қолдана отырып сауықтырудың негізгі тетігі. 

Осылайша, салауатты өмір салты деп ағзаның резервтік мүмкіндіктерін 
нығайтатын және жетілдіретін, осылайша саяси, экономикалық және 
әлеуметтік-психологиялық жағдайларға қарамастан олардың әлеуметтік және 
кәсіби функцияларын сәтті орындауды қамтамасыз ететін адамның 
күнделікті өмірінің типтік формалары мен әдістерін түсіну керек. 

Қазіргі идеяларға сәйкес СӨС ұғымына келесі компоненттер кіреді: 
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- зиянды әдеттерден бас тарту; 
- оңтайлы қозғалтқыш режимі; 
- тиімді тамақтану; 
- қатаю; 
- жеке гигиена; 
- оң эмоциялар. 
 
3.1.3.6.2 Стресстің адам денсаулығына әсері 
"Стресс" ұғымы пайда болғанға дейін оның белгілері байқалды. 

Адамдар ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін шаршауды, ыстықта немесе 
суықта ұзақ уақыт болудың нәтижелерін, қорқыныш сезімін және кез-келген 
ауруды ортақ нәрсе деп санайды. 

Стресс - бұл адаммен болып жатқан нәрсе емес, адамның не болып 
жатқанына қалай қарайтындығы. 

Стресс факторы немесе стресс - бұл стресстің реакциясын тудыратын 
кез-келген әсер. Көптеген ықтимал стресстер бар, мысалы: өмірдегі 
өзгерістер (демалыс, неке, ажырасу, жаңа жұмыс және т.б.); эмоционалды 
жанжал; кез-келген күшті эмоция; қорқыныш, шаршау, физикалық жарақат, 
хирургия, температураның күрт өзгеруі, шу, толып кету, қоздырғыштар, 
аурулар. 

Стресстердің әрекеті жинақталады және жинақталады. Осы кезеңде 
біздің өмірімізде неғұрлым көп болса, стресс деңгейі соғұрлым жоғары 
болады. 

Дененің стресске реакциясы Ганс селе (канадалық физиолог) жалпы 
бейімделу синдромын атады және үш кезеңге бөлінді: 

1. Жұмылдыру кезеңі: стрессордың әрекетіне жауап ретінде 
мазасыздық пайда болады. Бұл реакция денені жұмылдырады, оны шұғыл 
әрекетке дайындайды. Жүрек соғу жиілігі жоғарылайды, қан қысымы 
көтеріледі, ас қорыту баяулайды, қан бұлшықеттерге түседі. 

2. Қарсылық кезеңі-бұл кезеңде стресс төменгі, бірақ тұрақты деңгейге 
дейін төмендейді.Бұл кезеңде біз бар жоғары және ұзақ уақыт бойы сақталып 
отырған қабілетімен ауыстыруға әрекет стрессоров. 

Шаршау кезеңі. Күшті стресс энергияның айтарлықтай жоғалуына 
әкеледі және физиологиялық жағдайларды жасайды, онда стресстерге қарсы 
тұру қабілеті төмендейді. Бұл кезеңде иммундық жүйе әлсірейді және әртүрлі 
аурулардың пайда болуы мүмкін. Осылайша, шаршау жағдайындағы адамдар 
көбінесе физикалық және психикалық денсаулықтың толық құлдырауынан 
зардап шегеді 

Жеке айырмашылықтар-бұл адамдар стресстік Оқиғалармен қалай 
күреседі. ең аз дегенде, стресстің өзі сияқты денсаулықты немесе ауруды 
анықтауда маңызды болуы мүмкін. Барлық әртүрлі психологиялық 
факторлар - оның ішінде көңіл-күй, жеке қасиеттер. күресу стилі, 
ашуланшақтық, үмітсіздік сезімі, психологиялық осалдық және күдік - 
адамның стрессті қалай басқаратынына әсер етуі мүмкін және осылайша 
стресстің иммундық жүйеге тигізетін әсерін модуляциялауы мүмкін. 
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- зиянды әдеттерден бас тарту; 
- оңтайлы қозғалтқыш режимі; 
- тиімді тамақтану; 
- қатаю; 
- жеке гигиена; 
- оң эмоциялар. 
 
3.1.3.6.2 Стресстің адам денсаулығына әсері 
"Стресс" ұғымы пайда болғанға дейін оның белгілері байқалды. 

Адамдар ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін шаршауды, ыстықта немесе 
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Егер теріс психологиялық белгілер стресстердің әсерін күшейте алатын 
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7. Максималист болмаңыз. Үйрен мүмкін курстастарына төзімді және 
снисходительными өзіне және басқаларға. Өз кемшіліктеріне төзбеушілік 
сөзсіз күйзеліске әкеледі. Басқаларға төзбеушілік сізді тітіркендіреді, 
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8. Өзіңізге шоғырланбаңыз. Үйрен көріп, өзіне көзқарасы басқа. 
9. Өткенге үңілмеңіз. Кез-келген адам, припомнить қылығы жоқ еді 

жасауға. Бірақ біз жасаған ісімізге өкіну негізсіз, біздің өткеніміз-бұл біздің 
тәжірибеміз және оны сол қателіктерді қайталамау үшін қолдану керек. 

10. Дұрыс тамақтаныңыз. Біздің тағамымыз және оны қалай 
тұтынатынымыз біздің эмоцияларымызға және өмір қиындықтарымен күресу 
қабілетімізге айтарлықтай әсер етеді. 
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11. Высыпайтесь. Адамдарда ұйқының қажеттілігі әртүрлі, бірақ біздің 
көпшілігіміз үшін ол күніне жеті-сегіз сағатқа созылғанда жеткілікті. 

12. Алкогольді асыра пайдаланбаңыз. 
Баланы өмірдің қиындықтарынан қорғауға тырысу шындықпен 

соқтығысу баланың психикасына зиян келтіреді, оның қорғаныс 
механизмдері мұндай соқтығысуға дайын емес. Иммунитет жүйесі 
антигендермен өзара әрекеттесу кезінде күшейтіліп, дамитындықтан, 
көбінесе әлеуметтік құндылықтардың иерархиясымен, әдет-ғұрыптармен, 
әдеттермен анықталатын жағымсыз эмоциялар жүйке жүйесінің қорғаныс 
механизмдерін белсендіретін факторлар ретінде қызмет етеді. Балаға 
жағымсыз эмоцияларды жеңуге үйрету керек, оған ерік-жігер мен өзін-өзі 
ұйымдастыруды, мақсатқа жетудегі табандылықты, тәуелсіздікті және басқа 
адамдардың өмірі мен жұмысына қатысу сезімін тәрбиелеу керек. 

Еңбек, психогигиеналық, эстетикалық тәрбие жүйке жүйесін 
нығайтудың қажетті аспектілерінің бірі болып табылады, ол объективті 
бағалауға мүмкіндік береді, теріс эмоциялар мен күйзелістерге әкелетін 
жағдайлардың ықтималдығын азайтады. Адам оны қоршаған әлеуметтік 
шындықпен, барлық адамдардың игілігі үшін ұжымдық күш салу 
қажеттілігімен есептеуге міндетті. 

 
3.1.3.6.3 Экология және адам денсаулығы 
Бастапқыда қоғам табиғаттан бөлініп, оған қарсы тұра отырып, 

биологиялық тұрғыдан анықталған энергия көздеріне байланысты өмір 
сүреді: қол еңбегі, үй жануарларын пайдалану, табиғаттағы метаболикалық 
процестердің қалыптасқан арақатынасын бұзбай. 

Қоғамның кейінгі дамуы табиғи құбылыстардың өсіп келе жатқан 
шеңберін энергия көзі ретінде қолдануға әкелді: жылу, жел және 
гидроқозғалтқыштар, электр энергиясы адамның тіршілік үшін күресте 
техникалық мүмкіндіктерін арттырды. Бірақ адамның табиғатқа әсері ондағы 
заттар мен процестердің қалпына келтіретін циклдерінің мөлшерінен аспады. 

Тіршілік ету ортасын дамыту үшін экономикалық қызметтің өсуіне 
байланысты табиғи биогеоценоздарды адам өзгертті, бұл әсіресе еңбек 
бөлінісі мен мал шаруашылығы кезеңінде байқала бастады. 

Табиғи құбылыстардың мәні туралы ақпарат жинақтала отырып, адам 
оларды кең көлемде техникалық пайдалануға мүмкіндік алды. Ол табиғи 
энергия қорларын өндіргіш күштердің прогрессивті дамуы үшін қажет 
энергияға айналдырудың физикалық және химиялық әдістерін қолданады. 
Биосферада оның жаңа компоненті – Техносфера қалыптасады. Биосфераның 
жаңа күйге – ноосфераға көшу кезеңі ретінде техносфераның негізгі 
сипаттамасы биосферадағы табиғи процестерге ғаламдық масштабтағы 
антропогендік энергия әсерінің артуы деп санауға болады. 

Сайып келгенде, адамзаттың өмір сүру құралдарына деген 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған технологиялардың өсіп келе 
жатқан күші биосфераның бұл қажеттіліктерді оған зиян келтірместен 
қамтамасыз ету мүмкіндігіне қайшы келді. Табиғатпен стихиялық қарым-
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Тіршілік ету ортасын дамыту үшін экономикалық қызметтің өсуіне 
байланысты табиғи биогеоценоздарды адам өзгертті, бұл әсіресе еңбек 
бөлінісі мен мал шаруашылығы кезеңінде байқала бастады. 

Табиғи құбылыстардың мәні туралы ақпарат жинақтала отырып, адам 
оларды кең көлемде техникалық пайдалануға мүмкіндік алды. Ол табиғи 
энергия қорларын өндіргіш күштердің прогрессивті дамуы үшін қажет 
энергияға айналдырудың физикалық және химиялық әдістерін қолданады. 
Биосферада оның жаңа компоненті – Техносфера қалыптасады. Биосфераның 
жаңа күйге – ноосфераға көшу кезеңі ретінде техносфераның негізгі 
сипаттамасы биосферадағы табиғи процестерге ғаламдық масштабтағы 
антропогендік энергия әсерінің артуы деп санауға болады. 

Сайып келгенде, адамзаттың өмір сүру құралдарына деген 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған технологиялардың өсіп келе 
жатқан күші биосфераның бұл қажеттіліктерді оған зиян келтірместен 
қамтамасыз ету мүмкіндігіне қайшы келді. Табиғатпен стихиялық қарым-

 
 

қатынас осы қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін адам өмірін қамтамасыз 
ететін өнімдерді алу үшін көбірек табиғи ресурстарға әсер етуі керек 
екендігіне әкелді. 

ХХ ғасырдың 60-шы жылдары .ғалымдар алғаш рет экологиялық 
дағдарыс туралы алаңдаушылықпен сөйледі.Экономикалық дамыған 
мемлекеттер оның салдарын бірінші болып сезінді, олардың табиғи ортасы 
өнеркәсіптік және тұрмыстық ластанудан өзін-өзі тазарта алмады. 
Болашақтың медициналық проблемаларына арналған пессимистік болжамдар 
пайда болды. "Өркениет аурулары"ұғымы пайда болды. 

Шынында да, адамзат алдында туындаған экологиялық проблеманың 
маңызы зор. Бірақ ол соншалықты жаңа емес. Өткен өркениеттің құмына 
көмілген шөлдер антропогендік әсерлердің жергілікті экологиялық апаттарға 
әкелгенін көрсетеді. Мәселенің жаңалығы - ол жаһандық деңгейге 
көтерілді,егер бұрын жекелеген популяциялар зардап шеккен болса, онда 
қазіргі экологиялық дағдарыс бүкіл адамзатқа әсер етеді. 

Мұнда ойлануға болатын бірнеше мәліметтер бар: ғалымдар адамның 
іс-әрекеті нәтижесінде оттегінің жоғалуы жылына шамамен 10-12 
млрд.тоннаны құрайды деп есептеді; жыл сайын 50-70 мың текше шақырым 
құнды жерлер жоғалады. Адам өмір сүрген уақыт ішінде ормандардың 
шамамен 60%-ы кесіліп, орман агроном, мелиоратор және жерге 
орналастырушы болып табылады. Бұл оттегі зауыты. Мамандардың 
айтуынша, өндірілген табиғи заттан тек 10%-ға дейін пайдалы. Қалғаны 
табиғатқа оралады, бірақ аз ұйымдастырылған және улы түрінде болады. Бұл 
қалдықтар атмосфераны, суды және топырақты ластайды. Өткен жүз жылда 
атмосфераның шаңдануы 20 есе өсті. 

Адамға қатысты Табиғи Орта үш негізгі функцияны орындайды: 
экономикалық – ұлттық экономиканы ресурстармен қамтамасыз етеді; 
биологиялық – адамның физикалық денсаулығын қамтамасыз етеді; 
әлеуметтік – адамның және тұтастай қоғамның рухани дамуын қамтамасыз 
етеді. 

Адамды иеліктен айырылса, әкімшілік әлемдегі чуждом табиғаты. 
Табиғатты бұзу арқылы ол прогрессивті өзін-өзі жоюдың қауіпті процесін 
тудырады. Табиғатқа, адамға және адамға қарсы барлық нәрсе. 

Жақында жаңа аурулар анықталды – генетикалық, токсикологиялық, 
аллергиялық, эндокриндік. Олардың таралуы жаңа заттарды, жаңа энергияны 
кеңінен қолданумен, адамның химиялық ортасының өзгеруімен тығыз 
байланысты. Биосфераға көптеген химиялық ластанулардың түсуі бірқатар 
шетелдік ғалымдарға біздің көз алдымызда дәуірлердің өзгеруі химиялық 
және ақпараттық дәуір бактериологиялық дәуірмен алмастырылды деп 
айтуға себеп болды. Ірі ғалымдардың пікірінше, қатерлі ісік ауруының 80% - 
дан астамы сыртқы ортадағы химиялық өнімдер мен вирустардың әсерінен 
болады. 

Атмосфералық ластану тыныс алу жүйесіне өте теріс әсер етеді. 
Өнеркәсіптік қалалардағы адам ауруларының 50% - ы тыныс алу жүйесінің 
зақымдалуымен жүреді. 
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Су көздерінің өнеркәсіптік және шаруашылық-тұрмыстық 
қалдықтармен ластануы да қауіпті болып табылады. Жыл сайын бүкіл әлемде 
440 км3 ағынды су шығарылады. Олар шамамен 6500 км3 таза суды 
ластайды. Бұған ластанған топырақтан ағынды сулар қосылады. 50 
миллионға дейін адам лас, ластанған суды қолданумен байланысты 
эпидемиялық аурулармен ауырады; мұхитқа жылына 10-15 миллион тоннаға 
дейін мұнай төгіледі. 

Инсектицидтерді негізсіз қолдану үлкен қауіп болып табылады және 
радиоактивті қалдықтардың жиналуы. Қоршаған ортаның 

радиоактивтілігімен бірге жабайы табиғаттың тұқым қуалаушылық қорын 
едәуір өзгерте алатын және, мүмкін, қолайсыз бағытта мутациялардың пайда 
болу мүмкіндігі артады деген нақты қауіп бар. Генетиктердің жұмысы 
көрсеткендей, радиацияның генетикалық зиянсыз дозасы жоқ. 

Бүкіл әлемде байқалған Акселерация балалар мен жасөспірімдер 
патологиясының сипатын өзгертті, ал өмір сүру ұзақтығының 70 жасқа дейін 
және одан да көп өсуі жаңа салаларды-гериатрия мен геронтологияны 
тудыратын қарт және кәрі адамдардың бейімделу мүмкіндіктері мәселесін 
жаңа жолмен көтерді. 

Жақын болашақта іс жүзінде барлық деңгейлерде экологиялық 
оңтайландыру, жобалардың ғылыми сараптамасын жоспарлау, экологиялық 
зиянды өндірістерден және басқа да шаруашылық бастамалардан бас тарту, 
ақылға қонымды жеткіліктілік қағидатын есепке алу, экологиялық теңгерімді 
қолдау, рекреацияны дамыту, медицинаны экологияландыру, сервис көлемін 
ұлғайту, күнделікті өмірдегі стресті жеңілдету процестері жүретін болады. 
Әлем өте түрлі-түсті. Бір жерде адамдар аштыққа ұшырайды және тұмардың 
күші мен аурудың сюжетіне сенеді, бір жерде олар күнделікті нанға 
алаңдайды, барлық жерде дерлік саясат жердің ертеңгі күнінен гөрі ақыл-
ойды алады. Адамдар әлі ұзақ өмір сүруді үйренген жоқ. Қиындықпен, бірақ 
әлем адамға, оның қажеттіліктеріне, денсаулығы мен болашағына бет 
бұрады. Ойластырылған мемлекеттік экологиялық саясат қажет, өмір сүру 
ортасын жақсартудың нағыз бағдарламалары қажет. 

 
3.2. Алғашқы медициналық көмек көрсету 
3.2.1. Жалпы ережелер. 
3.2.1.1. Дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек — бұл зардап шегушінің 

өмірі мен денсаулығын қалпына келтіруге немесе сақтауға бағытталған іс-
шаралар кешені. Оны медициналық қызметкер келгенге дейін зардап 
шегушінің жанындағы Адам (өзара көмек) немесе зардап шегушінің өзі 
(өзіне-өзі көмек көрсету) көрсетуі тиіс. 

3.2.1.2. Сауықтыру ұйымында дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету 
бойынша оқытуды ұйымдастыруға жауапкершілік басшыға және/немесе 
жауапты лауазымды адамдарға жүктеледі. 

3.2.1.3. Үшін бірінші дәрігерге дейінгі тиімді, сауықтыру тиіс: 
- дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету үшін қажетті дәрі-дәрмектер 

мен медициналық құралдар жиынтығы бар дәрі қобдишалары; 
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Су көздерінің өнеркәсіптік және шаруашылық-тұрмыстық 
қалдықтармен ластануы да қауіпті болып табылады. Жыл сайын бүкіл әлемде 
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эпидемиялық аурулармен ауырады; мұхитқа жылына 10-15 миллион тоннаға 
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патологиясының сипатын өзгертті, ал өмір сүру ұзақтығының 70 жасқа дейін 
және одан да көп өсуі жаңа салаларды-гериатрия мен геронтологияны 
тудыратын қарт және кәрі адамдардың бейімделу мүмкіндіктері мәселесін 
жаңа жолмен көтерді. 

Жақын болашақта іс жүзінде барлық деңгейлерде экологиялық 
оңтайландыру, жобалардың ғылыми сараптамасын жоспарлау, экологиялық 
зиянды өндірістерден және басқа да шаруашылық бастамалардан бас тарту, 
ақылға қонымды жеткіліктілік қағидатын есепке алу, экологиялық теңгерімді 
қолдау, рекреацияны дамыту, медицинаны экологияландыру, сервис көлемін 
ұлғайту, күнделікті өмірдегі стресті жеңілдету процестері жүретін болады. 
Әлем өте түрлі-түсті. Бір жерде адамдар аштыққа ұшырайды және тұмардың 
күші мен аурудың сюжетіне сенеді, бір жерде олар күнделікті нанға 
алаңдайды, барлық жерде дерлік саясат жердің ертеңгі күнінен гөрі ақыл-
ойды алады. Адамдар әлі ұзақ өмір сүруді үйренген жоқ. Қиындықпен, бірақ 
әлем адамға, оның қажеттіліктеріне, денсаулығы мен болашағына бет 
бұрады. Ойластырылған мемлекеттік экологиялық саясат қажет, өмір сүру 
ортасын жақсартудың нағыз бағдарламалары қажет. 

 
3.2. Алғашқы медициналық көмек көрсету 
3.2.1. Жалпы ережелер. 
3.2.1.1. Дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек — бұл зардап шегушінің 

өмірі мен денсаулығын қалпына келтіруге немесе сақтауға бағытталған іс-
шаралар кешені. Оны медициналық қызметкер келгенге дейін зардап 
шегушінің жанындағы Адам (өзара көмек) немесе зардап шегушінің өзі 
(өзіне-өзі көмек көрсету) көрсетуі тиіс. 

3.2.1.2. Сауықтыру ұйымында дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету 
бойынша оқытуды ұйымдастыруға жауапкершілік басшыға және/немесе 
жауапты лауазымды адамдарға жүктеледі. 

3.2.1.3. Үшін бірінші дәрігерге дейінгі тиімді, сауықтыру тиіс: 
- дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету үшін қажетті дәрі-дәрмектер 

мен медициналық құралдар жиынтығы бар дәрі қобдишалары; 
 

 

- жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі 
Алғашқы көмек көрсету және жасанды тыныс алу мен жүректің сыртқы 
массажын жүргізу тәсілдерін бейнелейтін плакаттар. 

3.2.1.4. Көмек көрсетуші адам организмінің өмірлік маңызды 
функцияларының бұзылуының негізгі белгілерін білуге, сондай-ақ зардап 
шегушіні қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен босата білуге, зардап 
шегушінің жай-күйін бағалауға, дәрігерге дейінгі алғашқы көмектің 
қолданылатын тәсілдерінің бірізділігін айқындауға, қажет болған жағдайда 
зардап шегушіге көмек көрсету және тасымалдау кезінде қолда бар 
құралдарды пайдалануға тиіс. 

