
Қазақстан Республикасы ТЖ министрлігі  

Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы 

 интернет-ресурсының мазмұны 
  

 

№ АҚ РОӘО интернет-ресурсы саласы   

1. Азаматтық қорғау нормативті-құқықтық базасы   

Нормативті құқықтық актілердің атауы (НҚА)                    Кім және қашан бекітті  

1.1.  НҚА жалпы арналуы    

1 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР 

Кодексі 

2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI 

2 ҚР Экологиялық кодексі 9 қаңтар 2007 жыл № 212 

3 ҚР Еңбек кодексі 23 қараша 2015 жыл №414 

4  «Азаматтық қорғау туралы»  ҚР Заңы 11 сәуір 2014 жыл №188- V 

5 «Төтенше жағдай туралы» ҚР Заңы 8 ақпан 2003 жыл №121- V 

6 «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңы 6 қаңтар 2012 жыл № 527-IV. 

7 «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 24 қараша  2015 жыл № 418-V 

8 «Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

18 наурыз 2019 жыл № 236 

9 «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңы 13 шілде 1999 жыл №416 

10 "Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ төтенше жағдайлар 

мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою, нарыққа 

реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек көрсету және 

гуманитарлық көмек үшін пайдаланылған мемлекеттік материалдық 

резервтің материалдық құндылықтары үшін шығындарды өтеу 

қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 31 шілдедегі № 865 

Қаулысы 



11 "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 

сыныптамасын белгілеу туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 

жылғы 2 шілдедегі № 756 қаулысы 

12 «Республикалық азаматтық қорғау қызметтерінің тізбесін бекіту 

туралы"» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 19 қарашадағы № 1210 

Қаулысы 

14 "Табиғи сипаттағы ТЖ салдарынан зардап шеккендерге келтірілген 

зиянды (нұқсанды) өтеу қағидалары» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 

1358 Қаулысы. 
15 Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

есептен шығару және кәдеге жарату (жою) қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 31 шілдедегі № 859 

Қаулысы 

16 "Мемлекеттік органдардың, қорғаныс, қауіпсіздік және құқық 

тәртібін қорғау органдарының мұқтаждары үшін ортақ 

пайдаланылатын телекоммуникация желілерін, бірыңғай 

телекоммуникация желісінің ресурстарын дайындау және пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2001 жылғы 31 қаңтардағы № 164 

Қаулысы 

17 "Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру және 

оның қызметі қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 24 ақпандағы 

№149 бұйрығы 

18 "Азаматтық қорғау құралымдарын құру, ұстау, материалдық-

техникалық қамтамасыз ету, даярлау және тарту қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 23 сәуірдегі 

бұйрығы 

№ 387 

19 "Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын бекіту туралы» ҚР ІІМ 2017 жылғы 31 наурыздағы 

бұйрығы 

№ 233 

20 "Халықты және азаматтық қорғау саласындағы мамандарды 

хабардар ету, білімді насихаттау, оқыту қағидаларын бекіту туралы»  

ҚР ІІМ 02.07.2020 жылғы №494 

бұйрығы 

21 "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды 

мемлекеттік есепке алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 3 наурыздағы № 

175 бұйрығы 



22 "Бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар кезінде азаматтық 

қорғаудың құлақтандыру және халықты, мемлекеттік органдарды 

құлақтандыру жүйесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

бұйрығы № 945 

23 "Құтқарушыларды аттестаттау және қайта аттестаттау қағидаларын 

бекіту туралы» 

 

ҚР ІІМ 2018 жылғы 11 шілдедегі 

бұйрығы 

№ 507 
24 Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарына қойылатын 

біліктілік талаптарын бекіту туралы 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 15 қаңтардағы 

бұйрығы 

№ 21 

25 «Сүңгуірлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларын 

бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 19 қаңтардағы 

бұйрығы 

№ 33 

26 «Еңбек сіңірген жылдары үшін пайыздық үстемеақылар төлеу үшін 

кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары 

құтқарушыларының өтілін есептеу қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 23 қаңтардағы 

бұйрығы 

№ 45 

27 «Азаматтық қорғау құралдарына қажеттілікті айқындау жөніндегі 

нұсқаулықты бекіту туралы» 

