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1. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері
Басты мақсаты: Ұйымның қаржылық жағдайы және қызметінің нәтижелері туралы
жедел басшылық ету және басқару үшін қажетті толыққанды, дұрыс және уақтылы
ақпаратты қалыптастыру процесін іске асыру (жүзеге асыру)үшін, сондай-ақ ХҚЕС-ке,
қабылданған бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық, басқарушылық және салық
есептілігін жасау қағидаттары мен ережелеріне сәйкес Басқару шешімдерін қабылдау үшін
(баға белгілеу, Инвестициялар, өндіріс әдістері бойынша) арзан және ішкі пайдаланушыларға
ұсыну үшін мамандар даярлау; халықаралық стандарттар департаменті бойынша аудит
жүргізу нәтижесінде тәуелсіз пікір білдіру мақсатында ұйымда бухгалтерлік есепті
жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге және ХҚЕС сәйкестігін тексеру; өндірістің
тиімділігін арттырудың қолда бар резервтерін анықтау және көрсеткіштердің ғылыминегізделген жүйесі негізінде әлеуметтік-экономикалық процестерді қайта құруды жан-жақты
зерттеу; ұлттық экономиканың даму үрдістерін қорыту, талдау және болжау
"Аудит және салық салу" бағыты бойынша бакалаврларды дайындау мақсаты
бухгалтерлік есеп, талдау, аудит және салық салу саласындағы меншік нысанына және
қаржыландыру түріне қарамастан барлық ұйымдық-құқықтық нысандағы бизнес
субъектілерінде ұлттық экономиканың барлық салаларында кәсіби қызметке жоғары білікті
мамандарды кешенді даярлауды қамтамасыз ету болып табылады.
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
Білім беру бағдарламасының жалпы ұлттық мақсаты қоғамның жоғары білікті
кадрларға қажеттілігін қанағаттандыратын, бәсекеге қабілетті бакалавр-мамандарды
даярлауды болжайтын толыққанды, сапалы базалық жоғары білім үшін жағдай жасау болып
табылады.
Тәрбие саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты студенттердің
әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру болып табылады: мақсаткерлік,
ұйымшылдық, еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық, коммуникабельділік, олардың
жалпы мәдениетін, төзімділігін арттыру.
Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттары::
Жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімі мен қызығушылығы бар
тұлғаның өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби өсуіне қабілетті қалыптастыру.
1. Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау, қажет болған жағдайда өзінің
кәсіби қызметінің бейінін өзгерту, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын
сезіну, кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие болу қабілетін қалыптастыру.
2. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әр түрлі талаптар (құны,
сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімдері) арасында ымыраға келу және есеп, аудит,
салық саласында оңтайлы шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру; ойлау мәдениетін
меңгеру.
3. Ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу
жолдарын таңдау қабілетін қалыптастыру.
4. Бітірушінің
дайындығын
қалыптастыруға
ықпал
ету:
ауысымды
әлеуметтік,экономикалық,кәсіби
рөлдердің,
өзгерістің
және
белгісіздіктің
өсу
динамизміндегі географиялық және әлеуметтік-психологиялық қызметтердің талаптарын
әзірлеу.
Конъюнктураның өзгергіштігі мен белгісіздігі жағдайында, сондай-ақ ел нарығы
географиясының ерекшелігін ескере отырып, осы бейіндегі маманнан осы саладағы
құзыреттілік талап етіледі:
- салалардың бухгалтерлік есебінің ерекшеліктерін білу;
- бухгалтерлік есепті жүргізудің және аудиторлық қызметті жүзеге асырудың шетелдік
тәжірибесін қолдану;
- есеп пен аудиттің халықаралық стандарттарын жергілікті нарық жағдайына бейімдеу;
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- салалар ерекшеліктерін ескере отырып бухгалтерлік есеп және аудит қызметінің
ұйымдық құрылымы;
- жұмыс күші нарығындағы түлектердің бәсекеге қабілеттілігі, бұл
қамтамасыз етті мүмкіндік үшін барынша тез жұмысқа орналасу бойынша
мамандықтар;
- бухгалтерлік есеп пен аудитті біріздендіруді қамтамасыз ету.
5. ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу мәселелерін
практикада қолдануға бітірушілердің дайындығын қалыптастыру, Қазақстан заңнамасын,
салық салу және оның қаржылық және басқарушылық шешімдерге әсерін білу, есеп
конъюнктурасын зерттеу және талдау, есеп саясатын әзірлеу және өзін-өзі дамытуға ұмтылу,
өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыру.
6. Бітірушілердің даярлығын қалыптастыруға ықпал ету.:
- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ережелеріне сәйкес бухгалтерлік
есепті ұйымдастыру және жүргізу;
- халықаралық аудит стандарттарына сәйкес аудитті ұйымдастыру және жүргізу;
- басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржылық есептілікті бағалау және талдау;
- экономика салаларында бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу ерекшеліктерін
түсіну.
"Аудит және салық салу" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсатыұлттық экономиканың нақты және қаржы секторлары ұйымдарының практикалық
қызметінде сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін микро және макродеңгейлердегі есеп,
талдау, аудит және фискалдық саясат саласында сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілікті
алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады.
Осыған байланысты білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттілігін және
жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың Құзыретті
моделі негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттілігін, олардың
дайындық деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды
Құзыреттілікті дамыту білім беру бағдарламаларының мақсаты болып табылады және:
- танымдық құзыреттілік, білім мен түсіну;;
- функционалдық құзыреттілік (дағдылар), атап айтқанда, адамның еңбек саласында,
оқыту немесе әлеуметтік қызмет саласында істей білуі;
- жеке және кәсіби құзыреттер (қабілеттер).
Мамандық түлегінің белгілі бір құзыреттеріне сәйкес жалпы білім беретін пәндер
циклінің мақсаты әлемді қабылдаудың жаратылыстану-ғылыми, Жалпы гуманитарлық және
тарихи-диалектикалық негіздерін құру болып табылады.
Базалық пәндер циклінің мақсаты жалпы теориялық және экономикалық пәндер
бойынша іргелі білім жиынтығын қалыптастыру болып табылады.
Кәсіби пәндер циклінің мақсаты қаржылық есептіліктің ұлттық және халықаралық
стандарттарын, аудит және салық салу жүйесінің халықаралық стандарттарын білу болып
табылады.
Білім беру бағдарламасының міндеті:
- Қазақстан Республикасы экономикасының нақты және қаржы секторы үшін
бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу саласында, тез өзгеретін әлеуметтік-экономикалық
жағдайларға тез бейімделуге қабілетті жоғары білікті мамандар даярлау.
Білім беру бағдарламасының міндеті-Қазақстан Республикасы экономикасының
автомобиль-жол және көлік секторы үшін бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу
саласында, тез өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделуге
қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.
6В045 Бизнес және басқару (Аудит және салық салу) білім беру бағдарламасының
спецификациясы: білім беру бағдарламасының спецификациясы бағдарламаның егжейтегжейлі мазмұнын және оны игеру жоспарын ұсынады. Білім беру бағдарламасының
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спецификациясын кафедра оқытушылары мен жұмыс берушілер жасады. Кафедраның ПОҚ
және жұмыс берушілер құрамында аудит бойынша жұмыс тобы құрылды
Спецификация аудит негізінде әзірленген, ол келесі кезеңдерді қамтиды.
2019 жылы "Аудит және салық салу"білім беру бағдарламасы бойынша Ресейдің
жетекші жоғары оқу орындарының Ресей (Мәскеу автомобиль-жол мемлекеттік техникалық
университеті (Мади) Мәскеу қ., РФ Үкіметі жанындағы Қаржы университеті, В. В.
Куйбышев атындағы Сібір автомобиль-жол институты, Омбы қ., Ташкент автомобиль-жол
институты-Ташкент қ.), американдық университеттер (Гарвард университеті, Йель
университеті) оқу жоспарларына салыстырмалы талдау жүргізілді. Эталондық тестілеу және
жұмыс берушілердің қажеттіліктерін зерттеу "Аудит және салық салу" мамандығы бойынша
оқитын студенттерді даярлаудың еңбек нарығында неғұрлым сұранысқа ие басым
бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.
Осы негізде оқу жоспарларының, ТПК-ның құрылымы, ПОӘК мазмұны құрастырылды
және жұмыс берушілердің қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін жаңа пәндер енгізілді,
мысалы
"Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
қаржылық
есеп",
"Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы инновациялық технологиялар".
Салалық ерекшелікке байланысты 2020 – 2021 оқу жылына арналған перспективалық
модульдік білім беру бағдарламаларына жаңа пәндерді енгізу жоспарлануда.
Оқытудың практикалық бағыты, соның ішінде қонақ дәрістерін оқу, мастер-кластар
өткізу, сондай-ақ практиканың әр түрлі түрлерінің базаларын қамтамасыз ету үшін практикмамандарды шақыру жолымен күшейтіледі.
6В045 Бизнес және басқару (Аудит және салық салу) білім беру бағдарламасы
шеңберінде құзыреттілікті тереңдету, кәсіби білім мен дағдыларды кеңейту мақсатында жыл
сайын РСПО және студенттердің ғылыми жобалар конкурсы өткізіледі.
2. Білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау бағытының картасы
Білім беру саласының коды мен классификациясы - 6В04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындау бағыттарының коды мен классификациясы - 6В041 Бизнес және басқару
(Аудит және салық салу)
Білім беру бағдарламалар тобы - 6В045-Аудит және салық салу
Білім беру бағдарламасының атауы - Аудит және салық салу
3. Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
Берілетін академиялық дәреже – Бакалавр бизнеса и управления по специальности
«Аудит и налогообложение»
Маман лауазымдарының тізімі – осы бейіндегі бакалаврлар әртүрлі меншік түріндегі
ұйымдарда және түрлі қызмет салаларында экономикалық, басқару, кәсіпкерлік,
коммерциялық және ғылыми - зерттеу жұмыстарына арналған.
"Аудит және салық салу"мамандығы бойынша бакалавр лауазымдарының тізбесі
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21
мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген "Басшылардың, мамандардың және басқа да
қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына" сәйкес анықталады: бухгалтер;
бухгалтер-ревизор; салық инспекторы; аудитор; бас бухгалтер; қаржы талдаушысы; қаржы
жөніндегі маман, бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау жөніндегі экономист,
аудитор (ревизор), қаржылық жұмысы жөніндегі экономист.
Кәсіби қызмет саласы
"Аудит және салық салу" мамандығы бойынша бакалаврлардың кәсіби қызмет саласы
мемлекеттік органдар, барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, нарықтық
инфрақұрылым буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары,
6
ҚазАЖИ 703-07-14 Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым

ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.
Кәсіби қызмет объектілері

"Аудит және салық салу" мамандығы түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері
болып активтер құрамында өзгерістер тудыратын мүлік, міндеттемелер, капитал және
шаруашылық операциялар, сондай-ақ саланың ерекшелігін ескере отырып, экономиканың
түрлі саласындағы ұйымдардың қызметі: Министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті,
Статистика комитеті, Қызмет түріне, меншік мөлшеріне немесе түріне қарамастан ұйымдар
мен фирмалар, ғылыми-зерттеу ұйымдары болып табылады.
Кәсіби қызмет пәндері
Осы бейіндегі бакалавр шаруашылық операциялардың қаржылық, басқарушылық және
салықтық есебін жүргізе білуі, есептілікті құрауы, халықаралық стандарттарға сәйкес
қаржылық есептіліктің талдауы мен аудитін жүзеге асыруы тиіс.
Осы бейіндегі бакалавр ұйымдарда қаржылық, шаруашылық және басқару қызметін
жүргізе білуі тиіс:
- шаруашылық операцияларды тіркеу;
- ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті жасау;
- НҚА НПА сәйкес салық есептілігін жасау;
- ХАС МСА сәйкес қаржылық есептілікті талдау және аудит.
Кәсіби қызмет түрлері
"Аудит және салық салу" мамандығы бойынша бакалаврлар алынған теориялық білімді
нақты өмірде практикада қолдана білуі керек, ұйымның қызметі туралы ақпаратты ала
отырып талдай, синтездей, бағалай алуы тиіс.
Осы мамандық бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
Ұйымдастыру-басқару қызметі. Бітіруші қаржы және салық органдарында,
кәсіпорында, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде
білікті жұмыс істеу үшін дағдыларға ие болуы, бухгалтерлік есептің ғылыми-әдістемелік
және ұйымдастыру-технологиялық базасын құруға қатысуы, басқа мамандармен бірлесіп
басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, бизнесті ұйымдастырудың ережелері мен рәсімдерін
әзірлейді және қолданады, капитал нарығында қаржы институттарының қызметіне белсенді
қатысуы тиіс; компанияның корпоративтік имиджін қолдауы және дамытуы тиіс;
Өндірістік-технологиялық қызмет осы мамандық бойынша бітірушілер үшін айрықша
міндет болып табылады, өйткені білім беру процесі олардан ақпаратты жинау және
жинақтау процесіне байланысты барлық мәселелерді егжей-тегжейлі зерттеуді талап етеді;
- Бітірушілердің есептік-жобалау қызметі жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық
жобаны ұйымдастыруға қатысты және қызметті кеңейту үшін кредиттер, қарыздар және
өзге де қаржылық қолдау түрлерін алу үшін қажетті мамандандырылған құжаттардың
(техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т. б.) тиімділігін талдау үшін
деректер бере отырып, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелері;
- Түлектердің білім беру (педагогикалық) қызметі осы бейін бойынша орта арнаулы
оқу орындарындағы кәсіби қызмет болып табылады.
Кәсіби қызмет функциялары:
- есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және басқару
шешімдерін қабылдау үшін басшылардың, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және
ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау;
- баға белгілеу, өндіріс әдістері, инвестициялар бойынша баламалы шешімдерді талдау
және бағалау;
- жалпы ұйымның қызметін басқару және бақылау;
- бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін
тексеру, сондай-ақ консультациялық қызмет көрсету (аудиторлық және консалтингтік
қызмет);
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- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
- шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау;
- Басқару есебін жүргізу және басқару есебін дайындау;
- салық есебін жүргізу және салық есептілігін жасау;
- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және аудару;
- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік
қызмет).
Осы мамандық бойынша кәсіби қызметінің функциялары, сондай-ақ олардың келесі
түрлеріне жол береді:
-есеп айырысу-жобалау қызметі шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру
компанияларының, екінші деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық
қызметінің стратегиясы мен тактикасын бағалауды және талдауды; кәсіпорынның,
коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуларды жүзеге
асыруды; инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауды, қарыз алушылардың кредит
қабілеттілігін талдауды көздейді.
- зерттеу қызметі ғылыми-зерттеу институттарының, зертханалардың, өнеркәсіптік
кәсіпорындар мен корпорациялардың зерттеу топтарының зерттеу бағдарламаларына сәйкес
жүзеге асырылады;
- осы мамандық бойынша аналитикалық қызмет басқару объектісінің тапсырылған
тапсырмаларын орындау тиімділігін талдау және бағалаумен байланысты.
- осы мамандық бойынша білім беру қызметі ұйымдарда бухгалтерлік есеп,
мектептерде, лицейлерде, колледждерде ұйымның аудиті бойынша курстарды оқыту
функцияларымен байланысты.;
- консультациялық қызмет ұйымдарда аудит есебі және салық салу мәселелері
бойынша кеңес көрсетумен байланысты.
Кәсіби қызметінің бағыттары
Осы бейіндегі бакалаврлар әртүрлі меншік түріндегі ұйымдарда және түрлі қызмет
салаларында экономикалық, басқару, кәсіпкерлік, коммерциялық және ғылыми-зерттеу
жұмыстарына арналған.
Білімді жалғастыру мүмкіндігі
Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын табысты меңгерген түлектер
магистратурада оқуға дайын
3. Маманның құзыреттілік картасы
