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1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Аты-жөні Темірғалиева Айжан Беркінқызы
Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы
Есеп және аудит кафедрасы А корпусында (Ломов көшесі 64)
426 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673663.
2 Пән туралы мәліметтер
Бухгалтерлер және аудиторлар этикасы пәні профильдік пәндер блогының
элективті пәндер қатарына жатады. Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы 135
сағатты құрайды. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу кестеде көрсетілген.
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5В050800 «Есеп және аудит» (ЖОБ негізінде күндізгі 2011 ж. түскен)
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4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға бухгалтерлік есеп және аудит
этикасы саласында теориялық білім және тәжірибелік дағды-машықтарды беру
Пәннің міндеті – адалдыққа, жайдарылыққа, сенімділікке, іс-әрекет етіп
тұрған заңнамаға, бекітілген ережелер мен дәстүрлерге сәйкес нарықта тиімді
қызмет етуге негізделетін іскерлік этика ретінде бухгалтерлер және аудиторлар
этикасының сұрақтарын қарастыру.
5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер:
-бухгалтерлердің және аудиторлардың этикасы бухгалтерия қызметкерлері
мен аудиторлардың компания басшыларымен өзара қарым-қатынастарын
этикалық нормалар мен ережелердің әр түрлі тұжырымдамалары арқылы реттеу
мәселелерімен айналысатын ғылым екендігін;
-бухгалтерлер және аудиторлар этикасы бухгалтерия қызметкерлері мен
аудиторлар арасындағы өзара қарым-қатынастарды сонымен қатар фирма
ішінде қарым-қатынастарды, жеке адамдар арасында іскерлік байланыстарды
зерттейтінің;
- бухгалтерлер және аудиторлар этикасы психологияның, маркетингтің,
менеджменттің, экономикалық теория негіздерінің, экономикалық тарихтын,
әлеуметтанудың және т.б. әдістері мен тәсілдерін пайдалануы туралы білуі
керек;
-бәсекелестік
нарықта
минималдық
экономикалық
жоғалтулар
жағдайында кәсіпорынға ұзақ жылдар бойы жұмыс жасау мүмкіндік беретін

адекваттық, этикаға сай келетін, тиімді басқару шешімдерін қабылдауда икемді
болуы;
-жедел өзгеретін сыртқы орта жағдайында шешімдерді қабылдаудың;
- стандарттық емес, тәуекелділік пен белгісіздік жағдайында тәжірибелік
міндеттерді және мәселелерді шешу үшін қажетті теориялық дайындықты
пайдаланудың;
-алған білімді тәжірибелік іс-әрекетте пайдалану білудің практикалық
машықтарды иемденуі қажет.
6 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:
 экономикалық теория;
 мамандыққа кіріспе;
 құқық негіздері.
7 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:
 қаржылық есеп;
 басқару есебі;
 аудит.
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Ұлттық қаржылық есептіліктің №1 стандарты
10 Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
11 «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексі
БАРЛЫҒЫ
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9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Кәсіби бухгалтерлер мамандығы қоғамға қажетті болып табылады, себебі
оның мәні қоғамдық қызығушылықтар үшін қызмет ету міндетін өзіне арту
болып табылады. Бухгалтерлердің кәсіби қоғамдастығына қатысты қоғамның
құрамына клиенттер, жұмыс берушілер, қызметкерлер, бухгалтерлердің кәсіби
ұйымдары, қаржылық қауымдастық, сонымен қатар басқа тұлғалар кіреді. Олар
коммерциялық іс-әрекеттің жүргізілуін қамтамасыз ету мақсаттарында кәсіби
бухгалтерлердің объективтілігіне, тәуелсіздігіне, шындылығына негізделеді.
Қоғамның қызығушылығына қызмет ету үшін кәсіби бухгалтерлер кәсіби
бухгалтерлер мен аудиторлардың әдеп Кодексінің талаптарын сақтап және
орындау керек.
10 Курстың компоненттері
10.1Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны мен тізімі
1 тақырып. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы
Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде пайда болуы және қалыптасуының
тарихи аспектісі. Бухгалтерлік есеп басқару жүйесінде. Бухгалтерлік ақпарат
және басқару шешімдерін қабылдау. Заңның қолданылу аясы. Бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептіліктің қағидалары мен негізгі сапалық
сипаттамалары. Бухгалтерлік есеп жүйесі. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.
Бухгалтерлік есептің пәні, әдістері және міндеттері. Қаржылық есептілік
экономикалық
ақпараттың
көзі
ретінде.
Қаржылық
есептіліктің
пайдаланушылары.
Әдебиеттер: 3, 4-20б.; 9, 7-10б.; 10, 11-15б. Ауызша сұрау.
2 тақырып. Кәсіби бухгалтердің әдеп Кодексі
Халықаралық бухгалтерлер федерациясының миссиясы. Кәсіби
бухгалтерлер үшін кәсіби этиканың негізгі принциптері. Бухгалтер этикасының
іргелі қағидаларын пайдаланудың тұжырымдамалық негізі. Кәсіби бухгалтерлер
әдеп Кодексінің мақсаттары. Кәсіби бухгалтер іс-әрекетінің мақсаттары.

