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1. Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының паспорты 

6В11201 (5В073100) 2021-2025 жылдарға арналған «Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

1 

ББ дамыту 

жоспарын әзірлеу 

үшін негіздер 

– №KZ70LAA00005828 білім беру бағдарламасын жүргізуге 

Лицензия, қолданылу мерзімі-мерзімсіз, берілген күні 

30.09.2015 жыл, ҚР БҒМ БҒСБК 2015 жылғы 23 қыркүйектегі 

№1272 бұйрығы, 2019 жылғы 01 сәуірдегі №066 қосымша; 

- PK Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2050 

«Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

- Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы; 

- Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университетінің 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық 

жоспары; 

- ҚР БҒМ нормативтік-құқықтық құжаттары. 

2 

ББ дамыту 

жоспарының 

негізгі 

әзірлеушілері 

 

ББ әзірлеу жөніндегі академиялық комитеттің бекітілген 

құрамы бойынша: 

- АК жетекшісі-кафедра меңгерушісі 

 

- ББ бойынша жетекші ОПҚ – 2-ден кем емес 

 

- жұмыс берушілер, практик-мамандар-кемінде 3 

 

- білім алушылар-кемінде 2 

 

3 

ББ дамыту 

жоспарын іске 

асыру мерзімдері 

2021-2025 ж.ж. 

4 

Қаржыландыру 

көлемі мен 

көздері 

Меншікті қаражат және шаруашылық шарт негізі 

5 

ББ дамыту 

жоспарын іске 

асырудан 

күтілетін түпкі 

нәтижелер 

 - Батыс Қазақстан өңіріндегі еңбек нарығының өзгеріп жатқан 

жағдайларында терең кәсіби даярлыққа, жоғары ұтқырлыққа ие, 

өндірістік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және төтенше 

жағдайларда қорғау саласында жоғары білікті, бәсекеге 

қабілетті, құзыретті мамандарды даярлау; 

- кадрлық, ақпараттық-ресурстық, материалдық-техникалық 

әлеуетті жаңғырту; 

- білім беру сапасын арттыру; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Бағдарламаның аналитикалық негіздемесі 

2.1 Білім беру бағдарламасы туралы мәліметтер 

1. Білім беру бағдарламасының мазмұны келесі құжаттармен анықталады: 

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР БҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 бұйрығы (05.05.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулармен); 

- ЖОО ішіндегі нормативтік құжаттар; 

- Элективті пәндер каталогы (ЭПК); 

- Жеке оқу жоспарлары (ЖОЖ); 

- Оқу жұмыс бағдарламалары (силлабустар). 

2. Білім беру бағдарламасы модульдік оқыту қағидаты бойынша әзірленеді. 

3. ББ бойынша білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар бірінші 

деңгейдегі Дублиндік дескрипторлар (бакалавриат) негізінде айқындалған. 

4. Студенттерді оқыту нәтижелері бүкіл білім беру бағдарламасы деңгейінде де, ББ жеке 

модульдері мен оқу пәндері деңгейінде де анықталды. 

          5. «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің» ББ 6В11201 (5В073100) бірегейлігі 

келесідей: 

 -   пәндердің мазмұны бойынша ол мұнай-газ өндіру және машина жасау 

салаларының кәсіпорындары мен ұйымдары басым болып табылатын Батыс Қазақстан 

экономикасы салаларының өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

ерекшелігін ескереді; 

 - кафедрада жоғары білікті кадрлар және факультет білім алушыларының практикаға 

бағдарланған оқу сабақтарын өткізу және өңірдің жетекші кәсіпорындарында олардың кәсіби 

практикасын ұйымдастыру үшін тиісті материалдық-техникалық база бар. 

          Арнайы пәндер бойынша практикалық және зертханалық сабақтарды өткізу үшін 

«Еңбекті қорғау», «Өндірістік санитария», «Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау», «Өрт 

қауіпсіздігі» пәндері бойынша виртуалды зертханалық-практикалық сабақтар, заманауи 

аспаптар мен жабдықтар (АТТ-9000 шу өлшегіші, «Люпин» люксметр-пульсомер-жарықтық 

өлшегіші, Ауа ортасының параметрлерін бақылауға арналған аспап Метеометр – ААЭС-200а, 

ИР-11 радиоактивтілік индикаторы, ДП-5а аспабы, химиялық барлаудың әскери аспабы 

(хпхр), бұл көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын және білім алушылардың кәсіби 

құзыреттілігінің деңгейін арттыруға ықпал етеді. 

 

2.2 Білім алушылар туралы мәліметтер 

Оқыту 

түрі 

Білім 

алушылар 

саны 

ЖББОМ 

негізінде 

Білім 

алушылар 

саны 

ТжКБ 

базасында 

Білім 

алушылар 

саны 

жоғары білім 

негізінде 

Білім 

алушылар 

саны 

шет елдерден 

Білім алушылар 

саны 

білім беру гранты 

бойынша 

күндізгі 122 121 45 2 4 

 

2.3 ББ дамыту үшін ішкі жағдайлар 

         Бакалаврларды дайындау үшін кафедрада заманауи зертханалар, оқу-зертханалық 

кабинеттер, техникалық оқыту құралдары, көрнекі және демонстрациялық материалдар бар. 