3.2.1.5. Жәбірленушіге алғашқы көмек көрсету кезіндегі әрекеттер 
тізбегі: 

- зардап шеккен адамның денесіне қауіпті және зиянды факторлардың 
әсерін жою (оны электр тогының әсерінен босату, жанып жатқан киімді 
сөндіру, судан шығару және т. б.); 

- зардап шегушінің жағдайын бағалау; 
- зардап шегушінің өміріне үлкен қауіп төндіретін жарақаттың сипатын 

және оны құтқару бойынша іс-әрекеттердің реттілігін анықтау; 
- шұғыл тәртіпте зардап шегушіні құтқару бойынша қажетті іс-

шараларды орындау (тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру; 
жасанды тыныс алуды, жүректің сыртқы массажын жүргізу; қан кетуді 
тоқтату; сынық орнын иммобилизациялау; таңғыш салу және т. б.); 

- медициналық персонал келгенге дейін зардап шегушінің негізгі 
өмірлік функцияларын қолдау; 

- жедел медициналық көмекті немесе дәрігерді шақыру немесе зардап 
шегушіні жақын маңдағы медициналық ұйымға тасымалдау үшін шаралар 
қабылдау. 

3.2.1.6. Медициналық персоналды оқиға орнына шақыру мүмкін 
болмаған жағдайда, зардап шегушіні жақын маңдағы медициналық ұйымға 
тасымалдауды қамтамасыз ету қажет. Зардап шегушіні тұрақты тыныс алу 
және импульс кезінде ғана тасымалдауға болады. 

3.2.1.7. Егер жәбірленушінің жағдайы оны тасымалдауға мүмкіндік 
бермесе, медициналық қызметкер келгенге дейін оның негізгі өмірлік 
функцияларын сақтау қажет. 

3.2.2. Зардап шегушінің денсаулық жағдайын анықтауға арналған 
белгілер 

3.2.2.1. Жәбірленушінің денсаулық жағдайын тез анықтауға болатын 
белгілер: 

- сана: айқын, жоқ, бұзылған (зардап шеккен адам ингибирленген 
немесе қозған); 

- тері мен көрінетін шырышты қабаттардың түсі (ерін, көз): қызғылт, 
көкшіл, бозғылт. 

- тыныс алу: қалыпты, жоқ, бұзылған (дұрыс емес, үстірт, дірілдейді); 
- каротид артерияларындағы импульс: жақсы анықталған (ырғақ дұрыс 

немесе дұрыс емес), нашар анықталған, жоқ; 
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- оқушылар: кеңейтілген, тарылған. 
3.2.3 Реанимациялық іс-шаралар кешені 
Егер зардап шегушіде сана, тыныс алу, пульс, тері көкшіл, ал 

қарашықтар кеңейген болса, жасанды тыныс алу және Жүректің сыртқы 
массажын жүргізу арқылы ағзаның өмірлік маңызды функцияларын қалпына 
келтіруге дереу кірісу керек. Зардап шеккен адамның тыныс алуы мен қан 
айналымының тоқтау уақытын, жасанды тыныс алу мен Жүректің сыртқы 
массажын жүргізудің басталу уақытын, сондай-ақ реанимациялық іс-
шаралардың ұзақтығын байқап, бұл мәліметтерді келген медициналық 
персоналға хабарлау қажет. 

3.2.3.1. Жасанды тыныс алу. 
Жасанды тыныс алу зардап шеккен адам дем алмаған немесе өте нашар 

дем алған жағдайларда (сирек, конвульсиялық, жабысқақ сияқты), сондай-ақ 
оның тыныс алуы неден туындағанына қарамастан үнемі нашарласа: электр 
тогының соғуы, улану, суға бату және т. б. Жасанды тыныс алудың ең тиімді 
әдісі - "ауыздан ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" әдісі, өйткені бұл 
жәбірленушінің өкпесіне жеткілікті ауа көлемін қамтамасыз етеді. 

"Ауыздан ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" тәсілі зардап шегушінің 
тыныс алу жолдарына күшпен берілетін және зардап шегушінің тыныс 
алуына физиологиялық тұрғыдан жарамды көмек көрсетуші дем шығаратын 
ауаны қолдануға негізделген. Ауаны дәке, шарф және т.б. арқылы үрлеуге 
болады. жасанды тыныс алудың бұл әдісі соққыдан кейін кеуде қуысының 
кеңеюінен және пассивті дем шығару нәтижесінде оның төмендеуінен зардап 
шеккен адамның өкпесіне ауа ағынын бақылауды жеңілдетеді. 

Жасанды тыныс алуды жүргізу үшін зардап шегушіні арқасына 
жатқызып, тынысы тарылтатын киімін шешіп, ес-түссіз күйде арқадағы 
қалыпта суға батқан тілмен жабылған жоғарғы тыныс алу жолдарының 
өткізгіштігін қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар, ауыз қуысында бөтен 
заттар болуы мүмкін (құсу, құм, тұнба, Шөп және т.б.), оны саусағыңызбен 
орамалмен (шүберекпен) немесе таңғышпен орап, жәбірленушінің Басын бір 
жағына бұру керек. 

Осыдан кейін көмек беруші жәбірленушінің басының бүйірінде 
орналасады, бір қолын мойнының астына жабыстырады, ал екінші қолын 
маңдайына қысып, басын мүмкіндігінше лақтырады. Бұл жағдайда тілдің 
тамыры көтеріліп, көмейге кіруді босатады, ал жәбірленушінің аузы 
ашылады. Көмек беруші жәбірленушінің бетіне еңкейіп, аузын ашып, терең 
дем алады, содан кейін жәбірленушінің ашық аузын еріндерімен мықтап 
жабады және қатты дем шығарады, ауызға ауа жібереді; сонымен бірге ол 
зардап шеккен адамның мұрнын маңдайында орналасқан щекпен немесе қол 
саусақтарымен жабады. Бұл жағдайда жәбірленушінің кеудесін қарау керек, 
ол көтерілуі керек. Кеуде көтерілгеннен кейін ауа айдау тоқтатылады, көмек 
беруші басын көтереді, жәбірленушіде пассивті дем шығару пайда болады. 
Дем шығару тереңірек болуы үшін қолыңызды кеудеге аздап басу арқылы 
ауаның зардап шеккен адамның өкпесінен шығуына көмектеседі. 
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- оқушылар: кеңейтілген, тарылған. 
3.2.3 Реанимациялық іс-шаралар кешені 
Егер зардап шегушіде сана, тыныс алу, пульс, тері көкшіл, ал 

қарашықтар кеңейген болса, жасанды тыныс алу және Жүректің сыртқы 
массажын жүргізу арқылы ағзаның өмірлік маңызды функцияларын қалпына 
келтіруге дереу кірісу керек. Зардап шеккен адамның тыныс алуы мен қан 
айналымының тоқтау уақытын, жасанды тыныс алу мен Жүректің сыртқы 
массажын жүргізудің басталу уақытын, сондай-ақ реанимациялық іс-
шаралардың ұзақтығын байқап, бұл мәліметтерді келген медициналық 
персоналға хабарлау қажет. 

3.2.3.1. Жасанды тыныс алу. 
Жасанды тыныс алу зардап шеккен адам дем алмаған немесе өте нашар 

дем алған жағдайларда (сирек, конвульсиялық, жабысқақ сияқты), сондай-ақ 
оның тыныс алуы неден туындағанына қарамастан үнемі нашарласа: электр 
тогының соғуы, улану, суға бату және т. б. Жасанды тыныс алудың ең тиімді 
әдісі - "ауыздан ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" әдісі, өйткені бұл 
жәбірленушінің өкпесіне жеткілікті ауа көлемін қамтамасыз етеді. 

"Ауыздан ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" тәсілі зардап шегушінің 
тыныс алу жолдарына күшпен берілетін және зардап шегушінің тыныс 
алуына физиологиялық тұрғыдан жарамды көмек көрсетуші дем шығаратын 
ауаны қолдануға негізделген. Ауаны дәке, шарф және т.б. арқылы үрлеуге 
болады. жасанды тыныс алудың бұл әдісі соққыдан кейін кеуде қуысының 
кеңеюінен және пассивті дем шығару нәтижесінде оның төмендеуінен зардап 
шеккен адамның өкпесіне ауа ағынын бақылауды жеңілдетеді. 

Жасанды тыныс алуды жүргізу үшін зардап шегушіні арқасына 
жатқызып, тынысы тарылтатын киімін шешіп, ес-түссіз күйде арқадағы 
қалыпта суға батқан тілмен жабылған жоғарғы тыныс алу жолдарының 
өткізгіштігін қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар, ауыз қуысында бөтен 
заттар болуы мүмкін (құсу, құм, тұнба, Шөп және т.б.), оны саусағыңызбен 
орамалмен (шүберекпен) немесе таңғышпен орап, жәбірленушінің Басын бір 
жағына бұру керек. 

Осыдан кейін көмек беруші жәбірленушінің басының бүйірінде 
орналасады, бір қолын мойнының астына жабыстырады, ал екінші қолын 
маңдайына қысып, басын мүмкіндігінше лақтырады. Бұл жағдайда тілдің 
тамыры көтеріліп, көмейге кіруді босатады, ал жәбірленушінің аузы 
ашылады. Көмек беруші жәбірленушінің бетіне еңкейіп, аузын ашып, терең 
дем алады, содан кейін жәбірленушінің ашық аузын еріндерімен мықтап 
жабады және қатты дем шығарады, ауызға ауа жібереді; сонымен бірге ол 
зардап шеккен адамның мұрнын маңдайында орналасқан щекпен немесе қол 
саусақтарымен жабады. Бұл жағдайда жәбірленушінің кеудесін қарау керек, 
ол көтерілуі керек. Кеуде көтерілгеннен кейін ауа айдау тоқтатылады, көмек 
беруші басын көтереді, жәбірленушіде пассивті дем шығару пайда болады. 
Дем шығару тереңірек болуы үшін қолыңызды кеудеге аздап басу арқылы 
ауаның зардап шеккен адамның өкпесінен шығуына көмектеседі. 

 
 

Егер жәбірленушінің импульсі жақсы анықталса және тек жасанды 
тыныс алу қажет болса, онда жасанды тыныс алу арасындағы интервал 5 с 
болуы керек, бұл минутына 12 рет тыныс алу жиілігіне сәйкес келеді. 

Кеуде қуысының кеңеюінен басқа, терінің және шырышты 
қабықтардың қызғылт түсуі, сондай-ақ жәбірленушінің ес-түссіздіктен 
шығуы және оның тәуелсіз тыныс алуының пайда болуы жасанды тыныс 
алудың тиімділігінің жақсы көрсеткіші бола алады. 

Жасанды тыныс алуды жүргізу кезінде көмек көрсетуші үрленетін 
ауаның зардап шегушінің асқазанына емес, өкпеге түсуін қадағалауы тиіс. 
Түскенде ауаның асқазанға айғақтайды кебулерге "атты қасықпен", 
осторожно надавливают алақанмен ішпен арасындағы грудиной және 
пупком. Бұл жағдайда құсу пайда болуы мүмкін, сондықтан зардап шеккен 
адамның басы мен иықтарын аузы мен жұтқыншағын тазарту үшін бір 
жағына (жақсырақ солға) бұру керек. 

Егер жәбірленушінің жақтары мықтап қысылып, аузын ашу мүмкін 
болмаса, "аузынан мұрынға"жасанды тыныс алу керек. 

Жас балалар ауаны бір уақытта аузына және мұрнына үрлейді. Бала 
неғұрлым аз болса, оған дем алу үшін ауа соғұрлым аз қажет болады және 
ересек адамға қарағанда жиі үрлеу керек (минутына 15-18 рет). 

Жәбірленушіде алғашқы әлсіз тыныс пайда болған кезде, жасанды 
тыныс алу оның тәуелсіз тыныс алу сәтіне сәйкес келуі керек. 

Жәбірленушіде жеткілікті терең және ырғақты тәуелсіз тыныс алу 
қалпына келтірілгеннен кейін жасанды тыныс алуды тоқтатыңыз. 

Зардап шегушіге көмек көрсетуден бас тартуға және тыныс алу немесе 
пульс сияқты өмір белгілері болмаған кезде оны өлді деп санауға болмайды. 
Зардап шегушінің өлімі туралы қорытынды жасауға тек медицина қызметкері 
ғана құқылы. 

3.2.3.2. Сыртқы жүрек массажы. 
Жүректің сыртқы массажының көрсеткіші жүрек қызметінің тоқтауы 

болып табылады, ол келесі белгілердің тіркесімімен сипатталады: терінің 
бозаруы немесе цианозы, есін жоғалту, каротид артерияларында импульстің 
болмауы, тыныс алуды тоқтату немесе конвульсиялық, дұрыс емес тыныс 
алу. Жүрек тоқтаған кезде, бір секундты жоғалтпай, зардап шеккен адамды 
тегіс, қатты негізге қою керек: орындық, еден, төтенше жағдайларда артқы 
жағына тақтаны қою керек. 

Егер бір адам көмек көрсетсе, ол зардап шегушінің бүйірінде 
орналасады және еңкейіп, екі жылдам жігерлі үрлеуді жасайды ("ауыздан 
ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" әдісі бойынша), содан кейін ол кеңейеді, 
зардап шегушінің сол жағында қалып, бір қолдың алақаны Стернумның 
төменгі жартысына қойылады (төменгі жиегінен екі саусаққа жоғары қарай), 
ал саусақтар көтеріледі. Ол екінші қолдың алақанын біріншісінің үстіне 
немесе бойына қойып, денесін еңкейтуге көмектеседі. Басу кезінде қолдар 
шынтақ буындарында түзетілуі керек. 
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Стернерумды 4-5 см, басу ұзақтығы 0,5 с аспайтын, жекелеген 
қысымдар арасындағы аралық 0,5 С аспайтын етіп жылдам итерумен басу 
керек. 

Үзілістерде қолдар стернумнан алынбайды (егер екі адамға көмек 
көрсетілсе), саусақтар көтеріліп қалады, қолдар шынтақ буындарында 
толығымен түзетіледі. 

Егер жандандыруды бір адам жасаса, онда әр екі терең үрлеу (дем алу) 
үшін ол стернумға 15 қысым жасайды, содан кейін қайтадан екі соққы 
жасайды және тағы да 15 қысымды қайталайды және т. б. Бір минут ішінде 
кем дегенде 60 қысым және 12 соққы жасау керек, яғни 72 манипуляция 
жасау керек, сондықтан реанимация шараларының қарқыны жоғары болуы 
керек. 

Тәжірибе көрсеткендей, жасанды тыныс алуға көп уақыт кетеді. 
Соққыны қатайтуға болмайды: жәбірленушінің кеудесі кеңейген кезде оны 
тоқтату керек. 

Жүректің сыртқы массажы дұрыс орындалған кезде, стернумдағы әрбір 
қысым артерияларда импульстің пайда болуына әкеледі. 

Көмек көрсетушілер мезгіл-мезгіл каротид немесе феморальды 
артерияларда пульстің пайда болуы үшін Жүректің сыртқы массажының 
дұрыстығы мен тиімділігін бақылап отыруы керек. Бір адам реанимация 
жасаған кезде ол әр 2 минут сайын жүрек массажын 2-3 секундқа тоқтатуы 
керек. каротид артериясындағы импульсті анықтау үшін. 

Егер реанимацияға екі адам қатысса, онда каротид артериясындағы 
импульсті жасанды тыныс алуды жүргізетін адам басқарады. Массаж үзілісі 
кезінде импульстің пайда болуы жүрек қызметінің қалпына келуін (қан 
айналымының болуын) көрсетеді. Бұл жағдайда жүрек массажын дереу 
тоқтату керек, бірақ тұрақты тәуелсіз тыныс алу пайда болғанға дейін 
жасанды тыныс алуды жалғастыру керек. Пульс болмаған жағдайда жүрек 
массажын жалғастыру керек. 

Жасанды тыныс алуды және жүректің сыртқы массажын зардап шеккен 
адамның өз бетінше тұрақты тыныс алуы мен жүрек қызметі қалпына 
келгенше немесе ол медициналық персоналға берілгенге дейін жүргізу қажет. 

Денені қалпына келтірудің басқа белгілері пайда болған кезде 
импульстің ұзақ уақыт болмауы (тәуелсіз тыныс алу, оқушылардың тарылуы, 
жәбірленушінің қолдары мен аяқтарын жылжыту әрекеттері және т.б.) жүрек 
фибрилляциясының белгісі болып табылады. Мұндай жағдайларда зардап 
шегушіге оны медициналық персоналға бергенге дейін жасанды тыныс 
алуды және жүрек массажын жасауды жалғастыру қажет. 

3.2.4 Бала ағзасының түрлі зақымдануы кезіндегі дәрігерге дейінгі 
Алғашқы көмек 

3.2.4.1. Жарақат. 
Жарақат алған кезде алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде 

келесі ережелерді қатаң сақтау керек. 
Болмайды: 
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Стернерумды 4-5 см, басу ұзақтығы 0,5 с аспайтын, жекелеген 
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Соққыны қатайтуға болмайды: жәбірленушінің кеудесі кеңейген кезде оны 
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Жүректің сыртқы массажы дұрыс орындалған кезде, стернумдағы әрбір 
қысым артерияларда импульстің пайда болуына әкеледі. 

Көмек көрсетушілер мезгіл-мезгіл каротид немесе феморальды 
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жасаған кезде ол әр 2 минут сайын жүрек массажын 2-3 секундқа тоқтатуы 
керек. каротид артериясындағы импульсті анықтау үшін. 

Егер реанимацияға екі адам қатысса, онда каротид артериясындағы 
импульсті жасанды тыныс алуды жүргізетін адам басқарады. Массаж үзілісі 
кезінде импульстің пайда болуы жүрек қызметінің қалпына келуін (қан 
айналымының болуын) көрсетеді. Бұл жағдайда жүрек массажын дереу 
тоқтату керек, бірақ тұрақты тәуелсіз тыныс алу пайда болғанға дейін 
жасанды тыныс алуды жалғастыру керек. Пульс болмаған жағдайда жүрек 
массажын жалғастыру керек. 

Жасанды тыныс алуды және жүректің сыртқы массажын зардап шеккен 
адамның өз бетінше тұрақты тыныс алуы мен жүрек қызметі қалпына 
келгенше немесе ол медициналық персоналға берілгенге дейін жүргізу қажет. 

Денені қалпына келтірудің басқа белгілері пайда болған кезде 
импульстің ұзақ уақыт болмауы (тәуелсіз тыныс алу, оқушылардың тарылуы, 
жәбірленушінің қолдары мен аяқтарын жылжыту әрекеттері және т.б.) жүрек 
фибрилляциясының белгісі болып табылады. Мұндай жағдайларда зардап 
шегушіге оны медициналық персоналға бергенге дейін жасанды тыныс 
алуды және жүрек массажын жасауды жалғастыру қажет. 

3.2.4 Бала ағзасының түрлі зақымдануы кезіндегі дәрігерге дейінгі 
Алғашқы көмек 

3.2.4.1. Жарақат. 
Жарақат алған кезде алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде 

келесі ережелерді қатаң сақтау керек. 
Болмайды: 

 
 

- жараны сумен немесе кез-келген дәрілік затпен шайыңыз, оны 
ұнтақпен жауып, жақпа майлаңыз, өйткені бұл жараның емделуіне жол 
бермейді, суппацияны тудырады және Терінің бетінен кір алуға көмектеседі; 

- жарадан құмды, жерді және т. б. алып тастау мүмкін емес, өйткені 
жараны ластайтын барлық нәрсені алып тастау мүмкін емес; 

- жарадан қан ұйығыштарын, киім қалдықтарын және т. б. алып 
тастаңыз, себебі бұл ауыр қан кетуіне әкелуі мүмкін; 

- сіреспемен инфекцияны болдырмау үшін жараларды оқшаулағыш 
таспамен ораңыз немесе оларға тор салыңыз. 

Керек: 
- көмек көрсетушіге қолын жуу немесе саусақтарын йодпен майлау; 
- жараның айналасындағы кірді абайлап алыңыз, терінің тазартылған 

аймағын йодпен майлау керек; 
- дәрі қобдишасында бар таңу пакетін оның орауышында басылған 

нұсқауға сәйкес ашу. 
Таңу материалын салу кезінде оның тікелей жараға салынатын бөлігіне 

қолмен тигізбеу керек. 
Егер қандай да бір себептермен таңу сөмкесі болмаса, байлау үшін таза 

шарфты, матаны және т.б. қолдануға болады). Мақта жүнін жараға тікелей 
қою мүмкін емес. Жараға тікелей қолданылатын матаның орнына жарадан 
үлкенірек дақ алу үшін йод тамызыңыз, содан кейін жараға шүберек 
салыңыз; 

- мүмкіндігінше тезірек медициналық ұйымға хабарласыңыз, әсіресе 
жара жермен ластанған болса. 

3.2.4.2. Қан кету. 
3.2.4.2.1. Ішкі қан кету. 
Ішкі қан кету жәбірленушінің пайда болуымен танылады (ол бозарады; 

теріде жабысқақ тер пайда болады; тыныс алу жиі, үзіліссіз, импульс жиі 
әлсіз толтырылады). 

