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Пәннің сипаттамасы

Оқу жұмыс бағдарламасы «Бухгалтерлік есеп негіздері» пәні бойынша 
0518012 «Бухгалтер» мамандығы үшін күрастырылған.

Пәнді оқытудың мақсаты

Пэнді меңгеру үрдісінде білім беруші «Бухгалтерлік есеп пен каржылык 
есеп беру туралы Заңын», бухгалтерлік есеп шоттарының бас жоспарын, 
бухгалтерлік есеп пен бақылауды үйымдастыру бойынша басқа да 
нормативтік қүжаттарды пайдалануы тиіс.

Оқу курсының міндеттері

Пән оқу барысында білім алушылар төмендегідей құзыретгіліктерге ие
болуы керек:
біледі:
-қаржылық есепті ұйымдапстыру сұрақтары бойынша Заңнамалық жэне
инструктивтік материалдары;
меңгереді:
- дербес компьютерде жүмыс істеудідағдыланады; 
колданбалы бағдаоламалаода жүмыс жасауға.

Пререквизиттері: «Статистика», «Жоғарғы математиканың негізі», 
«Акша ,қаржы ,несие»,

Постреквизиттері:«Қаржылық есеп», «Аудит», «Ұйым экономикасы».

Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беретін оқу бағдарламаларында 
жоспарланған қүзыреттер

Білім алушылар төменгідей құзыретерді меңгеруі кажет:

Кәсіби құзыреттілік:
КҚ 3.5.3. Табыстар мен шығындардың мөлшерін, қаражат түсімдері 

мен есептеулерді, үйымның бюджеттік, салык органдарымен, банкпен 
өзара қатынасын аныкдайды, табыстар мен шығындар баланстарын 
құрастырады, кассалық жоспарларды, несиелік тапсырыстарды жасайды 

КҚ 3.5.5. ¥йымның міндетгемесі бойынша төлемдердің барлык 
түріне арналған күжаттарды дайындайды;

КҚ 3.5.8. Ұйымның каржылық қызметінің нәтижелері туралы 
бекітілген есептеу-есеп беру қүжаттарын жүргізедіортадан жоғары 
деңгей бойынша қазақ тілін қатысымдық түрғыдан меңгерту: сөйлесім 
эрекетінің түрлеріне сай студентті тілдік білім негізінде әдеби тілде 
сөйлеуге, сауатты жазуға үйрету арқылы дара түлғаның тілдік кабілетін 
дамыту, бір-бірімен сабакдас, жүйелі тақырыптарды коммуникативтік
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тұрғыдан ұсына отырып, студенттерге қазақша тшдік қатынас 
нормаларын игерту.

Базалық қүзыреттілік:
БҚ 3 Кәсіптік міндеттерді қою жэне шешу үшін, кәсіптік жэне 

түлғалық дамуы үшін қажетті ақпараттарды іздейді, талдайды және 
бағ-алайды;

БҚ 4 Кәсіптік қызметгі жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдаланады;
Білімдер:
- бухгалтерлік есепті және есеп беруді ұйымдастыру мәселелері 
бойынша нормативті-құқыктық актілері мен нұсқаулық материалдар;
-  бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі принциптері;
- бухгалтерлік баланс мазмүны жэне құрылымы;
- есеп беру түсінігі, формалары мен түрлері;

- бухгалтерлік шоттар қүрылысы мен мазмұны;
- бухгалтерлік есеп шоттарындағы шаруашылық операцияларының 
кбріну-тэртібі;
* бухгалтерлік есеп шоттарындағы қосарлы жазбаны жүргізу ережелері;
- тағайындалуы жэне құрылымы бойынша шоттардың жіктелуі;
- есептеу регистрларының мэні мен маңызы;
-буоогалтерлік қүжаттардың түрлері, оның мэні жэне сактау ережесі;
- инвентаризация жүргізу тәртібі;
- есептеу регистрларының маңызы мен мәні;
- бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға қойылатын талаптар 
-студенттердің білімін тілдік, лингвомәдениеттанымдық, этномэдени 
және элеумеггік тұрғыдан кеңейтіп, қазақтілін игерудің 
коммуникативтік бағытын жүзеге асыру;
-студенттің өз ойын, пікірін, көзкарасын еркін, дұрыс, накты жеткізе білу 
дағдыларын жетілдіру;
-студенттердің қазақ тіліндегі функционалдық сауаттылығын дамыту; 
-мәдени-әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптардағы оқу 
материалдарымен жүмыс аясында студенттердің қатысымдық 
күзіреттіліктерін калыптастыру.

Іх:керліктер:
- күрамы^ орналасуы жэне жасалу көздері бойынша шаруашылыкты 
жүрғізетін субъектінің мүліктерін топтастыру;
-бухгалтерлік есеп әдістері элементтерін қолдану;
-бухгалтерлік балансты құру;
- аруашьшык операцияларының эсерінен болатын ұйым балансындағы 
өзгерістердің типін аныкдау;
-шаруашылық операциялары бойынша шотгардың корреспонденциясын
щру;
-интетикалық жэне аналитикалық шоттардың есебін ашу жэне жүргізу; 
-айналым тізімдемесін жэне баланстық есеп беруді жасау;
- стапқы жэне жинактық бухгалтерлік құжатгарды қүру;
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-инвентаризация жүргізу, инвентаризация нәтижелері туралы есепті 
ресімдеу жэне көрсету;
-бухгалтерлік есепті жэне есеп беруді үйымдастыру мәселелері бойынша 
нормативті-күқыктық актілерді жэне нұсқаулықматериалдарды қолдану

Білімді бағалау саясаты мен тәртібі
Пэн бойынша корытынды баға аралық аттестациялау (сынақ және 

емтихан) бойынша аныкталады:
1. Пэн бойынша аралық аттестациялау тэртібінде сынақ пен емтихан 
өткізілетін болса, қорытынды баға аралық атгестациялаудың қорытынды 
орта балы негізінде қойылады.
2. Пән ойынша аралық аттестациялау тэртібінде сынақ өткізілетін болса, 
сынакта алған баға қорытынды баға болып табылады.
3. Қосымша сабак кестесі П(Ц)К хабарламасында жэне колледж 
сайтында орналастырылады.
4. Аралық бақылауға кірмейтін, пэн бойынша қорытынды бағалар, 
оқытушылар курс аякталғанда сабақ үлгерімініц ағымдағы бақылаудың 
орта балл негізінде қойылады.
Оқытушылар, курс аякталғанда, пэн бойынша аралық бакылауға 
кірмейтін қорытынды бағаларды сабақ үлгерімінің ағымдағы бақылау 
бағаларының орта баллы негізінде қояды.