ҚР ТЖМ 2014 жылғы 29 мамырдағы № 

260 бұйрығы 

 1.2. Азаматтық қорғаныс   

1 «Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 

1997 жылғы 16 маусымдағы № 127-I 

2 «Әскери жағдай туралы» ҚР Заңы 2003 жылғы 5 наурыздағы № 391 

3 «Қазақстан Республикасының  қорғанысы және Қарулы Күштері 

туралы» ҚР Заңы 

2017 жылғы 17 маусымдағы № 69 

4 "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту 

туралы"Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 

2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 554 

5 "Азаматтық қорғаныс іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу 

қағидалары» 

ҚР ІІМ 2017 жылғы 18 наурыздағы 

№209 Бұйрығы (ҚР ІІМ 2015 жылғы 6 



наурыздағы №190 бұйрығына өзгеріс 

пен толықтыру) 

6 "Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының 

көлемі мен мазмұны» 

ҚР ІІМ 2014 жылғы 24 қазандағы №732 

бұйрығы 

7 Азаматтық қорғаныс мүлкін сатып алу, құру және пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 8 маусымдағы № 

510 бұйрығы 

8 "Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есепке қою және 

есептен шығару қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2014 жылғы 30 мамырдағы № 

265 бұйрығы 

9 "Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару 

және кәдеге жарату қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2016 жылғы 10 маусымдағы 

бұйрығы 

№ 611 

10 "ТЖ жою жөніндегі іс-қимыл жоспарының және азаматтық қорғаныс 

жоспарының құрылымын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2019 жылғы 02 мамырдағы 

бұйрығы 

№335 

11 ҚР құрылыс нормалары  «АҚ қорғау құрылыстары» ҚР ҚН 2.03-03-2014 

 
 1.3 Өрт қауіпсіздігі  

1 "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 

қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 921 

Қаулысы 

2 "Міндетті түрде мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет құрылатын 

ұйымдар мен объектілердің тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 25 қыркүйектегі № 1017 

Қаулысы 

3 Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құру, 

оларды материалдық-техникалық жарақтандыру қағидаларын бекіту 

туралы 

ҚР ІІМ 2014 жылғы 30 қазандағы 

бұйрығы 

№ 746 

4 «Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің жұмысын жүзеге ҚР ІІМ 2014 жылғы 7 қарашадағы 



асыру ережесі» бұйрығы 

№ 782 

5 "Өрт сөндіруді ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР ІІМ 2017 жылғы 26 маусымдағы 

бұйрығы № 446 
6 «Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру 

талаптарын бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2014 жылғы 7 қарашадағы 

бұйрығы 

№ 783 

7 "Дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

бөлімшелері жоқ елді мекендердегі өрттерді сөндіру қағидаларын 

бекіту туралы» 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 11 ақпандағы 

бұйрығы 

№ 107 

8 "Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ІІМ 2017 жылғы 3 сәуірдегі 

бұйрығы 

№ 240 

9 "Ұйымдардың қызметкерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі 

шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына 

оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын 

талаптарды бекіту туралы" 

ҚР ІІМ 2015 жылғы 16 қыркүйектегі 

бұйрығы № 777 

10 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» «Техникалық 

регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

ҚР ІІМ 2020 жылғы 15 маусымдағы 

бұйрығы 

№ 470 

 1.4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік  

1 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы; 

2007 жылғы 21 шілдедегі № 305 

2  "Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге 

жатқызу өлшемшарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 31 шілдедегі № 864 

Қаулысы 



3  «Қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту 

туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2003 жылғы 31 қаңтардағы № 113 

Қаулысы 

4  «Техникалық регламентті бекіту туралы ағаш конструкцияларының 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 26 желтоқсандағы № 1265 

Қаулысы 

5  «Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптардың техникалық регламентін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 1198 

Қаулысы 

6  "Техникалық регламентті бекіту туралы Басқа материалдардан 

жасалған конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1351 

Қаулысы 

7 «Улы және уыттылығы жоғары заттардың қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптардың техникалық регламентін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2010 жылғы 19 қарашадағы № 1219 

Қаулысы 

8  «Қазақстан Республикасының техникалық регламентін бекіту 

туралы Темір конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптар» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1353 

Қаулысы 

9 "Ядролық және радиациялық аварияларға ден қоюдың ұлттық 

жоспарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2016 жылғы 19 тамыздағы № 467 