Керек: 
- зардап шегушіні жатқызу немесе оған жартылай отыратын жағдай 

беру; 
- тыныштықта; 
- қан кетудің болжамды орнына "суық" жағыңыз»; 
- шұғыл түрде дәрігерді немесе медицина қызметкерін шақырыңыз. 
Болмайды: 
- егер іш қуысы мүшелерінің зақымдануына күдік болса, зардап 

шегушіге ішу керек. 
3.2.4.2.2. Сыртқы қан кету. 
Керек: 
а) аздап қан кеткенде: 
- жараның айналасындағы теріні йодпен майлаңыз; 
- жараға таңу материалын, мақтаны және тығыз таңу керек; 
- салынған таңу материалын алып тастамай, үстіне қосымша дәке, 

мақта және егер қан кету жалғаса берсе, тығыз таңу қабатын жағу керек; 
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б) қатты қан кету кезінде: 
- жарақат орнына байланысты тез тоқтату үшін артерияларды жараның 

үстіндегі сүйекке қан ағымы арқылы ең тиімді жерлерде басыңыз (уақытша 
артерия; оксипитальды артерия; каротид артериясы; субклавиялық артерия; 
аксиларлы артерия; иық артериясы; ульнар артериясы; феморальды артерия; 
жамбас ортасындағы феморальды артерия; поплитальды артерия; аяқтың 
артқы артериясы; артқы тибиальды артерия); 

- жараланған аяқ-қолнан қатты қан кеткенде, егер бұл аяқ-қол сынған 
болса, оны жарақат алған жерден жоғары буындарда бүгіңіз. Иілу кезінде 
пайда болған тесікке мақта, дәке және т. б. салыңыз, буынды сәтсіздікке 
дейін бүгіңіз және буынның бүгілуін белбеумен, шарфпен және басқа 
материалдармен бекітіңіз; 

- жараланған аяқтан қатты қан кетсе, жараның үстіне турникет салыңыз 
(денеге жақын), аяқ-қолды турникет салынған жерге жұмсақ төсеммен 
ораңыз (дәке, шарф және т.б.). Алдын ала қан кететін ыдысты 
саусақтарыңызбен сүйекке басу керек. Турникет дұрыс қолданылады, егер 
ыдыстың пульсациясы оны қолдану орнынан төмен анықталмаса, аяқ-қол 
бозарады. Турникетті созу (серпімді арнайы турникет) және бұрау (галстук, 
бұралған шарф, сүлгі) арқылы қолдануға болады); 

- зардап шеккен адамды медициналық мекемеге мүмкіндігінше тез 
жеткізу. 

Болмайды: 
- турникетті тым қатты қатайтыңыз, өйткені бұлшық еттерге зақым 

келтіріп, жүйке талшықтарын қысып, аяқ-қол параличін тудыруы мүмкін; 
- турникетті жылы уақытта 2 сағаттан артық, ал суық мезгілде-1 

сағаттан артық жағыңыз, өйткені тіндердің некрозы қаупі бар. Егер 
турникетті ұзағырақ қалдыру қажет болса, оны қан кету орнынан Жоғары 
саусағыңызбен басқаннан кейін оны 10-15 минутқа алып тастау керек, содан 
кейін терінің жаңа аймақтарына қайта салыңыз. 

3.2.4.3. Электр тогының соғуы. 
Керек: 
- зардап шегушіні электр тогының әсерінен мүмкіндігінше тез босату; 
- егер электр қондырғысын тез ажырату мүмкіндігі болмаса, зардап 

шегушіні ток өткізгіш бөліктерден бөлуге шаралар қолдану. Ол үшін: электр 
тогын өткізбейтін кез келген құрғақ затты (таяқ, тақтай, арқан және т. б.) 
пайдалануға; егер ол құрғақ және денеден қалып қойса, зардап шегушіні ток 
өткізгіш бөліктерден оның жеке киімі үшін тартуға; сымды құрғақ ағаш сабы 
бар балтамен кесуге; электр тогын өткізетін затты құтқарушының қолымен 
жанасатын жерге құрғақ затпен, киізбен және т. б. орап пайдалануға болады.; 

- зардап шегушіні қауіпті аймақтан ток өткізгіш бөліктен (сымнан) 
кемінде 8 м қашықтыққа шығару); 

- зардап шегушінің жағдайына сәйкес дәрігерге дейінгі Алғашқы 
көмек, оның ішінде реанимациялық көмек көрсету (жасанды тыныс алу және 
жанама жүрек массажы). Қарамастан субъективті көңіл-күйі зардап шеккен 
жеткізуге емдеу мекемесі. 
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б) қатты қан кету кезінде: 
- жарақат орнына байланысты тез тоқтату үшін артерияларды жараның 

үстіндегі сүйекке қан ағымы арқылы ең тиімді жерлерде басыңыз (уақытша 
артерия; оксипитальды артерия; каротид артериясы; субклавиялық артерия; 
аксиларлы артерия; иық артериясы; ульнар артериясы; феморальды артерия; 
жамбас ортасындағы феморальды артерия; поплитальды артерия; аяқтың 
артқы артериясы; артқы тибиальды артерия); 

- жараланған аяқ-қолнан қатты қан кеткенде, егер бұл аяқ-қол сынған 
болса, оны жарақат алған жерден жоғары буындарда бүгіңіз. Иілу кезінде 
пайда болған тесікке мақта, дәке және т. б. салыңыз, буынды сәтсіздікке 
дейін бүгіңіз және буынның бүгілуін белбеумен, шарфпен және басқа 
материалдармен бекітіңіз; 

- жараланған аяқтан қатты қан кетсе, жараның үстіне турникет салыңыз 
(денеге жақын), аяқ-қолды турникет салынған жерге жұмсақ төсеммен 
ораңыз (дәке, шарф және т.б.). Алдын ала қан кететін ыдысты 
саусақтарыңызбен сүйекке басу керек. Турникет дұрыс қолданылады, егер 
ыдыстың пульсациясы оны қолдану орнынан төмен анықталмаса, аяқ-қол 
бозарады. Турникетті созу (серпімді арнайы турникет) және бұрау (галстук, 
бұралған шарф, сүлгі) арқылы қолдануға болады); 

- зардап шеккен адамды медициналық мекемеге мүмкіндігінше тез 
жеткізу. 

Болмайды: 
- турникетті тым қатты қатайтыңыз, өйткені бұлшық еттерге зақым 

келтіріп, жүйке талшықтарын қысып, аяқ-қол параличін тудыруы мүмкін; 
- турникетті жылы уақытта 2 сағаттан артық, ал суық мезгілде-1 

сағаттан артық жағыңыз, өйткені тіндердің некрозы қаупі бар. Егер 
турникетті ұзағырақ қалдыру қажет болса, оны қан кету орнынан Жоғары 
саусағыңызбен басқаннан кейін оны 10-15 минутқа алып тастау керек, содан 
кейін терінің жаңа аймақтарына қайта салыңыз. 

3.2.4.3. Электр тогының соғуы. 
Керек: 
- зардап шегушіні электр тогының әсерінен мүмкіндігінше тез босату; 
- егер электр қондырғысын тез ажырату мүмкіндігі болмаса, зардап 

шегушіні ток өткізгіш бөліктерден бөлуге шаралар қолдану. Ол үшін: электр 
тогын өткізбейтін кез келген құрғақ затты (таяқ, тақтай, арқан және т. б.) 
пайдалануға; егер ол құрғақ және денеден қалып қойса, зардап шегушіні ток 
өткізгіш бөліктерден оның жеке киімі үшін тартуға; сымды құрғақ ағаш сабы 
бар балтамен кесуге; электр тогын өткізетін затты құтқарушының қолымен 
жанасатын жерге құрғақ затпен, киізбен және т. б. орап пайдалануға болады.; 

- зардап шегушіні қауіпті аймақтан ток өткізгіш бөліктен (сымнан) 
кемінде 8 м қашықтыққа шығару); 

- зардап шегушінің жағдайына сәйкес дәрігерге дейінгі Алғашқы 
көмек, оның ішінде реанимациялық көмек көрсету (жасанды тыныс алу және 
жанама жүрек массажы). Қарамастан субъективті көңіл-күйі зардап шеккен 
жеткізуге емдеу мекемесі. 

 
 

Болмайды: 
- электр тогынан зардап шеккен адамға көмек көрсету кезінде жеке 

қауіпсіздік шаралары туралы ұмытпаңыз. Өте сақтықпен, тірі бөлік (сым 
және т.б.) жерде орналасқан жерде қозғалу керек. Жерге тұйықталу тогының 
таралу аймағында жерден оқшаулауға арналған қорғаныс құралдарын 
(диэлектрлік қорғаныс құралдары, құрғақ тақталар және т.б.) қолдана отырып 
немесе қорғаныс құралдарын қолданбай, аяғыңызды жерге жылжытып, 
оларды бір-бірінен ажыратпай жылжыту керек. 

3.2.4.4. Сынықтар, дислокациялар, көгерулер, сынықтар. 
3.2.4.4.1. Сынықтар үшін сізге қажет: 
- сынған сүйектің иммобилизациясын (тыныштық) қамтамасыз ету; 
- ашық сынықтар кезінде қан кетуді тоқтату, стерильді таңу; 
- шинаны салыңыз (стандартты немесе импровизацияланған 

материалдан жасалған - фанера, тақталар, таяқшалар және т.б.). Егер сынған 
жерді иммобилизациялауға болатын заттар болмаса, ол дененің сау бөлігіне 
(зақымдалған қолды кеудеге, зақымдалған аяқты сау аяққа және т. б.) 
таңылады.); 

- сынық жабық болған кезде Шина салынған жерде киімнің жұқа 
қабатын қалдырыңыз. Киімнің немесе аяқ киімнің қалған қабаттарын 
жәбірленушінің жағдайын нашарлатпай алып тастаңыз (мысалы, кесу); 

- ауырсынуды азайту үшін сынық орнына суық жағыңыз; 
- медициналық персоналға тасымалдау және беру кезінде дененің 

зақымдалған бөлігінің тыныш жағдайын жасай отырып, зардап шегушіні 
медициналық мекемеге жеткізу. 

Болмайды: 
- егер бұл сынық орнына қосымша физикалық әсер етуге (қысу, басу) 

әкелетін болса, зардап шегушіден киім мен аяқ киімді табиғи тәсілмен 
шешуге жол берілмейді. 

3.2.4.4.2. Дислокация кезінде сізге қажет: 
- зақымдалған бөліктің шинамен толық қозғалмауын қамтамасыз етіңіз 

(стандартты немесе импровизацияланған материалдан жасалған); 
- жарақат алған жерге "суық" жағыңыз; 
- зардап шегушіні иммобилизациямен қамтамасыз ете отырып, емдеу 

мекемесіне жеткізу. 
Болмайды: 
- дислокацияны өзіңіз түзетуге тырысыңыз. Мұны тек медицина 

қызметкері жасауы керек. 
3.2.4.4.3. Көгеру үшін сізге қажет: 
- көгерген жерде тыныштық жасаңыз; 
- көгерген жерге "суық" жағыңыз; 
- тығыз таңғышты жағыңыз. 
Болмайды: 
- көгерген жерді йодпен майлаңыз, жылы компресс жағыңыз және 

жағыңыз. 
3.2.4.4.4. Буындардың созылуы кезінде сізге қажет: 
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- травмированную аяқ-қол қатты забинтовать және қамтамасыз ету оған 
тыныштық; 

- жарақат алған жерге "суық" жағыңыз; 
- қан айналымын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау (жарақаттанған 

аяқты көтеру, зақымдалған қолды шарфқа мойынға іліп қою). 
Болмайды: 
- жарақат алған жерді жылытуға әкелетін процедураларды орындаңыз. 
3.2.4.4.5. Бас сүйегінің сынуы кезінде (белгілері: құлақ пен ауыздан қан 

кету, бейсаналық) және контузия кезінде (белгілері: бас ауруы, жүрек айну, 
құсу, есін жоғалту) сізге қажет: 

- жағдайдың зиянды әсерін жою (аяз, жылу, жолдың жүріс бөлігінде 
болу және т. б.); 

- зардап шегушіні қауіпсіз тасымалдау ережелерін сақтай отырып, 
жайлы орынға ауыстыру; 

- зардап шегушіні арқасына жатқызып, құсу пайда болған жағдайда 
Басын бір жағына бұру қажет; 

- екі жағынан басын киім роликтерімен бекітіңіз; 
- тілдің құлауына байланысты тұншығу пайда болған кезде, төменгі 

жақты алға қарай итеріп, оны осы күйде ұстаңыз; 
- жара болған жағдайда тығыз стерильді таңғыш салу керек; 
- "қоюға суық»; 
- дәрігер келгенге дейін толық тыныштықты қамтамасыз етіңіз; 
- мүмкіндігінше тезірек білікті медициналық көмек көрсету (медицина 

қызметкерлерін шақыру, тиісті тасымалдауды қамтамасыз ету). 
Болмайды: 
-зардап шегушіге өз бетінше қандай да бір дәрі беру; 
- зардап шегушімен сөйлесуге;; 
- жәбірленушінің тұрып, қозғалуына жол беріңіз. 
3.2.4.4.6. Омыртқаның зақымдануымен (белгілері: омыртқадағы өткір 

ауырсыну, арқаңызды бүгу және бұрылу мүмкін емес) сізге қажет: 
- зардап шегушіні мұқият көтермей, оның арқасының астына кең 

тақтаны және т.б. функцияға ұқсас затты салыңыз немесе зардап шегушіні 
бетін төмен қаратып бұраңыз және оның денесі ешқандай жағдайда 
бүгілмеуін қатаң қадағалаңыз (жұлынның зақымдалуын болдырмау үшін); 

- омыртқа бұлшықеттеріне кез келген жүктемені болдырмау; 
- тыныштықта. 
Болмайды: 
- зардап шегушіні бүйіріне бұру, отырғызу, аяққа қою; 
- жұмсақ, серпімді қоқысқа салыңыз. 
3.2.4.5. Күйік кезінде керек: 
- I дәрежелі күйіктер кезінде (терінің қызаруы және ауыруы) 

күйдірілген жердегі киім мен аяқ киімді кесіп, абайлап шешіп, күйдірілген 
орынды спиртпен, калий перманганатының әлсіз ерітіндісімен және т. б. 
суытатын және дезинфекциялайтын лосьондармен сулаңыз, содан кейін 
емдеу мекемесіне хабарласыңыз; 
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- травмированную аяқ-қол қатты забинтовать және қамтамасыз ету оған 
тыныштық; 

- жарақат алған жерге "суық" жағыңыз; 
- қан айналымын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау (жарақаттанған 

аяқты көтеру, зақымдалған қолды шарфқа мойынға іліп қою). 
Болмайды: 
- жарақат алған жерді жылытуға әкелетін процедураларды орындаңыз. 
3.2.4.4.5. Бас сүйегінің сынуы кезінде (белгілері: құлақ пен ауыздан қан 

кету, бейсаналық) және контузия кезінде (белгілері: бас ауруы, жүрек айну, 
құсу, есін жоғалту) сізге қажет: 

- жағдайдың зиянды әсерін жою (аяз, жылу, жолдың жүріс бөлігінде 
болу және т. б.); 

- зардап шегушіні қауіпсіз тасымалдау ережелерін сақтай отырып, 
жайлы орынға ауыстыру; 

- зардап шегушіні арқасына жатқызып, құсу пайда болған жағдайда 
Басын бір жағына бұру қажет; 

- екі жағынан басын киім роликтерімен бекітіңіз; 
- тілдің құлауына байланысты тұншығу пайда болған кезде, төменгі 

жақты алға қарай итеріп, оны осы күйде ұстаңыз; 
- жара болған жағдайда тығыз стерильді таңғыш салу керек; 
- "қоюға суық»; 
- дәрігер келгенге дейін толық тыныштықты қамтамасыз етіңіз; 
- мүмкіндігінше тезірек білікті медициналық көмек көрсету (медицина 

қызметкерлерін шақыру, тиісті тасымалдауды қамтамасыз ету). 
Болмайды: 
-зардап шегушіге өз бетінше қандай да бір дәрі беру; 
- зардап шегушімен сөйлесуге;; 
- жәбірленушінің тұрып, қозғалуына жол беріңіз. 
3.2.4.4.6. Омыртқаның зақымдануымен (белгілері: омыртқадағы өткір 

ауырсыну, арқаңызды бүгу және бұрылу мүмкін емес) сізге қажет: 
- зардап шегушіні мұқият көтермей, оның арқасының астына кең 

тақтаны және т.б. функцияға ұқсас затты салыңыз немесе зардап шегушіні 
бетін төмен қаратып бұраңыз және оның денесі ешқандай жағдайда 
бүгілмеуін қатаң қадағалаңыз (жұлынның зақымдалуын болдырмау үшін); 

- омыртқа бұлшықеттеріне кез келген жүктемені болдырмау; 
- тыныштықта. 
Болмайды: 
- зардап шегушіні бүйіріне бұру, отырғызу, аяққа қою; 
- жұмсақ, серпімді қоқысқа салыңыз. 
3.2.4.5. Күйік кезінде керек: 
- I дәрежелі күйіктер кезінде (терінің қызаруы және ауыруы) 

күйдірілген жердегі киім мен аяқ киімді кесіп, абайлап шешіп, күйдірілген 
орынды спиртпен, калий перманганатының әлсіз ерітіндісімен және т. б. 
суытатын және дезинфекциялайтын лосьондармен сулаңыз, содан кейін 
емдеу мекемесіне хабарласыңыз; 

 
 

-II, III және IV дәрежелі күйіктер кезінде (көпіршіктер, терінің және 
терең жатқан тіндердің жансыздануы) құрғақ стерильді таңғыш салу, терінің 
зақымданған жерін таза матаға, жаймаға орау және т.б., медициналық 
көмекке жүгіну қажет. Егер күйген киім бөліктері күйген теріге жабысып 
қалса, үстіне стерильді таңғышты жағыңыз; 

- зардап шегушіде шок белгілері болған кезде оған Валериан 
тұнбасының 20 тамшысын немесе басқа ұқсас құралды ішу керек; 

- көзді күйдіргенде бор қышқылының ерітіндісінен суық лосьондар 
жасаңыз (бір стакан суға жарты шай қасық қышқыл); 

- химиялық күйік кезінде зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз, оны 
бейтараптандыратын ерітінділермен емдеңіз: қышқылмен күйген кезде - ас 
содасының ерітіндісі (бір стакан суға 1 шай қасық); сілтімен күйген кезде - 
бор қышқылының ерітіндісі (бір стакан суға 1 шай қасық) немесе сірке 
қышқылының ерітіндісі (жартылай сумен сұйылтылған үстел сірке суы). 

Болмайды: 
- терінің күйген жерлерін қолмен ұстау немесе оларды жақпа, май және 

басқа құралдармен майлау; 
- көпіршіктерді ашу; 
- күйдірілген жерге жабысқан заттарды, материалдарды, кірді, 

мастиканы, киімді және т. б. алып тастаңыз. 
 
3.2.4.6. Жылу және күн соққысы қажет: 
- еңбегінізге көшіру зардап шеккен адамды салқын жерге; 
- оң бүйірімен, подложив астында басы түйіншек (болады киім); 
- расстегнуть немесе алып тынысын тарылтатын киім; 
- басы мен кеудесін суық сумен сулаңыз; 
- терінің бетіне суық лосьондарды жағыңыз, онда көптеген тамырлар 

шоғырланған (маңдай, париетальды аймақ және т. б.).); 
- егер адам саналы болса, суық шай, суық тұзды су ішіңіз; 
- егер тыныс алу бұзылса және пульс болмаса, жасанды тыныс алуды 

және Жүректің сыртқы массажын жүргізу; 
- тыныштықты қамтамасыз ету; 
- жедел жәрдем шақыру немесе зардап шегушіні медициналық 

мекемеге жеткізу (денсаулық жағдайына байланысты). 
Болмайды: 
- зардап шеккен адамды жедел жәрдем келгенге дейін және оны 

медициналық ұйымға жеткізгенге дейін қараусыз қалдыруға тыйым 
салынады. 

3.2.4.7. Тамақтан улану кезінде сізге қажет: 
- жәбірленушіге кем дегенде 3-4 стакан су мен калий перманганатының 

қызғылт ерітіндісін ішіп, құсуды шақырыңыз; 
- асқазанды шаюды бірнеше рет қайталаңыз; 
- зардап шегушіге белсендірілген көмір беру; 
- жылы шай ішу, төсекке жатқызу, жылы жабу (медицина 

қызметкерлері келгенге дейін); 
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- тыныс алу және қан айналымы бұзылған жағдайда жасанды тыныс 
алуды және Жүректің сыртқы массажын жүргізуге кірісіңіз. 

Болмайды: 
- зардап шеккен адамды жедел жәрдем келгенге дейін және оны 

медициналық ұйымға жеткізгенге дейін қараусыз қалдыруға тыйым 
салынады. 

3.2.4.8. Аяз болған кезде сізге қажет: 
- шамалы тоңған кезде тамырлардың түйілуін жою үшін (тері 

жамылғысының зақымдану ықтималдығын, оның жарақаттануын 
болдырмай) салқындатылған аймақты дереу ысқылап, жылытыңыз); 

- сезімталдықты жоғалтқан, тері жабынын ағартқан кезде зардап 
шегуші үй-жайда болған кезде дененің тоңазыған бөліктерінің тез 
жылынуына жол бермеу, зақымданған жабындарға жылу оқшаулағыш 
таңғыштарды (мақта-дәке, жүн және т. б.) пайдалану; 

- гипотермиялық қолдардың, аяқтардың, дене корпусының 
қозғалмауын қамтамасыз етіңіз (ол үшін шиналауға жүгінуге болады); 

- жылу оқшаулағыш таңғышты жылу сезімі пайда болғанша және 
гипотермиялық терінің сезімталдығы қалпына келгенше қалдырыңыз, содан 
кейін ыстық тәтті шай ішіңіз; 

- жалпы тоңазыған кезде зардап шегушіні жылу оқшаулағыш 
таңғыштар мен құралдарды алмай-ақ, жақын маңдағы емдеу мекемесіне 
жедел жеткізу керек (атап айтқанда, мұзданған аяқ киімді шешпеу керек, 
аяғын мақтамен орауға болады және т.б.). 