Білімді бағалау өлшемдері
Білім алушыларды бағалау бес балдық жүйеде жүргізіледі: (5 «үздік», 

4-«жақсы», 3-«қанағаттанарлық», 2-«қанағаттанарлықсыз»):
«5» («үздік») - егер білім апушы барлық бағдарламапық 

материалдарды терең меңгеріп, толык, сауатты, дәйекті жэне логикаға 
сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгсрту барысында дұрыс жауап 
берсе, қойылған мақсаттарды дүрыс шеше білсе, монографиялық 
матсриалды біліп, кабылдаиған шешімдерді дүрыс негіздеп, практикалық 
жүмыстарды орындаудың эр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, 
қателеспей, материалды өздігінен жинактап корытып баяндай алса;

«4» («жақсы») - егер білім апушы бағдарламалық материалды жақсы 
біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 
дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 
практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие 
болса;

«3» («қаиағаттанарлық») - егер білім алушы тек қана негізгі 
материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақгылауларды білмей, 
дәлелсіздіктерді, дүрыстау емес түжырымдамаларды жіберіп, 
багдарламалық материалды баяндау жэне практикапык твлсырмамы 
орындау барысында қиындық көрсе;

«2» («қанағаттанарлықсыз») - егер білім алушы багдарламалық 
материалдардың маңызды бөлігін білмсй, слсулі катслерді жіберіп, 
практикалық жұмыстарды қиындықпсм орындаса.
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Оқытушы емтихан бағасын қою барысында осы өлшемдерді 
(критерийлерді) басшылыққа алады.

Емтиханды (сынақты) қайта тапсыру тәртібі
«Қанағатганарлықсыз» (сынақгалмаған) баға алған жағдайда 

емтиханды (сынакды) бір ғана пэн бойынша бір рет қана қайта 
тапсыруға мүмкіндік беріледі.

Емтиханды (сынакты) қайта тапсыру бөлім меңгерушісінің сабақ 
жүргізуші оқытушының атына жазылған жазбаша рұхсаты бойынша, 
көрсетілген мерзімде (ол оқытушы болмаған жағдайда, аталған пэн 
бойынша біліктілігі бар, басқа оқытушыға) қабылдауына болады.

Курс саясаты:
1. Аудиториялық сабакдарга міндетті түрде қатысу және теормялық, 

практикалық (зертханапық, семинар) сабакдарды талқылауға белсенді 
қатысу.

2. Бақылаудың барлық'түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге 
жэне семинар сабактарга бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға 
бақылау, эр семестрдің 7, 14 аптасында тестілеу түрінде өткізілетін 
аралық бақылау, қорытынды бақылау).

3. Орынды себептерге байланысты (медициналық аныктама, бөлім 
меңгерушісінің рүксаты бойынша) катыспаған сабактарға дайындалып, 
толык көлемде ЖОБ сэйкес жауап беру.

4. Студент оку тәртібін сактауға, сабақ кезінде үялы телефонын 
өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге жэне сабаққа іскери киімде келуге 
тиісті.

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен оқу жүмыс бағдарламасы 
Кесте 1 -  Оқу уақытын белу._______ ______________ , ________

кур
с

Барл
ығы

Теор.саб
ақ

Зертхана
лы қсаба
к

Тәж ірибе 
лік сабак

К урсты қ
жұмыс

Бақылау
жұмысы ,
емтихан/с
ы нақ

Емтихан
дар

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с

2

1

82 50 32 Сы
на
к/
Ба
қы
лау
жү
мы
C M
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Кесте 2 -Оқу жұмыс багдарламасының қолданылуы

Оқу жылы/Учебный год Топтар/ Группы
2018-2019 Бух-21 к

Кесте 3 - Пәннің тақырыптық жоспары

№
п/п

Тақырыптар мен бөлімдер 
атауы

Орта буын маманы

Орта буын 
маманы

Орта буын 
маманы

1 2 лJ 4
1. Бухгалтерлік есеп 

негіздері, бухгалтерлік 
есеп оның мэні жэне 
маңызы ;

6
-

2. Бухгалтерлік есептің пэні 
мен әдісі.;

10

3. Бухгалтерлік баланс жэне 
есеп беру;

10

4. Бухгалтерлік есеп 
шоттары жэне екі жақты 
жазу.

16

5. Бухгалтерлік есеп 
шоттарының жіктелуі жэнс 
жоспары.;

22

6. Құжаттандыру жэне 
түгендеу

8

7. Қаржылық есептің есеп 
тіркегіштері жэне 
нысандары. (регистрлары)

8

8. ҚР бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру ;

2

Барлығы: 82 -

Кесте- 4 Календарлық-тақырыптық жоспар
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Б о л ім д ср  мен т а қ ы р ы п  
а тт ар ы

Күн
і

С а ға т
саны

'.V *•

С а б а к т
ы ң  түр і
(Теори
ялык
Т ,тэж ір
ибслііс
Тж,)

Үн
т а п с ы р м а с

ы

Ь 2 3 4 5 6
Тақырып.Бухгалтерлік 
есеп, мәні мен маңызы

6

I Шаруашылық есептің 
пайдаболуы жэне 
бухгалтерлік есептің 
дамуьг.
1. Шаруашылык есеп 
туралы түсінік
2. Шарушылық есептің 
даму тарихы.
3. Бухгалтерлік есептің 
дамуы

2 Т Оразалино
вЕ.Н,
Доспалино
ваШ.А.,
Қабылова
н.қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері»5 
-11
беттерді
оқу

•: 2

.

k

Шаруашылық есепте 
қолданылатын есеп 
өлшугіштері. 
Шаруашылық есептің 
түрлері.
I .Шаруашылык есепте 
қолданылатын есеп 
олшугіштердің түрлері. 
2.Шаруашылық есептің 
түрлсрі

2 т

Оразалино
вЕ.Н,
Доспалино
ва Ш.А.,
Қабылова
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
12-21 
беттерді 
оку

[ 3< Есепті' нормативті- 
: кү.қтық реттеу. 
Бухгалтера ік  есептің 
иегізгі қағидалары. 
Г.Есепті нормативті- 
ғсұқтық реттеу:
- 1 деңгейлі құжат 
-2 деңгейлі кұжат 
-Здеңгейлі қркат 
-4 деңгейлі құжат

2 Тж

Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н.қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері»

8



2.Бухалтерлік есе,птің 
негізгі қағидалары.