OOP жүзеге асыру үшін факультетте 5 оқу зертханасы, заманауи техникалық оқыту 

құралдарымен жабдықталған дәріс аудиториялары, компьютерлік сыныптар бар. 

Аудиториялардың, зертханалардың және кабинеттердің санитариялық жай-күйі талап етілетін 

нормативтік құжаттарға сәйкес келеді. Әрбір аудиторияға отыратын орны, мүкәммал саны, 

сондай-ақ алып отырған алаңы көрсетілген паспорт жасалды. Мүмкіндігі шектеулі адамдар 

үшін қозғалыс жолдарының қолжетімділігі, баспалдақтардың пандустармен қайталануы 

қамтамасыз етілген, дәретхана кабиналары қарастырылған. Компьютерлік технологияларға 

ерекше көңіл бөлінеді.  



 

        Білім беру бағдарламаларының оқу, ғылыми және оқу-әдістемелік кешендермен 

қамтамасыз етілуі 100%-ды құрайды. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы дербес 

компьютерлерге және интернетке еркін қол жеткізе алады. Барлық корпустарда еркін вай-фай 

бар. «Экология және биотехнология» кафедрасының міндеттерінің бірі жетекші жоғары оқу 

орындарымен бірлескен білім беру бағдарламасын әзірлеу болып табылады, оны іске асыру 

оқытушылар мен білім алушылардың академиялық алмасуы арқылы халықаралық ғылыми 

негізделген кеңістікке интеграциялануға бағытталған. Академиялық ұтқырлықты жүзеге 

асыру келесі университеттермен жүзеге асырылады: Ю.А.Гагарин атындағы Саратов 

мемлекеттік техникалық университеті, Самара мемлекеттік техникалық университеті, Жұмыс 

істейтін практиктерді оқу процесіне жұмылдыру, теорияны практикамен біріктіруге мүмкіндік 

береді және түлектердің кәсіби ортаға тез бейімделуіне көмектеседі. Кәсіби практиканы білім 

алушылар облыстың  КПО б.в., «Орал ауылшаруашылық тәжірибе станциясы» ЖШС, 

«Ізденіс» ЖШС, «Шамшырақ» ӘШӨК, БҚО бойынша «ҚР Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігінің  экологиялық реттеу және бақылау комитетінде», «Өрт сөндіруші» 

АҚ БҚФ, «БатысЭнергон» ЖШС, «БатысМузТау» ЖШС, «БатысДосТау» ЖШС сияқты 

жетекші кәсіпорындарында өтеді. 

 

2.4 Қоршаған қоғамның сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасын дамытудағы басым бағыт білім алушының білім беру 

процесінің белсенді және мүдделі қатысушысында қалыптастыратын оның жеке қабілеттерін 

ашатын студентке бағытталған оқыту болып табылады. 

Білім беру ортасының негізі - БҚИТУ дәстүрі мен имиджіне қатысты оның әлеуметтік 

компоненті, өзара жауап беру, моральдық-эмоционалдық климаты; білім алушыларды 

әлеуметтік қолдау, оқудан тыс қызмет (спорт секциялары, ғылыми қоғамдастықтар және т.б.). 

Негізгі компоненттердің бірі зияткерлік-дамытушылық орта болып табылады: дамытушылық 

оқытудың заманауи технологиялары (оқытудың интербелсенді әдістері), белгілі бір тақырып 

бойынша білім алуға арналған білім беру бағдарламаларының әртүрлі бағыттары бойынша 

элективті курстар жүйесі, әртүрлі деңгейдегі зияткерлік конкурстар жүйесі (пәндік және 

пәнаралық олимпиадалар, конкурстар, турнирлер, зияткерлік марафондар, ойындар және т.б.), 

дарынды студенттерді қолдау жүйесі. Білім беру ортасы құрылымының барлық компоненттері 

ашық, өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігі бар, бұл оқу іс-әрекетіне деген ынтаның артуына 

әкеледі, қарым-қатынас дағдыларын дамытады. 

 

2.5 Білім беру бағдарламасын іске асыратын ПОҚ туралы мәліметтер 

 

Барлық 

ПОҚ 

солардың ішінде 

штаттық ғылыми 

дәрежелері 

бар 

магистрлер практикалық өтілі 3 жылдан кем емес 

      30 24 13 11 14 

 

ПОҚ біліктілігін арттыру (соңғы 5 жылда) 

ЖОО-да 

курстардан 

өткен ОПҚ 

саны 

Қазақстанның 

ЖОО-да 

курстардан 

өткен ПОҚ саны 

Өндіріс 

кәсіпорындарында 

курстардан өткен 

ПОҚ саны 

Пән бойынша 

бейінді 

курстардан өткен 

ПОҚ саны 

Қашықтықтан 

оқыту бойынша 

курстардан өткен 

ПОҚ саны 

19 10 10 30 10 

 

 

 

 



 

2.6 ББ жетістіктерінің сипаттамасы 

ББ рейтингі Түлектерді 

жұмысқа 

орналастыру 

Табысты 

түлектер 

ПОҚ 

жарияланған 

ғылыми 

мақалалар 

саны 

Білім 

алушылардың 

жарияланған 

ғылыми 

мақалаларының 

саны 

Білім алушылар 

конкурстарының 

жеңімпаздары 

Олимпиада 

жеңімпаздары 

Аккредиттеу 

және 

рейтинг  

тәуелсіз 

агенттігі 

рейтингте  

4 орын 

86 14 34 17 16 1 

 

3. ББ-ны дамыту жоспары шешуге бағытталған мәселелердің сипаттамасы және 
оларды шешу қажеттілігінің негіздемесі. 