Болмайды: 
- қалыптасқан көпіршіктерді жұлып алу немесе тесу, өйткені бұл 

суппацияға қауіп төндіреді. 
3.2.4.9. Егер бөгде заттар органдар мен тіндерге енсе, сіз медициналық 

маманға немесе медициналық ұйымға жүгінуіңіз керек. 
Бөтен денені өзіңіз алып тастай аласыз, егер бұл оңай, толық және ауыр 

зардаптарсыз жасалуы мүмкін деген сенім жеткілікті болса. 
3.2.4.10. Адам суға батқан кезде сізге қажет: 
- әдейі, сабырлы және абайлап әрекет етіңіз; 
- көмек көрсетуші өзі жақсы жүзіп, сүңгіп қана қоймай, зардап 

шегушіні тасымалдау тәсілдерін білуі, оны басып алудан босатылуы тиіс; 
- жедел жәрдемді немесе дәрігерді шұғыл шақыру; 
- мүмкіндігінше ауыз бен жұтқыншақты тез тазалау (ауызды ашу, 

түскен құмды алып тастау, тілді абайлап тарту және ұштарын бастың артқы 
жағына байлайтын таңғышпен немесе орамалмен иекке бекіту); 

- тыныс алу жолдарынан суды шығару (зардап шегушінің ішін тізесіне 
қою, басы мен аяғы төмен ілінеді; арқасымен шайқау); 

- Егер суды кетіргеннен кейін жәбірленуші ес-түссіз күйде болса, 
каротид артерияларында импульс болмаса, дем алмаса, жасанды тыныс алуға 
және Жүректің сыртқы массажына көшіңіз. Тыныс алуды толық қалпына 
келтіргенге дейін жүргізу немесе дәрігер көрсетуі керек өлімнің айқын 
белгілері пайда болған кезде тоқтату керек; 
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- тыныс алу және қан айналымы бұзылған жағдайда жасанды тыныс 
алуды және Жүректің сыртқы массажын жүргізуге кірісіңіз. 

Болмайды: 
- зардап шеккен адамды жедел жәрдем келгенге дейін және оны 

медициналық ұйымға жеткізгенге дейін қараусыз қалдыруға тыйым 
салынады. 

3.2.4.8. Аяз болған кезде сізге қажет: 
- шамалы тоңған кезде тамырлардың түйілуін жою үшін (тері 

жамылғысының зақымдану ықтималдығын, оның жарақаттануын 
болдырмай) салқындатылған аймақты дереу ысқылап, жылытыңыз); 

- сезімталдықты жоғалтқан, тері жабынын ағартқан кезде зардап 
шегуші үй-жайда болған кезде дененің тоңазыған бөліктерінің тез 
жылынуына жол бермеу, зақымданған жабындарға жылу оқшаулағыш 
таңғыштарды (мақта-дәке, жүн және т. б.) пайдалану; 

- гипотермиялық қолдардың, аяқтардың, дене корпусының 
қозғалмауын қамтамасыз етіңіз (ол үшін шиналауға жүгінуге болады); 

- жылу оқшаулағыш таңғышты жылу сезімі пайда болғанша және 
гипотермиялық терінің сезімталдығы қалпына келгенше қалдырыңыз, содан 
кейін ыстық тәтті шай ішіңіз; 

- жалпы тоңазыған кезде зардап шегушіні жылу оқшаулағыш 
таңғыштар мен құралдарды алмай-ақ, жақын маңдағы емдеу мекемесіне 
жедел жеткізу керек (атап айтқанда, мұзданған аяқ киімді шешпеу керек, 
аяғын мақтамен орауға болады және т.б.). 

Болмайды: 
- қалыптасқан көпіршіктерді жұлып алу немесе тесу, өйткені бұл 

суппацияға қауіп төндіреді. 
3.2.4.9. Егер бөгде заттар органдар мен тіндерге енсе, сіз медициналық 

маманға немесе медициналық ұйымға жүгінуіңіз керек. 
Бөтен денені өзіңіз алып тастай аласыз, егер бұл оңай, толық және ауыр 

зардаптарсыз жасалуы мүмкін деген сенім жеткілікті болса. 
3.2.4.10. Адам суға батқан кезде сізге қажет: 
- әдейі, сабырлы және абайлап әрекет етіңіз; 
- көмек көрсетуші өзі жақсы жүзіп, сүңгіп қана қоймай, зардап 

шегушіні тасымалдау тәсілдерін білуі, оны басып алудан босатылуы тиіс; 
- жедел жәрдемді немесе дәрігерді шұғыл шақыру; 
- мүмкіндігінше ауыз бен жұтқыншақты тез тазалау (ауызды ашу, 

түскен құмды алып тастау, тілді абайлап тарту және ұштарын бастың артқы 
жағына байлайтын таңғышпен немесе орамалмен иекке бекіту); 

- тыныс алу жолдарынан суды шығару (зардап шегушінің ішін тізесіне 
қою, басы мен аяғы төмен ілінеді; арқасымен шайқау); 

- Егер суды кетіргеннен кейін жәбірленуші ес-түссіз күйде болса, 
каротид артерияларында импульс болмаса, дем алмаса, жасанды тыныс алуға 
және Жүректің сыртқы массажына көшіңіз. Тыныс алуды толық қалпына 
келтіргенге дейін жүргізу немесе дәрігер көрсетуі керек өлімнің айқын 
белгілері пайда болған кезде тоқтату керек; 

 
 

- тыныс алу мен сананы қалпына келтіргенде, орап, жылытып, ыстық 
күшті кофе, шай ішіңіз (ересек адамға 1-2 ас қасық арақ беріңіз); 

- дәрігер келгенге дейін толық тыныштықты қамтамасыз етіңіз. 
Болмайды: 
- дәрігер келгенге дейін, тіпті әл-ауқаттың айқын көрінетін жақсаруы 

кезінде де зардап шеккен адамды жалғыз қалдыруға (назардан тыс 
қалдыруға) болмайды. 

3.2.4.11. Тістеген кезде. 
3.2.4.11.1. Жылан мен улы жәндіктердің шағуымен сізге қажет: 
- жарадан улануды мүмкіндігінше тезірек сорып алу (көмек беруші 

үшін бұл процедура қауіпті емес); 
- уланудың таралуын баяулату үшін жәбірленушінің қозғалғыштығын 

шектеңіз; 
- мол сусын беріңіз; 
- зардап шегушіні медициналық ұйымға жеткізу. Тек жату жағдайында 

тасымалдаңыз. 
Болмайды: 
- тістеген аяққа турникет салыңыз; 
- тістеген жерін күйдіріңіз; 
- улануды жақсарту үшін кесу жасаңыз; 
- жәбірленушіге алкоголь беру. 
3.2.4.11.2. Жануарларды тістеген кезде сізге қажет: 
- тістеген (тырналған) жердің айналасындағы теріні йодпен майлаңыз; 
- стерильді таңғышты жағыңыз; 
- зардап шегушіні құтырмаға қарсы егулер жүргізу үшін медициналық 

ұйымға жіберуге. 
3.2.4.11.3. Жәндіктер шағып немесе ылғалданған кезде (аралар, аралар 

және т. б.) сізге қажет: 
- жою жало; 
- ісіну орнына "суық" қойыңыз»; 
- жәбірленушіге көп мөлшерде сусын беріңіз; 
- жәндіктердің уына аллергиялық реакциялар кезінде зардап шегушіге 

димедролдың 1-2 таблеткасын және кордиаминнің 20-25 тамшысын беріңіз, 
зардап шегушіні жылы жылытқыштармен жауып, шұғыл түрде медициналық 
ұйымға жеткізіңіз; 

- тыныс алу бұзылғанда және жүрек тоқтағанда жасанды тыныс алуды 
және Жүректің сыртқы массажын жасау керек. 

Болмайды: 
- зардап шеккен адамға алкогольді ішу керек, өйткені ол қан 

тамырларының өткізгіштігіне ықпал етеді, улану жасушаларда сақталады, 
ісіну күшейеді. 
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3.3. Еңбек заңнамасының негіздері, Еңбекті қорғау, электр 
қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау 
 

3.3.1 Еңбек шарты  
Еңбек құқығында жазбаша құжат-бұл қызметкер мен жұмыс беруші 

арасындағы олардың өзара құқықтары мен міндеттерін белгілейтін келісім. 
Еңбек шартына сәйкес қызметкер өзінің біліктілігіне сәйкес белгілі бір 
лауазым бойынша жұмысты жеке өзі орындауға міндеттенеді, ал жұмыс 
беруші қызметкерге жұмыс беруге, еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге 
және жалақыны уақтылы төлеуге міндеттенеді. 

ҚР - да еңбек шарты бойынша қызметкер өзінің біліктілігіне және 
(немесе) лауазымына сәйкес ішкі еңбек тәртіптемесіне бағына отырып, 
белгілі бір мамандық бойынша қызметтік міндеттер шеңберінде жұмысты 
орындау міндетін өзіне алады, ал жұмыс беруші еңбек кодексінің 
нормаларына, ішкі еңбек тәртіптемесі қағидаларына, ұжымдық және еңбек 
шартына сәйкес тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндеттенеді. 

Ішкі еңбек тәртібіне бағыну еңбек шартының оны әртүрлі азаматтық-
құқықтық шарттардан (мердігерлік, қызмет көрсету және т.б.) ажырататын 
негізгі сипаттамаларының бірі болып табылады. 

Азаматтық-құқықтық шарттардың еңбек шартынан қосымша 
айырмашылықтары мыналар болып табылады: азаматтық-құқықтық шарттар 
тараптарының теңдігі; олар бойынша жұмыстардың материалдандырылған 
нәтижесінің болуы не қызметтерді ұсынудың нақты қорытындысы және оны 
қабылдау-беру актісі бойынша контрагентке беру; азаматтық-құқықтық 
шарттар бойынша жұмыстарды орындаудың (қызметтерді көрсетудің) 
қабылдау - беру актілерін (кезеңдерін) жасай отырып, жұмыс нәтижесінің 
дайындығына не қызметтерді ішінара көрсетуге байланысты біржолғы 
төлемді не бөліктер бойынша жүзеге асыру. 

Белгілі бір лауазымдағы қызметтік міндеттер мен өзге де жұмыс 
ерекшеліктері лауазымдық нұсқаулықпен реттеледі, егер олар еңбек 
шартында көрсетілмесе, шартқа қол қою кезінде қызметкерді таныстыруға 
міндетті. 

Еңбек шартын жасасудың алдында жұмыс берушіге қызметкерді 
ұйымның басқа жергілікті нормативтік актілерімен таныстыру міндеті 
жүктеледі. 

Еңбек шартының міндетті нормалары негізінен ТК және еңбек 
заңнамасының өзге де құқықтық актілерімен реттеледі, ал жекелеген 
ұйымдар, шаруашылық салалары немесе әкімшілік-аумақтық бірліктер үшін 
ұжымдық шарттарда да белгіленуі мүмкін. 

Жұмыс беруші мен қызметкердің белгілі бір мамандық немесе лауазым 
бойынша жұмысқа қабылдауға бағытталған әрекеттері келесі алгоритммен 
сипатталады: 

 болашақ қызметкерді ішкі тәртіп Ережелерімен, лауазымдық 
нұсқаулықпен таныстыру және олардың көшірмелерін қызметкерге беру 
(талап бойынша); 
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3.3. Еңбек заңнамасының негіздері, Еңбекті қорғау, электр 
қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау 
 

3.3.1 Еңбек шарты  
Еңбек құқығында жазбаша құжат-бұл қызметкер мен жұмыс беруші 

арасындағы олардың өзара құқықтары мен міндеттерін белгілейтін келісім. 
Еңбек шартына сәйкес қызметкер өзінің біліктілігіне сәйкес белгілі бір 
лауазым бойынша жұмысты жеке өзі орындауға міндеттенеді, ал жұмыс 
беруші қызметкерге жұмыс беруге, еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге 
және жалақыны уақтылы төлеуге міндеттенеді. 

ҚР - да еңбек шарты бойынша қызметкер өзінің біліктілігіне және 
(немесе) лауазымына сәйкес ішкі еңбек тәртіптемесіне бағына отырып, 
белгілі бір мамандық бойынша қызметтік міндеттер шеңберінде жұмысты 
орындау міндетін өзіне алады, ал жұмыс беруші еңбек кодексінің 
нормаларына, ішкі еңбек тәртіптемесі қағидаларына, ұжымдық және еңбек 
шартына сәйкес тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндеттенеді. 

Ішкі еңбек тәртібіне бағыну еңбек шартының оны әртүрлі азаматтық-
құқықтық шарттардан (мердігерлік, қызмет көрсету және т.б.) ажырататын 
негізгі сипаттамаларының бірі болып табылады. 

Азаматтық-құқықтық шарттардың еңбек шартынан қосымша 
айырмашылықтары мыналар болып табылады: азаматтық-құқықтық шарттар 
тараптарының теңдігі; олар бойынша жұмыстардың материалдандырылған 
нәтижесінің болуы не қызметтерді ұсынудың нақты қорытындысы және оны 
қабылдау-беру актісі бойынша контрагентке беру; азаматтық-құқықтық 
шарттар бойынша жұмыстарды орындаудың (қызметтерді көрсетудің) 
қабылдау - беру актілерін (кезеңдерін) жасай отырып, жұмыс нәтижесінің 
дайындығына не қызметтерді ішінара көрсетуге байланысты біржолғы 
төлемді не бөліктер бойынша жүзеге асыру. 

Белгілі бір лауазымдағы қызметтік міндеттер мен өзге де жұмыс 
ерекшеліктері лауазымдық нұсқаулықпен реттеледі, егер олар еңбек 
шартында көрсетілмесе, шартқа қол қою кезінде қызметкерді таныстыруға 
міндетті. 

Еңбек шартын жасасудың алдында жұмыс берушіге қызметкерді 
ұйымның басқа жергілікті нормативтік актілерімен таныстыру міндеті 
жүктеледі. 

Еңбек шартының міндетті нормалары негізінен ТК және еңбек 
заңнамасының өзге де құқықтық актілерімен реттеледі, ал жекелеген 
ұйымдар, шаруашылық салалары немесе әкімшілік-аумақтық бірліктер үшін 
ұжымдық шарттарда да белгіленуі мүмкін. 

Жұмыс беруші мен қызметкердің белгілі бір мамандық немесе лауазым 
бойынша жұмысқа қабылдауға бағытталған әрекеттері келесі алгоритммен 
сипатталады: 

 болашақ қызметкерді ішкі тәртіп Ережелерімен, лауазымдық 
нұсқаулықпен таныстыру және олардың көшірмелерін қызметкерге беру 
(талап бойынша); 

 
 

 еңбек шартына қол қою (жасасу) ; 
 қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығару (еңбек шарты 

негізінде) ; 
 қызметкердің еңбек кітапшасына жұмысқа қабылдау туралы жазбаны 

(бұйрық негізінде) енгізу. 
Еңбек шартының мазмұны 
Еңбек шарты мәліметтер мен шарттардан тұрады. Тараптар ақпарат 

туралы келіспейді. Мәліметтер айтарлықтай заңды мәні бар фактілерді 
көрсетеді. Мәселен, мысалы, заң Тараптардың еңбек шартын жасасу күнімен 
шарттың күшіне ену сәтін байланыстырады. 

Еңбек шартының мазмұны ҚР ЕК-де белгіленген: 
 еңбек шартын жасасқан қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты және 

жұмыс берушінің атауы (жұмыс беруші жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің 
аты); 

 қызметкер мен жұмыс беруші-жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер; 

 салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (жұмыс берушілер үшін, 
жұмыс берушілерді қоспағанда - жеке кәсіпкер болып табылмайтын жеке 
тұлғалар үшін); 

 еңбек шартына қол қойған жұмыс берушінің өкілі және оған тиісті 
өкілеттіктер берілген негіз туралы мәліметтер; 

 еңбек шартын жасасу орны мен күні. 
Еңбек шартына енгізу үшін мынадай талаптар міндетті болып 

табылады: 
 жұмыс орны, ал қызметкер басқа жерде орналасқан ұйымның 

филиалында, өкілдігінде немесе өзге де оқшауланған құрылымдық 
бөлімшесінде жұмыс істеу үшін қабылданған жағдайда-оқшауланған 
құрылымдық бөлімшені және оның орналасқан жерін көрсете отырып, 
жұмыс орны; 

 еңбек функциясы (штаттық кестеге сәйкес лауазымы, біліктілігі 
көрсетілген кәсібі, мамандығы бойынша жұмысы; қызметкерге 
тапсырылатын жұмыстың нақты түрі). Егер осы Кодекске, өзге де заңдарға 
сәйкес белгілі бір лауазымдар, кәсіптер, мамандықтар бойынша жұмыстарды 
орындауға өтемақылар мен жеңілдіктер беру не шектеулердің болуы 
байланысты болса, онда осы лауазымдардың, кәсіптердің немесе 
мамандықтардың атауы және оларға қойылатын біліктілік талаптары 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен бекітілетін 
біліктілік анықтамалықтарында немесе кәсіптік стандарттардың тиісті 
ережелерінде көрсетілген атаулар мен талаптарға сәйкес келуге тиіс; 

 жұмыстың басталу күні, ал мерзімді еңбек шарты жасалған жағдайда - 
оның қолданылу мерзімі және осы Кодекске немесе өзге де заңға сәйкес 
мерзімді еңбек шартын жасасу үшін негіз болған мән-жайлар (себептер); 

 еңбекке ақы төлеу шарттары (оның ішінде қызметкердің тарифтік 
ставкасының немесе айлықақысының (лауазымдық айлықақысының) 
мөлшері, қосымша ақылар, үстемеақылар және көтермелеу төлемдері); 
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 жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі (егер бұл қызметкер 
үшін ол осы жұмыс берушіде қолданылатын жалпы ережелерден өзгеше 
болса); 

 егер қызметкер жұмыс орнындағы еңбек жағдайларының 
сипаттамаларын көрсете отырып, тиісті жағдайларда жұмысқа қабылданса, 
зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін кепілдіктер 
мен өтемақылар; 

 қажет болған жағдайларда жұмыстың сипатын (жылжымалы, жүріп-
тұру, жолдағы, жұмыстың басқа да сипатын) айқындайтын шарттар); 

 жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары; 
 осы Кодекске және өзге де заңдарға сәйкес қызметкерді міндетті 

әлеуметтік сақтандыру туралы талап; 
 еңбек заңнамасында және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де 

нормативтік құқықтық актілерде көзделген жағдайларда басқа да шарттар. 
Егер еңбек шартын жасасу кезінде оған осы баптың бірінші және 

екінші бөліктерінде көзделген қандай да бір мәліметтер және (немесе) 
талаптар енгізілмесе, онда бұл еңбек шартын жасалмаған деп тану немесе 
оны бұзу үшін негіз болып табылмайды. Еңбек шарты жетіспейтін 
мәліметтермен және (немесе) талаптармен толықтырылуға тиіс. Бұл ретте 
жетіспейтін мәліметтер еңбек шартының мәтініне тікелей енгізіледі, ал 
жетіспейтін талаптар еңбек шартына қосымшамен не еңбек шартының 
ажырамас бөлігі болып табылатын, жазбаша нысанда жасалатын 
Тараптардың жеке келісімімен айқындалады. 

Еңбек шартында белгіленген еңбек заңнамасымен және еңбек құқығы 
нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілермен, ұжымдық 
шартпен, келісімдермен, жергілікті нормативтік актілермен салыстырғанда 
қызметкердің жағдайын нашарлатпайтын қосымша талаптар көзделуі мүмкін, 
атап айтқанда: 

 жұмыс орнын нақтылау туралы (құрылымдық бөлімшені және оның 
орналасқан жерін көрсете отырып) және (немесе) жұмыс орны туралы; 

 сынақ туралы; 
 заңмен қорғалатын құпияны (мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық 

және өзге де құпияны); 
 егер оқыту жұмыс берушінің қаражаты есебінен жүргізілген болса, 

қызметкердің оқудан кейін шартта белгіленген мерзімнен кем емес жұмысты 
өтеу міндеті туралы; 

 қызметкерді қосымша сақтандырудың түрлері мен шарттары туралы; 
 қызметкер мен оның отбасы мүшелерінің әлеуметтік-тұрмыстық 

жағдайларын жақсарту туралы; 
 осы қызметкердің жұмыс жағдайларына қатысты еңбек заңнамасында 

және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық 
актілерде белгіленген жұмыскер мен жұмыс берушінің құқықтары мен 
міндеттерін нақтылау туралы; 

 қызметкерді қосымша мемлекеттік емес зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы. 
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 жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі (егер бұл қызметкер 
үшін ол осы жұмыс берушіде қолданылатын жалпы ережелерден өзгеше 
болса); 

 егер қызметкер жұмыс орнындағы еңбек жағдайларының 
сипаттамаларын көрсете отырып, тиісті жағдайларда жұмысқа қабылданса, 
зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін кепілдіктер 
мен өтемақылар; 

 қажет болған жағдайларда жұмыстың сипатын (жылжымалы, жүріп-
тұру, жолдағы, жұмыстың басқа да сипатын) айқындайтын шарттар); 

 жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары; 
 осы Кодекске және өзге де заңдарға сәйкес қызметкерді міндетті 

әлеуметтік сақтандыру туралы талап; 
 еңбек заңнамасында және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де 

нормативтік құқықтық актілерде көзделген жағдайларда басқа да шарттар. 
Егер еңбек шартын жасасу кезінде оған осы баптың бірінші және 

екінші бөліктерінде көзделген қандай да бір мәліметтер және (немесе) 
талаптар енгізілмесе, онда бұл еңбек шартын жасалмаған деп тану немесе 
оны бұзу үшін негіз болып табылмайды. Еңбек шарты жетіспейтін 
мәліметтермен және (немесе) талаптармен толықтырылуға тиіс. Бұл ретте 
жетіспейтін мәліметтер еңбек шартының мәтініне тікелей енгізіледі, ал 
жетіспейтін талаптар еңбек шартына қосымшамен не еңбек шартының 
ажырамас бөлігі болып табылатын, жазбаша нысанда жасалатын 
Тараптардың жеке келісімімен айқындалады. 