Тақырып.Бухгалтерлік 
есеп әдісі жэнс пәні 10

4 Бухгалтерлік есеп 
пәнінің мазмұны. 
Шаруашылық эрекетгері 
мен процестері.
1. Бухгалтерлік есеп 
пэнінің мазмүны
2. Шаруашылық 
әрекеттері мен 
процестері.

2 Т

Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» .

5

Кәсіпорынның мүлкі 
жэне оның пайда болу 
көздері бйынша 
жіктелуі.
1. Кәсіпорынның мүлкін 

құрамы бойынша 
жіктелуі
2. Кәсіпорынның мүлкін 
пайда болу көздері 
бйынша жіктелуі..

2 Тж

Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
48-50
беттерді
оку

6 Кәсіпорынның мүлкі 
жэне оның 
топтастырылуы
1. Кәсіпорынның мүлкін 
кұрамыбойынша 
орналыстыру
2. Кәсіпорынның мүлкін 
пайда болу көздері - 
бйынша орналастыру.

2 Т Құрамы
мен
орналасты
рылуы
бойынша
субъектгің
қүралдары
ның
топтастыр
ылуы
бойынша
есеп
шығару,
глоссарий

7 Кэсіпорынның мүлкін 
пайда болу көздері

2 Т І.Кәсіпоры
нның

9



1
бйынша жіктелуі.
1 .Кәсіпорынның мүлкін 
пайда болу көздері 
бйынша жіктелуі.

мүлкін 
пайда болу 
көздері 
бйынша 
жіктелуі.

8- Бухгалтерлік есеп 
эдістері туралы жалпы 
түсінік.
1 .Бухгалтерлік есеп 
әдістері турапы жалпы 
түсінік.
2. Бухгалтерлік есеп 

әдістернің элементтері

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
54-57
беттерді
оку

Тақырып. 
Бухгалтсрлік баланс 
жэне есеп беру

10

9

t

Бухгалтерлік баланс 
туралы жалпы түсінік
1. Бухгалтерлік баланс 
туралы жалпы түсінік
2. Бухгалтерлік 
баланстың бөлімдері.
3. Бухгалтерлік 
баланстың баптарыі

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлікесеп
негіздері»
57-60
бетгерді

_______
10 Бухгалтерлік баланстың 

мазмұны мен кұрылымы
1. Бухгалтерлік 
баланстың мамүны.
2. Бухгалтерлік 
баланстың құрылымы

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
60-62 
беттерді 
оқу

10



11 Қаржылық есеп беру 
түсінігі, нысандары мен 
түрлері
ІҚаржылық есеп беру 
түсінігі.
2. Қаржылық есеп 
берудің нысандары мн 
түрлері
3. .Бухгалтераік баланс

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
62-63
беттерді
оқу

12 Шаруашылық 
операциялардың 
әсерінен баланстың 
өзгеруінің типтерінің 
ерекшіліктері.
1. Бірінші тип
2. Екінші тип
3. Үшінші тип
4. Төртінші тип

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
63-
65беттерді
оку

13 Шаруашылық 
операциялардың 
әсерінен баланстың 
өзгеруінің типтерінің 
ерекшіліктері.
1. Бірінші тип
2. Екінші тип
3. Үшінші тип
4. Төртінші тип

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
'ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
65-68
беттерді
оку

Тақырып. 
Бухгалтсрлік есеп 
шоттары және екі 
жакты жазу

16

14 Бухгалтерлік есеп 
шоттарының мазмұны 
мен құрылуы.
1. Бухгалтерлік есеп

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А.,

11



:

шоттарының мазмұны 
құрылуы.
2. Бухгалтерлік есеп
шоттарының
құрылымы.

Қабылова
н.қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
60-62
беттерді
оку

15 Екіжақты жазу эдісі.
1 .Екіжакды жазу әдісінің 
түсінігі.
2. Екіжақты жазу 
әдісінде шоттар 
корреспонденциясын 
көрсету.

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
57-60
беттерді
ОКУ

Ш

і

: Бухгадтерлік есеп 
шоттарында 
операцияларды жазу 
тәртібі
1. Бухгалтерлік есеп 
шоттарында 
операцияларды жазу 
тэртібі
2. Берілген операциялар 
бойынша шоттар 
корреспонденциясын 
ҚУ-РУ-

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
60-62
беттерді
оку

> т Қарапайым жэне күрделі 
шоттар
корреспонденциясы 
1 Қарапайым шоттар 
бойыншакорреспонденц 
иясын құру 
2.Күрделі шоттар 
бойынша шоттар 
корреспонденциясын
күру-

-

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
62-63
беттерді
оку
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18 Жинактау және талдау 
шоттары
1 .Жинактау шоттарына 
сипатгама
2.Талдау шоттары на 
сипатгама

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
63-65
беттерді
оқу

19 Жинактау жэне талдау 
шоттары арасындағы 
өзара байланысы
1. Жинактау жэне талдау 
шоттары арасындағы 
өзара байланысы.
2. Жинақгау жэне талдау 
шоттары бойынша 
корреспонденциясын 
К¥РУ-

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ваШ. А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
65-68
беттерді
оку

20 Ағымдағы бухгаптерлік 
есеп мэліметтерін 
корытындылау. 
Айналым ведомосы.
1. Ағымдағы 
бухгалтерлік есеп 
мәліметтерін 
корытындылау.
2. Айналым ведомосын 
К¥РУ-

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
69-72
беттерді
оку

21 Ағымдағы бухгалтерлік 
есеп мэліметтерін 
корытындылау. 
Айналым ведомосы.
1. Ағымдағы 
бухгалтерлік есеп 
мэліметтерін 
корытындылау.

2 Тж
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
84-91
беттерді
оқу. Шот
корреспон
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2.Айналым ведомосын 
Қ¥РУ-

денциясын
құру»
шоттар
бойынша
қалдыктар
ДЫ

аныктау, 
шоттар 
бойынша 
операциял 
арды жазу

Тақырып. 
Бухгалтера ік 
есепшоттарының 
жіктелуі мен жоспары

2 2

2 2 Бухгалтерлік 
есепшоттарының 
жіктелуі мен жоспары. 
Шоттарды жіктеу 
қағидалары
1. Бухгалтерлік 
есепшоттарының 
жіктелуі мен жоспары.
2. Шоттарды жіктеу 
қағидалары

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері»9 
3-95
бетгерді
оқу

23- Шоттарды жіктеу 
қағидалары Дайындау 
процесінің есебі. 
Кәсіпорын мүлкін 
бағапау
1. Шоттарды жіктеу 
қағидалары
2. Дайындау процесінің 
есебі.
3. Кәсіпорын мүлкін 
бағалау

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»9
3-95"
беттерді
оқу

24 Дайындау процесінің 
есебі. Кәсіпорын мүлкін 
бағалау
1. Дайындау процесінің 
есебі.