Қаулысы 

10 «Қаржыландыру көздеріне қарамастан, жаңа ғимараттар мен 

құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік 

коммуникацияларын салуға, сондай-ақ бұрыннан барын өзгертуге 

(реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, 

жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-

экономикалық негіздемелерге және жобалау-сметалық құжаттамаға 

ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидалары» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің 2015 жылғы 1 

сәуірдегі № 299 бұйрығы 



11  «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты заңды тұлғаларды 

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына 

аттестаттау» 

ҚР ИИДМ 2015 жылғы 28 сәуірдегі 

бұйрығы 

№ 511 

12 "Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге 

жатқызу өлшемшарттарын айқындайтын қағидаларды және қауіпті 

өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 341 бұйрығы 

 

13 «Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау 

өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2018 жылғы 08 қарашадағы 

№ 175 және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2018 

жылғы 27 қарашадағы бірлескен 

бұйрығы 

№ 17793 

14 «Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 343 бұйрығы 

15  «Мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы қауіпті өндірістік 

объектілер, мұнай базалары мен автожанармай құю станциялары 

үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 342 бұйрығы 

 

16  «Өнеркәсіптің мұнай және газ салаларындағы қауіпті өндірістік 

объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 355 бұйрығы 

 

17  «Газдарды дайындау және қайта өңдеу бойынша қауіпті өндірістік 

объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы  

№ 357 бұйрығы 

 

18  "Қара, түсті, бағалы металдардың балқымаларын және осы 

металдардың негізіндегі қорытпаларды өндіру жөніндегі қауіпті 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы  



өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

№ 346 бұйрығы 

 

19  «Өсімдік шикізатын сақтау және қайта өңдеу жөніндегі қауіпті 

өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 344 бұйрығы 

 

20 «Көмір шахталарының қауіпті өндірістік объектілері үшін 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 351 бұйрығы 

 

21  "Өнеркәсіптің химия саласындағы қауіпті өндірістік объектілері 

үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 345 бұйрығы 

 

22 "Тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті 

өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы 

 №352 бұйрығы 
 

23  "Қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеу бойынша жұмыстарды 

жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР  2014 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ 348  бұйрығы 

24  "Теңізде мұнай операцияларын жүргізуді жүзеге асыратын қауіпті 

өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР мэрінің 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы  

№ 356 бұйрығы 
 

25  "Қауіпті өндірістік объектілердің қалдық және шлам 

шаруашылықтары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту турал 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 349 бұйрығы 
 

26  "Уранды геологиялық барлау, өндіру және қайта өңдеу кезінде 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ИИДМ  м.а. 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 29 бұйрығы 

27  "Иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде өнеркәсіптік ҚР ИИДМ м. а. 2014 жылғы 26 



қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» желтоқсандағы № 30 бұйрығы 

28  "Бериллий, оның қосылыстары мен олардан жасалған бұйымдарды 

өндіру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ м. а. 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 302 бұйрығы 

29  "Фторсутекті қышқылды өндіру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ м. а. 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 298 бұйрығы 

30  "Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы  

№ 359 бұйрығы 
 

31  "Компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 

 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы № 360 бұйрығы 
 

32  "Магистральдық құбырларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы  

№ 354 бұйрығы 
 

33  "Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы  

№ 358 бұйрығы 
 

34  "Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының 

қауіпті өндірістік объектілерді иеленетін және (немесе) 

пайдаланатын ұйымдарға қызмет көрсету қағидаларын бекіту 

туралы» 

ҚР ИИДМ 2014 жылғы 30 

желтоқсандағы 

 № 347 бұйрығы 
 

35  "Қауіпті өндірістік объект қауіптілігінің жалпы деңгейін айқындау 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР ИИДМ м. а. 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 300 бұйрығы 

36  "Магистральдық газ құбырларын пайдалану қағидаларын бекіту 

туралы» 

Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы 



№ 33 бұйрығы 

37 "Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және 

сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жоюға әзірлікті және іс - 

қимылды қамтамасыз етудің Ұлттық жоспары» 

 

Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы 

№ 182, Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 

2018 жылғы 24 мамырдағы № 376 және 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 2018 жылғы 19 мамырдағы 

№ 374 бірлескен бұйрығы 

 ІІ Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің қызметін 

әдістемелік қамтамасыз ету 

 

 Азаматтық қорғау саласындағы оқу-әдістемелік 

материалдардың атауы 

Шыққан 

жылы 

Авторлық құқық 

куәлігінің болуы 

 2.1. Оқулықтар мен оқу құралдары 

1 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру 

бойынша жәрдемақы 

Өткізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін 

бағалау критерийлеріне қосымша 

2018ж.  № 1761 31 мамыр 2018ж. 