Еңбек шартында белгіленген еңбек заңнамасымен және еңбек құқығы 
нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілермен, ұжымдық 
шартпен, келісімдермен, жергілікті нормативтік актілермен салыстырғанда 
қызметкердің жағдайын нашарлатпайтын қосымша талаптар көзделуі мүмкін, 
атап айтқанда: 

 жұмыс орнын нақтылау туралы (құрылымдық бөлімшені және оның 
орналасқан жерін көрсете отырып) және (немесе) жұмыс орны туралы; 

 сынақ туралы; 
 заңмен қорғалатын құпияны (мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық 

және өзге де құпияны); 
 егер оқыту жұмыс берушінің қаражаты есебінен жүргізілген болса, 

қызметкердің оқудан кейін шартта белгіленген мерзімнен кем емес жұмысты 
өтеу міндеті туралы; 

 қызметкерді қосымша сақтандырудың түрлері мен шарттары туралы; 
 қызметкер мен оның отбасы мүшелерінің әлеуметтік-тұрмыстық 

жағдайларын жақсарту туралы; 
 осы қызметкердің жұмыс жағдайларына қатысты еңбек заңнамасында 

және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де нормативтік құқықтық 
актілерде белгіленген жұмыскер мен жұмыс берушінің құқықтары мен 
міндеттерін нақтылау туралы; 

 қызметкерді қосымша мемлекеттік емес зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы. 

 
 

Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартына еңбек заңнамасында 
және еңбек құқығы нормаларын, жергілікті нормативтік актілерді қамтитын 
өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген жұмыскер мен жұмыс 
берушінің құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ ұжымдық шарттың, 
келісімдердің талаптарынан туындайтын жұмыскер мен жұмыс берушінің 
құқықтары мен міндеттері де енгізілуі мүмкін. Қызметкер мен жұмыс 
берушінің көрсетілген құқықтарының және (немесе) міндеттерінің 
қайсыбірінің еңбек шартына енгізілмеуі осы құқықтарды іске асырудан 
немесе осы міндеттерді орындаудан бас тарту ретінде қаралмайды. 

1. белгісіз мерзімге; 
2. егер осы Кодексте және өзге де заңдарда өзгеше мерзім белгіленбесе, 

бес жылдан аспайтын белгілі бір мерзімге (мерзімді еңбек шарты) беріледі. 
Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартына еңбек заңнамасында 

және еңбек құқығы нормаларын, жергілікті нормативтік актілерді қамтитын 
өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген жұмыскер мен жұмыс 
берушінің құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ ұжымдық шарттың, 
келісімдердің талаптарынан туындайтын жұмыскер мен жұмыс берушінің 
құқықтары мен міндеттері де енгізілуі мүмкін. Қызметкер мен жұмыс 
берушінің көрсетілген құқықтарының және (немесе) міндеттерінің 
қайсыбірінің еңбек шартына енгізілмеуі осы құқықтарды іске асырудан 
немесе осы міндеттерді орындаудан бас тарту ретінде қаралмайды. Еңбек 
шартын жасасқан кезде жұмысқа кіретін адам жұмыс берушіге: жеке куәлігін 
немесе жеке басын куәландыратын өзге де құжатты; еңбек шарты алғаш рет 
жасалатын немесе қызметкер қоса атқару шарттарында жұмысқа түсетін 
жағдайларды қоспағанда, еңбек кітапшасын; мемлекеттік зейнетақымен 
сақтандырудың сақтандыру куәлігін; білімі, біліктілігі немесе арнайы 
білімінің болуы туралы құжатты — арнайы білімді немесе арнайы даярлықты 
талап ететін жұмысқа кірген кезде ұсынады. Жекелеген жағдайларда 
жұмыстың ерекшелігін ескере отырып, Еңбек кодексімен, өзге де заңдармен, 
ҚР Президентінің жарлықтарымен және ҚР Үкіметінің қаулыларымен еңбек 
шартын жасасу кезінде қосымша құжаттарды (неке туралы куәлік, отбасы 
жағдайы туралы анықтама және т.б.) ұсыну қажеттігі көзделуі мүмкін. 
Жұмысқа түсетін тұлғадан Еңбек кодексінде, өзге де заңдарда, ҚР 
Президентінің жарлықтарында және ҚР Үкіметінің қаулыларында 
көзделгендерден басқа құжаттарды талап етуге тыйым салынады. Еңбек 
шарты алғаш рет жасалған кезде еңбек кітапшасын және мемлекеттік 
зейнетақымен сақтандырудың сақтандыру куәлігін жұмыс беруші ресімдейді. 
Жұмысқа кіретін адамның жоғалтуына, бүлінуіне немесе өзге де себебіне 
байланысты еңбек кітапшасы болмаған жағдайда, жұмыс беруші осы 
адамның жазбаша өтініші бойынша (еңбек кітапшасының болмау себебін 
көрсете отырып) жаңа еңбек кітапшасын ресімдеуге міндетті. 

Еңбек шартын бұзу (тоқтату) ҚР ЕК-де қарастырылған, онда еңбек 
шартын тоқтатудың жалпы негіздері қарастырылған. 

Еңбек шартының міндетті талаптары 
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Еңбек шартына енгізу үшін мынадай талаптар міндетті болып 
табылады: 

 жұмыс орны, ал қызметкер басқа жерде орналасқан ұйымның 
филиалында, өкілдігінде немесе өзге де оқшауланған құрылымдық 
бөлімшесінде жұмыс істеу үшін қабылданған жағдайда-оқшауланған 
құрылымдық бөлімшені және оның орналасқан жерін көрсете отырып, 
жұмыс орны; 

 еңбек функциясы (штаттық кестеге сәйкес лауазымы, біліктілігі 
көрсетілген кәсібі, мамандығы бойынша жұмысы; қызметкерге 
тапсырылатын жұмыстың нақты түрі). Егер Еңбек кодексіне (өзге де 
заңдарға) сәйкес белгілі бір лауазымдар, кәсіптер, мамандықтар бойынша 
жұмыстарды орындауға өтемақылар мен жеңілдіктер беру не шектеулердің 
болуы байланысты болса, онда осы лауазымдардың, кәсіптердің немесе 
мамандықтардың атауы және оларға қойылатын біліктілік талаптары 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен бекітілетін 
біліктілік анықтамалықтарында көрсетілген атаулар мен талаптарға сәйкес 
келуге тиіс; 

 жұмыстың басталу күні, ал мерзімді еңбек шарты жасалған жағдайда 
— оның қолданылу мерзімі және Еңбек кодексіне немесе өзге де заңға сәйкес 
мерзімді еңбек шартын жасасуға негіз болған мән-жайлар (себептер); 

 еңбекке ақы төлеу шарттары (оның ішінде қызметкердің тарифтік 
ставкасының немесе айлықақысының (лауазымдық айлықақысының) 
мөлшері, қосымша ақылар, үстемеақылар және көтермелеу төлемдері); 

 жұмыс орнындағы өндірістік орта мен процестің зиянды және 
(немесе) қауіпті факторлары еңбек жағдайларына арнайы бағалау жүргізу 
нәтижесінде анықталған жағдайларда жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары; 

 жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі (егер бұл қызметкер 
үшін ол осы жұмыс берушіде қолданылатын жалпы ережелерден өзгеше 
болса); 

 егер жұмыскер жұмысқа тиісті жағдайларда қабылданса, жұмыс 
орнындағы еңбек жағдайларының сипаттамалары көрсетіле отырып, ауыр 
жұмыс және еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыс үшін 
өтемақылар; 

 қажет болған жағдайларда жұмыстың сипатын (жылжымалы, жүріп-
тұру, жолдағы, жұмыстың басқа да сипатын) айқындайтын шарттар); 

 Еңбек кодексіне және өзге де заңдарға сәйкес қызметкерді міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы талап; 

 еңбек заңнамасында және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де 
нормативтік құқықтық актілерде көзделген жағдайларда басқа да шарттар. 

Егер еңбек шартын жасасу кезінде оған осы баптың бірінші және 
екінші бөліктерінде көзделген қандай да бір мәліметтер және (немесе) 
талаптар енгізілмесе, онда бұл еңбек шартын жасалмаған деп тану немесе 
оны бұзу үшін негіз болып табылмайды. Еңбек шарты жетіспейтін 
мәліметтермен және (немесе) талаптармен толықтырылуға тиіс. Бұл ретте 
жетіспейтін мәліметтер еңбек шартының мәтініне тікелей енгізіледі, ал 
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Еңбек шартына енгізу үшін мынадай талаптар міндетті болып 
табылады: 

 жұмыс орны, ал қызметкер басқа жерде орналасқан ұйымның 
филиалында, өкілдігінде немесе өзге де оқшауланған құрылымдық 
бөлімшесінде жұмыс істеу үшін қабылданған жағдайда-оқшауланған 
құрылымдық бөлімшені және оның орналасқан жерін көрсете отырып, 
жұмыс орны; 

 еңбек функциясы (штаттық кестеге сәйкес лауазымы, біліктілігі 
көрсетілген кәсібі, мамандығы бойынша жұмысы; қызметкерге 
тапсырылатын жұмыстың нақты түрі). Егер Еңбек кодексіне (өзге де 
заңдарға) сәйкес белгілі бір лауазымдар, кәсіптер, мамандықтар бойынша 
жұмыстарды орындауға өтемақылар мен жеңілдіктер беру не шектеулердің 
болуы байланысты болса, онда осы лауазымдардың, кәсіптердің немесе 
мамандықтардың атауы және оларға қойылатын біліктілік талаптары 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен бекітілетін 
біліктілік анықтамалықтарында көрсетілген атаулар мен талаптарға сәйкес 
келуге тиіс; 

 жұмыстың басталу күні, ал мерзімді еңбек шарты жасалған жағдайда 
— оның қолданылу мерзімі және Еңбек кодексіне немесе өзге де заңға сәйкес 
мерзімді еңбек шартын жасасуға негіз болған мән-жайлар (себептер); 

 еңбекке ақы төлеу шарттары (оның ішінде қызметкердің тарифтік 
ставкасының немесе айлықақысының (лауазымдық айлықақысының) 
мөлшері, қосымша ақылар, үстемеақылар және көтермелеу төлемдері); 

 жұмыс орнындағы өндірістік орта мен процестің зиянды және 
(немесе) қауіпті факторлары еңбек жағдайларына арнайы бағалау жүргізу 
нәтижесінде анықталған жағдайларда жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары; 

 жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі (егер бұл қызметкер 
үшін ол осы жұмыс берушіде қолданылатын жалпы ережелерден өзгеше 
болса); 

 егер жұмыскер жұмысқа тиісті жағдайларда қабылданса, жұмыс 
орнындағы еңбек жағдайларының сипаттамалары көрсетіле отырып, ауыр 
жұмыс және еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыс үшін 
өтемақылар; 

 қажет болған жағдайларда жұмыстың сипатын (жылжымалы, жүріп-
тұру, жолдағы, жұмыстың басқа да сипатын) айқындайтын шарттар); 

 Еңбек кодексіне және өзге де заңдарға сәйкес қызметкерді міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы талап; 

 еңбек заңнамасында және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де 
нормативтік құқықтық актілерде көзделген жағдайларда басқа да шарттар. 

Егер еңбек шартын жасасу кезінде оған осы баптың бірінші және 
екінші бөліктерінде көзделген қандай да бір мәліметтер және (немесе) 
талаптар енгізілмесе, онда бұл еңбек шартын жасалмаған деп тану немесе 
оны бұзу үшін негіз болып табылмайды. Еңбек шарты жетіспейтін 
мәліметтермен және (немесе) талаптармен толықтырылуға тиіс. Бұл ретте 
жетіспейтін мәліметтер еңбек шартының мәтініне тікелей енгізіледі, ал 

 
 

жетіспейтін талаптар еңбек шартына қосымшамен не еңбек шартының 
ажырамас бөлігі болып табылатын, жазбаша нысанда жасалатын 
Тараптардың жеке келісімімен айқындалады. 

Жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу шарттары 
Жұмыс берушінің Шартты бұзуына қызметкерді үш күн бұрын 

жазбаша нысанда ескертіп және осы қызметкерді сынақтан өтпеді деп тануға 
себеп болған себептерді көрсете отырып, сынақ мерзімі аяқталғанға дейін 
рұқсат етіледі. 

Егер қызметкер сынақ мерзімінен өтсе, онда еңбек шарты Жұмыс 
берушінің бастамасы бойынша, атап айтқанда, мынадай жағдайларда 
бұзылуы мүмкін: 

 ұйымның таратылуына; 
 штат қысқартулары; 
 қызметкердің еңбек міндеттерін бірнеше рет орындамауы; 
 коммерциялық құпияны жария ету. 
Мерзімді еңбек шарты, егер шарттың бұзылуына әкеп соққан өзге де 

мән-жайлар болмаса, оны жасасу мерзімі аяқталғаннан кейін бұзылады. 
 
3.3.2 Жалақы 
Еңбекті нормалау 
1. Еңбек (уақыт, өндірім, еңбек сыйымдылығы, қызмет көрсету, сан) 

нормалары еңбек шығындарының өлшемі болып табылады және тиісті 
біліктілігі бар қызметкер үшін техниканың, технологияның, өндіріс пен 
еңбекті ұйымдастырудың қол жеткізілген деңгейіне сәйкес белгіленеді. 

2. Еңбек нормаларын әзірлеуді, енгізуді, ауыстыруды және қайта 
қарауды жұмыс беруші еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган 
белгілеген тәртіппен жүргізеді. 

3. Еңбек нормалары жұмыс орындарына аттестаттау мен 
рационализациялаудың жүргізілуіне, еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз 
ететін жаңа техниканың, технологияның және ұйымдық-техникалық іс-
шаралардың енгізілуіне қарай міндетті түрде ауыстырылуға тиіс. 

Жекелеген қызметкерлердің өз бастамасы бойынша жаңа еңбек 
тәсілдерін қолдану және жұмыс орындарын жетілдіру есебінен өнім 
шығарудың (қызметтер көрсетудің) жоғары деңгейіне қол жеткізуі бұрын 
белгіленген еңбек нормаларын қайта қарау үшін негіз болып табылмайды. 

4. Жұмыс берушінің жаңа еңбек нормаларын енгізуі туралы 
қызметкерлерге кемінде бір ай бұрын хабарланады. 

5. Еңбек нормасын жетілдіру кезінде мыналар қамтамасыз етілуі тиіс: 
1) еңбек нормаларының сапасы, оларды қажетті еңбек шығындарына 

оңтайлы жақындату; 
2) ұқсас ұйымдық-техникалық жағдайларда орындалатын нақ сол 

жұмыстарға бірдей еңбек нормаларын белгілеу болып табылады; 
3) ғылым мен техника жетістіктері негізіндегі еңбек нормаларының 

прогрессивтілігі; 
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4) еңбек нормаларын белгілеу мүмкін және орынды болатын жұмыс 
түрлерін еңбекті нормалаумен қамту; 

5) еңбек нормаларының техникалық (ғылыми) негізділігі қамтамасыз 
етілуге тиіс. 

6. Көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) мемлекеттік реттеу енгізілетін 
ұйымдардағы еңбек нормаларын тиісті қызмет салаларының уәкілетті 
мемлекеттік органдарымен және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 
органмен келісу бойынша жұмыс беруші өзі белгілеген тәртіппен бекітеді. 

7. Еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтерді жұмыс 
берушілердің салалық қауымдастықтары әзірлейді және бекітеді, барлық 
қызмет салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай және (немесе) салааралық 
үлгілік нормалар мен нормативтерді қызметкерлердің өкілдерімен келісу 
бойынша еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы бекітеді. 

8. Жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен белгілі бір 
жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік стандарттар негізінде, ал олар 
болмаған кезде жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-
біліктілік анықтамалығы, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер 
лауазымдарының, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік 
сипаттамаларының біліктілік анықтамалығы және ұйымдар басшылары, 
мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамалары негізінде белгіленеді. 

Еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 

мыналарды қамтиды: 
1) айлық жалақының ең төмен мөлшері; 
2) сағаттық жалақының ең төмен мөлшері; 
3) үстеме уақыттағы жұмыс үшін ақы төлеуді қамтиды; 
4) мереке және демалыс күндеріндегі жұмыс үшін ақы төлеуді 

қамтиды; 
5) түнгі уақыттағы жұмыс үшін ақы төлеуге; 
6) жұмыскердің жалақысынан ұстап қалу мөлшерін шектеуді қамтиды; 
7) жалақы төлеу тәртібі мен мерзімдері көрсетілуге тиіс. 
Размер заработной платы 
1. Қызметкердің айлық жалақысының мөлшері қызметкердің 

біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына және сапасына, 
сондай-ақ еңбек жағдайларына қарай сараланып белгіленеді. Айлық 
жалақының мөлшері ең жоғары мөлшермен шектелмейді. 

Жалақы қызметкерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс 
берушінің құжаттарында ескерілген, нақты жұмыс істеген уақыты үшін 
төленеді. 

2. Осы кезеңге айқындалған жұмыс уақытының нормасын толық 
атқарған және еңбек нормаларын немесе Еңбек міндеттерін орындаған 
жұмыскердің айлық жалақысының мөлшері тиісті қаржы жылына арналған 
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4) еңбек нормаларын белгілеу мүмкін және орынды болатын жұмыс 
түрлерін еңбекті нормалаумен қамту; 

5) еңбек нормаларының техникалық (ғылыми) негізділігі қамтамасыз 
етілуге тиіс. 

6. Көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) мемлекеттік реттеу енгізілетін 
ұйымдардағы еңбек нормаларын тиісті қызмет салаларының уәкілетті 
мемлекеттік органдарымен және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 
органмен келісу бойынша жұмыс беруші өзі белгілеген тәртіппен бекітеді. 

7. Еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтерді жұмыс 
берушілердің салалық қауымдастықтары әзірлейді және бекітеді, барлық 
қызмет салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай және (немесе) салааралық 
үлгілік нормалар мен нормативтерді қызметкерлердің өкілдерімен келісу 
бойынша еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы бекітеді. 

8. Жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен белгілі бір 
жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік стандарттар негізінде, ал олар 
болмаған кезде жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-
біліктілік анықтамалығы, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер 
лауазымдарының, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік 
сипаттамаларының біліктілік анықтамалығы және ұйымдар басшылары, 
мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамалары негізінде белгіленеді. 

Еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 

мыналарды қамтиды: 
1) айлық жалақының ең төмен мөлшері; 
2) сағаттық жалақының ең төмен мөлшері; 
3) үстеме уақыттағы жұмыс үшін ақы төлеуді қамтиды; 
4) мереке және демалыс күндеріндегі жұмыс үшін ақы төлеуді 

қамтиды; 
5) түнгі уақыттағы жұмыс үшін ақы төлеуге; 
6) жұмыскердің жалақысынан ұстап қалу мөлшерін шектеуді қамтиды; 
7) жалақы төлеу тәртібі мен мерзімдері көрсетілуге тиіс. 
Размер заработной платы 
1. Қызметкердің айлық жалақысының мөлшері қызметкердің 

біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына және сапасына, 
сондай-ақ еңбек жағдайларына қарай сараланып белгіленеді. Айлық 
жалақының мөлшері ең жоғары мөлшермен шектелмейді. 

Жалақы қызметкерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс 
берушінің құжаттарында ескерілген, нақты жұмыс істеген уақыты үшін 
төленеді. 

2. Осы кезеңге айқындалған жұмыс уақытының нормасын толық 
атқарған және еңбек нормаларын немесе Еңбек міндеттерін орындаған 
жұмыскердің айлық жалақысының мөлшері тиісті қаржы жылына арналған 

 
 

республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген айлық жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмауға тиіс. 

Жалақының ең төменгі мөлшерін белгілеу 
1. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 

Қазақстан Республикасының Заңында жыл сайын белгіленетін айлық 
жалақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен кем болмауға 
тиіс және ол қосымша ақылар мен үстемеақыларды, өтемақы мен әлеуметтік 
төлемдерді, сыйлықақылар мен басқа да ынталандырушы төлемдерді 
қамтымайды және жұмыс істелген уақытқа пропорционалды түрде төленеді. 