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова

14



ч

2. Кәсіпорын мүлкін 
бағалау
3. Шоттар
корреспонденциясын
кұру.

н .қ
«Бухгалте
рлік есегі
негіздері»9
5-102
беттерді
оку

25 Өндіріс процесінің есебі. 
Шығындардың есебінің 
байланысы жэне өнімнің 
өзіндік құнының 
калькуляциясы 
1. Өндіріс процесінің 
есебі.
2 .Ш ы ғы н дар ды ң 
есебінің байланысы жэне 
өнімнің езіндік құнының 
калькуляциясы

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері»1 
02-108 бет

26 Өндіріс процесінің есебі. 
Шығындардың есебінің 
байланысы жэне өнімнің 
өзіндік құнының 
калькуляциясы
1. Өндіріс процесінің 
есебі.
2. Шығындардың 
есебінің байланысы және 
өнімнің өзіндік құнының 
калькуляциясын 
анықтау.

2 Тж корреспон
денциясын
К¥РУ-

27 Сату процесінің есебі. 
Шаруашылық 
процесстер және 
кәсіпорын іс-әрекетінің 
нэтижелерін аныктау
1. Сату процесінің есебі.
2. Шаруашылық 
процесстер және 
кэсіпорын іс-әрекетінің 
нэтижелерін анықгау

-

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н .қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
108-111 
беттерді 
оку

28 Сату процесінің есебі. 2 Тж Оразалино
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Шаруашылық 
процесстер жэне 
кәсіпорын іс-әрекетінің 
нэтижелерін анықтау.
1. Сату процесінің есебі.
2. Шаруашылық 
процесстер және 
кәсіпорын іс-эрекетінің 
нэтижелерін
ан ықтау,шоттар
корреспонденциясын
Қ¥РУ-

вЕ.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
108-111 
беттерді 
оқу

29 Шоттардың жіктелуінің 
мағынасы. Шоттардың 
мақсаты мен құрылымы 
бойынша жіктелуі.
1. Шотгардың 
жіктелуінің мағынасы.
2. Шоттардың мақсаты 
мен құрылымы бойынша 
жіктелуі

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
111-127бет

30 Шоттардың жіктелуінің 
мағынасы Шоттардың 
мақсаты мен құрылымы 
бойынша жіктелуі
1. Шоттардың 
жіктелуінің мағынасы '
2. Шоттардың мақсаты 
мен құрылымы бойынша 
жіктелуі, шоттар 
корреспонденциясын 
Қ-ҰРУ

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н.қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
128-130
беттерді
оку

31 Шоттардың
экономикаклық мазмұны^ 
бойынша
жіктелуі.Шоттардың 
баланспен байланысы 
бойынша жіктелуі.
1 .Шоттардың 
экономикаклық мазмұны 
бойынша жіктелуі 
2. Шоттардың баланспен

2 Т Шотгарды
Ң
экономика
клық
мазмұны
бойынша
жіктелуі.
Шотгарды
Ң
баланспен
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байланысы бойынша 
жіктелуі.

байланысы
бойынша
жіктелуі.

32 Шоттардың
экономикаклық мазмүны 
бойынша
жіктелуі.Шотгардың 
баланспен байланысы 
бойынша жіктелуі.
1 .Шоттардың 
экономикаклық мазмұны 
бойынша жіктелуі 
2. Шоттардың баланспен 
байланысы бойынша 
жіктелуі

2 Тж Оразалино
вЕ.Н,
Доспалино
ва Ш.А.,
Қабылова
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 1 
33-153 
беттерді 
оку

Тақырып. Қужатгау 
және түгендеу

8

33 Бухгалтерлік құжаттар, 
жэне олардың есептегі 
рөлі мен маңызы 
1 .Бухгалтерлік кұжаттар 
түсінігі.
2.Бухгалтерлік 
құжаттардың ессптегі 
рөлі мен маңызы

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»1
55-157
беггерді
оқу

34 Құжат айналымы жэне 
құжаггарды сақтау 
1 ..Қүжат айналымы 
2.Құжаттарды сақгау.

2 Тж Сызбалар
К¥РУ:
бағалауды 
ң негізгі 
принципте 
рі. Бағалау 
түрлері.16 
8-172 
беттерді 
оку

35 Түгендеу және оның 
түрлері.
1. Түгендеу туралы 
түсінік
2. Түгендеудің түрлері.

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Н.Қ
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«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»
174-180
беттерді
оқу

36 Түгендеуді рәсімдеу 
жэне оның жүргізілу 
тәртібі.
1. Түгендеуді рәсімдеу.
2. Түгендеуді жүргізіу 
тэртібі

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ваШ.А., 
Қабылова
н.қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»1
80-184
беттерді
оку

Тақырып. 
Бухгалтерлікг есеп 
нысандары және есеп 
тіркегіштері 
(регистрлары)

8

37 Есеп тіркегіштерінің 
түсінігі түрлері мен 
нысандары.
1 .Есеп тіркегіштерінің 
түсінігі
2. Есеп тіркегіштерінің 
түрлері мен нысандары.

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н.қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері» 
186192бет 
терді оку

38 Есеп тіркегіштеріне 
жазбалар жүргізу тэртібі 
мен техникасы.
1. Есеп іркегіштеріне 
жазбалар жүргізу тэртібі 
мен техникасы.
2. Тіркегіштеріндегі есеп 
жазбаларының 
қорытындысы. 
Салыстырылуы мент

2 Т Оразалино
bJ2.H,
Доспалино
ва Ш.А.,
Қабылова
Н.Қ
«Бухгалте 
рлік есеп 
негіздері»1 
92-195
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жинакталуы. беттерді
оку

39 Есеп тіркегіштердіің 
жіктелуі.Есеп 
тіркегіштеріндегі 
қателерді түзету.
1. Есеп тіркегіштердіің 
жіктелуі
2. Есеп тіркегіштеріндегі 
қателерді түзету.

2 Тж Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н.Қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»!
95-197
беттерді
оку

40 Бухгалтерлік есеп 
нысандарының мэні. 
Журнал-ордерлік нысан
1. Бухгалтерлік есеп 
нысандарының мэні
2. Журнал-ордерлік 
нысан.