Жалпы білім беру құзыреті: мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімді меңгеру, белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизмді,
Қазақстан халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне құрмет пен толеранттылықты көрсету;
тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ,
орыс және шет тілдерін грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және тілдік құралдарды
пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті.; өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын
жасау, кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу,
командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу; жинақталған тәжірибені сыни
түрде қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын
өзгерту; кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру,
қойылған міндеттерді орындауға Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілігін
арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу; ғылыми зерттеулерді, жобалық қызметті
жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін
пайдалану; жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруді көрсету, өз ұстанымын
дәлелді баяндай білу; кәсіби қызметте алынған теориялық және практикалық білімді
шығармашылықпен қолдана алады; нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік
қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін білу.
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Оқыту нәтижелері: АКТ мен мемлекеттік және шетел тілдерінде бизнесті
ұйымдастыру, электрондық құжаттардағы графикалық объектілерді пайдалану дағдыларын
меңгерген.
Көпшілік алдында сөйлеу және өз көзқарасын жазбаша дәлелді баяндау дағдысына ие
Философиялық және тарихи мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және талдау дағдысын,
дискуссия жүргізу тәсілдерін меңгерген.
Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыру және индивидтің жауапкершілігін
көтеруге дағдыланған.
Бизнес және басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін ҚР
заңнамасының ережелерін қолданады
Базалық құзыреттілік: қойылған міндеттерді шешу үшін болжанып отырған салада
іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті; есеп және аудиттің
халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы
терминологияны меңгеру; статистика және қаржы, менеджмент және маркетинг негіздерін,
категорияларды, Экономикалық теория мен талдаудың негізгі ұғымдарын, экономиканы
мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын білу.; бухгалтерлік есеп жүйесінде ақпаратты
қалыптастыру кезінде қолданылатын принциптер мен әдістерді, сондай-ақ қаржылық,
басқарушылық, салықтық есеп пен аудиттің қазіргі заманғы жүйесінің мақсаттары,
міндеттері, тарихы мен даму тенденцияларын білу; бастапқы есеп құжаттарын, оның ішінде
электрондық құжаттарды жасау, ресімдеу және өңдеу дағдыларын меңгеру; экономиканың
түрлі саласындағы ұйымдарда қаржылық, басқарушылық талдау жүргізуге және
бюджеттерді әзірлеуге қабілетті.; экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті негізгі
функциялар мен операцияларды, есептерді жүзеге асыруға, оларды негіздеуге және ұйымда
қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті; бухгалтерлік
есепті жүргізу, экономикалық және қаржылық талдау жүргізу үшін компьютерлік
бағдарламаларды пайдалануға қабілетті; ақпараттық және анықтамалық - құқықтық жүйелер,
ұйымдастыру техникасы; салық салу, салық есебін жүргізу және салық есептілігін жасау
тәртібін білу.
Оқыту нәтижелері:
Экономикалық даму заңдылықтарын, қаржы, менеджмент, маркетинг, мемлекеттік
басқару және бюджет жүйесін қалыптастыру негіздерін біледі.
Қазіргі заманғы ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалана отырып,
қазіргі заманғы математика, статистика, есеп, аудит және талдау тәсілдерін қолданады.
ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес салық міндеттемелерін есепке алуды
ұйымдастырады және орындайды.
Кәсіби құзыреті: ішкі бақылауды жүзеге асыруға, бухгалтерлік есепті жүргізуге және
есептілікті жасауға қабілетті; экономика, бухгалтерлік есеп және аудит саласында негізді
шешімдер қабылдауға ықпал ететін ақпаратты техникалық-экономикалық талдау жүргізу
әдістерін меңгеру; экономиканың түрлі саласындағы ұйымдарда қаржылық, басқарушылық
талдау жүргізуге және бюджеттерді әзірлеуге қабілетті; аудиторлық рәсімдерді орындауға
және аудитке ілеспе қызмет көрсетуге және аудиторлық қызметпен байланысты өзге де
қызметтерді көрсетуге қабілетті.; бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті жасау әдістерін
меңгеру, белгіленген талаптарға сәйкес шоғырландыру рәсімдерін біледі.
Оқыту нәтижелері:
Стандарттарға сәйкес қаржылық есепті, Басқару есебін ұйымдастырады және
жүргізеді, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдаланады.
Қаржылық, басқарушылық және салық есептілігін талдау және түсіндіру дағдыларын
меңгерген.
Аудитордың этикалық принциптерін сақтай отырып, кәсіби стандарттарға сәйкес
аудитті ұйымдастырады және жүргізеді.
Аудитке ілеспе қызметтер мен бейін бойынша қызметтер көрсетеді.
9
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АКТ
және
мемлекеттік
және
шетел
тілдерінде
бизнесті
ұйымдастыру,
электрондық
құжаттарда
графикалық
объектілерді
пайдалану
дағдыларын
меңгерген.
2
Көпшілік
алдында сөйлеу
және
өз
көзқарасын
жазбаша дәлелді
баяндау
дағдыларына ие.
3 Философиялық
және
тарихи
мазмұны
бар
мәтіндерді
қабылдау және
талдау
дағдысын,
дискуссия
мен
полемиканы
жүргізу
+