2 Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы (№1 кітап) 2019 ж. № 1772  9 қыркүйек 2015ж.   

3 Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы (№2 кітап) 2019 ж. № 1772  9 қыркүйек 2015ж.   

4 АҚ тыңдаушыларының өз бетінше дайындалуына арналған Оқу 

материалдары №3  

2019 ж. 

 

№ 1773 9 қыркүйек 2015ж 

 

5 АҚ тыңдаушыларының өз бетінше дайындалуына арналған Оқу 

материалдары №4 

2020 ж.  

6 Азаматтық қорғаныс бойынша оқу құралы (№4 шығарылым) 2019 ж. № 1772  15 мамыр 2015ж.   

7 «Құтқарушы» оқу құралы (кітап-1) - №3 шығарылым   2016 ж. № 0267  8 ақпан 2016ж.   

8 Құтқарушы " оқу құралы (кітап-ІІ) - №3 шығарылым  2016 ж. № 0266  8 ақпан 2016ж.   



9 АҚ саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру бойынша  

оқу құралы 

2018 ж. № 0636   3 наурыз 2018ж.   

10  Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау қызметінің лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы 

2018 ж. № 2529  1 тамыз 2018ж.   

11 Жол және көпір қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу 

құралы 

2018 ж. № 2278  19 тамыз 2018ж.   

12 АҚ инженерлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған  

оқу құралы 

2018ж. № 2294  12 шілде 2018ж.   

13 АҚ қоғамдық тәртіпті сақтау қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018ж. № 1844  4 ақпан 2019ж.   

14 АҚ Ұлттық гидрометеорологиялық қызметінің лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы 

2018ж. № 1895  21 ақпан 2019ж.   

15 АҚ  радиациялық қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018ж. № 2196  2 шілде  2018ж.   

16 АҚ сауда қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы 2018ж. № 1759  31 мамвр  2018ж.   

17 АҚ ақпарат қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы 2018ж. № 2138  26 маусым   2018ж.   

18 АҚ өртке қарсы қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу 

құралы  

2018ж. № 1760  31 мамыр   2018ж.   

19 АҚ химиялық қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған 

оқу құралы 

2018ж. № 1762  31 мамыр   2018ж.   

20 АҚ энергетика қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу 

құралы 

2018ж. № 2137  26 маусым   2018ж.   

21 Азаматтық қорғау көлік қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018ж. № 2601  10 тамыз 201ж.   

22 Азаматтық қорғау ЖЖМ қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018ж. № 2614  13 тамыз 2018ж.   

23 Азаматтық қорғау байланыс қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018ж. № 2615  13 тамыз 2018ж.   



24 Азаматтық қорғау медициналық қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018ж. № 979   14 желтоқсан  

2018ж.   

25 "Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған азаматтық 

қорғау бойынша оқу құралы (I кітап)". 

2018ж. № 2231  2 шілде  2018ж.   

26 "Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған азаматтық 

қорғау бойынша оқу құралы (II кітап)"."Бастаушы сүңгуірге " оқу 

құралы 

2018ж. № 2225  2 шілде 2018ж.   

27 "Бастаушы сүңгуірге " оқу құралы 2010ж.  

 2.2. Әдістемелік ұсыныстар 

1 Оқу-жаттығулар мен жаттығулар өткізу, сондай-ақ азаматтық 

қорғаудың лауазымды тұлғалары мен ұйымдардың жұмыс істейтін 

персоналын ТЖ жағдайларында іс-қимылдарға оқыту жөніндегі 

ұсынымдар 

2016ж.  

2 Азаматтық қорғау құралымдарын құру жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

2016ж.  

3 Ұйымдарда командалық-штабтық оқу-жаттығуларды ұйымдастыру 

және өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2016ж.  

4 Ұйымдарда кешенді оқу-жаттығуларды ұйымдастыру және өткізу 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2016ж.  

5 Азаматтық қорғау құралымдарымен тактикалық-арнайы оқу-

жаттығуларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

2016ж.  