2 Т Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова
н.қ
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»2
00-205
беттерді
оқу

Тақырып. Қазпқстан 
Республикасында 
бухгалтерлік есепті 
уйымдастыру

2

41 Қазақстан 
Республикасында 
бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру 
1 Қазақстан 
Республикасында 
бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру 
2.Нормативті құқыкдық 
актілер

2 т- Оразалино 
в Е.Н, 
Доспалино 
ва Ш.А., 
Қабылова 
Н-Қ^
«Бухгалте
рлік есеп
негіздері»2
10-217
беттерді
оқу
ҚР
«Бухгалте
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рлік есеп 
және
қаржылық 
есеп беру 
туралы» 
Заңы.

Барлығы: 82 Т -  50 
сағат 
Тж - 
32саға 
т

№ 1 Сабақ жоспары
Сабақтыңтақырыбы: Бухгалтерлік есеп негіздері, бухгаптерлік 

есеп оның мэні жэне маңызы ;
Сабақтың мақсаты: студенттерді шаруашылық есептің пйда болуы 
және бухгалтерлік есептің дамуын жұйелеп оқыту.
Сабақтың түрі: теориялық сабақ /
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдсбиетгер:8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1. Шаруашылық есеп туралы түсіні
2. Шарушылық есептің даму тарихы.
3. Бухгалтерлік есептің дамуы 
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Шаруашылық есеп туралы түсінік.
2. Шарушылықесегітің пайда болу кезеңі .
3. Бухгалтерлік есептің дамуы кезеңі.
Үй тапсырмасы: Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»5-11 беттерді оқу.

№2 Сабақжоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп негіздері, бухгалтерлік 

есеп оның мэні жэне маңызы .
Сабақтың мақсаты: студенттерді шаруашылық есепте 
қолданылатын есеп өліііугіштерін,шаруашылықесептіңтүрлерін 
үйрету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың одісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Шаруашылық есепте қолданылатын есеп өлшугіштердің түрлері.
2. Шаруашылық есептің түрлері
3. Жедел —оперативті есептің аныктамасы
4. Статистикалық есептің аныктамасы
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5. Бцухгалтерлік есептің анықтамасы 
Сабақты бекіту сұрақтары:
1 .Шаруашылық есепте қолданылатын есеп өлшугіштердің түрлері..
2. Шаруашылық есептің түрлері
3. Жедел -оперативті есепке анықтама беру
4. Статистикалық есепке анықтама беру
5. Бухгалтерлік есепке аныктама беру
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 12-21 беттерді оқу

3 Сабақжоспары
Сабақтыц тақырыбы: Бухгалтерлік есеп негіздері, бухгалтерлік 

есеп оның мэні жэне маңызы .
Сабақтың мақсаты: студенттерді есепті нормативті-кұқтық реттеу 
құжаттарымен тангыстыру. Бухгалтерлік есептің негізгі 
қағидаларын үйрету.
Сабақтыц түрі: тәжірибелік 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебисттер: 1
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1 .Есепті нормативті-қүкгық реттеу:
- 1 деңгейлі кұжат 
-2 деңгейлі құжат 
-Здеңгейлі қүжат 
-4 деңгейлі құжат
2.Бухалтерлік есе,птің негізгі қагидалары.
Сабақты бекіту сурақтары:
1 .Есепті нормативті-құқтық реттеу:
- 1 деңгейлі қүжат 
-II деңгейлі қүжат 
-ІІІдеңгейлі құжат 
-ІҮ деңгейлі құжат
2.Бухалтерлік есе,птің негізгі қағидалары.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 33-40 беттерді оқып келу 

№4Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп эдісі жэне пәні. 
Сабақтың мақсаты: студенттерді шаруашылық есепте 
қолданылатын есеп өлшугіштерін,шаруашылық есептің түрлерін 
үйрету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сүрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1. Бухгалтерлік есеп пэнінің мазмұны
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2. Шаруашылық эрекеттері мен процестері.-дайындау, өндіру, сату. 
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Бухгалтерлік есеп пэнінің мазмүны
2. Шаруашылық әрекеттері мен процестерінің түрлерінеи аныктама
3. беру
4. Дайындау процесінің анықтамасы
5. Өндіру процесінің аныктамасы
6. Сату процесінің аныкдамасы
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 33-40 беттерді оқып келу.

№5Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп эдісі жэне пәні 
Сабақтыц мақсаты: студенттерді кэсіпорынның мүлкін қүрамы 
бойынша жіктелун жүйелеп түсіндіруі 
Сабақтың түрі: тәжірибелік 
Сабақтыңәдісі: есеп шығаруды түсіндіру.
Әдебиеттер:»8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Кэсіпорынның мүлкін қүрамы бойынша жіктелуі
2. Кәсіпорынның мүлкін пайдаболу көздері бйынша есеп пэнінің 
мазмұны
Сабақты бекіту сүрақтары
]. Кәсіпорынның мүлкін қүрамы бойынша қапай жіктеледі 
2. Кәсіпорынның мүлкін пайда болу көздері қалай бйынша 
жіктеледі.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 48-50 беттерді оқып келу.

№6 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп әдісі жэне пэні 
Сабақтың мақсаты: студенттерді кэсіпорынның мүлкі жэне оның 
топтастырылуы. Кәсіпорынның мүлкі жэне оның пайда болу көздері 
бойынша орналастыруын үйрету.
Сабақтың түрі: теориялық
Сабақтың одісі: Мүліктерді топтастыру бойынша есептің шығру 
жолдарын үйрету.
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Кәсіпорынның мүлкін қүрамыбойынша орналыстыру
2. Кәсіпорынның мүлкін пайда болу көздері бйынша орналастыру 
Сабақты бекіту сүрақтары:
. Кәсіпорынның мүлкін күрамыбойынша орналыстыру
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2. Кәсіпорынның мулкін пайда болу көздері бйынша орналастыру 
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 40-48 беттерді оқып келу.

№7 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп әдісі жэне пэні.
Сабақтың мақсаты: студенттерді кэсіпорынның құралдарын кұрылу 
көздері бойынша орналастыру тэртібін көрсету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
Сабақты бекіту сұрақтары:
Үй тапсырмасы Құрамы мен орналастырылуы бойынша субъектгің 
құралдарының топтастырылуы бойынша есеп шығару, глоссарий 
құрып келу Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» .

№8 Сабақжоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп эдісі жэне пәні 
Сабақтың мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есеп 
эдістерін,элементтерін үйрету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабаісгың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Бухгалтерлік есеп әдістері туралы жалпы түсінік..
2. Бухгалтерлік есеп әдістернің элементтері:құжаттау, •
3. түгендеу,бағалау, каькуляциялау,баланс,шоттар,екі жакты жазу,
4. есеп беру.
Сабақты бекіту сұрақтары:
1. Бухгалтерлік есеп әдістері туралы жалпы түсінік..
2. Бухгалтерлік есеп әдістерніңэлементтерін ата.
3. Құжаттаудың аныктамасы.
4. Түгендеу аныктамасы.
5. Бағалау аныктамасы.
6. Баланс аныктамасы .
7. Шоттар аныктамасы.
8. Екі жакты жазу аныктамасы.
9. Есеп беру аныктамасы.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 48-50беттерді оқып келу.