Оқыту
нәтижелері

+
+

+
+
+
+

+
+

Экономика және құқық негіздері

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (ағылш . тілінде)

Философия

Дене шынықтыру

Әлеуметтік-саяси білім модулі
(саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану,
психология)

Қазақ (орыс) тілі

Шет тілі

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

атаулары

Құзыреттер тобы

владеть знаниями об основных этапах и закономерностях исторического развития государства, проявлять активную
Құзырет
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к культуре и традициям народов Казахстана; способен осуществлять
использование языковых и речевых средств на основе системы грамматического знания казахского, русского и иностранного языков
решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия; вырабатывать собственную
для
нравственную и гражданскую позицию.знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими
требованиями, работы в команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; уметь критически переосмысливать накопленный
опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; владеть навыками приобретения новых
знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, иметь высокую мотивацию к выполнению
поставленных задач, стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и росту профессионального мастерства; осуществлять
научные исследования, проектную деятельность, использовать научные методы и приемы исследования в конкретной области науки;
демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, умения аргументировано излагать свою позицию;способен
творчески применять полученные теоретические и практические знания в профессиональной деятельности; знать основы
предпринимательской деятельности, управления производством и бизнесом для получения ожидаемыхрезультатов в конкретной
области

Жалпы білім беру құзыреті:

5. Оқу модульдерін қалыптастыратын құзыреттер/пәндер матрицасы

Жалпы білім беру құзыретін қалыптастыратын пәндер (ЖБП/ОК,ЖБП/ТК)

+

+

тәсілдерін
меңгерген.

+

+

+

+

+

Кәсіпкерліктің құқықтық
негіздері

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениет негіздері

+

"Мәнгілік ел". құндылығы
Жаңгыру духовно.

4
Әлеуметтік
ортада
тұтас
тұлғаны
қалыптастыру
және индивидтің
жауапкершілігін
көтеру
дағдылары бар.
5 Бизнес және
басқару
саласындағы
қоғамдық
қатынастарды
реттейтін
ҚР
заңнамасының
ережелерін
қолданады.

Қосымша оқытудың қалыптастыратын (жалпы білім беретін) құзыреттілігі
3 Философиялық
және
тарихи
мазмұны
бар
мәтіндерді
қабылдау және
талдау
дағдысын,
дискуссия
мен
полемиканы
жүргізу
тәсілдерін
меңгерген.
4
Әлеуметтік
ортада
тұтас
тұлғаны
қалыптастыру
және индивидтің
жауапкершілігін
көтеру
дағдылары бар.

+

+

+

+
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6 Экономикалық
даму
заңдылықтарын,
Қаржы,
Менеджмент,
Маркетинг,
мемлекеттік
басқару
және
бюджет жүйесін
қалыптастыру
негіздерін біледі.
7 Қазіргі заманғы
ақпараттық
компьютерлік
технологияларды
пайдалана
отырып, қазіргі
заманғы
математика,
статистика, есеп
және аудит және
талдау тәсілдерін
қолданады.
8
ҚР
нормативтікқұқықтық
+
+

+
+
+

+
+
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+

+

3
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

Бухгалтерлік деректерді ақпараттық өңдеу

Құрылыс және көлік ұйымдарындағы
салық есебі

Жол-құрылыс кәсіпорындарының қызметін
экономикалық талдау

Құрылыстағы инвестицияларды
экономикалық бағалау

Жол-құрылыс кәсіпорындарындағы
инновациялық технологиялар

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер (БП/ЖООК,БП/ ТК)

Деректерді талдаудың сандық
технологиялары

Кәсіпорын экономикасы

Автожол және құрылыс салықтарындағы
салық және салық салу предприятиях

Автожол және құрылыс
компанияларындағы бухгалтерлік есеп
және есептілік
Құрылыстағы баға белгілеу және сметалық
құнын анықтау