Қазіргі уақытта ББ іске асыру бойынша мынадай мәселелер бар: 
-   білім алушылар мен ПОҚ-тың шет тілін жеткіліксіз меңгеруі; 
- жасына байланысты ББ қамтамасыз ететін ғылыми дәрежесі бар ПОҚ үлесінің азаюы; 
- екі дипломды білім беруді іске асыру мүмкіндігімен білім беру бағдарламаларын 

жетекші қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының білім беру 
бағдарламаларымен үйлестірудің жеткіліксіздігі. 

4. Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының негізгі мақсаттары мен 

міндеттері 

ББ мақсаты білім беру процесін басқарудың демократиялық принциптерін 

практикада жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі мен 

мүмкіндіктерін кеңейту, жоғары білім мен ғылыми зерттеулердің қоғамның өзгеріп отырған 

қажеттіліктері мен ғылыми ой жетістіктеріне бейімделуін қамтамасыз ету, еңбек нарығының 

өзгеріп отырған жағдайларында түлектердің бәсекеге қабілеттілігі мен жоғары ұтқырлығын 

қалыптастыру, толыққанды сапалы кәсіптік білім алу үшін жағдайларды, өндірістік қауіпсіздік 

саласында кәсіби құзыреттілікті қамтамасыз ету болып табылады, қоршаған ортаны қорғау 

және төтенше жағдайларда қорғау. 

ББ дамыту жоспарын жасау кезінде оны іске асыру үшін барлық қажетті ресурстармен 

қамтамасыз етілу ескеріледі. 

ББ 6В11201 (5В073100) «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» негізгі міндеттері: 

1. Болашақ мамандардың тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және төтенше 

жағдайларда қорғау саласындағы негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру. 

2. Мамандардың ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарына, тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүргізуге, 

нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, жаңа әдіснамалық тәсілдерді әзірлеуге 

дайындығы. 

3. Ақпараттық, техникалық оқыту құралдары мен компьютерлік технологиялар, кәсіби 

ортадағы идеологиялық және проблемалық коммуникациялар, тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған 

ортаны қорғау және төтенше жағдайларда қорғау саласындағы техникалық және 

технологиялық жүйелерді, желілер мен жабдықтарды әзірлеу, енгізу және пайдалану бойынша 

құзыреттерді қалыптастыру. 

4. Өз қызмет саласына, кәсіпорындардың немесе ұйымдардың өндірістік қызметіне 

белсенді қатысуға қатысты білімді интеграциялау саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін 



 

қажетті жаңа ғылыми-техникалық және практикалық ақпаратты іздеу, алу және талдау 

бойынша құзыреттерді қалыптастыру. 

5. Жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдері мен 

қызығушылықтары бар өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби өсуге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру. 

6. Өндірістік деңгейде жаңа әзірлемелерді енгізуді және пайдалануды қамтамасыз 

ететін өндірістік-технологиялық қызметке қабілеттілікті қалыптастыру. 

7. Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта түсіну, қажет болған жағдайда өзінің 

кәсіби қызметінің бейінін өзгерту, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын 

түсіну, кәсіби қызметті орындауға жоғары уәжге ие болу қабілетін қалыптастыру. 

8. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әртүрлі талаптар (құн, сапа, 

қауіпсіздік және орындау мерзімдері) арасында ымыраға келу және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

пен экология саласында оңтайлы шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

9. Ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын 

таңдау қабілетін қалыптастыру. 

 

5. ББ анықтау үшін тәуекелдердің әсерін төмендету жөніндегі іс-шаралар 

 

Тәуекелдің атауы Қатерді жою жөніндегі 

іс-шаралар 

Жауапты Орындау 

мерзімдері 

Растайтын 

құжаттар 

Білім беру 

бағдарламасын 

уақтылы әзірлемеу 

және енгізу тәуекелі 

Білім беру 

бағдарламасын 

уақытылы әзірлеу және 

енгізу 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Жыл сайын Білім беру 

бағдарламасы 

 Оқытушылар мен 

қызметкерлердің 

теориялық 

даярлығының 

жеткіліксіз 

деңгейінің қаупі 

ПОҚ біліктілігін арттыру Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

5 жылда 1 рет Сертификаты 

Білім беру 

қызметтерінің 

жеткіліксіз (төмен) 

сапасының қаупі 

Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша 

оқу процесіне отандық 

және шетелдік әріптес 

жоғары оқу 

орындарының жетекші 

оқытушыларын; 