Әдебиеттер: 7, 4-15б. Ауызша сұрау.
3 тақырып. Кәсіби бухгалтерлер әдеп кодексінің атқаратын қызметі
Бухгалтерия қызметкерлерінің тәртіп нормалары. Бухгалтер мамандығы
және кәсіптік этика. Кәсіби тәртіптің этикалық нормаларын сақтау. Кәсіби
бухгалтерлер әдеп Кодексінің іргелі қағидалары.
Әдебиеттер: 7, 15-22б. Ауызша сұрау.
4 тақырып. Кәсіби бухгалтерлердің адалдық, объективтілік және
тәуелсіздік қағидасы, кәсіби компетенциясы және тиісті ұқыптылық
Адалдық, объективтілік және кәсіби бухгалтердің тәуелсіздігі
қағидаларының мәні және негізгі ережелері.
Өздерінің іс-әрекетінде
кәсіби компетенцияны
және қажетті
ұқыптылықты сақтау барысында кәсіби бухгалтерлердің міндеттері.
Әдебиеттер: 7, 24-30б. Ауызша сұрау.
5 тақырып. Құпиялылық және кәсіби мінез-құлық
Құпиялылық қағидасын орындау бойынша кәсіби бухгалтерлердің
міндеттері. Кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасын
сақтау және кәсібінің жақсы абыройын қамтамасыз ету. Қауіп-қатер және
сақтандыру шаралары. Бұқаралық тәжірибелі кәсіби бухгалтерлердің ісәрекетімен үйлеспейтін жағдайлар.
Әдебиеттер: 7, 32-38б. Ауызша сұрау.
6
тақырып.
Аудиторлық
қызметтің
мәні,
Қазақстан
Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» заңы
Аудит – нарық жағдайында компания іс-әрекетінің тәуелсіз экономикалық
бақылаудың тиімді түрі. Аудиторлық іс-әрекетінің негізгі қағидалары және
аудит стандарттары. Аудиттің түрлері. Кәсіби ұйымдар, олардың құқықтары
және міндеттері. Аудиторлық іс-әрекетін лицензиялау. Аудиторлық есеп.
Аудиторлардың құқықтары мен міндеттері. Аудиторлық компаниялар
көрсететін қызметтер.
Әдебиеттер: 4, 7-26б. Ауызша сұрау.
7 тақырып. Аудитордың кәсіби әдебі
Қазақстан Республикасы аудиторларының
Аудиторлар этикасының негізгі ережелері.
Әдебиеттер: 8, 6-19б. Ауызша сұрау.

кәсіби

әдеп

Кодексі.

8 тақырып. «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері»
Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру. Шаруашылық
операцияларды құжаттау. Кассалық операциялардың есебі. Негізгі құралдардың
есебі. Түгендеу. Бухгалтерлік есептің құжаттарын сақтау.
Әдебиеттер: 6, 77-87б. Ауызша сұрау.