Бухгалтерлік есеп негіздері

Менеджмент

Бухгалтерлік есеп негіздері

Макроэкономика

Қаржыға кіріспе

Маркетинг

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Экономикадағы математика

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Оқу практикасы

+

Статистика

Микроэкономика

Экономикалық теория

қойылған міндеттерді шешу үшін болжанып отырған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті; халықаралық Есеп және аудит
стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы терминологияны меңгеру; статистика және қаржы, менеджмент және маркетинг
негіздерін, Экономикалық теория мен талдаудың негізгі ұғымдарын, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын білу;бухгалтерлік есеп
жүйесінде ақпаратты қалыптастыру кезінде қолданылатын принциптер мен әдістерді, сондай-ақ қаржылық, басқарушылық, салықтық есеп және аудиттің
қазіргі заманғы жүйесінің даму мақсаттарын, міндеттерін, тарихын және үрдістерін білу; бастапқы есептік құжаттарды, оның ішінде электрондық
құжаттарды жасау, ресімдеу және өңдеу дағдыларын меңгеру; бухгалтерлік есеп; экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті негізгі функциялар мен
операцияларды жүзеге асыруға, есептеулерге, оларды негіздеуге және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға
қабілетті;бухгалтерлік есепті жүргізу, экономикалық және қаржылық талдау жүргізу үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалануға қабілетті;
ақпараттық және анықтамалық - құқықтық жүйелер, ұйымдастыру техникасы және т. б.; салық салу, салық есебін жүргізу және салық есептілігін жасау
тәртібін білу.

Базовая компетенция:

5 Бизнес және
басқару
саласындағы
қоғамдық
қатынастарды
реттейтін
ҚР
заңнамасының
ережелерін
қолданады.
+

+
+

+
+

9
Стандарттарға
сәйкес
қаржылық есепті, басқару
есебін ұйымдастырады және
жүргізеді, қазіргі заманғы
ақпараттық немесе бұлтты
технологияларды
пайдаланады.
10
Қаржылық,
басқарушылық және салық
есептілігін
талдау және
түсіндіру
дағдыларын
меңгерген.
11 Аудитордың этикалық
принциптерін
сақтай
отырып,
кәсіби
стандарттарға сәйкес аудитті
ұйымдастырады
және
жүргізеді.
12
Аудитке
ілеспе
қызметтер
мен
бейін
бойынша
қызметтер
көрсетеді.
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
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алдындағы

+
+

4

+

+
+
+

+
+

Қорытынды
аттестаттау

Қаржылық
есептіліктің
халықаралық
стандарттары
Құрылыс
компанияларындағы
Басқару есебі
Аудит 2

Қаржылық есептілікті
талдау

Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
қаржылық есеп

Аудит1

Диплом
практика

Өндірістік практика 2

Басқару есебі 1

Қаржылық есеп 1

асыруға,
жүзеге
бақылауды
ішкі
бухгалтерлік есепті жүргізуге және
есептілікті жасауға қабілетті; экономика,
бухгалтерлік есеп және аудит саласында
негізді шешімдер қабылдауға ықпал ететін
техникалық-экономикалық
ақпаратты
әдістерін
жүргізу
меңгеру;
талдау
саласындағы
түрлі
экономиканың
ұйымдарда қаржылық, басқарушылық
талдау жүргізуге және бюджеттерді
әзірлеуге қабілетті; аудиторлық рәсімдерді
орындауға және аудитке ілеспе қызмет
көрсетуге және аудиторлық қызметпен
байланысты өзге де қызметтерді көрсетуге
(қаржылық)
бухгалтерлік
қабілетті.;
есептілікті жасау әдістерін меңгеру,
сәйкес
талаптарға
белгіленген
шоғырландыру рәсімдерін біледі.

Кәсіби құзіреттілік:

актілеріне сәйкес
салық
міндеттемелерін
есепке
алуды
ұйымдастырады
және орындайды.

Кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер (ПД/ВК,ПД/КВ)

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

6. Оқу модулінің картасы
№
р/с
1

Модуль атауы

Құзыреттілік

АТМ
ақпараттық Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен
іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға
технология модулі;

2

КОМ –
модулі

3

ӘСБМ - әлеуметтік-саяси Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
білім модулі
заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру, белсенді
азаматтық ұстанымды, патриотизмді, Қазақстан
халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне құрмет пен
төзімділік көрсету.
Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын
жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы
талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу, командада
жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу.
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай
білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің
түрі мен сипатын өзгерту.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру,
ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен
зерттеу тәсілдерін пайдалану.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін
кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті
басқарудың негіздерін білу.
ММ - Мамандық бойынша Халықаралық Есеп және аудит стандарттарына сәйкес
бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы терминологияны
модуль

4

Көптілді

Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу
дағдыларын меңгеру.
оқыту Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара іс-қимыл
міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерін
грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және тілдік
құралдарды пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті .
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін
көрсету, өз ұстанымын дәлелдей білу.