2. Өзінің еңбек міндеттерін орындаған жұмыскердің сағаттық 
жалақысының ең төменгі мөлшері тиісті күнтізбелік жылға арналған жұмыс 
уақыты балансына сәйкес орташа айлық жұмыс сағаттарының санына 
бөлінген айлық жалақының ең төменгі мөлшерінен кем болмауға тиіс. 

3. Бірінші разрядты жұмыскердің еңбек, ұжымдық шарттардың 
талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің актілерінде көзделген айлық 
жалақысының ең төмен мөлшері немесе айлық тарифтік мөлшерлемесінің 
мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген айлық жалақының ең 
төмен мөлшерінен кем болмауға тиіс. 

Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 

1. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу еңбек жағдайлары 
қалыпты жұмыстарда істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеумен 
салыстырғанда, салалық келісімде айқындалатын зияндылығы мен қауіптілігі 
дәрежесі бойынша еңбек жағдайларын жіктейтін салалық коэффициенттер 
ескеріле отырып, мөлшері ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің 
актісінде айқындалатын жоғары лауазымдық айлықақылар (мөлшерлемелер) 
немесе қосымша ақылар белгілеу арқылы жоғарылатылған мөлшерде 
белгіленеді. 

2. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу өндірістердің, 
цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек 
жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне сәйкес 
жоғары мөлшерде жүзеге асырылады. 

3. Осы бапта белгіленген еңбекке ақы төлеу шарттары ауыр 
жұмыстардағы, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстардағы еңбегі өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша 
аттестаттау нәтижелерімен расталған жұмыскерлерге беріледі. 

Жұмыс беруші өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша, 
сондай-ақ аттестаттауға жатпайтын жұмыс орындары бойынша 
аттестаттауды өткізбеген жағдайда, ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары 
зиянды, қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу 
өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр 
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жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстардың тізбесіне сәйкес жүргізіледі. 

Сағат бойынша еңбекақы 
1. Жұмыс күні толық болмаған немесе ол толық жүктелмеген кезде 

Нақты орындалған жұмыстар үшін, сондай-ақ уақытша немесе біржолғы 
сипаттағы жұмыстарға ақы төлеу үшін еңбек шартының талаптарында және 
(немесе) жұмыс берушінің актісінде еңбекке сағат бойынша ақы төлеу 
белгіленуі мүмкін. Осы Кодексте көзделген жұмыскерлердің жекелеген 
санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы кезінде еңбекке 
сағаттық ақы төлеу белгіленеді. 

2. Жұмыс уақытының жиынтық есебі кезінде еңбекке ақы төлеу 
ауысымдық кесте (вахталар кестесі) бойынша нақты жұмыс істеген жұмыс 
сағаттарының саны үшін жүргізіледі. Бұл ретте жалақыны есептеу тиісті 
күнтізбелік жылға арналған жұмыс уақыты балансына сәйкес тарифтік 
мөлшерлеме (лауазымдық айлықақы) және жұмыс уақытының айлық 
нормасы негізге алына отырып есептелген сағаттық тарифтік мөлшерлеме 
бойынша жүргізіледі. 

Еңбекке ақы төлеу жүйесі 
1. Қызметкерге жалақы жұмыс берушіде қолданылып жүрген еңбекке 

ақы төлеу жүйелеріне сәйкес еңбек шартында белгіленеді. 
2. Еңбекке ақы төлеу жүйесі еңбек, ұжымдық шарттардың 

талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің актілерінде айқындалады. 
3. Жұмыс беруші жұмыскерлердің өндіріс тиімділігі мен орындалатын 

жұмыстардың сапасын арттыруға мүдделілігін арттыруды күшейту үшін 
ұжымдық шарттың талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің 
актілерінде айқындалған сыйлықақы беру жүйесін және еңбекті 
ынталандырудың басқа да нысандарын енгізе алады. 

4. Еңбекке ақы төлеу жүйесі біржолғы ынталандырушы төлемдерді 
есепке алмағанда, жұмыскерлер жалақысының кемінде 75 проценті болатын 
негізгі жалақы үлесін қамтамасыз етуге тиіс. 

5. Келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің 
актілерінде айқындалған еңбекке ақы төлеу талаптары осы Кодексте және 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде 
белгіленген талаптармен салыстырғанда нашарлай алмайды. 

Артық жұмсалған уақытты ақы төлеу 
Еңбекке уақытына қарай ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы жұмысқа 

еңбек немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің 
талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ қызметкердің күндік 
(сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен емес 
мөлшерде ақы төленеді. Еңбекке кесімді ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы 
жұмыс үшін қосымша ақы төлеу жұмыскердің белгіленген күндік (сағаттық) 
мөлшерлемесінің елу пайызынан төмен емес мөлшерде жүргізіледі. 

Тараптардың келісімі бойынша үстеме жұмыс үшін үстеме жұмыстың 
бір сағаты үшін кемінде бір сағат тынығу есебімен тынығу сағаттарын беруге 
жол беріледі. 
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жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстардың тізбесіне сәйкес жүргізіледі. 

Сағат бойынша еңбекақы 
1. Жұмыс күні толық болмаған немесе ол толық жүктелмеген кезде 

Нақты орындалған жұмыстар үшін, сондай-ақ уақытша немесе біржолғы 
сипаттағы жұмыстарға ақы төлеу үшін еңбек шартының талаптарында және 
(немесе) жұмыс берушінің актісінде еңбекке сағат бойынша ақы төлеу 
белгіленуі мүмкін. Осы Кодексте көзделген жұмыскерлердің жекелеген 
санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы кезінде еңбекке 
сағаттық ақы төлеу белгіленеді. 

2. Жұмыс уақытының жиынтық есебі кезінде еңбекке ақы төлеу 
ауысымдық кесте (вахталар кестесі) бойынша нақты жұмыс істеген жұмыс 
сағаттарының саны үшін жүргізіледі. Бұл ретте жалақыны есептеу тиісті 
күнтізбелік жылға арналған жұмыс уақыты балансына сәйкес тарифтік 
мөлшерлеме (лауазымдық айлықақы) және жұмыс уақытының айлық 
нормасы негізге алына отырып есептелген сағаттық тарифтік мөлшерлеме 
бойынша жүргізіледі. 

Еңбекке ақы төлеу жүйесі 
1. Қызметкерге жалақы жұмыс берушіде қолданылып жүрген еңбекке 

ақы төлеу жүйелеріне сәйкес еңбек шартында белгіленеді. 
2. Еңбекке ақы төлеу жүйесі еңбек, ұжымдық шарттардың 

талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің актілерінде айқындалады. 
3. Жұмыс беруші жұмыскерлердің өндіріс тиімділігі мен орындалатын 

жұмыстардың сапасын арттыруға мүдделілігін арттыруды күшейту үшін 
ұжымдық шарттың талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің 
актілерінде айқындалған сыйлықақы беру жүйесін және еңбекті 
ынталандырудың басқа да нысандарын енгізе алады. 

4. Еңбекке ақы төлеу жүйесі біржолғы ынталандырушы төлемдерді 
есепке алмағанда, жұмыскерлер жалақысының кемінде 75 проценті болатын 
негізгі жалақы үлесін қамтамасыз етуге тиіс. 

5. Келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің 
актілерінде айқындалған еңбекке ақы төлеу талаптары осы Кодексте және 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде 
белгіленген талаптармен салыстырғанда нашарлай алмайды. 

Артық жұмсалған уақытты ақы төлеу 
Еңбекке уақытына қарай ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы жұмысқа 

еңбек немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің 
талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ қызметкердің күндік 
(сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен емес 
мөлшерде ақы төленеді. Еңбекке кесімді ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы 
жұмыс үшін қосымша ақы төлеу жұмыскердің белгіленген күндік (сағаттық) 
мөлшерлемесінің елу пайызынан төмен емес мөлшерде жүргізіледі. 

Тараптардың келісімі бойынша үстеме жұмыс үшін үстеме жұмыстың 
бір сағаты үшін кемінде бір сағат тынығу есебімен тынығу сағаттарын беруге 
жол беріледі. 

 
 

Демалыс және мереке күндері істелген жұмысқа ақы төлеу 
Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу еңбек немесе 

ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына 
сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ қызметкердің күндік (сағаттық) 
мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен емес мөлшерде 
жүргізіледі. 

Түнгі уақытта еңбекке ақы төлеу 
Түнгі уақыттағы жұмыстың әрбір сағатына еңбек немесе ұжымдық 

шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес 
жоғарылатылған мөлшерде, бірақ қызметкердің күндік (сағаттық) 
мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен емес мөлшерде 
ақы төленеді. 

Лауазымдарды қоса атқару, қызмет көрсету аймағының кеңеюі және 
уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау (алмастыру) кезінде 
еңбекке ақы төлеу 

1. Бір ұйымда еңбек шартында келісілген өзінің негізгі жұмысымен 
қатар басқа немесе сондай лауазым бойынша қосымша жұмысты не уақытша 
болмаған қызметкердің міндеттерін өзінің негізгі жұмысынан босатпай 
орындайтын қызметкерлерге қосымша ақы төленеді. 

2. Қызметкерлерге тапсырылатын қосымша жұмыстар мынадай 
жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін: 

1) лауазымдарды қоса атқару - жұмыскердің еңбек шартында 
(лауазымдық нұсқаулықта) көзделген өзінің негізгі жұмысымен қатар басқа 
бос лауазым бойынша қосымша жұмысты орындауы; 

2) қызмет көрсету аймақтарын кеңейту - жұмыскердің еңбек шартында 
(лауазымдық нұсқаулықта) көзделген өзінің негізгі жұмысымен қатар жұмыс 
күнінің (ауысымның) белгіленген ұзақтығы ішінде қосымша жұмысты 
орындауы); 

3) уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін орындау (алмастыру) - 
жұмыскердің еңбек шартында (лауазымдық нұсқаулықта) көзделген өзінің 
негізгі жұмысымен қатар басқа да, сондай-ақ осындай лауазым бойынша да 
қосымша жұмысты орындауы болып табылады. 

Егер уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру алмастыратын 
жұмыскердің лауазымдық міндеттеріне кіретін болса, уақытша болмаған 
жұмыскердің міндеттерін атқарғаны (алмастырғаны) үшін жұмыскерлерге 
қосымша ақы төлеу жүргізілмейді. 

3. Лауазымдарды қоса атқарғаны, қызмет көрсету аймағының кеңейгені 
немесе уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқарғаны 
(алмастырғаны) үшін қосымша ақының мөлшерін жұмыс беруші 
орындалатын жұмыс көлемін негізге ала отырып, қызметкермен келісім 
бойынша белгілейді. 

Бос тұрып қалу уақытын төлеу 
1. Жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер 

бойынша бос тұрып қалуды ресімдеу тәртібі және бос тұрып қалу уақытына 
ақы төлеу талаптары еңбек, ұжымдық шарттарда айқындалады және 
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жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде, ал жұмыс 
берушінің кінәсінен болғанда - жұмыскердің орташа жалақысының кемінде 
елу пайызы мөлшерінде белгіленеді. 

2. Қызметкердің кінәсінен жол берілген бос тұрып қалу уақытына ақы 
төленбеуге тиіс. 

Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері 
1. Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ақшалай 

нысанда белгіленеді және айына бір реттен сиретпей, келесі айдың бірінші 
онкүндігінен кешіктірілмей төленеді. Жалақы төленетін күн еңбек шартында 
көзделеді. Жалақы төленетін күн демалыс немесе мереке күндеріне тура 
келген кезде төлем олардың қарсаңында жүргізіледі. 

2. Жалақы төлеу кезінде жұмыс беруші әрбір жұмыскерге тиісті кезең 
үшін оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап 
қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған 
және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге 
тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтерді жазбаша немесе электрондық 
нысанда ай сайын хабарлауға міндетті. 

3. Жұмыс беруші жалақыны толық көлемде және еңбек шартында 
белгіленген мерзімдерде төлемеген кезде жұмыс беруші Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Жұмыс беруші 
жұмыскерге төлем кешіктірілген кезең үшін берешек пен өсімпұл төлейді. 
Өсімпұл мөлшері жалақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күніне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми 
мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі және төлем жүргізілуге тиісті 
күннен кейінгі күннен бастап мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін 
есептеледі және төлем жасалған күнмен аяқталады. 

4. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жұмыс берушіден жұмыскерге 
тиесілі сомаларды төлеу ол тоқтатылғаннан кейінгі үш жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жүргізіледі. 

Қызметкердің орташа жалақысын есептеу 
1. Бес күндік, сондай-ақ алты күндік жұмыс аптасында орташа 

жалақыны есептеу белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар, 
сыйлықақылар және еңбекке ақы төлеу жүйесінде көзделген тұрақты 
сипаттағы басқа да ынталандырушы төлемдер ескеріле отырып, тиісті 
кезеңдегі орташа күндік (сағаттық) жалақы есебінен нақты жұмыс істелген 
уақыт үшін жүргізіледі. 

2. Орташа жалақыны есептеу үшін осы Кодекске сәйкес тиісті ақы 
(төлем) төлеуге байланысты оқиғаның алдындағы күнтізбелік он екі ай есеп 
айырысу кезеңі болып табылады. Күнтізбелік он екі айдан аз жұмыс істеген 
қызметкерлер үшін орташа жалақы нақты жұмыс істеген уақыт үшін 
айқындалады. 

Ұжымдық шартта, егер бұл қызметкерлердің жағдайын нашарлатпаса, 
орташа жалақыны есептеу үшін өзге де кезеңдер көзделуі мүмкін. 
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жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде, ал жұмыс 
берушінің кінәсінен болғанда - жұмыскердің орташа жалақысының кемінде 
елу пайызы мөлшерінде белгіленеді. 

2. Қызметкердің кінәсінен жол берілген бос тұрып қалу уақытына ақы 
төленбеуге тиіс. 

Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері 
1. Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ақшалай 

нысанда белгіленеді және айына бір реттен сиретпей, келесі айдың бірінші 
онкүндігінен кешіктірілмей төленеді. Жалақы төленетін күн еңбек шартында 
көзделеді. Жалақы төленетін күн демалыс немесе мереке күндеріне тура 
келген кезде төлем олардың қарсаңында жүргізіледі. 

2. Жалақы төлеу кезінде жұмыс беруші әрбір жұмыскерге тиісті кезең 
үшін оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап 
қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған 
және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге 
тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтерді жазбаша немесе электрондық 
нысанда ай сайын хабарлауға міндетті. 

3. Жұмыс беруші жалақыны толық көлемде және еңбек шартында 
белгіленген мерзімдерде төлемеген кезде жұмыс беруші Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Жұмыс беруші 
жұмыскерге төлем кешіктірілген кезең үшін берешек пен өсімпұл төлейді. 
Өсімпұл мөлшері жалақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күніне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми 
мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі және төлем жүргізілуге тиісті 
күннен кейінгі күннен бастап мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін 
есептеледі және төлем жасалған күнмен аяқталады. 

4. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жұмыс берушіден жұмыскерге 
тиесілі сомаларды төлеу ол тоқтатылғаннан кейінгі үш жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жүргізіледі. 

Қызметкердің орташа жалақысын есептеу 
1. Бес күндік, сондай-ақ алты күндік жұмыс аптасында орташа 

жалақыны есептеу белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар, 
сыйлықақылар және еңбекке ақы төлеу жүйесінде көзделген тұрақты 
сипаттағы басқа да ынталандырушы төлемдер ескеріле отырып, тиісті 
кезеңдегі орташа күндік (сағаттық) жалақы есебінен нақты жұмыс істелген 
уақыт үшін жүргізіледі. 

2. Орташа жалақыны есептеу үшін осы Кодекске сәйкес тиісті ақы 
(төлем) төлеуге байланысты оқиғаның алдындағы күнтізбелік он екі ай есеп 
айырысу кезеңі болып табылады. Күнтізбелік он екі айдан аз жұмыс істеген 
қызметкерлер үшін орташа жалақы нақты жұмыс істеген уақыт үшін 
айқындалады. 

Ұжымдық шартта, егер бұл қызметкерлердің жағдайын нашарлатпаса, 
орташа жалақыны есептеу үшін өзге де кезеңдер көзделуі мүмкін. 

 
 

3. Осы Кодексте көзделген орташа жалақыны айқындаудың барлық 
жағдайлары үшін еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган оны 
есептеудің бірыңғай тәртібін белгілейді. 

Енбеқақыдан ұстап қалу 
1. Қызметкердің жалақысынан ұстап қалу сот шешімі бойынша, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында және Кодекстің осы 
бабында көзделген жағдайларда жүргізіледі. 

2. Қызметкердің өзі жұмыс істейтін ұйым алдындағы берешегін өтеу 
үшін оның жалақысынан ұстап қалу жұмыс берушінің актісі негізінде 
қызметкерді жазбаша хабардар ете отырып жүргізілуі мүмкін: 

1) іссапарға байланысты, сондай-ақ іссапарға байланысты шығыстарды 
растайтын құжаттарды бермеген жағдайда жұмсалмаған және уақтылы 
қайтарылмаған ақша сомаларын өтеу үшін; 

2) оқыту шарты болған кезде жұмыскерді оқытуға байланысты 
шығындарды жұмыс берушіге еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылған кезде 
жұмыспен өтеудің аяқталмаған мерзіміне пропорционалды түрде өтеуді 
көздейтін жағдайларда; 

3) жалақы есебіне жұмыскерге берілген жұмыс істелмеген авансты өтеу 
үшін; 

4) Еңбек Кодексінің 95-бабының 3-тармағын қоспағанда, қызметкер 
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысынан ауыстырылған немесе кері 
қайтарылған жағдайларда; 

5) жұмыскердің жазбаша келісімі болған кезде өзге де жағдайларда 
тоқтатылады. 

3. Бірнеше атқару парақтары бойынша жалақыдан ұстап қалу кезінде, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында және Кодекстің осы 
бабында көзделген жағдайларда, ай сайынғы ұстап қалудың мөлшері 
қызметкерге тиесілі жалақының елу пайызынан аспауға тиіс. 
 

3.3.3 Еңбекті қорғау 
Қалалық электр көлігіндегі еңбекті қорғау қалалық жердегі электр 

көлігін пайдалану, жөндеу және қызмет көрсету кезінде еңбекті қорғаудың 
мемлекеттік нормативтік талаптарын белгілейді: троллейбустар мен 
трамвайлар. 

Талаптарды жұмыс беруші - заңды тұлғалар, олардың ұйымдық-
құқықтық нысандарына қарамастан және жеке тұлғалар Қалалық электр 
көлігін пайдалануға, жөндеуге және қызмет көрсетуге байланысты 
жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде орындауға міндетті. 

Ереженің орындалуына жауапкершілік жұмыс берушіге жүктеледі. 
Қалалық электр көлігін және оны пайдалану, жөндеу және қызмет 

көрсету кезінде қолданылатын технологиялық жабдықты дайындаушы 
ұйымның (бұдан әрі-дайындаушы ұйым) техникалық (пайдалану) 
құжаттамасының негізінде және талаптарына сәйкес жұмыс беруші тиісті 
кәсіподақ органының не қалалық электр көлігін пайдалануға, жөндеуге және 
оған қызмет көрсетуге байланысты жұмыстарды жүзеге асыратын 
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қызметкерлер уәкілеттік берген өзге де өкілді органның пікірін ескере 
отырып, жұмыс берушінің жергілікті нормативтік актісімен бекітілетін 
кәсіптер және (немесе) орындалатын жұмыс түрлері үшін еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлейді. 

Материалдарды, технологиялық жабдықтар мен жабдықтарды 
қолданған, қауіпсіз қолдануға және орындауға қойылатын талаптар 
регламенттелмеген жұмыстарды орындаған жағдайда еңбекті қорғаудың 
мемлекеттік нормативтік талаптары бар тиісті нормативтік құқықтық 
актілердің талаптарын және дайындаушы ұйымның техникалық (пайдалану) 
құжаттамасының талаптарын басшылыққа алған жөн. 

Жұмыс беруші қамтамасыз етуге міндетті: 
-Қалалық электр көлігін ақаусыз күйде ұстау және оны дайындаушы-

ұйымның техникалық (пайдалану) құжаттамасына және талаптарына сәйкес 
пайдалану; 

- қызметкерлерді еңбекті қорғау бойынша оқыту және еңбекті қорғау 
талаптарын білуін тексеру; 

- қызметкерлердің еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық талаптарын 
сақтауын бақылау. 

Қалалық электр көлігін пайдалануға, жөндеуге және қызмет көрсетуге 
байланысты жұмыстарды орындау кезінде қызметкерлерге зиянды және 
(немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, оның ішінде: 

- қозғалатын көлік құралдары, жүк көтергіш машиналар мен 
механизмдер, қозғалатын материалдар; 

- жабдықтың, құралдың жылжымалы бөліктері; 
- жабдықтың, құралдың бетіндегі өткір жиектер, бұдырлар мен кедір-

бұдырлар; 
- құлайтын заттар (жабдық элементтері) мен құрал-саймандар; 
- жұмыс аймағы ауасының жоғары тозаңдануы; 
- жұмыс аймағы ауасының жоғары газдануы; 
- жұмыс аймағының ауа температурасының жоғарылауы немесе 

төмендеуі; 
- жабдық, материалдар беттерінің жоғары немесе төмен 

температураларында; 
- жұмыс орнындағы шудың жоғары деңгейі; 
- дірілдің жоғары деңгейі; 
- ауаның жоғары немесе төмен ылғалдылығында; 
- ауаның жоғары немесе төмен қозғалғыштығы; 
- тұйықталуы қызметкердің денесі арқылы болуы мүмкін электр 

тізбегіндегі кернеудің жоғары мәні; 
- электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі; 
- электр өрісінің жоғары кернеулігі; 
- жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы; 
- жұмыс орындарының жер бетіне (еденге) қатысты едәуір биіктікте 

орналасуы); 
- психофизиологиялық өндірістік факторлар. 
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қызметкерлер уәкілеттік берген өзге де өкілді органның пікірін ескере 
отырып, жұмыс берушінің жергілікті нормативтік актісімен бекітілетін 
кәсіптер және (немесе) орындалатын жұмыс түрлері үшін еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлейді. 