9 тақырып. Ұлттық қаржылық есептіліктің №1 стандарты
Стандарттың қолдану мақсаты және саласы. Глоссарий. Шағын
кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын, салық заңнамасына сәйкес, сондайақ жеңілдетілген декларацияның негізінде шаруа немесе фермерлік
қожалықтарға арналған арнайы салық режимдерін қолданатын жеке
кәсіпкерлердің есепті жүргізуі және қаржылық есептілікті жасауы. Қаржылық
есептілікті жасау. Аралық қаржылық есептілік. Баланс күнінен кейінгі оқиғалар.
Кірістерді есепке алу. Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді
есепке алу. Жалдауды есепке алу. Қорларды есепке алу. Биологиялық активтер
мен ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке алу. Шығыстарды есепке алу.
Құрылысқа арналған шарттарды есепке алу.
Әдебиеттер: 5, 8-42б. Ауызша сұрау.
10 тақырып. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
Еңбек қатынастары. Жұмыскерлердің бөлек категорияларының еңбегңн
реттеу ерекшеліктері. Әлеуметтік әріптестік және еңбек саласындағы ұжымдық
қарым-қатынас. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасының сақталуын бақылау.
Әдебиеттер: 2, 156-189б. Ауызша сұрау.
11 тақырып. «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексі
Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы заңнама, міндеттері және
принциптері. Әкімшілік құқықбұзушылықтар түсінігі және жауапкершілігі.
Әкімшілік құқықбұзушылықтарды шығару жағдайлары. Әкімшілік жазалау
және әкімшілік-құқықтық жазалаудың шаралары. Әкімшілік жазаны салу.
Қаржы және салық салу саласында әкімшілік құқықбұзушылықтар.
Коррупциялық әкімшілік құқықбұзушылықтар.
Әдебиеттер: 1, 456-542б. Ауызша сұрау.
10.2 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
10.2.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

№

СӨЖ түрі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

2

Практикалық сабақтарға дайындалу

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына
кірмеген материалдарды оқып білу
Бақылау шараларына дайындалу
Барлығы

4

Есеп беру
түрі

Жұмыс
дәптері
Конспект

Бақылау түрі
Сабаққа
қатысу
Сабаққа
қатысу
Ауызша сұрау
МБ1, МБ2

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
18
18
27
27
90

10.2.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 тақырып. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы
Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде пайда болуы және қалыптасуының
тарихи аспектісі. Бухгалтерлік есеп басқару жүйесінде. Бухгалтерлік ақпарат
және басқару шешімдерін қабылдау. Заңның қолданылу аясы. Бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептіліктің қағидалары мен негізгі сапалық
сипаттамалары. Бухгалтерлік есеп жүйесі. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.
Бухгалтерлік есептің пәні, әдістері және міндеттері. Қаржылық есептілік
экономикалық
ақпараттың
көзі
ретінде.
Қаржылық
есептіліктің
пайдаланушылары.
Әдебиеттер: 3, 4-20б.; 9, 7-10б.; 10, 11-15б. Ауызша сұрау.
2 тақырып. Кәсіби бухгалтердің әдеп Кодексі
Халықаралық бухгалтерлер федерациясының миссиясы. Кәсіби
бухгалтерлер үшін кәсіби этиканың негізгі принциптері. Бухгалтер этикасының
іргелі қағидаларын пайдаланудың тұжырымдамалық негізі. Кәсіби бухгалтерлер
әдеп Кодексінің мақсаттары. Кәсіби бухгалтер іс-әрекетінің мақсаттары.
Әдебиеттер: 7, 4-15б. Ауызша сұрау.
3 тақырып. Кәсіби бухгалтерлер әдеп кодексінің атқаратын қызметі
Бухгалтерия қызметкерлерінің тәртіп нормалары. Бухгалтер мамандығы
және кәсіптік этика. Кәсіби тәртіптің этикалық нормаларын сақтау. Кәсіби
бухгалтерлер әдеп Кодексінің іргелі қағидалары.
Әдебиеттер: 7, 15-22б. Ауызша сұрау.
4 тақырып. Кәсіби бухгалтерлердің адалдық, объективтілік және
тәуелсіздік қағидасы, кәсіби компетенциясы және тиісті ұқыптылық
Адалдық, объективтілік және кәсіби бухгалтердің тәуелсіздігі
қағидаларының мәні және негізгі ережелері.
Өздерінің іс-әрекетінде
кәсіби компетенцияны
және қажетті
ұқыптылықты сақтау барысында кәсіби бухгалтерлердің міндеттері.
Әдебиеттер: 7, 24-30б. Ауызша сұрау.
5 тақырып. Құпиялылық және кәсіби мінез-құлық
Құпиялылық қағидасын орындау бойынша кәсіби бухгалтерлердің
міндеттері. Кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасын
сақтау және кәсібінің жақсы абыройын қамтамасыз ету. Қауіп-қатер және
сақтандыру шаралары. Бұқаралық тәжірибелі кәсіби бухгалтерлердің ісәрекетімен үйлеспейтін жағдайлар.
Әдебиеттер: 7, 32-38б. Ауызша сұрау.
6
тақырып.
Аудиторлық
қызметтің
мәні,
Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» заңы