меңгеру.
Статистика және қаржы, менеджмент және маркетинг
негіздерін, Экономикалық теория мен талдаудың
категорияларын,
негізгі
ұғымдарын,
экономиканы
мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын білу.
Бухгалтерлік есеп жүйесінде ақпаратты қалыптастыру
кезінде қолданылатын принциптер мен әдістерді, сондай-ақ
қаржылық, басқарушылық, салықтық есеп және аудиттің
қазіргі заманғы жүйесінің даму мақсаттары, міндеттері,
тарихы мен үрдістерін білу.
Бастапқы есептік құжаттарды, оның ішінде электрондық
құжаттарды жасау, ресімдеу және өңдеу дағдысын меңгеру
Қабілетті ішкі бақылауды жүзеге асыру, бухгалтерлік есеп
жүргізу және есептілікті жасау.
Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит саласында негізді
шешім қабылдауға ықпал ететін ақпараттың техникалықэкономикалық талдауын жүргізу әдістерін меңгеру.
Экономиканың түрлі салаларындағы ұйымдарда қаржылық,
басқарушылық талдау жүргізуге және бюджеттерді
әзірлеуге қабілетті.

5

6

7

Аудиторлық рәсімдерді орындауға және аудитке ілеспе
қызмет көрсетуге және аудиторлық қызметке байланысты
өзге де қызметтерді көрсетуге қабілетті.
Компьютерлік бағдарламаларды бухгалтерлік есеп жүргізу,
экономикалық және қаржылық талдау жүргізу үшін қолдана
алады; ақпараттық және анықтамалық-құқықтық жүйелер,
ұйымдастыру техникасы.
Салық салу, салық есебін жүргізу және салық есептілігін
жасау тәртібін білу.
Бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті жасау әдістерін
меңгеру, белгіленген талаптарға сәйкес шоғырландыру
рәсімдерін біледі.
КМ - Кәсіпкерлік модульдері Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада
іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Жоспардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті
негізгі функциялар мен операцияларды, есептерді жүзеге
асыруға, оларды негіздеуге және ұйымда қабылданған
стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті.
ҚОМ – Қосымша оқыту Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау.
Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға
модулі
сәйкес әрекет етуге дайын болу, командада жұмыс істеу,
стандартты жағдайларда шешім табу .
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу,
қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен
сипатын өзгерту.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік
қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін
білу .
ДШМ – Дене шынықтыру Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен
іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға
модулі
Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу
дағдыларын меңгеру
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби
қызметте шығармашылықпен қолдана алады.

ӘСБМ

Пән атауы қалыптастырушы
құзыреттер

150

1

240

1

8

150

2

5

8

150

5

8

150

KZ

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР ЦИКЛІ
ЖБП міндетті компоненті – 51 кредит
Әлеуметтік-саяси білім модулі

ООД/ОК

SIK 1101

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

5

ООД/ОК

Pol 1106
Soc 1107
Ps 1108
Kul 1109

Әлеуметтік-саяси білім модулі
(саясаттану ,әлеуметтану,
мәдениеттану, психология)

8

ООД/ОК

Fil 1102

Философия

5

Шет тілі
Қазақ (орыс) тілі

КДМ
ООД/ОК

IYa 1103

ООД/ОК

K(R)Ya 1104

ECTS

Бақылау
түрі

Пән коды

Семестр

Объем в кредитах
Сағат
саны

ООД/ОК/КВ
ДВО
БД/ ВК/КВ
ПД/ВК/КВ

7. "Есеп және аудит" білім беру бағдарламасының мазмұны

8

емти
хан
емти
хан
емти
хан

Көптілді дайындық модулі
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1
1

емти
хан
емти

ООД/ОК

IYa 1103

ООД/ОК

K(R)Ya 1104
АТМ

ООД/ОК

IKT 2105

ООД/ОК
ООД/ОК
ООД/ОК
ООД/ОК

FK1110
FK1110
FK 2111
FK 2111

ООД/КВ
ООД/КВ

МБМ
OEP 21(2)01
TP 21(2)01

ФДМ

ҚОМ
ДВО
ДВО
ДВО

CME.RZh 1
OAK 1
POP

МБМ

Шет тілі

5

8

150

Қазақ (орыс) тілі

5

8

150

8

150

3

60
60
60
60

1
2
3
4

150

3

60

1

60

2

90

3

Ақпараттық технологиялар модулі
Ақпараттық-коммуникациялық
5
технологиялар (ағылш .тілінде)
Физикалық дайындық модулі
Дене шынықтыру
2
Дене шынықтыру
2
Дене шынықтыру
2
Дене шынықтыру
2
ЖБП таңдау компоненті – 5 кредит
Мамандық бойынша модуль
Экономика және құқық негіздері
5
Көлік құқығы
ОҚЫТУДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРІ
ОҚТ – 7 кредит
Қосымша оқыту модулі
"Мәнгілік ел" құндылығы. Рухани
2
жаңгыру
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
2
мәдениет негіздері
Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері

