
 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 
«ҚАУІПСІЗДІК МӘДЕНИЕТІ – ПРОАКТИВТІ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ ПРАКТИКАСЫ» 

БЕЙСЕНБІ, 25 МАМЫР (1-КҮН) 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕССИЯЛАР 

 

УАҚЫТЫ ІС-ШАРА ӨТЕТІН УАҚЫТЫ 
08:00 – 10:00 Конференцияға қатысушыларды тіркеу «EXPO» ХКО фойесі 
09:30 – 10:00 Ресми тұлғалардың қатысуымен Көрменің ішінде VIP-тур «EXPO» ХКО 
10:00 – 18:00 Конференция мен Көрменің жұмыс уақыты «EXPO» ХКО 
10:00 – 11.30 СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕССИЯ 

«Қауіпсіздік мәдениеті – проактивті құралдарды қолдану практикасы» 
№ 3 және №4 ортақ 

залдары 
11:30 – 12:00 Кофеге үзіліс (конференцияға тіркелген қатысушылар үшін) «EXPO» ХКО фойесі 
12:00 – 13:30 ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 

«Қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың цифрлық болашағы» 
№ 3 және №4 ортақ 

залдары 
13:30 – 14:30 Конференцияға тіркелген қатысушылар үшін түскі ас «EXPO» ХКО фойесі 
14:30 – 16:00 ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ СЕССИЯ 

«Инновациялық ЖҚҚ» 
ВОРКШОП 

«Қазақстан кәсіпорындарындағы Vision 
Zero – мақсаттар мен нәтижелер» 

№3 
конференц

ия залы 

№4 
конференц

ия залы 
16:00 – 16:30 Кофеге үзіліс (конференцияға тіркелген қатысушылар үшін) «EXPO» ХКО фойесі 
16:30 – 18:00 ФОРСАЙТ СЕССИЯ 

«Еңбекті қорғау аспектілерін дамытудың 
стратегиялық бағыттары» 

ПАНЕЛДІ ТАЛҚЫЛАУ 
«Еңбекті қорғау мәселелерінде ESG 

стандарттарын енгізудің үздік үлгілері*» 

№3 
конференц

ия залы 

№4 
конференц

ия залы 

14:40 – 15:00 Көрменің ішінде VIP-тур «EXPO» ХКО 
ЖҰМА, 26 МАМЫР (2-КҮН) 
ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК 

 

09:00 – 10:00 Конференцияға қатысушыларды тіркеу «EXPO» ХКО фойесі 

09:30 – 10:00 Ресми тұлғалардың қатысуымен Көрменің ішінде VIP-тур «EXPO» ХКО 
10:00 – 16:00 Көрменің жұмыс уақыты «EXPO» ХКО 
10:00 – 18:00 Конференцияның жұмыс уақыты №3 және №4 

конференция залдары 
10:00 – 11.30 СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕССИЯ 

«Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесінің даму перспективалары» 
№ 3 және №4 ортақ 

залдары 

11:30 – 12:00 Кофеге үзіліс (конференцияға тіркелген қатысушылар үшін) «EXPO» ХКО 
12:00 – 13:30 ЖОБАЛЫҚ СЕССИЯ 

  «Құрылыстағы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік бойынша инновациялық шешімдер» 

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ 
«Денсаулық сақтау жүйесіндегі еңбек 

медицинасының мәселелері» 

№3 
конференц

ия залы 

№4 
конференц

ия залы 

13:30 – 14:30 Түскі ас (конференцияға тіркелген қатысушылар үшін) «EXPO» ХКО фойесі 
14:30 – 16:00 ВОРКШОП 

«Өрт қауіпсіздігі» 
ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 

«Еңбекті қорғау саласындағы кәсіби 
құзыреттіліктерді дамыту» 

Серіктес  
Қаржы-экономикалық дамудың 

халықаралық орталығы 

 
№3 

конференц
ия залы 

 
№4 

конференци
я залы 

16:00 – 16:30 Кофеге үзіліс (конференцияға тіркелген қатысушылар үшін)  
 

16:30 – 18:00 
 

«Көлік-логистикалық объектілердің өнеркәсіптік 
қауіпсіздігі» 

САРАПШЫЛАР КЕЗДЕСУІ 
«Сала көшбасшыларының корпоративтік 

қауіпсіздік мәдениеті стратегиялары» 

 
№3 

конференц
ия залы 

 
№4 

конференц
ия залы 