Қазақстан

Аудит – нарық жағдайында компания іс-әрекетінің тәуелсіз экономикалық
бақылаудың тиімді түрі. Аудиторлық іс-әрекетінің негізгі қағидалары және
аудит стандарттары. Аудиттің түрлері. Кәсіби ұйымдар, олардың құқықтары
және міндеттері. Аудиторлық іс-әрекетін лицензиялау. Аудиторлық есеп.
Аудиторлардың құқықтары мен міндеттері. Аудиторлық компаниялар
көрсететін қызметтер.
Әдебиеттер: 4, 7-26б. Ауызша сұрау.
7 тақырып. Аудитордың кәсіби әдебі
Қазақстан Республикасы аудиторларының
Аудиторлар этикасының негізгі ережелері.
Әдебиеттер: 8, 6-19б. Ауызша сұрау.

кәсіби

әдеп

Кодексі.

8 тақырып. «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері»
Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру. Шаруашылық
операцияларды құжаттау. Кассалық операциялардың есебі. Негізгі құралдардың
есебі. Түгендеу. Бухгалтерлік есептің құжаттарын сақтау.
Әдебиеттер: 6, 77-87б. Ауызша сұрау.
9 тақырып. Ұлттық қаржылық есептіліктің №1 стандарты
Стандарттың қолдану мақсаты және саласы. Глоссарий. Шағын
кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын, салық заңнамасына сәйкес, сондайақ жеңілдетілген декларацияның негізінде шаруа немесе фермерлік
қожалықтарға арналған арнайы салық режимдерін қолданатын жеке
кәсіпкерлердің есепті жүргізуі және қаржылық есептілікті жасауы. Қаржылық
есептілікті жасау. Аралық қаржылық есептілік. Баланс күнінен кейінгі оқиғалар.
Кірістерді есепке алу. Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді
есепке алу. Жалдауды есепке алу. Қорларды есепке алу. Биологиялық активтер
мен ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке алу. Шығыстарды есепке алу.
Құрылысқа арналған шарттарды есепке алу.
Әдебиеттер: 5, 8-42б. Ауызша сұрау.
10 тақырып. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
Еңбек қатынастары. Жұмыскерлердің бөлек категорияларының еңбегңн
реттеу ерекшеліктері. Әлеуметтік әріптестік және еңбек саласындағы ұжымдық
қарым-қатынас. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасының сақталуын бақылау.
Әдебиеттер: 2, 156-189б. Ауызша сұрау.
11 тақырып. «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексі
Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы заңнама, міндеттері және
принциптері. Әкімшілік құқықбұзушылықтар түсінігі және жауапкершілігі.
Әкімшілік құқықбұзушылықтарды шығару жағдайлары. Әкімшілік жазалау
және әкімшілік-құқықтық жазалаудың шаралары. Әкімшілік жазаны салу.

Қаржы және салық салу саласында әкімшілік
Коррупциялық әкімшілік құқықбұзушылықтар.
Әдебиеттер: 1, 456-542б. Ауызша сұрау.

құқықбұзушылықтар.