өндірістен тәжірибелі 

практик-мамандарды 

тарту 

Кафедра 

меңгерушісі 

Жыл сайын Бұйрық 

Материалдық-

техникалық 

жарақтандырудың 

және оқу процесін 

қамтамасыз етудің 

жеткіліксіздігі 

тәуекелі 

Оқу процесін қажетті 

аспаптармен, 

жабдықтармен, 

оқытудың қосалқы және 

техникалық 

құралдарымен уақтылы 

жарақтандыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

деканат, 

бухгалтерия 

Жыл сайын Қызметтік 

жазбалар, 

өтінімдер, 

төлем 

шоттары 

Студенттердің 

сабақтан тыс іс-

шараларға қатысу 

белсенділігінің 

төмендеу қаупі 

Студенттерді оқудан тыс 

жұмысқа қатысуға 

ынталандыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер, 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

Кафедраның, 

факультеттің 

тәрбие 

жұмысының 

жоспарына 

Информация, 

протоколы об 

участии 

студентов в 

мероприятиях 



 

деканның 

орынбасары 

сәйкес 

Ғылыми-зерттеу 

қызметі тиімділігінің 

жеткіліксіздігі 

ПОҚ жариялау 

белсенділігін арттыру, 

олардың ҚР БҒМ 

ғылыми жобаларын 

гранттық қаржыландыру 

конкурстарына қатысуы. 

Студенттердің ғылыми 

қоғамы мен ғылыми 

үйірмелерінің жұмысы 

аясында студенттерді 

СҒЗЖ-ға тарту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Кафедраның, 

факультеттің 

ғылыми 

жұмыс 

жоспарына 

сәйкес 

Ғылыми 

мақалалар, 

ғылыми 

жобаларды 

гранттық 

қаржылан 

дыру 

конкурстары 

на өтінімдер. 

Студенттер 

дің ғылыми 

іс-шараларға 

қатысуы 

туралы 

ақпарат, 

хаттамалар 

Университеттің 

кітапхана қорының 

қазіргі заманғы 

талаптарға сәйкес 

келмеу тәуекелі 

Кітапхана қорын 

оқулықтармен және оқу 

құралдарымен уақтылы 

жаңарту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра 

ПОҚ, 

меңгеруші 

кітапхана 

Жыл сайын Қызметтік 

жазбалар, 

өтінімдер, 

төлем 

шоттары 

Ғылыми-білім беру 

процесін ақпараттық 

қамтамасыз етудің 

жеткіліксіздігі 

тәуекелі 

Жоғары жылдамдықты 

интернеттің болуы 

Ақпараттық 

қамтамасыз 

ету 

бөлімінің 

басшысы 

Жыл сайын  

 

Білім беру бағдарламасын табысты іске асыруға тәуекелдердің әртүрлі түрлері әсер етуі 

мүмкін және соның салдарынан оларды төмендету бойынша алдын алу іс-шаралары әзірленді: 

- ақылы-шарттық негізде білім алушылар контингентін тарту; 

- мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік әдебиетті әзірлеу бойынша ПОҚ жұмысын 

жандандыру және оқу процесіне электрондық оқу басылымдарын енгізу; 

- оқу және өндірістік практикалардан өту және түлектерді одан әрі жұмысқа 

орналастыру бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілермен шарттар жасасу; 

- академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін ҒЗИ-да және серіктес ЖОО-да ПОҚ 

біліктілігін арттыру; 

- ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі жариялаған 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыратын гранттарды алу үшін конкурстарға белсенді 

қатысу; 

- қазіргі заманғы жабдықтарды жоспарлы сатып алуды уақтылы жүргізу және аспаптар 

мен құралдарды үнемі толықтыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ББ дамыту бойынша іс-шаралар жоспары 

 

№ Іс-шара Жауапты 
Мерзімі 

жүзеге асыру 

Растайтын құжаттар 

1.  

Жұмыс берушілердің пікірін 

ескере отырып, білім беру 

бағдарламасын жетілдіру 

және өзектендіру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

тұрақты 

Білім беру 

бағдарламасы 

2.  

ББ іске асырудың 

табыстылығына талдау 

жүргізу 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

жыл сайын 

Кафедра отырысының 

хаттамасы 

   3. 

Монографияларды, оқу 

құралдарын және 

әдістемелік ұсынымдарды 

басып шығару жоспарын 

жасау және уақтылы 

орындау 

Кафедра 

меңгерушісі,  

ПОҚ 

 

жыл сайын  

Монографиялар, оқу 

құралдары және 

әдістемелік ұсыныстар 

4. 

Отандық немесе шетелдік 

ЖОО-мен кемінде 1 

бірлескен білім беру 

бағдарламасын дайындау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

2021-2022              

оқу жылы 

Бірлескен білім беру 

бағдарламасы 

5. 

 Білім алушылардың сыртқы 

және ішкі кредиттік  

академиялық ұтқырлығын 

қамтамасыз ету 

Кафедра 

меңгерушісі, 

тіркеу 

бөлімінің 

жетекшісі 

2 жылда 

кемінде 1 рет 

БҚИТУ мен серіктес 

ЖОО студенттерінің 

академиялық 

ұтқырлығы бойынша 

бұйрықтар 

6. 