№9 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік баланс жэне есеп беру .
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Сабақтың мақсаты: студенттерге бухгалтерлік балансты түсіндіру. 
Сабактың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдсбиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Балансқа жалпы түсінік
2. Баланстың қүрылымы
3. Баланстың бөлімі.
4. Баланстың баптары.
Сабақты бекіту сүрақтары:
Балансқа жалпы түсінік беру
2. Бапанстың қүрылымын көрсету
3. Баланстың бөлімдерін атау.
4. Баланстың баптарын атау.
Уй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 52-57 беттерді оқып келу.

№10 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік баланс жэне есеп беру. 
Сабақтың мақсаты: студенттерді бухгалтерлік баланстың мазмұны 
мен құрылымын үйрету.
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, баланс қүруды үйрету 
Әдебиеттср: 8
Жаца тақырыпты талдау сүрақтары:
I .Бухгалтерлік баланстың мазмұны 
2.Бухгалтерлік баланстың қүрылымы 
Сабақты бскіту сүрақтары:
1. Бухгалтерлік баланстың мазмұны қалай
2. Бухгалтерлік баланстың құрылымы қандай
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 57-60 беттерді оқып келу.

№11 Сабақ жоспары
Сабақтыңтақырыбы: Бухгаптерлік баланс жэне есеп беру . 
Сабақтың мақсаты: студенттерді қаржылық есеп беру түсінігімен, 
нысандары мен түрлерін үйрету .
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиетгер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Қаржылық есеп берудің түсінігі
Қаржылық есеп берудің түрлернбухгалтерлік баланс, ақша 
қаражатының қозғалысы,меншікті кагшталдың өзгеруі,кірістер мен 
шығыстар есебі.
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Сабақты бекіту сүрактары:
Қаржылык есеп берудің аныктамасы.
Қаржылық есеп берудің түрлері: 
бухгалтерлік баланстың анықтамасы 
ақша қаражатының қозғалысының аныктамасы 
меншікті капиталдың өзгерунің аныктамасы, 
кірістер мен шығыстар есебінің анықгамасы.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., ҚабыловаН.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»60-62 беттерді оқып келу.

№12 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік баланс және есеп беру . 
Сабақтың мақсаты: студенттерді шаруашылық операциялардың 
әсерінен төрт типі бойыншабаланстың өзгеруін үйрету .
Сабақтың түрктеориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1. Шаруашылық операциялардың эсерінен баланс қалай өзгереді
2. Типтер бойынша баланстың өзгеруі.
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Шаруашылық операциялардың эсерінен баланс калай өзгереді
2. Типтер бойынша баланстың өзгеруі.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 62-63 беттерді оқып келу.

№13 Сабақ жоспары
Сабақтын тақырыбы: Бухгалтерлік баланс және есеп беру . 
Сабақтың мақсаты: студенттерді шаруашылық операциялардың 
әсерінен баланстың өзгеруінт үйрету .
Сабақтың түрі: тэжірибелік
Сабақтың эдісі: Типтер бойынша есептер шығару.
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Шаруашылық операциялардың эсерінен бапанстың өзгеруіне есептер 
шығару жолдарын көрсету.Төрт типтер бойынша.
Сабақты бекіту сұрақтары:
Типтер бойынша баланс қалай өзгереді.
Үй тапсырмасы Шаруашылық операциялардың эсерінен баланстың 
өзгеруіне есептерт шығару.Оразапинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., 
Қабылова Н.Қ «Бухгаптерлік есеп негіздері» 62-63 беттерді окып 
келу.

№14 Сабақ жоспары
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Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакты 
жазу.

Сабақтың мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есеп шотгарының 
мазмүны мен құрылуын үйрету.
Сабақтың түрі:теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Бухгалтерлік есеп шоттарының мазмүны
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының қүрылуы.
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Бухгаптерлік есеп шоггарының мазмұны қалай
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының құрылымы қалай.
Үй тапсырмасы Шаруашылық операциялардың эсерінен баланстың 
өзгеруне есеп шығару.Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова
H. Қ «Бухгалтерлік есеп негіздері» 65-68 беттерді окып келу.

№15 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакды 

жазу.
Сабақтың мақсаты: студенттерді екіжакты жазу эдісін жүйелей 
түрде үйрету
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Эдебиетгер 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
I. Екіжақты жазу әдісі.
2.Шоттар корреспонденциясы.
Сабақты бекіту сүрақтары:
1 .Екіжақты жазу эдісінің түсінігі..
2.Шоттар корреспонденциясыныңм түсінігі..
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., ҚабыловаН.Қ 
«Бухгалтсрлік есеп негіздері» 68-71 беттерді оқып келу.

№16Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакггы 

жазу .
Сабақтың мақсаты: студентгерді екі жакты жазу әдісібойынша 
шаруашылық операциялардың шоттар корреспонденциясында 
жазуды үйрету.
Сабақтың түрі: тәжірибелік 
Сабақтың әдісі: есеп шығаруды түсіндіру.
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Берілген тапсырмаларды екі жактытжазу әдісі корсету бойынша
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көрсету
Сабақты бекіту сұрақтары:
Шыгарылған есептер бойынша нотежиесін тексеру.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 68-71 беттерді оқып келу .Тапсырмалар 
мен есептер шығару, шот түрлері бойынша қысқаша сипаттама беру.

№17 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары және екі жакты 

жазу .
Сабақтың мақсаты: студенттерді қарапайым және күрделі шоттар 
корреспонденциясын жазуды үйрету.
Сабақтың түрі: тәжірибелік 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрактары:
Қарапайым және күрделі шоттар корреспонденциясы бюойынша 
есептер шығару жолдарын көрсету.
Сабақты бекіту сұрақтары:
Қарапайым және күрделі шоттар корреспонденциясының 
айырмашылығы неде.
Үй тапсырмасы Оразалимов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 33-40 беттерді оқып келу

№18 Сабақжоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакты 

жазу .
Сабақтыц мақсаты: студенттерді жинақгау жэне талдау шоттары 
акйырмашылыгын түсіндіріп үйрету..
Сабақтыңтүрі: теориялық.
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер:
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1 .Жинактау шоттары
2. Талдауі шоттары
3. Субшоттар
Сабақты бекіту сүрактары:
1 .Жинактау шоттарына сипаттама бер 
2.Талдауі шоттарна сипаттама бер 
3 .Субшоттарына сипаттама бер
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 72-76 беттерді оқып келу.