Материалдарды, технологиялық жабдықтар мен жабдықтарды 
қолданған, қауіпсіз қолдануға және орындауға қойылатын талаптар 
регламенттелмеген жұмыстарды орындаған жағдайда еңбекті қорғаудың 
мемлекеттік нормативтік талаптары бар тиісті нормативтік құқықтық 
актілердің талаптарын және дайындаушы ұйымның техникалық (пайдалану) 
құжаттамасының талаптарын басшылыққа алған жөн. 

Жұмыс беруші қамтамасыз етуге міндетті: 
-Қалалық электр көлігін ақаусыз күйде ұстау және оны дайындаушы-

ұйымның техникалық (пайдалану) құжаттамасына және талаптарына сәйкес 
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Жұмыскерлерге зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың 
әсер етуіне байланысты жұмыстарды орындауды ұйымдастыру кезінде 
жұмыс беруші оларды алып тастау немесе тиісті нормативтік құқықтық 
актілердің талаптарында белгіленген жол берілетін әсер ету деңгейіне дейін 
төмендету жөнінде шаралар қолдануға міндетті. 

Өндірістік процестің сипаты мен жағдайларына байланысты зиянды 
және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың деңгейін жол берілетін әсер 
ету деңгейіне дейін алып тастау немесе төмендету мүмкін болмаған кезде 
жұмыстарды қызметкерлерді тиісті жеке қорғаныш құралдарымен 
қамтамасыз етпей орындауға тыйым салынады. 

Жұмыс беруші жұмыскерлердің еңбек жағдайларын жақсартатын 
жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздіктің қосымша талаптарын белгілеуге 
құқылы. 

 
3.3.4 Электр қауіпсіздігі 
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мен жерге тұйықтағыштың және 1000 В дейінгі вольтметрдің арасында 1,5-
тен төмен емес дәлдік сыныбы бар 0-10 мА өлшеу диапазоны бар арнайы 
құрылғылардың немесе магнитоэлектрлік миллиамперметрдің көмегімен 
жүзеге асырған жөн. 4-қосымша) соңғы пункттерде троллейбус шанағынан 
жерге кему тогын анықтауды арнайы құрылғылар мен аппараттардың 
көмегімен жүргізуге жол беріледі. 

Бұл ретте қолданылатын аспаптардың, құрылғылар мен аппараттардың 
метрологиялық тексеруден өткені туралы белгісі болуы және аттестатталған 
болуы тиіс, оларды пайдалану дайындаушының нұсқаулығына сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. Электрмен жабдықтаудың оқшауланған жүйесі кезінде 
немесе троллейбустың оқшауланған жүйеден қоректенетін учаскеге кіруі 
мүмкін болған жағдайда кіру кедергісі 200 кОм кем борттық 
сигнализаторларды қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынады.  

18 жастан кіші емес, электр қауіпсіздігі бойынша III тобы бар, тиісті 
дайындықтан өткен, кәсіби білімі бар қызметкерлер. Байланыс және сым 
арқылы хабар тарату желілеріндегі жұмыстарға 18 жасқа толған, міндетті 
медициналық оқудан өткен адамдар жіберіледі. Электр техникалық емес 
персоналға электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттаманың 1 тобын беруді талап 
ететін кәсіптер мен жұмыс орындарының тізбесі. Ас блогындағы жұмысқа 
арнайы дайындықтан өткен, МЕМСТ сәйкес еңбек қауіпсіздігіне оқытылған 
адамдар жіберіледі. Кір жуу орындарының жабдықтарында өз бетінше 
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жұмыс істеуге 18 жастан кіші емес, арнайы даярлықтан өткен, оқытылған 
адамдар жіберіледі. I электр қауіпсіздігі жөніндегі топ орындалуы мүмкін 
жұмысқа байланысты электр техникалық емес персоналға беріледі. Осыған 
сәйкес қызметкерге Электр қауіпсіздігі бойынша I-ден V-ге дейінгі топ 
белгіленеді, электр қауіпсіздігі бойынша I-топты тағайындау жылына 
кемінде бір рет кезеңділікпен жүргізіледі. 

Тікелей басшы қайтадан. Баллондарды оттегімен толтыру және 
тұтынушыларда олармен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі 
үлгілік нұсқаулық. 

 
3.3.5 Өрт қауіпсіздігі 
Ескерту шаралары 
Электр тізбектерінің сақтандырғыштарының балқымалы кірістірулерін 

ауыстырыңыз немесе электр жабдықтарын тек штангалар төмендеген кезде 
жөндеңіз. 

Номиналды ток бойынша осы тізбекке сәйкес келетін калибрленген 
сақтандырғыштарды ғана қолданыңыз. 

Калибрленбеген балқымалы ендірмелерді ("жучки") қолдануға тыйым 
салынады. 

Электр аппараттары мен қаптамаларға құрал-саймандарды, металл 
заттарды салмаңыз. 

Қажет болған жағдайда ток қабылдағыштарды тек ажыратқыштар, 
ажыратқыштар ажыратылған кезде көтеру керек. 

Жану пайда болған кездегі жүргізушінің іс-әрекеті 
Егер қысқа тұйықталу, салонда (жүргізуші кабинасында) жарқыл пайда 

болса, өрт немесе түтіннің иісі сезіледі. 
Троллейбусты дереу тоқтатыңыз. 
Барлық есіктерді ашып, жолаушыларды шығарыңыз. 
Троллейбустың ток қабылдағыштарын (штангаларын) байланыс 

сымдарынан алып тастаңыз және оларды мықтап бекітіңіз, барлық негізгі 
және қосалқы электр тізбектерін өшіріңіз, машинаны тежеңіз. 

Өрт сөндіргішті немесе құмсалғыштан жасалған құмды пайдалана 
отырып, тұтануды жоюға кірісу. 

Болған жағдай туралы және троллейбустың жай-күйі туралы станция 
диспетчеріне, парк диспетчеріне хабарлау. 

Қажет болған жағдайда өрт сөндіру командасын және техникалық 
көмекті шұғыл шақыру. 

Жануды жоюға бағыт бойынша жүретін басқа троллейбустардың 
жүргізушілерін тарту (қажет болған жағдайда). 

Жанудың толық жойылғанына көз жеткізіңіз (түтін мен бықсу жоқ) 
және троллейбусты паркке сүйреп апарыңыз. 

Өрт сөндіргішті пайдалану ережелері 
ОУ-2 өрт сөндіргіші (көмірқышқылды): 
- өрт сөндіргішті сол қолмен тұтқасынан алу; 
- өрт сөндіргішті аспадан шығару; 
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- жану ошағына мүмкіндігінше жақын келу (көмір қышқылы ағыны 
одан әрі берілмейді - 1,5 метр); 

- жіберуге раструб (диффузор) жағына от; 
- оң қолмен бекіту-іске қосу шұрасының маховичкасын сағат тілінің 

бағытына қарсы бұру-істен шыққанға дейін (бекіту сақинасын тартып 
шығару және түсіру иінтірегін басу); 

- көмірқышқыл газының ағынын жану ошағына жіберіңіз 
(көмірқышқыл газын беру уақыты 20-25 секунд). Жұмыс кезінде өрт 
сөндіргішті клапанмен жоғары ұстаңыз. Қоңырауды қолмен ұстауға немесе 
ұстауға тыйым салынады. 

"Момент" өрт сөндіргіші (ұнтақты): 
- аспадан өрт сөндіргішті алу; 
- жану ошағына мүмкіндігінше жақын келу (ұнтақ ағыны 1-2 метрге 

беріледі); 
- қалпақшаны шешпей, өрт сөндіргішті шығу тесігімен жану ошағына 

қарай бұру; 
- өрт сөндіргіштің басымен қатты затқа соғыңыз және ұнтақ ағынын 

жану ошағына бағыттаңыз (өрт сөндіргіштің жұмыс істеу уақыты 9-10 с); 
- өрт сөндіргіш жұмыс істеп тұрған кезде басын төмен қаратып ұстау 

керек. 
Көбікті өрт сөндіргіштер мен суды қолдануға тыйым салынады. 
 
3.3.6 Қоршаған ортаны қорғау 
Жүргізушіге артық шудың, шаңның салдарынан басқа адамдарға 
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3) қозғалыс үшін көлік құралын онда қоршаған ортаны ластайтын 
заттардың ағуы болған кезде пайдалануға құқығы бар. 
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Көлік құралы шығаратын шудың деңгейі ҚР Қоршаған орта нормалары 
белгілеген нормативтерден аспауы тиіс. 

 
3-бөлімнің практикалық бөлімі (тест тапсырмалары) 
1. Жәбірленушіде сананың бұзылуын немесе болмауын қалай 

анықтауға болады? 
А) қарашықтың ені бойынша: сананың болмау белгісі - диаметрі 5 мм 

және одан да көп кеңейтілген қарашық. 
Б) кеуде қуысын көтеру және түсіру бойынша. 
В) Пульс жиілігі бойынша. 
2. Сыртқы артериялық қан кетуді тоқтатқан кезде турникетті 

қанша уақытқа қолдануға болады? Қажет болса, бұл уақытты ұзартуға 
бола ма? 

А) Барлығы 1 – 1.5 сағатқа. 
Б) 1 сағатқа, содан кейін қан кету орнынан жоғары артерияны 

саусақтарыңызбен басу арқылы турникетті бір рет 5 минутқа босатуға 
болады. 

В) 30 минутқа. Уақыт өткеннен кейін, қан кету орнынан гөрі артерияны 
саусақтарыңызбен басып, турникетті 5-10 минутқа бұраңыз. Турникетті 
босату әр 30 минут сайын қайталанады. 

Г) 60 минутқа. Уақыт өткеннен кейін, қан кету орнынан Жоғары 
артерияны саусақтарыңызбен басып, турникетті 5-10 минутқа бұраңыз. 
Турникетті босату әр 30 минут сайын қайталанады. 

3. Зардап шегушіні кернеуі 1000 В дейінгі электр тогының әрекетінен 
босату кезінде қандай сақтық шараларын сақтау қажет? 

А) зардап шегушіні қолынан немесе аяғынан тарту керек. 
Б) зардап шегушіні киімі (пиджактың едені, жағасы) үшін, егер ол 

құрғақ болса, металл заттарға тигізбей, тек бір қолымен ғана тарту керек. 
В) қорғау құралдарын – диэлектрлік галоштарды пайдалана отырып 

араластыру керек. 
Г)барлық көрсетілген. 
4. Үй ішінде жұмыс істеген кезде улы газдармен уланып қалмас үшін 

не істеу керек? 
А) жеткілікті желдету бар екеніне көз жеткізу қажет. 
Б) шығарылатын газ шығару құбырына пайдаланылған газдарды 

шығару үшін газ дайындау құбырын жалғау немесе жұмыс жүргізу аймағына 
таза сыртқы ауаның жеткілікті көлемі түсуі үшін есіктер мен терезелерді 
ашу. 

В) Все вышеперечисленные. 
5. Аяқ-қолдардың сынуы кезінде 
А) ашық сынықтармен алдымен шинаны, содан кейін ғана таңғышты 

жағыңыз 
Б) ашық сынықтар кезінде алдымен таңғышты, содан кейін шинаны 

жағыңыз 
В) зардап шегушіні тек "отыру" қалпында тасымалдау" 
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6. Көгеру үшін алғашқы көмек қалай көрсетіледі? 
А) көгеру орнына "суық"қолдану керек. 
Б) тығыз таңғышты жағыңыз. 
В) көгерген жерді йод тұнбаларымен майлаңыз. 
Г) жылы компресс жағыңыз және жағыңыз 
7. Жараға таңғышты қалай қолдануға болады? 
А) жараны сумен шайыңыз 
Б) жараның шеттерін толығымен жауып, кез-келген таза шүберекпен 

жабыңыз. 
В) майлықты байлаңыз немесе оны жабысқақ сылақпен бекітіңіз. 
Г) Жараға алкоголь немесе басқа ерітінді құйыңыз 
8. Қан айналымын тоқтатудың негізгі әдісі қандай? 
А) қысым таңғышын қолдану арқылы. 
Б) жараланған аяқ-қолды жоғары көтереді, жараға түйірге бүктелген 

таңу материалын салады және оны қолымен мықтап басады. 
В) жгутты салу арқылы. 
9. Үсік шалғанда зардап шегушіге қандай алғашқы көмек көрсету 

керек? 
А) тез арада жылы бөлмеге жеткізу. 
Б) үсіген аяқ-қолдардан киім мен аяқ-киімді шешіп алу. 
В) зақымданған аяқ-қолдарды көп мөлшерде мақта немесе көрпемен 

және жылы киіммен жылу оқшаулағыш таңғышпен тез арада жабу. 
Г) мол жылы сусын беріңіз. 
Д) дененің үсіген жерлерін маймен және жақпамаймен майлау. 
Е) мұздатылған теріні маймен сүртіңіз. 
Ж) үсіген аяқ-қолды жылы суға салу немесе жылытқыштармен жабу. 
10. ЖКО-дан зардап шеккен адамға іштің қатты көгеруі кезінде 

алғашқы медициналық көмекті қалай көрсетуге болады? 
А) зардап шегушіні арқасына жатқызады, жылы шай береді және осы 

жағдайда жақын маңдағы медициналық мекемеге тасымалдайды  
Б) шокқа қарсы іс-шаралар жүргізу, жақын маңдағы медициналық 

мекемеге тасымалдау 
В) ауырсынуды басатын дәрі беріңіз, асқазанға қойыңыз және осы 

жағдайда жақын маңдағы медициналық мекемеге тасымалдаңыз  
Жауаптар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А В А-Б-Г А-В В а) б) Б, В а) б) а б в г Б 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Тыныс алу аурулары кезіндегі негізгі шағымдар мен белгілерді атаңыз? 
Бронх демікпесі, өкпеден қан кету кезіндегі шұғыл көмек туралы айтып 

беріңізші? 
Стенокардия, миокард инфарктісі, естен тану және коллапс кезінде 

қалай көмек көрсетуге болады? 
Жедел гастрит, асқазан жарасы туралы айтыңыз. 
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Қант диабетінің белгілері қандай? 
Қант диабеті кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек туралы айтып беріңізші. 
Жедел нефрит және уролития дегеніміз не? 
Бүйрек коликіне алғашқы көмек қалай көрсетіледі? 
Емдеу процесінде науқастарға күтім жасаудың маңыздылығы туралы 

айтып беріңіз. 
Термометрия әдістері мен техникасы туралы айтып беріңіз. 
Балалар мен ересектердегі импульс қалай зерттеледі? 
Қан қысымы қалай өлшенеді? 
Тыныс алу жиілігі қалай анықталады? 
Компресстердің түрлері және оларды қолдану ережелері туралы айтып 

берсеңіз? 
Банкалар мен қыша сылақтарын қалай дұрыс қою керек? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Дәрілік препарат дегеніміз не? 
Негізгі дәрілік формалар қандай? 
Дәрілік заттардың әсер ету түрлерін сипаттаңыз? 
Дәрі-дәрмектерді енгізуге ағзаның реакциясы туралы айтып беріңізші? 
Дәрі-дәрмек терапиясының мүмкін асқынулары қандай? 
Дәрі-дәрмектерді енгізу жолдарын сипаттаңыз? 
Тері астына инъекция жасау техникасын көрсетіңіз? 
Бұлшықет ішіне инъекция қалай жасалады? 
Инъекцияның мүмкін асқынуларын атаңыз? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Балалар жарақатының негізгі түрлері туралы айтып берсеңіз? 
Балалар жарақатының алдын алу? 
Өлімнің түрлері мен диагностикасы. Қарапайым реанимация 

техникасы? 
Жаралардың түрлері мен сипаттамалары. Жара клиникасы. ЖМК 

көрсету ережелері? 
Күйіктер: дәрежелері, түрлері және белгілері. Күйік кезінде ПМП 

көрсету ережелері? 
Аяз: себептері, клиникасы, PMP? 
Суға бату: суға бату түрлері, PMP? 
Электр жарақаты: себептері, клиникасы, ПМП? 
Травматикалық соққының себептері мен клиникасы. Шокқа қарсы 

қарапайым іс-шаралар? 
Қан кетуді тоқтатудың анықтамасы, түрлері және әдістері? 
Сынықтардың түрлері мен белгілері. Сынықтардың абсолютті және 

салыстырмалы белгілері. Иммобилизация әдістері? 
Сыну кезіндегі клиника және ПМП? 
Омыртқа жарақаттарына көмек көрсету? 
"Өткір іш" ұғымы. Көмек көрсету тактикасы? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Дәрілік препарат дегеніміз не? 
Негізгі дәрілік формалар қандай? 
Дәрілік заттардың әсер ету түрлерін сипаттаңыз? 
Дәрі-дәрмектерді енгізуге ағзаның реакциясы туралы айтып беріңізші? 
Дәрі-дәрмек терапиясының мүмкін асқынулары қандай? 
Дәрі-дәрмектерді енгізу жолдарын сипаттаңыз? 
Тері астына инъекция жасау техникасын көрсетіңіз? 
Бұлшықет ішіне инъекция қалай жасалады? 
Инъекцияның мүмкін асқынуларын атаңыз? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Балалар жарақатының негізгі түрлері туралы айтып берсеңіз? 
Балалар жарақатының алдын алу? 
Өлімнің түрлері мен диагностикасы. Қарапайым реанимация 

техникасы? 
Жаралардың түрлері мен сипаттамалары. Жара клиникасы. ЖМК 

көрсету ережелері? 
Күйіктер: дәрежелері, түрлері және белгілері. Күйік кезінде ПМП 

көрсету ережелері? 
Аяз: себептері, клиникасы, PMP? 
Суға бату: суға бату түрлері, PMP? 
Электр жарақаты: себептері, клиникасы, ПМП? 
Травматикалық соққының себептері мен клиникасы. Шокқа қарсы 

қарапайым іс-шаралар? 
Қан кетуді тоқтатудың анықтамасы, түрлері және әдістері? 
Сынықтардың түрлері мен белгілері. Сынықтардың абсолютті және 

салыстырмалы белгілері. Иммобилизация әдістері? 
Сыну кезіндегі клиника және ПМП? 
Омыртқа жарақаттарына көмек көрсету? 
"Өткір іш" ұғымы. Көмек көрсету тактикасы? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

 
 

Микробтардың негізгі сипаттамалары және олардың жіктелуі туралы 
айтып беріңізші? 

Дененің қорғаныс механизмдері қандай? 
Иммунитет туралы түсінік, оның негізгі түрлері (табиғи және жасанды 

иммунитет)? 
Вакцинация дегеніміз не және вакциналардың қандай түрлерін білесіз? 
Инфекция дегеніміз не? 
Инфекцияның қандай көздері, механизмдері және жолдары бар? 
Жұқпалы процесс дегеніміз не және ол қандай кезеңдерге бөлінеді? 
Эпидемиялық процестің түрлері туралы айтып беріңізші? 
Ішек инфекцияларына сипаттама беріңіз? 
Тұмау мен тонзиллит туралы айтып беріңізші? 
Балалар инфекциясын сипаттаңыз ба? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Денсаулықтың қандай түрлерін білесіз? 
Адам денсаулығы неге байланысты? 
"Жарғылық капитал"ұғымын қалай түсінесіз? 
"Өмір салты" ұғымына қандай категориялар кіреді? 
Салауатты өмір салты дегеніміз не? 
Бұл конвейер? 
Стресстің үш кезеңі туралы айтып беріңізші? 
Стрессті қалай жеңуге болады? 
Экологиялық факторлардың адам денсаулығына әсері туралы айтып 

берсеңіз? 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
Стандарттаудың мақсаттары мен міндеттері қандай? 
Аурудың негізгі себептерін атаңыз? 
Симптом және синдром деп аталатын не? 
Науқастарды тексерудің негізгі әдістері қандай? 
 
Модуль бойынша қорытындылар 
 
1. Жол-көлік оқиғалары кезінде жүргізушінің жағдайы мен ден қоюы 

қаралды.  
2. Жолдағы жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету егжей-

тегжейлі сипатталған. 
3. Жол-көлік оқиғалары кезінде зардап шеккендерге алғашқы көмек 

көрсету кезіндегі іс-қимылдардың бірізділігін сақтау. Сондай-ақ жарақат 
кезінде алғашқы көмек көрсету. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Депо (парк) – троллейбустарды сақтауды және техникалық қызмет 

көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз ететін құрылыстар кешені. 
Аралық - берілген нүкте арқылы бірінен соң бірі жүретін 

троллейбустар арасындағы минуттардағы уақыт аралығы. 
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы - құрылысы аяқталған объектіні 

пайдалануға қабылдау үшін белгіленген тәртіппен тағайындалатын 
Комиссия. 