6 Ұйымдарда штабтық жаттығуларды ұйымдастыру және өткізу 

бойынша әдістемелік ұсынымдар 

2016ж.  

7 Ұйымдарда объектілік жаттығуларды дайындау және өткізу 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2016ж.  

8  Ұйымдарда сел жаттығуларын дайындау және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар 

2016ж.  



9 Барлық үлгідегі жалпы білім беретін мектептерде жалпы мектептік 

сейсмикалық жаттығуды өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2011ж.  

10 Ұйымдарда сейсмикалық жаттығуларды дайындау және өткізу 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2016ж.  

11 Жер сілкінісі кезінде болуы мүмкін  жағдайды бағалау әдістемесі 2010ж.  

12 Қауіпті табиғи процестердің тәуекелдерін және олардың жергілікті 

деңгейдегі халық пен аумаққа әсерін бағалау жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

2013ж.  

13 КӘУЗ өндірісінде пайдаланатын көрші химиялық қауіпті объектіде 

авария туындаған кезде барлық үлгідегі жалпы білім беретін 

мектептерде жаттығуларды дайындау және өткізу жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

2012ж.  

14 Химиялық қауіпті объектідегі және көліктегі авария кезіндегі 

химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі  

2012ж.  

15 Азаматтық қорғаныстың тыныс алу органдары және терінің жеке 

қорғаныс құралдарын кәдеге жарату жөніндегі әдiстемелiк 

ұсынымдар 

2015ж.  

16 Жеке химияға қарсы пакеттер мен АҚ индикаторлық түтіктерді 

кәдеге жарату жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2015ж.  

17 Тыныс алу органдары мен теріні ЖҚҚ бойынша әдістемелік 

ұсынымдар АҚ  

2015ж.  

18 АҚ мәселелері бойынша жұмысшылар мен қызметшілерді даярлау 

және оқыту бойынша АҚ ШБ бастығына көмек көрсетуге әдістемелік 

ұсынымдар 

2012ж.  

19 Барлық үлгідегі жалпы білім беретін мектептерде "Балаларды қорғау 

күнін" өткізу тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдар 

2002ж. 

 
 

 

20 Соғыс уақытында эвакуациялық іс-шараларды ұйымдастыру және 2017ж.  



жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

21 ТЖ аймақтарында медициналық жағдайды бағалау және болжау 

бойынша әдістемелік құрал        

2017ж.  

22 Күзет-өрт дабылы іске қосылған кезде ұйымдарда жаттығуларды 

дайындау және өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2018ж. № 1062/1 22 сәуір 2018ж.   

23 ТЖ қаупі және туындауы кезінде жалпы білім беретін мектеп 

оқушыларын эвакуациялауды өткізу жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

2019ж.  

24  Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ жою бойынша жұмыстарды 

жүргізу кезінде ҚР Ұлттық ұланы әскери бөлімдерінің жеке құрамын 

даярлау бойынша әдістемелік құрал 

2019ж.  

25 Бейбіт уақытта халықты эвакуациялау бойынша әдістемелік 

ұсынымдар 

2017ж. № 2856  29 қараша  2017ж.   

26 "Жоғары дайындық" және "Төтенше жағдайлар" режимдерінде 

АҚМЖ жұмыс істеу қызметін ұйымдастыру кезіндегі АҚМЖ 

аумақтық кіші жүйелері басшылығының іс-қимылдары жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар» 

2017ж.  

27 Азаматтық қорғау қызметтерінің лауазымды тұлғаларын даярлау 

жөніндегі ұсынымдар (слайдтық материал) 

2019ж.  

28 Әдістемелік нұсқаулық «АҚ қорғану құрылыстарының мүлігін 

түгендеу тәртібі» 

2021ж  

29 Әдістемелік нұсқаулы «АҚ құрылымыны құру, материалдық-

техникалық қамтамасыз ету мен тарту тәртібі» 

2021ж  

30 Әдістемелік нұсқаулық « АҚ бойынша ұйымды санаттауды анықтау 

тәртібі» 

2021ж  

 2.3. Анықтамалар  

1 Құтқарушының төтенше жағдайларда ақпаратты және басқару 

сигналдарын қабылдау (беру) жөніндегі анықтамалығы 

2015ж. 

 

№ 2750  28 желтоқан  2016ж.   