11 Курстың саясаты
Пәнді игеру барысында тақырыптық жоспармен бақылау шараларының
күнтізбелік кестесіне сәйкес Сіздер келесі аудиториядан тыс жұмысты
орындауға міндеттісіз:
 әрбір тәжірибелік сабаққа дайындалу, яғни үй тапсырмаларын
орындау;
 әрбір тәжірибелік жұмысты орындау үшін қажетті оқу материалдарын
оқу;
 тапсырмаларды дербес түрде орындау;
 дәрістік
материалдарға
кірмеген,
зерттеуге
міндетті
курс
тақырыптарын өндеу және конспект құрастыру.
Тәжірибелік сабақтарға дайындалу және пән бойынша қосымша
материалдарды өндеу үшін тапсырмалар, оларды рәсімдеу талаптары мен
орындаудың әдістемелік нұсқаулар алдағы сабақта юерілетін болады.
СӨЖ орындау мерзімдері сабақтардың кестесіне сәйкес өзгеру тиіс.
Егер Сіздер барлық сабақтарға уақытысында келіп, барлық сабақтарға
белсенді қатысып және дайындалып келіп , тапсырмаларды сапалы орындап,
белгіленген мерзімде тапсырсаңыздар, онда бақылау шаралар кестесінің
күнтізбелік кестесіне белгіленген максималды баллды аласыз.
Тәжірибелік
сабақтарға
дайындалу
дәрежесі
сұраумен,
үй
тапсырмалардың орындалуын тексеру, топта жұмыс істеу, бақылау шаралар
кестесінің күнтізбелік кестесіндегі бөлек тақырыптары бойынша тексеру
жұмыстарын жазу арқылы тексеріледі. Тәжірибелік және дәріс сабақтарына
қалмай келгенінің үшін Сіз 1 балл аласыз. Сабаққа қалып келгені үшін
аптасына 0,5 балл шегеріледі. Ал егер дайындалмай келсеңіз, тек қана келуіңіз
бағаланады.
Пәннің тараулары бойынша оқыған материалды игеру деңгейін тексеру
үшін екі межелік бақылау өткізіледі.
Егер Сіз межелік бақылауға дәлелді себептермен қатыспасаңыз, онда Сіз
оқытушы белгілеген уақытысында жеке тапсырманы орындау арқылы сәйкес
баллды ала аласыз.
Жұмыс істеу нәтижелері бойынша семестрде екі рет ағымдағы
үлгерімінің қортынды балы (рейтинг) анықталады. 50 баллдан төмен баға
қанағаттанарлық болып саналады.
Межелік бақылау 100 балға тең. Межелік бақылауға ағымды үлгерім
балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі
(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)МБ*0,3
Семестірде пән бойынша күндізгі оқу түрінің студентінің қортынды
бақылауға жіберу рейтингін бағалау келесі формула арқылы анықталады:
ЖР=(1Р+2Р)/2
Қортынды бақылау тест бойынша жазбаша
түрде өткізіледі. Пән
бойынша баллдағы қортынды баға келесі формула арқылы анықталады:
Қ=ЖР*ЖРСҮ+ҚБ*,
осында ЖРСҮ, ҚБСҮ – бақылауға жіберу және қортынды бақылау үшін
Университеттің Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітілетін салмақтық үлестер
0,6 және 0,4 - университеттің ғылыми кеңесімен белгіленген сәйкес
салмақтық үлестер.
Емтихан тест түрінде өткізіледі. Әр нұсқауда 40 тест тапсырмалары
ұсынылған, дұрыс жауап 2,5 баллмен бағаланады. Емтиханда алынатын
максималды балл - 100 балл.
Егер де сіз емтиханда қанағаттанарлақ баға (50 баллдан төмен) алсаңыз,
онда пән бойынша сіздің қорытынды рейтингіңіз анықталмайды, ал ведомостқа
«қанағаттанарлық» бағасы енгізіледі.
Сәттілік тілеймін!

12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1 «Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 30 қаңтардағы №156 Кодексі (2012 жылдың 27 сәуіріне қарай)
2 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы №251-111
Еңбек Кодексі
3 Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 Заңы
4 Аудиторлық іс-әрекет туралы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы
20 қарашадағы №304 Заңы (2012 жылдың 12 қаңтарына қарай жасалған
өзгертулер мен толықтырулармен)
5 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 21
маусымдағы № 218 бұйрығымен бекітілген Ұлттық қаржылық есептіліктің №1
стандарты
6 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 22
маусымдағы № 221 бұйрығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу
ережелері»
7 Кәсіби бухгалтерлердің әдеп Кодексі
8 Қазақстан Республикасы аудиторлардың әдеп Кодексі
Қосымша
9 Әбдіманапов Ә.Ә. «Бухгалтерлік есеп пен есеп берудің
принциптері». Алматы, 2006
10 Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.В., Шмидт О.И.
«Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп». – Алматы, 2003
11 Қ.К. Кеулімжаев, Н.А.Құдайбергенов «Бухгалтерлік есеп теориясы
және негіздері» - Алматы: Экономика, 2006

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Бухгалтерлер
және аудиторлар этикасы» пәні бойынша 5В050800 «Есеп және аудит»
мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған
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ҮТТ – тәжірибелік сабақтарғы дайындалу үшін тапсырмалар, Қ – оқу процесіне қатысу, АС-сұрау,
ТО– тапсырманы орындау, Т- тест.
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