Ішкі және сыртқы 

академиялық ұтқырлықты, 

ПОҚ мен отандық және 

шетелдік серіктес ЖОО-

лардың ғылыми 

байланыстарын дамыту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

2021-2025 ж.ж. Әріптес ЖОО-мен 

шарттар. 

БҚИТУ ПОҚ және 

серіктес ЖОО 

академиялық 

ұтқырлық бойынша 

бұйрықтары. 

Бірлескен ғылыми 

жобалар. 

7. 

Білім алушылардың кәсіби 

сертификаттау бойынша 

білім алу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

ежегодно Образовательная 

программа, каталог 

элективных дисциплин 

8. 

Шет тілін меңгерген ПОҚ 

даярлау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

2021-2025 ж.ж Курстардан өткендігі 

туралы сертификаттар. 

9.  

ББ шеңберінде 

инновацияларды басқару 

бойынша ПОҚ-ның оқу 

пәндерін оқыту әдістемесі 

және білім алушылардың 

оқыту нәтижелерін 

меңгеруін бағалау бойынша 

біліктілікті арттыру 

курстарынан өтуі 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 ж.ж. Курстардан өткендігі 

туралы сертификаттар. 



 

10. 

Басым ғылыми бағыттар 

бойынша – ҚР БҒМ 

гранттық қаржыландыру 

конкурстарына қатысу үшін, 

сондай-ақ кәсіпорындар мен 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің тапсырысы 

бойынша орындалатын 

ғылыми жобаларды 

дайындау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

2021-2025 ж.ж. Конкурсқа өтінім, 

шаруашылық 

келісімшарт. 

11. 

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК 

ұсынған Web of Science, 

Scopus, Agris, JSTORE 

халықаралық базаларында 

индекстелетін 

басылымдарда жариялау 

мақсатында ғылыми 

мақалаларды дайындау 

бойынша жұмысты 

жандандыру, сондай-ақ 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

2021-2025 ж.ж. ҚР БҒМ КОКСОН, РФ 

ЖАК ұсынған Web of 

Science, Scopus, Agris, 

JSTORE халықаралық 

базаларында 

индекстелетін 

басылымдардағы 

ғылыми мақалалар, 

патенттер. 

12. 

Білім беру үдерісіне 

ғылымның заманауи 

жетістіктерін енгізу. 

Бірлескен ғылыми 

зерттеулер жүргізуге 

шетелдік және отандық 

ғалымдарды тарту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

тұрақты Оқу процесіне енгізу 

актілері 

Шығармашылық 

ынтымақтастық 

жоспары, бірлескен 

ғылыми мақалалар 

13. 

Студенттерді халықаралық, 

республикалық, облыстық 

ғылыми-практикалық 

конференцияларға дайындау 

және қатысу 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

 

жыл сайын 

Халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференциялардың 

материалдарындағы, 

еңбектер 

жинақтарындағы 

ғылыми мақалалар. 

14. 

Білім алушылардың 

өндірістік, дипломалды 

практикадан өтуі үшін 

бейінді кәсіпорындармен 

шарттар жасасу 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

қажеттілігіне 

қарай 

Ұйымдармен және 

кәсіпорындармен 

шарттар. 

15. 

Ішкі және сыртқы 

стейкхолдерлерді білім беру 

бағдарламасы туралы 

хабардар ету 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

тұрақты ЖОО сайтындағы 

ақпарат, 

Факультет ЭБҚ, 

кафедра 

отырыстарының 

хаттамалары. 

16. 

Түлектерді жұмысқа 

орналастыру мониторингі 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

шығарылғаннан 

кейін 1 жыл 

ішінде; 

2 жыл ішінде-

пандемия 

жағдайында 

 

Түлектердің жұмыс 

орнынан анықтамалар. 



 

17. 

Оқу аудиториялары мен 

зертханаларын қазіргі 

заманғы жабдықтармен және 

аспаптармен жарақтандыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

 

2021-2025 ж.ж. 

Қызметтік жазба, 

төлем шоты. 

18. 

ББ бәсекелестік 

артықшылықтарын 

позициялау және оларды 

нысаналы аудиторияларға 

(талапкерлер мен олардың 

ата-аналарына, қоғамға, 

кәсіби қоғамдастыққа, 

жұмыс берушілерге, іскерлік 

әріптестерге)жеткізу 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 

тұрақты БҚИТУ сайты, 

ЖОО жарнамалық 

өнімдері. 

 

 

7. ББ дамыту жоспарын іске асыру тетігі 

1. Ішкі және сыртқы стейкхолдерлерді ББ әзірлеуге және өзектендіруге тарту. 

2. Мектеп, колледж түлектері арасында тиімді кәсіби бағдар беру жұмысының негізінде 

6В11201 (5В073100) «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылардың санын арттыру бойынша мақсатты жұмыстар 

жүргізу. 

3. Жұмыс берушілерді еңбек нарығының қазіргі заманғы сұраныстарын ескере отырып 

элективті пәндер каталогын әзірлеуге тарту. 