8

3

ET 1201

Экономикалық теория

5

8

150

БД/ ВК

Mik 1202

Микроэкономика

6

10

180

БД/ ВК

Stat 1203

Статистика

6

10

180

БД/ ВК

UP 1211

Оқу практикасы

1

БД/ ВК

РОIYa 2204

Кәсіби бағытталған шетел тілі

5

БД/ ВК

МЕ 2205

Экономикадағы математика

3

БД/ ВК

Mar 2206

Маркетинг

5

8

150

БД/ ВК

VF 2207

Қаржыға кіріспе

5

8

150

БД/ ВК

Mak 2208

Макроэкономика

5

8

150

Бухгалтерлік есеп негіздері

5

8

150

Менеджмент

5

8

150

OBU 2209

БД/ ВК

Men 2210

БД/ ВК

PzP 2212

2

хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан

емти
хан

емти
хан
емти
хан
емти
хан

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР -112кредит
ЖОО компоненті - 54 кредит
Мамандық бойынша модуль

БД/ ВК

БД/ ВК

2

Өндірістік практика 1
3
Таңдау бойынша компонент - 58 кредит
МБМ
Мамандық бойынша модуль
GRE 22(2)01 Экономиканы мемлекеттік реттеу
БД/ КВ
5
GMU 22(2)01 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Автожол және құрылыс
NNASP
БД/ КВ
кәсіпорындарындағы салық және
32(2)04
5
салық салу
БД/ КВ
ONT 32(2)04 Көліктегі салық салу ерекшеліктері
БД/ КВ
EP 32(2)05
Кәсіпорын экономикасы
5
БД/ КВ
ET 32(2)05
Көлік экономикасы
3
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1
2
2

30

2

150

3

90

3
3
3
4
4
4

90

4

8

150

4

8

150

5

8

150

5

емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан
емти
хан

емти
хан
емти
хан
емти
хан

БД/ КВ

BUOASK
32(2)02

БД/ КВ

BUOO
32(2)02
ITDSP
32(2)07
ITT 32(2)07
EADDSP
42(2)09
OEA 42(2)09
NUSTO
42(2)10
NUO 42(2)10
IOBD
42(2)11
KTBU
42(2)11
АТМ
ZTAD
32(2)06

БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ
БД/ КВ

IOAS 32(2)06

БД/ КВ
БД/ КВ

КМ
ZOSSS
32(2)03
ZoO 32(2)03

БД/ КВ

EOIS 32(2)08

БД/ КВ

OSMOTS
32(2)08

МБМ

Автожол және құрылыс
компанияларындағы бухгалтерлік
есеп және есептілік
5
Салалардағы бухгалтерлік есеп және
есептілік
Жол-құрылыс кәсіпорындарындағы
инновациялық технологиялар
5
Инновациялық көлік технологиялары
Жол-құрылыс кәсіпорындарының
қызметін экономикалық талдау
6
Салалық экономикалық талдау
Құрылыс және көлік ұйымдарындағы
салық есебі
6
Салалардағы салық есебі
Бухгалтерлік деректерді ақпараттық
өңдеу
6
Бухгалтерлік есептегі компьютерлік
технологиялар
Ақпараттық технологиялар модулі
Деректерді талдаудың сандық
технологиялары
5
Автокөлік жүйелерін ақпараттық
қамтамасыз ету
Кәсіпкерлік модулі
Құрылыстағы баға белгілеу және
сметалық құнын анықтау
5
Салалардағы баға белгілеу
Құрылыстағы инвестицияларды
экономикалық бағалау
5
Машиналар, жабдықтар және көлік
құралдарының құнын бағалау
БЕЙІНДІК ПӘНДЕР - 60 кредит
Жоо компоненті –27 кредит
Мамандық бойынша модуль

емти
хан
8

150

5

8

150

6

емти
хан

10

180

7

емти
хан

10

180

7

емти
хан

10

180

7

емти
хан

8

150

5

8

150

5

8

150

6

емти
хан

емти
хан
емти
хан

емти
хан
емти
хан

ПД/ВК

FU 1 3301

Қаржылық есеп 1

5

8

150

5

ПД/ВК

UU I 3302

Басқару есебі 1

5

8

150

6

ПД/ВК
ПД/ВК

PzP 3303
PP 3304

Өндірістік практика 2
Диплом алдындағы практика

5
12

8

150
360

6
8

5

8

150

4

5

8

150

6

емти
хан
емти
хан

5

8

150

6

емти
хан

Компонент по выбору –33 кредит
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ

МБМ
Aud I 23(2)01
OAO 23(2)01
FUDSP
33(2)02
FUT 33(2)02
AFO 33(2)03
ASDO
33(2)03
MSFO
43(2)04
FUS MSFSO
43(2)04
UUSK
43(2)05
UUT 43(2)05
Aud II
43(2)06
FKAT

Мамандық бойынша модуль
Аудит1
Салалардағы жалпы аудит
Жол-құрылыс кәсіпорындарындағы
қаржылық есеп
Көліктегі қаржылық есеп
Қаржылық есептілікті талдау
Анализ в строительно-дорожных
организациях
Қаржылық есептіліктің халықаралық
стандарттары

емти
хан

6

10

180

7

6

10

180

7

емти
хан

6

10

180

7

емти
хан

ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп
Құрылыс компанияларындағы
басқару есебі
Көліктегі басқару есебі
Аудит 2
Көліктегі қаржылық бақылау және
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43(2)06
аудит
Теориялық оқытудың жиыны:
Қорытынды аттестаттау
Жиыны:
ДВО

12
240
7
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