№19 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакты 

жазу.
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Сабақтың мақсаты: студенттерді жинактау жэне талдау шоттары 
арасындағы өзара байланысы, шот ашуды үйрету .
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, есеп шығару жолдарын түсіндіру. 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Жинақтау жэне талдау шоттарына шот ашу .
Сабақты бекіту сұрақтары:
Жинақгау және талдау шоттарына шот ашу жэне соңғы қалдыкты 
аныктау,соңғы балансты құру.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»72-76 беттерді оқып келу, Қарапайым 
жэне күрделі шот корреспонденциясыиа есептер шығару

№20 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакты 

жазу.
Сабақтыц мақсаты: студенттерді ағымдағы бухгалтерлік есеп 
мәліметтерін қорытындылау. Айналым ведомосын қүруды . 
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың эдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыиты талдау сүрақтары:
1. Ағымдағы бухгалтерлік есеп мәліметтерін қорытындылау.
2. Айналым ведомосын құру тэртібі.
Сабақты бекіту сүракргары:
1. Ағымдағы бухгалтерлік есеп мэліметтерін қорытындылау.
2. Айналым ведомосын қүру тәртібі.
Үй таисырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 83-84 беттерді окып келу.

№21 Сабақ жоспары
Сабактың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттары жэне екі жакты

жазу.
1. Ағымдағы бухгалтерлік есеп мәліметтерін қорытындылау.
2. Айналым ведомосын кұру..
Сабақтьщ мақсаты: студенттерді Ағымдағы бухгалтерлік есеп 
мэліметтерін қорытындылау. Айналым ведомосын құруды үйрету . 
Сабақтьщ түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сүрак-жауап, есеп шығаруды түсіндіру.
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Ағымдағы бухгалтерлік есеп мэліметтерін қорытындылау.
2. Айналым ведомосын күру.
Сабақты бекіту сұрақтары:
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1. Ағымдағы бухгалтерлікесеп мэліметтерін қорытындылау.
2.Айналым ведомосын құру.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.К 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 33-40 беттерді оқып келу.

№22 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есеп шотгарының 
жіктелуі мен жоспарын үйрету .
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрактары:
1 .Бухгалтерлік есепшоттарының жіктелуі .
2. Бухгаптерлік есепшоттарының жоспары.
3. Шоттарды жіктеу қағидалары мен жоспары.
Сабақты бекіту сұрақтары:
1. Бухгалтерлік есепшоттарының жіктелуініңтүсінігі .
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының бөлімінің жоспары.
3. Шоттарды жіктеу қағидалары қандай.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 93-95 беттерді оқып келу.

№23 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтыц мақсаты: студенттерді шоттарды жіктеу 
қагидаларын,дайындау процесінің есебін, кэсіпорын мүлкін 
бағалауды үйрету..
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдсбиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1 Шоттарды жіктеу қағидаларының түсінігі.
2. Дайындау процесінің есебн.
3. Кэсіпорын мүлкін бағалау.
Сабақты бекіту сұрақтары:
1 .Шоттарды жіктеу қағидаларының түсінігі
2. Дайындау процесінің есебін,
3. Кәсіпорын мүлкін бағалау.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 93-95 беттерді оқып келу.

№24 Сабақ жоспары
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Сабақтыңтақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарыныд жіктелуі мен 
жоспары .

Сабақтың мақсаты: студенттерді дайындау процесінің есебін, 
кэсіпорынның мүлкін бағалауәдістерін түсіндіру .
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, бухгалтерлік проводка күруды үйрету. 
Әдебиеттер: Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Дайындау процесс есебінің түсінігі.
2.Кэсіпорын мүлкін бағалау әдістерініңтүсінігі..
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Дайындау процесінің есебнің түсінігінің анықтамасы.
2. Кәсіпорын мүлкін бағалаудың түрлері.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 95 -1012беттерді оқып келу.

№25 Сабақ жоспары
Сабақтыцтақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді өндіріс процесінің 
есебін,шығындардың есебінің байланысы жэне өнімнің өзіндік 
құнының калькуляциясын есептеуді үйрету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сүрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары: ] .Өндіріс процесінің есебі.
2 .Шығындардың есебінің байланысы жэне •
3. Өнімнің езіндік құнының калькуляциясы 
Сабақты бекіту сүрақтары:
1 .Өндіріс процесінің есебінің түсінігі.
2.Шығындардың есебінің байланысы қандай.
ЗӨнімнің өзіндік құнының калькуляциясын қалай анықгайды .
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 102-108 беттерді оқып келу.

№26 Сабақ жоспары
Сабақтыц тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді өндіріс процесінің есебін, 
шығындар есебінің байланысын жэне өнімнің өзіндік құнының 
калькуляциясын үйрету .
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сүрақ-жауап, бухгалтерлік проводка қүруды үйрету 
Әдебиеттер: 8

зо



Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
Есеп шығаружолдарын түсіндіру.
1 .Өндіріс процесінің есебін есептеу.
2. Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы .
Сабақты бекіту сүрактары:
1. Өндіріс процесінің есебініңтүсінігіне анықтама 
2Өнімнің өзіндік қүнының калькуляциясын қалай есптейді.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 102-108 беттерді окып келу.

№27 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтьщ мақсаты: студенттерді сату процесінің есебін, 
шаруашылық процесстер жэне кэсіпорын іс-эрекетінің нэтижелерін 
анықтауды үйрету.
Сабақтың түрі: теорияльіқ 
Сабақтыц әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттср: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Сату процесінің есебі.
2.111аруашылық процесстері.
3. Кэсіпорын іс-эрекетінің нэтижелерін аньпүгау 
Сабақты бекіту сұрақтары:
1 .Сату процесінің есебінің түсінігі..
2. Шаруашылық процесстері
3. Кэсіпорын іс-эрекетінің нәтижелерін аныктау.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 108-111 беттерді оқып келу.