4. Оқытудың инновациялық технологияларын және кафедраның ПОҚ ғылыми 

жұмысының нәтижелерін оқу процесіне енгізу. 

5. Студенттермен тағылымдамалардан өту туралы кәсіпорындармен шарттар, 

меморандумдар, әр түрлі практикалар жасасу. Тәжірибеге бағытталған сабақтарды өткізуді 

жандандыру: лектор ретінде компаниялардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың басшылары мен 

жетекші мамандарын шақыру. 

6. Еліміздің батыс өңіріндегі түрлі шаруашылық жүргізуші субъектілердің барлық 

салаларының жұмыс берушілерін тарта отырып, жыл сайынғы "түлектер жәрмеңкесін" 

ұйымдастыру және өткізу есебінен білім беру бағдарламасының жұмысқа орналасқан 

түлектерінің жоғары үлесін қамтамасыз ету. 

7. Білім беру процесін білім беру бағдарламасы пәндерінің мазмұнына сәйкес келетін 

қазіргі заманғы жабдықтармен және аспаптармен жарақтандыру. 

 

8. ББ дамыту жоспарын іске асырудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін 

бағалау. 

Білім беру бағдарламасын іске асыру сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз етеді 

және жалпы білім беру процесінің сапасын арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Кәсіби 

құзыреттер Дублин дескрипторларына, кәсіптік стандарттарға және жұмыс берушілердің 

сұраныстарына сәйкес әзірленген білім беру бағдарламалары шеңберінде қалыптастырылатын 

болады. ББ дамыту жоспарын іске асыру мынадай әлеуметтік-экономикалық әсерді 

қамтамасыз етеді: 

- түлектердің өндіріс кәсіпорындары мен ұйымдарына қажеттілігі; 

- кәсіпорындарда кафедра филиалдарын, практика базаларын құру, білім алушыларды 

кәсіби сертификаттауды ұйымдастыру, білім алушылар мен ПОҚ-ның академиялық 

ұтқырлығын іске асыру; 

- белсенді, талантты және креативті ойлайтын жастарды ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

тарту; 

- ОПҚ-ның Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің жетекші жоғары оқу 

орындарында тағылымдамадан өтуі және оқуы. 

 



 

9. Оқыту деңгейлері бойынша ББ түлегінің моделі 

 

1.1 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» ББ 6В11201 

(5В073100) бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамаларына қойылатын талаптар: 

1.2 ББ кәсіби қызмет саласы: 

Осы бағыттың түлектері 

- тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау, төтенше 

жағдайларда қорғау, еңбекті қорғау, осы жағдайларда ақпараттық технологияларды, 

кәсіпорын экономикасы мен табиғат пайдалануды қолданудың түрлі әдістері мен тәсілдерін 

тиімді пайдалану; 

- гуманитарлық, жаратылыстану, жалпы кәсіптік және арнайы ғылымдарға 

бағдарлану, сондай-ақ осы нәтижелерді өзінің өндірістік қызметінде пайдалану; 

- жоғары ойлау мәдениетіне ие болу, диалектика мен логиканың жалпы заңдарын 

пайдалану, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде баяндау; 

- қоршаған ортаны қорғау және тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-

шараларды әзірлеуге және жүргізуге қатысу; 

- өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайларда қорғау 

талаптарына жауап беретін технологиялық жабдықты әзірлеуге, енгізуге және пайдалануға 

қатысу; 

- қауіпті және зиянды өндірістік факторларды бағалауды жүргізуге және 

өндірістік жағдайларда авариялық жағдайлардың алдын алуға қатысу; 

- жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауға, кәсіпорындардың, 

ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де қызметіне сараптама мен аудит 

жүргізуге; адам мен қоршаған орта үшін қауіпсіздік тұрғысынан сараптама объектісін іске 

асыруға жол берілуін бағалауға және мамандандырылған мониторингтік, авариялық-құтқару, 

еңбек қорғау қызметтерінің қызметін, олардың материалдық-техникалық базасын 

қалыптастыру мен ұйымдастыруға қатысуға құқылы; 

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінде 

экономика салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге қатысу; 

- материалды жинауды және өндірістік және қоршаған табиғи ортаның ластану 

деңгейіне зертханалық зерттеулер жүргізуді жүзеге асыру; 

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын, кәсіпорындардың экологиялық паспортын 

жасауға және экологиялық мониторинг жүргізуге қатысу; 

- өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды, экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселелері бойынша халыққа консультациялық қызметтер көрсету; 

- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық конвенциялардың 

талаптары бойынша ҚР міндеттемелерін орындау мәселелерінде белсенді қатысу. 