("құтқарушы" оқу құралының №1 қосымшасы») 

2 Құтқарушының жергілікті жерге бағдарлануы жөніндегі 

анықтамалығы ("құтқарушы" оқу құралының №2 қосымшасы») 

2015ж. 

 

№ 2727  27 желтоқсан  

2016ж.   

 

3 № 7 АҚ құрылым командирінің анықтамалығы. Диск: қосымша 

(АҚҚ саласындағы нормативтік-құқықтық актілер) 

2019ж.  

 2.4. «Азаматтық қорғау саласындағы ақпараттық-әдістемелік материалдар» 

 журналы  
 

 

1. «АӘМ» журналдарының нөмірлері  2019-2021ж.ж.  

 2.5. Халыққа арналған жаднама  

1  Террористік акт қатері төнген кездегі халық пен лауазымды 

тұлғалардың іс-қимылдары жөніндегі жаднама 

2016ж. 

2 ТЖ-да зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша 

халыққа жаднама, I бөлім 

2006ж. 

3  ТЖ-да зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша 

халыққа жаднама, II бөлім 

2006ж. 

4 ТЖ-да зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсету бойынша 

халыққа жаднама, III бөлім 

2006ж. 

5 Халыққа арналған "Сіздің отбасыңызға арналған АҚ" жаднамасы, VI 

бөлім 

2006ж. 

6 Сынап төгілген кездегі іс-әрекеттер бойынша халыққа жаднама 

"Абайлаңыз: сынап!» 

2010ж. 

 2.6. Түрлі-түсті плакаттар жиынтығы  

1  №1 «Техногендік сипаттағы ТЖ халықты қорғау» 2016ж.  

2 №2 « Табиғи сипаттағы ТЖ халықты қорғау» 2016ж. 



3 № 3 «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету» 2016ж. 

4  №4 «Терроризмге қарсы іс-қимылды ұйымдастыру» 2016ж. 

5 №5 "ТЖ-да ұйымдардың жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру 

жөніндегі іс-шаралар» 

2020ж. 

6 № 6 «Азаматтық қорғау құралымдары» 2020ж. 

7 №7 «Судағы қауіпсіздік» 2018ж. 

8 №8 «ТЖ зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету» 2018ж. 

9 №9 «Инженерлік қорғау» 2019ж. 

10 № 10 «Бейбіт және соғыс уақытында эвакуациялық іс-шараларды 

жүргізу тәртібі» 

2019ж. 

 2.7. ТЖ туралы деректі фильмдер    

1 «1948 ж . - Ашхабадтағы жер сілкінісі» 2009ж. 

2  «1973 ж. - Медеуге сел тасқыны» 2007ж. 

3 «1977 ж. - Ресей қонақ үйіндегі өрт» 2009ж. 

4 «1985 ж. – Жанып жатқан мұнай-газ фонтанын жою» 

 (Теңіз кен орны, № 37 ұңғыма) 

2009ж. 

5 «1986 ж. - Чернобыль. Атомдық адамдар» 2009ж. 

6 «1986 ж. - Чернобыль. 20 жылдан кейін» 2009ж. 

7 «1986 ж. -Чернобыль. Үлкен репортаж» 2010ж. 

8 "1986- Адмирал Нахимов кемесінің опат болуы» 2009ж. 

9 «1988 ж. - Армениядағы жер сілкінісі» 2009ж. 

10 «1989 ж.-  Өлтіруші поезд» 2010ж. 

11 «1999 ж. - Түркиядағы жер сілкінісі» 2005ж. 

12 «2004ж.-Цунами. Өлім толқыны» 2010ж. 

13 «2007 ж. – ПРОТОН-М зымыран -тасығышының апаты» 2009ж. 

14 «2009 ж. - Саяно-Шушенск ГЭС апаты» 2010ж. 

15 «2009ж. - Күйік. Пермь қаласындағы өрт» 2010ж. 



16 «2009 ж. - ШҚО. Қар тұтқынында (екі тілде)» 2010ж. 

17 «2010 ж. - Жанып жатқан жаз (РФ табиғи өрттері)» 2010ж. 

18 «2010 ж. - Жанданған Қызылағаш» 2013ж. 

19 «2010 ж. -Мексика шығанағындағы мұнай платформасының апаты» 2010ж. 

20 «2011ж. -Апокалипсис (Жапониядағы трагедия)» 2011ж. 

21 «2011 ж. - наурыз-Үшінші дүниежүзілік толқын  

(Жапониядағы трагедия)» 

2011ж. 