Қабылдау жұмыс комиссиясы - құрылысы аяқталған объект бойынша 
орындалған жұмыстарды қабылдау үшін оны мемлекеттік қабылдау 
комиссиясына ұсыну үшін белгіленген тәртіппен тағайындалатын Комиссия. 

Желілік құрылыстар - бұл жолаушыларға қызмет көрсетуге, 
пайдалану және басқа да қызметтерді орналастыруға, жүргізушілер мен 
кондукторлардың демалуына арналған объектілер. Желілік құрылыстарға 
сондай-ақ соңғы және аралық (тарату, техникалық) станциялар, аялдама 
пункттері, тексеру бекеттері жатады. 

Жол парағы - көлік құралына жазылып берілетін, троллейбустың 
деподан шығуына құқық беретін және жылжымалы бірлік пен желідегі 
жүргізушінің жұмысын есепке алуға арналған құжат. 

Қалалық электр көлігі ұйымы (ұйым) – жылжымалы құрамды 
пайдалануды және жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ету үшін 
қажетті пайдалану, жөндеу, басқару, жоспарлау-талдау және өзге де қызмет 
түрлерін қамтамасыз ететін ұйымдық-құқықтық құрылым. Қазақстан 
Республикасында бұлар: басқару, муниципалдық басқару, муниципалдық 
кәсіпорын, өндірістік бірлестік, өндірістік басқару, мемлекеттік компания, 
аумақтық-өндірістік бірлестік, акционерлік қоғам. Мәні бойынша, барлық 
олар білдіреді вариация-бір құрылым – муниципалдық унитарлық 
кәсіпорындар (МУП) кейбір своеобразием. 

Аралық - екі іргелес аялдама пункттерімен шектелген троллейбус 
желісінің бөлігі. 

Өткел - теміржолдың троллейбус желілерімен бір деңгейде қиылысу 
орны. 

Бас жоспар - құрылыс объектілерін жоспарлау және абаттандыру, 
ғимараттарды, құрылыстарды, көлік коммуникацияларын, инженерлік 
желілерді орналастыру, шаруашылық және тұрмыстық қызмет көрсету 
жүйелерін ұйымдастыру мәселелерін кешенді шешуді қамтитын жобаның 
бөлігі. 

Қону алаңы - троллейбусты күтуге, жолаушыларды отырғызуға және 
түсіруге арналған орын. 

Мердігер бас - құрылыс ұйымы, ол тапсырыс берушімен жасалған 
мердігерлік шарт негізінде қажет болған кезде қосалқы мердігерлер ретінде 
басқа ұйымдарды тарта отырып, осы объект бойынша шартта көзделген 
барлық жұмыстардың уақтылы және сапалы орындалуына жауапты болады. 
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Электр тартқыш қосалқы станция - ауыспалы токтың электр 
энергиясын жылжымалы құрамды қоректендіру үшін түзетілген (тұрақты) 
токтың электр энергиясына түрлендіруге арналған электрмен жабдықтау 
жүйесінің электр қондырғысының бөлігі. 

Қосалқы станция, автоматтандырылған - негізгі жабдығы 
автоматтандырылған электр тартқыш қосалқы станция. 

Телебасқарылатын қосалқы станция - аудандық немесе орталық 
диспетчерлік пункттен телемеханика құралдарымен басқарылатын электр 
тартқыш қосалқы станция. 

Аудандық (орталық) диспетчерлік пункт - ауданның электр тартқыш 
қосалқы станцияларын (жүйенің барлық қосалқы станцияларын) телебасқару 
және бақылау үшін диспетчерлік телемеханика құралдарымен, сондай-ақ 
ауысымдық жедел және қызмет көрсететін персоналдың тұрақты болуы және 
жұмыс істеуі үшін жайластырумен жабдықталған пункт. 

Бақылау пункті - қозғалыс кестесінің орындалуын бақылау пункті. 
Тежегіш жолы - троллейбустың тежеу басталған сәттен бастап толық 

тоқтағанға дейінгі қашықтығы. Тежегішті басқару элементін (педаль, тұтқа) 
іске қосу сәті тежеудің басталуы болып саналады. 

Қалалық электр көлігінің қызметкері - лауазымдық нұсқаулық 
бойынша объектілерге техникалық қызмет көрсетумен және жөндеумен, 
трамвай вагондары мен троллейбустардың қауіпсіз қозғалысын 
ұйымдастырумен және жүзеге асырумен байланысты көлік кәсіпорнының 
қызметкері. 

Қозғалыс кестесі - жолдағы троллейбустардың қозғалыс уақытын 
белгілейтін құжат. 

Рейс - троллейбустың маршруттың бір соңғы станциясынан екіншісіне 
дейінгі жүгірісі. 

Нөлдік рейс - троллейбустың деподан маршруттың соңғы станциясына 
немесе соңғы станциядан депоға дейінгі жүгірісі. 

Айналым рейсі - троллейбустың маршруттың бір соңғы станциясынан 
екіншісіне және керісінше жүруі. 

Өндірістік рейс - жолаушылармен айналмалы рейс. 
Қысқартылған рейс - троллейбустың соңғы станциядан маршруттың 

айналмалы сақинасы бар кез келген аралық пунктіне дейінгі жүгірісі. 
Жүргізушінің жұмыс режимі - жүргізушілердің және оларға 

бекітілген көлік құралдарының қайталанатын цикл шегіндегі жұмысының 
сипаттамасы. 

Түйіспелі желі - электр энергиясын жылжымалы құрамның ток 
қабылдағыштарына беруге арналған түйіспелі н жанаспайтын ток өткізгіш 
сымдардың, оқшаулағыш және қолдаушы элементтер мен тірек 
конструкцияларының жиынтығы. 

Сигнал - белгілі бір бұйрық берілетін шартты көрінетін белгі немесе 
дыбыс. 

Қозғалыс қызметі - троллейбустардың қозғалыс кестесін әзірлеу мен 
бақылауды және оларды қауіпсіз пайдаланудың белгіленген ережелерін 
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Электр тартқыш қосалқы станция - ауыспалы токтың электр 
энергиясын жылжымалы құрамды қоректендіру үшін түзетілген (тұрақты) 
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белгілейтін құжат. 

Рейс - троллейбустың маршруттың бір соңғы станциясынан екіншісіне 
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сымдардың, оқшаулағыш және қолдаушы элементтер мен тірек 
конструкцияларының жиынтығы. 

Сигнал - белгілі бір бұйрық берілетін шартты көрінетін белгі немесе 
дыбыс. 

Қозғалыс қызметі - троллейбустардың қозғалыс кестесін әзірлеу мен 
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сақтауды қамтамасыз ететін қалалық электр көлігін пайдалану 
кәсіпорнындағы бөлімше. 

Электр шаруашылығы қызметі - троллейбус көлігін электр 
энергиясымен жабдықтауды және тартқыш қосалқы станцияларды, байланыс 
және кабель желілерін техникалық пайдалануды қамтамасыз ететін Қалалық 
электр көлігінің пайдалану кәсіпорнындағы бөлімше. 

Электрмен жабдықтау жүйесі - электр энергиясын қабылдау, 
түрлендіру және таратудың үздіксіз процесінде режимнің ортақтығымен 
сипатталатын электр желілерінің қосалқы станцияларындағы электр 
қондырғыларының жиынтығы. 

Жылжымалы құрам - жолаушылар, жүк және арнайы мақсаттағы 
троллейбустар (оқу, жүк және т.б.). 

Соңғы өкімдік станция - жылжымалы құрамды қабылдау, басып озу, 
тұрып қалу және оған техникалық қызмет көрсету үшін байланыс желісі 
тармақталған маршруттың соңғы пункті, сондай-ақ жүргізушілер мен желілік 
қызметкерлерге арналған қызметтік, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар. 

Соңғы техникалық станция - электр сағаттарымен, қозғалыс 
тұрақтылығын бақылауға арналған құрылғымен, жолаушылар павильоны бар 
қону алаңымен жабдықталған байланыс желісінің тармақталуы бар 
маршруттың соңғы пункті. 

Автоматты бағыттауыш (автоматты) – ток қабылдағыштарды екі 
бағыттың біріне ауыстыруға арналған, бірақ жүргізушіні таңдауға арналған 
бағыттауыш. 

Кіру көрсеткі - екі троллейбус желісін біріктіруге арналған 
жылжымалы бөліктері жоқ көрсеткі. 

Қосалқы станциялардың қоректену ауданының схемасы - осы 
қосалқы станцияның қоректену желілеріне қосылған түйіспелік желі 
секциялары жиынтығының, қоректену желілерінің түйіспелік Желіге қосылу 
пункттерін белгілей отырып, құрылымдық схемасы. 

Маршруттық схема - көлік желісіне шығарылған қаланың троллейбус 
бағыттарының толық құрамы. 

Техникалық пайдалану - ғимараттардың, құрылыстардың, 
құрылғылар мен жылжымалы құрамның жарамды жай-күйі мен қызмет 
көрсетуін, сондай-ақ желідегі жылжымалы құрамның қозғалысын 
қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. 

Ауысым түрі - маршруттың бір шығысында троллейбус 
жүргізушілерінің белгіленген жұмыс тәртібі. 

Қызметтік тежеу - жылдамдықты біртіндеп төмендету немесе 
троллейбусты алдын ала көзделген орында тоқтату үшін жылжымалы 
құрамды тежеу. 

Шұғыл тежеу - троллейбусты қысқа уақыт аралығында тоқтату қажет 
болған кезде қолданылатын ең үлкен тежеу әсері бар тежеу. 

Троллейбус - жер үсті қалалық электр көлігінің түрі. Байланыс 
сымдарынан қозғалу үшін энергия алатын жылжымалы құрам бірлігі. 
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Көлік желісі - қаланың көше-жол желісі бойынша троллейбус 
желілерінің орналасуы. 

Артикуляциялық троллейбус - жалпы шассиі бар және екі немесе 
одан да көп бөліктен тұратын, икемді артикуляциямен байланысқан 
троллейбус. 

Көлбеу - көлденең жазықтыққа қатысты көлбеуі бар жолдың бойлық 
профилінің элементі. Төменгі нүктеден жоғарыға қарай қозғалатын 
троллейбус үшін көлбеу көтерілу деп аталады, ал кері – түсу деп аталады. 

Сырғанауға қарсы тіреу (башмак) – троллейбус доңғалағының 
астына оның өздігінен қозғалуын болдырмау үшін салынатын құрылғы. 

Орнату - бұл шамадан тыс немесе шамадан тыс кернеуден қорғау 
құрылғысы реттелген жұмыс шамасының мәні. 

Қозғалыс жиілігі - берілген нүктені уақыт бірлігіне (әдетте 1 сағат) бір 
бағытта кесіп өтетін троллейбустар саны. 

Жабдықтау - жолға шығарылатын троллейбусты алмалы-салмалы 
жабдықпен, қосалқы бөлшектермен, құрал-сайманмен, материалдармен және 
құжаттамамен қамтамасыз ету. 

Жүріс сызығы - ток қабылдағыштардың берілген бағытта өтуі үшін 
қызмет ететін арнайы бөліктің жүріс элементтерінің жанасу беттерінің 
осьтерінен тұратын сызық. 

Орталықтандырылмаған (бөлінген) электрмен жабдықтау - түйіспе 
желісі бойынша олардың қуат резервін бере отырып, толық және автоматты 
түрде өзара резервтелетін шектес қосалқы станциялардың қоректендіруші 
желілеріне екі жақты қосылуы бар түйіспе желісінің секцияларынан 
жылжымалы құрамды электрмен жабдықтау. 

Орталықтандырылған электрмен жабдықтау - дербес қуат резерві 
(резервтік түзеткіш) бар қосалқы станциялардың қоректендіруші желілеріне 
бір жақты қосылған түйіспе желісінің секцияларынан жылжымалы құрамды 
электрмен жабдықтау. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Бұл оқу құралы ПМ 05 троллейбусты басқару, ПМ 06 жол қозғалысы 
ережелерін сақтау және көлікті қауіпсіз басқару, ПМ 07 жол-көлік оқиғалары 
мен апаттық жағдайларда зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету, ПМ 
08" троллейбус жүргізушісінің біліктілік жұмыстарын орындау"1105000 –" 
Қалалық электр көлігіне техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу"мамандығы, 1105022–"троллейбус жүргізушісі" біліктілігі бойынша 
әзірленген.  

Оқу құралында көлік жүргізуге, тағайындауға, құрылғыға, жеке 
түйіндердің ақауларына, жұмыс принципіне, жұмыс принципіне, өзара 
әрекеттесуге, троллейбус жабдықтары мен технологияларының 
параметрлеріне, сондай-ақ басқару мен ұйымдастырушылық мәселелерге 
қатысты маңызды мәселелер қарастырылған.  

Оқу құралы 3 бөлімнен тұрады: троллейбустың құрылысы және 
жұмысы, жол ережелері және көлікті басқару қауіпсіздігі, жол-көлік оқиғасы 
кезіндегі алғашқы көмек.   

Ең бастысы, оқу құралында өзектендірілген, заманауи техникалық және 
технологиялық материалдар қолданылады. Қазақстан Республикасының 
алдыңғы қатарлы көлік кәсіпорындарының тәжірибесі пайдаланылды, тиісті 
технологиялар мен жабдықтар пайдаланылатын кәсіпорындардан 
фотоматериалдар ұсынылды.  

Оқу құралы студенттер терминдерді, түсіндірмелерді, техникалық 
анықтамаларды және басқа да мәселелерді өз бетінше оқып, алған білімдерін 
оқу құралының практикалық бөлігін (кезең-кезеңмен бекіту, практикалық 
сабақтар мәселелері) орындай отырып тексере алатындай етіп жасалған. 
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 
1. Правила безопасности и охраны труда на транспорте. Раздел I. 

«Общие вопросы охраны и безопасности труда» от 04.03.2005г. № 144. 
2. «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, 

профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры». 
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан Государственного Комитета санитарно-эпидемиологического 
надзора РК от 09.04.2015 г. 

3. СН РК 3.03-04-2011 «Системы скоростного транспорта. Нормы 
проектирования». 

4. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения». 

5. ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы». 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Астана, 2009г. 

7. Технический регламент «Требования к безопасности 
автотранспортных средств» Утвержден приказом И. О. Министра по 
инвестициям и развитию РК от 26 ноября 2014 г. №197. 

8. ГОСТ 25869-90. Отличительные знаки и информационное 
обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, 
остановочных пунктов и пассажирских станций. Технические требования. 

9. Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения с Перечнем неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств. Утверж. постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 13.11.2014 г. №1196. 

10. Правила дорожного движения. Утверждены постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года №1196. 

11. Порядок начисления амортизации определяется согласно МСФО 16 
или НСФО, учетной политики предприятия. Утвержден Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2011 г. 

12. Правила продления сроков службы подвижного состава. 
Утверждены приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан от 26 февраля 2011 года №93. 

13. Правила технической эксплуатации транспортных средств. 
Утверждены приказом исполняющего обязанности Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21.01.2015 г. №35. 

14. Положение о некоторых вопросах обеспечения безопасности 
дорожного движения. Утверждено постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 19 апреля 2004 г. №431. 

15. Книга поезда. Утв. 07.04.97 г. Нач. УГЭТ. 
16. Типовая инструкция по сценке и буксировке троллейбусов. Утв. 

07.04.97 г. Нач. УГЭТ. 
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17. Методические указания по ведению учета и отчетности выбытия 
трамвайных вагонов (троллейбусов) из движения и расследованию случаев 
возвратов подвижного состава с линии по технической неисправности. 
Утверждены 6.10.1997 г. начальником УГЭТ. 

18. Типовая должностная инструкция водителя троллейбуса. 
Утверждена Заместителем директора Департамента автомобильного 
транспорта 26.03.1996 г. 

19.Типовые правила пользования трамваями и троллейбусами в 
городах РК. Утверждены 18.09.1997 г. начальником УГЭТ. 

20. Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Утверж. приказом Министра энергетики РК от 30.03.2015 г. 

21. Руководство по подготовке и работе предприятий городского 
электротранспорта в зимних условиях. РД-29384702-0351-95. Утверждено приказом 
Департамента автомобильного транспорта РК № 38 от 14 июня 1995 г. 

22. СТ РК 41.36-2008 Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения пассажирских транспортных средств большой 
вместимости в отношении общей конструкции. 

23.Типовое положение о паспорте трамвайного (троллейбусного) 
маршрута. 10.10.1994. 

24.Типовые положения и должностные инструкции по организации 
движения городского электротранспорта в городах. 18.11.1994.  

25. Положение о типовом технологическом процессе центральной 
диспетчерской станции городского электрического транспорта. Утверж. от 10.05.92г. 

26.Типовое положение об отделе безопасности и линейного контроля 
предприятий . Утверждено 18.10.1997 г. Начальником УГЭТ. 

27. Руководство по временному прекращению движения автобусов, 
троллейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными 
явлениями или изменениями дорожно-климатических условий. Утверждено 
Департаментом AT Республики Казахстан 16.01.1995 г. 

28.Типовая инструкция по безопасности движения при производстве 
маневровых работ на территории трамвайных и троллейбусных депо, 
конечных станциях и местах отстоя подвижного состава. Утверждена 
25.12.1997 г. начальником УГЭТ. 

29.Технические требования по эксплуатации участков с тяжелыми 
условиями движения на маршрутах городского электротранспорта. РД-
29384702-1001-96 г. Утверждены Заместителем директора Департамента 
автомобильного транспорта 18.01.1996 г. 

30. Правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 
железнодорожных переездов. Утверждены приказом Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан от 25 марта 2011 года №168. 

31. Технические условия на расположение, параметры и оборудование 
остановочных пунктов городского общественного транспорта. 

32.Типовое положение о распорядительных конечных станциях 
трамвайных (троллейбусных) предприятий на маршрутах в городах РК. 
Утверждено 18.10.1997 г. начальником УГЭТ. 
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33. ГОСТ РК 5-597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

34. МСН 2.04-05-95 «Естественное и искусственное освещение».  
35. Правила устройств электроустановок (ПУЭ). Утверждены приказом 

Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230. 
36.Правилатехнической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей. Утверждены постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 24 ноября 2012 года №1354. 

37. Указания по проектированию трамвайных и троллейбусных 
контактных сетей. РДС РК 3.03-09-2002. 

38. СН РК 3.02-24-2011 «Сооружение промышленных предприятий». 
39. СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
40. Инструкция по противопожарной защите электротяговых 

подстанций трамвая и троллейбуса. Утверждена 03.05.89г. 
41. СП РК 4.04-101-2013 «Проектирование городских и поселковых 

электрических сетей». 
42. СанПиН РК № 3.01.030-97* «Предельно-допустимые уровни 

инфразвука и низкочастотного шума в помещениях жилых и общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

43. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования 
поустановлению санитарно-защитной зоны производственных объектов". 
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 20 марта 2015 года №237.  

44.ГОСТ 6962–75. Транспорт, электрифицированный с питанием от 
контактной сети. Ряд напряжений. 

45.СНиП РК 3.02-09-2010 «Производственные здания». 
46. Инструкция по ведению оперативных журналов в энергохозяйстве 

трамвайных и троллейбусных управлений. Утверж. № 2 от 9.01.91 г. 
47. Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. РД 34 

РК.0-20.505-05. Утверждена приказом Министра энергетики и минеральных 
ресурсов РК от 13.12.2005 г. №324. 

48. Правилатехники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 
марта 2015 года №253. 

49.«Рекомендации по защите контактных сетей городского 
электротранспорта от опасного электромагнитного влияния линий 
электропередачи и контактных сетей железных дорог», Академия 
коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, 1987 г. 

50.Руководство по проектированию контактных сетей трамвая и 
троллейбуса. Утверждено МЖКХ РСФСР 19.05.80г. 

51.Инструкция по ограждению мест производства работ в условиях 
дорожного движения в городах. Утверждена МЖКХ РСФСР 24.02.77 г. 
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52.Правила технического обслуживания и ремонта контактных сетей 
трамвая и троллейбуса. Приказ № 54 от 6.12.91г. 

53.Методические указания по планированию, учету расхода 
электрической энергии трамвайным и троллейбусным транспортом и 
рекомендации по экономии электроэнергии. Р-29-384702-0365-96. 
Утверждено 15.12.1996 г. 

54. «О введении в действие Книжки водителя трамвая, троллейбуса». 
Приказ по Департаменту автомобильного транспорта Минтранса РК № 18 от 
24.08.94 г. 

55. Михлин В. М. Прогнозирование технического состояния машин. 
М.: Колос, 1976. 287 с. 

56. Основы технической диагностики/В. В, Карибский, П. П. 
Пархоменко, Е. С. Согомонян, В. Ф. Халчев; Под ред. П. П. Пархоменко. М.: 
Энергия. 1976. 464 с. 

57. Аринин И. Н. Диагностирование технического состояния автомо-
билей. М.: Транспорт, 1978. 176 с. 

58. Говорущенко Н. Я. Техническая эксплуатация автомобилей. 
Харьков: Вища школа, 1984. 312 с. 

59. Пушкарев Н. Ф., Пахомов Э. А. Контроль и оценка технического 
состояния тепловозов. М.: Транспорт, 1985. 160 с. 

60. Смирнов Н. Н., Ицкович А. А. Обслуживание и ремонт 
авиационной техники по состоянию. М.: Транспорт, 1987. 272 с. 

61. Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М.: 
Машиностроение, 1984. 312 с. 
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64. ГОСТ 27.302-86. Надежность в технике: Методы определения 
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