            

1.2 Кәсіби қызмет объектілері: 

Табиғи құрауыштарға, техногендік, әлеуметтік, ақпараттық жүйелерге және олардың 

құрауыштарына әсер ететін кәсіпорындар мен ұйымдар; су, жер, биотикалық және өзге де 

ресурстар; тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды айқындайтын факторлар; 

технологиялық жүйелерді, желілерді әзірлеумен, енгізумен және пайдаланумен және төтенше 

жағдайларда қорғаумен айналысатын; өрт, экологиялық, химиялық, радиациялық және басқа 

да қауіптердің алдын алуға мүмкіндік беретін; жобалау-іздестіру институттары, бюролар, 

фирмалар және т.б. меншіктің әртүрлі нысандарындағы. 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау департаменті, қоршаған ортаны 

қорғаудың аумақтық басқармалары, ұлттық парктер, қорықтар, биосфералық резерваттар, 

өнеркәсіптік кәсіпорындар, агроөнеркәсіптік кешендер, полигондар, Энергетика объектілері, 

АЭС, білім беру ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар. 

 



 

1.3 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері: 

- өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында халық 

шаруашылығы салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу; 

- тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайларда қорғау 

саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, еңбекті қорғауға және қоршаған ортаны 

қорғауға қатысты нұсқаулықтар мен басқа да құжаттарды әзірлеу; 

- төтенше және авариялық жағдайларды болдырмауға, сондай-ақ олардың зардаптарын 

жоюға байланысты жұмыстарды жүргізуге қатысу; 

- тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайларда қорғау 

саласындағы заңнамалық, нормативтік-құқықтық және өзге де құжаттардағы өзгерістер 

туралы басшылық пен персоналды хабардар ету; 

- нормативтік-техникалық, нормативтік-экологиялық, есептік және өзге де 

құжаттаманы жасау; 

- экологиялық мониторинг және қоршаған ортаның жай-күйін индикациялау, 

экологиялық сараптама жүргізу, экологиялық паспорт жасау; 

- өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша 

консультациялық қызметтер көрсету. 

 

1.4 Кәсіби қызмет түрлері:: 

ББ 6В11201 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» түлектері 

келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 

- өндірістік-технологиялық; 

- жобалау; 

- ұйымдастыру-басқарушылық; 

- эксперименттік-зерттеу 

- экологиялық қызмет. 

 

1.4.1 Өндірістік-технологиялық қызмет: 
           -  қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-

шараларды жүргізуге қатысу; 

- тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды қамтамасыз ететін және арналған технологиялық жабдықты әзірлеу, 

енгізу және пайдалану; 

- тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін іс-

шаралардың техникалық-экологиялық-экономикалық тиімділігін бағалау; 

- табиғи және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасын пайдалануға, 

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды, төтенше жағдайларда қорғауды, өндірістік процестер 

мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру мен 

жүргізуді және техниканы пайдалануды, авариялардың, апаттардың және экологиялық 

зілзалалардың салдарын жоюды реттейтің нормалардың, қағидалар мен стандарттардың 

сақталуына бақылауды жүзеге асыру; 

- төтенше жағдайлар кезінде жедел-ағымдағы орындалатын жұмыстардың, 

өндірістердің және техникалық жүйелердің жағымсыз факторлары мен техногендік қатерінің 

бастапқы есебін жүргізу және талдау, сондай-ақ қоршаған орта мониторингі; 

- қауіпті және зиянды өндірістік факторларды өлшеу және бағалау; 

- кәсіпорындарда апатты жағдайлардың алдын алу; 

- кәсіпорындардың, ұйымдардың және азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптама және аудит жүргізу; адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол берілуін бағалау; экологиялық мониторинг 

және қоршаған ортаның жай-күйін индикациялау, экологиялық сараптама жүргізу; 



 

- мамандандырылған мониторингтік, авариялық-құтқару, еңбек қорғау қызметтерінің 

жұмысын, олардың материалдық-техникалық базасын қалыптастыру және ұйымдастыру. 

 

               1.4.2. Жобалау қызметі: 
           - тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда пайдаланылатын схемаларды, 

аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді әзірлеуге және жобалауға олардың құрылысын, 

құрылымын және әрекет ету принципін техникалық-экологиялық-экономикалық негіздеумен 

техникалық тапсырмаларды дайындауға қатысу; 

- тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты нормативтік-

техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

- өнеркәсіптік кәсіпорынның қауіпсіздік декларациясын және оның экологиялық 

паспортын жасау; 

- әлеуметтік-экологиялық жүйелерді және қоршаған ортаны қорғауға, табиғатты 

ұтымды пайдалануға және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіне байланысты проблемаларды 

зерттеу саласындағы техникалық және жұмыс құжаттамалары мен жобаларын әзірлеу. 

 

1.4.2. Ұйымдастыру-басқару қызметі: 

-  ағымдағы жұмыс бойынша және перспективаға мақсаттар қою және міндеттерді 

тұжырымдау; 

- орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру; алғашқы өндірістік 

бөлімшелердің жедел жоспарларын әзірлеу; 

- техникалық және экологиялық құжаттаманы, кәсіби қызметті жүргізу; 

- тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормалар мен қағидаларды әзірлеу, сондай-ақ 

шаруашылық және өзге де қызметті жүргізу кезінде оларды орындау тәртібін белгілеу. 