22 «2011 ж. – наурыз - Бұрын-соңды болмаған жер сілкінісі  

(Жапониядағы қайғылы оқиға)» 

2011ж. 

23 «2011-наурыз-Фукусима жаңа Чернобль» 2011ж. 

24 "2011ж. - шілде - Өлімге толы круиз. Қара круиз» 

(Булгария кемесінің опат болуы) 

2011ж. 

25 «Ашулы планета. Жер сілкінісі» 2010ж. 

26 «Ашулы планета. Өрттер» 2010ж. 

27 «Жердің дүрсілкінуі. Супержанартау» 2010ж. 

28 «Апаттардың куәгерлері» 2010ж. 

29 «Домалақ найзағай» 2010ж. 

31 «Сібір өзендерінің бұрылысы» 2009ж. 

31 «Дүлей зілзалалар» (жер сілкінісі, цунами, дауыл) 2009ж. 

32 «Алғашқы көмек көрсету» 2009ж. 
33 «Жер сілкінісіне қалай дайын болу керек» 2008ж. 

 2.8. Оқу  фильмдері  

1 Психикалық және эмоционалды жағдайды реттеу.  

Психологиялық жаттығулар кешені (бірінші фильм) 

2017ж. 

2 Жеке құралдарды пайдалану ережелері-тыныс алу органдары мен 

теріні қорғау. Балалар қорғаныш камерасы (екінші фильм) 

2017ж. 

3 Дүлей зілзалаларға дайындық.  Дабыл сөмкесі (үшінші фильм)  2017ж. 



4 Террористік акт қаупі төнген және туындаған кездегі халықтың іс-

әрекеттері. Телефон терроризмі (төртінші фильм) 

2017ж. 

5 АҚ қорғау құрылыстарындағы халықтың жүріс-тұрыс ережелері. 

Баспанаға орналастыру (бесінші фильм) 

2017ж. 

6 Дозиметриялық бақылау (алтыншы фильм) 2013ж. 

7 АИ-2 жеке дәрі қобдишасы (жетінші фильм) 2013ж. 

8 Абайлаңыз: сынап! (сегізінші фильм) 2017ж.  

9 Жарылғыш құрылғыға ұқсас затты табу кезіндегі іс- әрекеттері 

(тоғызыншы фильм) 

2013ж. 

10 Жалпы әскери қорғаныс жиынтығының арналуы (оныншы фильм) 2013ж.  

11 Комбинезон түрінде жалпы әскери қорғаныс жиынтығының арналуы 

(он бірінші фильм)  

2013ж. 

12 Химиялық барлаудың әскери аспабын қолдану  (он екінші фильм) 2013ж. 

13 Пәтердегі өрт (он үшінші фильм) 2013ж. 

14 Азаматтық газқағарлар және оларды қолдану (он төртінші фильм) 2013ж.  

15 Жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер (он бесінші фильм) 2013ж. 

16 Психологиялық слайд шоу (он алтыншы фильм) 2013ж.  

17 "Жер сілкінісінен қорғау" отбасылық тренингі 2021ж. 

 2.9. Бейнесабақтар  

1 Мексика шығанағындағы апат (№1 бейнесабақ) 2014ж.  

2 Клиникалық өлім кезінде алғашқы көмек көрсету (№2 бейнесабақ) 2014ж. 

3 Ступор кезінде шұғыл психологиялық көмек көрсету (№3 

бейнесабақ) 

2014ж. 

4 Жеке АИ-4 дәрі қобдишасы (№4 бейнесабақ) 2014ж. 

5 Ұзақ қысылу синдромы кезінде алғашқы көмек көрсету  (№5 

бейнесабақ) 

2014ж. 



6 Эвакуациялық іс-шараларды өткізуді ұйымдастыру 

(№6 бейнесабақ) 

2015ж.  

7  Химиялық қауіпті объектідегі және көліктегі авария кезіндегі 

химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (№7 

бейнесабақ) 

2015ж.  

8 Халықты сел тасқынынан қорғау (№8 бейнесабақ) 2016ж. 

9 Баспанасыз қалған халықты жинау пункттері (№9 бейнесабақ) 2018ж. 

10 Төтенше жағдайда зардап  шеккендерге психологиялық  көмек 

көрсету бойынша практикалық тренинг  (№10 бейнесабақ) 

2021ж.  

 