 

1.4.2. Эксперименттік-зерттеу қызметі: 
- жұмыс аймағы мен жұмыс орындарының, қоршаған ортаның нақты жағдайын 

өлшеу және зерттеу, ағымдағы және ұзақ мерзімді жағдайларды болжау, жүргізілген 

зерттеулердің нәтижелерін талдау және сипаттамаларды құру, деректерді дайындау және 

есептер, шолулар және ғылыми жарияланымдар жасау; 

- тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау; төтенше жағдайлардың алдын алу 

саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу. 

 

1.4.5. Экологиялық қызмет: 

- экологиялық кадастр жасау, биологиялық әртүрлілікті зерттеу, табиғи ортаның 

сапасын талдау. 

- болжамдық модельдерді құру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару және 

консалтингтік функциялар, экологиялық білім және тәрбие; 

- технологиялық процестерде және жаңа кәсіпорындарды, елді мекендерді жобалау 

кезінде экологиялық талаптарды сақтау; 

- экономиканың түрлі салаларында табиғатты қорғау іс-шараларын жүзеге асыруға 

қатысу, қоршаған ортаның әсерін бағалауды және экологиялық аудитті жүргізу. 

 

1. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттер) 

«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» ББ 6В11201 (5В073100) 

түлектері келесі негізгі құзыреттіліктерге ие: 

- салауатты өмір салтына, құқықтық нормаларды сақтауға, өзін-өзі жетілдіруге, кәсіби 

және әлеуметтік салалардағы табысқа және көшбасшылыққа бағдарланған Қазақстанның 

тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау 

негізінде болашақ маманның дүниетанымдық, белсенді азаматтық және адамгершілік-

гуманистік ұстанымына ие болу. 



 

- әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларды шеше білу; 

нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; жеке және кәсіби 

бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық 

және этикалық нормаларын қолдана білу. 

- заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, 

ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты 

міндеттерін шеше білу, кәсіби қызметте экономикалық және жаратылыстану пәндерінің 

негізгі заңдылықтарын қолдана білу. 

- өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану, шығармашылық әлеуетті пайдалану, өнеркәсіптік және 

экологиялық қауіпсіздік саласындағы проблемаларды шешу үшін математикалық талдау мен 

модельдеудің негізгі заңдары мен әдістерін қолдана білу. 

- қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

өткізілетін іс-шараларды әзірлеу, ұйымдастыру және жүзеге асыру және қорғаудың оңтайлы 

тәсілдерін таңдау, өндірістегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы әлеуетті 

қауіптерді сәйкестендіру және тәуекелдерді бағалау, өнеркәсіптік және экологиялық 

қауіпсіздік саласындағы кәсіби міндеттерді сауатты шешу. 

         - бөлімшелерді жедел бақылауды, реттеуді және үйлестіруді жүргізу үшін 

қажетті өндірістік объектілерден келіп түсетін ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге 

асыру, Жұмыс аймағы мен қоршаған ортаның жай-күйін талдау және болжау, еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының, зиянды және қауіпті факторлардың адамға 

және табиғи ортаға әсерінің алдын алу жөніндегі санитариялық-гигиеналық талаптардың 

орындалуын бақылауды жүзеге асыру. 

- өндірістік, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы оқыту бейініне сәйкес 

міндеттерді шеше білу және білу, практикалық тәжірибе негізінде отандық және шетелдік 

озық тәжірибені зерделеу, талдау қабілетіне ие болу, тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актілермен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру. 

- төтенше және авариялық жағдайлардың алдын алумен, сондай-ақ олардың 

зардаптарын жоюмен байланысты жұмыстарды жүргізе білу, өндірістегі жұмыс орындарына 

аттестаттау жүргізу, қоршаған ортаның экологиялық мониторингін жүзеге асыру және табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде 

кәсіби міндеттерді шеше білу. 

- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды бағалау критерийлерін анықтай білу және 

ресурстарды үнемдейтін технологияларды қолдану, су, топырақ, минералды-шикізат және 

биологиялық ресурстардың сарқылуы мен ластануының алдын алу бойынша іс-шаралар 

әзірлеу, өндірісте экологиялық қауіпсіздік пен экологиялық қауіпсіздік шараларын сақтауды 

қамтамасыз ету. 

- қолданбалы экология, экологиялық сараптама және мониторинг әдістерін, 

далалық және зертханалық экологиялық ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу әдістерін 

меңгеру және теориялық білімді практикада пайдалану. 

- қоршаған орта мен экологиялық проблемалардың жағдайын, тірі организмдер мен 

тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуін бақылау және талдау қабілетіне ие болу. 

-  жұмыс істеушілердің қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын жасау бойынша 

жұмыстарды жүргізу, қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша 

қызметкерлерді оқыту және нұсқамалықты ұйымдастыру және өткізу. 

- инновациялық жобалық шешімдерді, экологиялық және техникалық құжаттаманы, 

кәсіпорындардың, ұйымдардың өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігі бойынша 

жобаларды, бағдарламаларды, жоспарларды әзірлеу және жасау мәселелерінде дағдысы болу. 

- тіршілік қауіпсіздігі талаптарының орындалуын және зиянды және қауіпті 

факторлардың адам мен табиғи ортаға әсер ету дәрежесін бақылауды жүзеге асыра отырып,  
 



 

 
 