№28 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді сату процесінің есебін, 
шаруашылық процесстер жэне кәсіпорын іс-әрекетінің нәтижелерін 
анықтауды үйрету.
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, шоттар корреспонденциясын құру . 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Тақырып бойынша шоттар корреспонденциясын құру.
Сабақты бекіту сүрақтары:
Тақырып бойынша жасалған шоттар корреспонденциясын тексеру.. 
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ
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№29 Сабақ жоспары
Сабақтыңтақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді шоттардың жіктелуінің мағынасы 
мен шоттардың мақсаты мен қүрылымы бойыншажіктелуінүйрету . 
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру
Әдебиеттер: Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Шотгардың жіктелуінің мағынасы
2. Шоттардың мақсаты бойынша жіктелуі.
3. Шоттардың құрылымы бойынша жіктелуі 
Сабақты бекіту сүрактары:
1 .Шоттардың жіктелуінің мағынасы
2. Шоттардың мақсаты бойынша калай жіктеледі.
3. Шоттардың құрылымы бойынша жіктеледі
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 111-121 беттерді оқып келу.

№30 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді шоттардың жіктелуінің мағынасы 
Шоттардың мақсаты мен қүрылымы бойынша жіктелуін үйрету . 
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтыц әдісі: сүрақ-жауап, шоттар корреспонденциясын құру . 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Шоттардың жіктелуінің мағынасы
2. Шоттардың мақсаты бойынша жіктелуі.
3. Шоттардың қүрылымы бойынша жіктелуі 
Сабақты бекіту сүрақтары:
1 .Шоттардың жіктелуінің мағынасы
2. Шоттардың мақсаты бойынша жіктелуі.
3. Шоттардың қүрылымы бойынша жіктелуі
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлікесеп негіздері» 111-121 беттерді оқып келу.

№31 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студенттерді шоттардың экономикаклық
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мазмұны бойынша жіктелуі.Шоттардың баланспен байланысы 
бойынша жіктелуін үйрету.
Сабақтың түрі: теориялык 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Шоттардың экономикаклық мазмүны бойынша жіктелуі.
2. Шоттардың баланспен байланысы бойынша жіктелуі..
Сабақты бекіту сұрактары:
1 .Шоттардың экономикаклық мазмүны бойынша жіктелуі. 
2.Шоттардың баланспен байланысы бойынша жіктелуі..
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»128-130 беттерді оқып келу.

№32 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі мен 

жоспары .
Сабақтың мақсаты: студентгерді шоттардың экономикаклық 
мазмүны бойынша жіктелуі.Шоттардың баланспен байланысы 
бойынша жіктелуін үйрету.
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, шоттар корреспонденциясын қүру . 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1 .Шоттардың экономикаклық мазмұны бойынша жіктелуі. 
2.Шоттардың баланспен байланысы бойынша жіктелуі..
Сабақты бекіту сүрақтары:
1 .Шоттардың экономикаклық мазмүны бойынша жіктелуі. 
2.Шоттардың баланспен байланысы бойынша жіктелуі..
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 133-138 беттерді окып келу.

№33 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Қүжаттау және түгендеу .
Сабақтың мақсаты: студенттерді бухгалтерлік құжаттар, жэне 
олардың есептегі рөлі мен маңызын үйрету .
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрактары:
1 .Бухгалтерлік құжаттардың түсінігі
2. Бухгалтерлік құжаттардың есептегі рөлі мен маңызы..
3. Бухгалтераік құжаттардың маңызы..
Сабақты бекіту сұрақтары:
1 .Бухгалтерлік құжаттардың түсінігі

33



2. Бухгалтерлік кұжаттардың есептегі рөлі мен маңызы..
3. Бухгалтерлік құжаттардың маңызы.

Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 155-157 беттерді оқып келу.

№34 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Құжаттау жэне түгендеу .
Сабақтың мақсаты: студенттерді құжат айналымы және құжаттарды 
қалай сақталуын түсіндіру.
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, құжаттардың сақталуын үйрету. 
Әдебиеттер:8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Қүжат айналымы дегеніміз не 
Құжаттарды сакдаудың түрлері.
Сабақты бекіту сұрақтары:

1 .Құжат айналымы дегеніміз не
2 Қүжаттарды сақгаудың түрлері

Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 162-1628 беттерді оқып келу.

№35 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Құжаттау және түгендеу
Сабақтың максаты: студенттерді түгендеудің және оның түрлсрін
үйрету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұ.рақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Түгендеу эдісінің түсінігі 
2.Түгендеудің түрлері 
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Түгендеудің анықтамасы
2. Түгендеудіңтүрлері ата

Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 174-180 беттерді оқып келу.

№36 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Құжаттау жэне түгендеу .
Сабақтың мақсаты: студентгерді түгендеуді рәсімдеу жэне оның 
жүргізу тэртібі н үйрету .
Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түгендеу кезінде салыстырмалы 

ведомосты қүруды түсіндіру.
Әдебиеттер: 8
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Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Түгендеудің рәсімделуі
2. Түгеендеудің жүргізілу тәртібі 
Сабакты бекіту сұрактары:
1 .Түгендеудің рәсімделуі 
2.Түгеендеудің жүргізілу тәртібі 
Сабақты бекіту сұрақтары:
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 180-184 беттерді оқып келу.

№37 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы Бухгалтерлік есеп нысандары жэне есеп 
тіркегіштері (регистрлары).

Сабақтың мақсаты: студенттердіеЕсеп тіркегіштерінің түсінігін, 
түрлері мен нысандарынүйрету.
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауаіт, түсіндіру
Әдсбиеттер: Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»
Жаңа тақырыпты талдау с.үрақтары:
1 .Есеп тіркегіштерінің түсінігі.
2. Есеп тіркегіштерінің і түрлері.
3 Есеп тіркегіштерінің нысандары.
Сабақты бекіту сұрақтары:
1 .Есеп тіркегіштерінің түсінігі .
2. Есеп тіркегіштерінің і түрлері.
3 Есеп тіркегіштерінің нысандары.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері» 182-196 беттерді оқып келу.

№38 Сабақ жоспары
Сабактың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп нысандары жэне есеп 
тіркегіштері (регистрлары).

Сабақтың мақсаты: студенттерді есеп тіркегіштеріне жазбалар 
жүргізу тэртібі мен техникасын .
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтыц әдісі: су.рақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Есеп тіркегіштеріне жазбалар жүргізу тәртібі мен техникасы.
2. Есеп тіркегіштеріндегі қателерді түзету.
Сабақты бекіту сүрактары:
1 .Есеп тіркегіштеріне жазбалар жүргізу тәртібі мен техникасы.
2.Есеп тіркегіштеріндегі қателерді түзету.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ
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№39 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы .Бухгалтерлік есеп нысандары жэне есеп 

тіркегіштері (регистрлары).
Сабақтың мақсаты: студенттерді есеп тіркегіштердің жіктелуі мен 
есеп тіркегіштеріндегі қателерді түзетуді үйрету.

Сабақтың түрі: тәжірибелік
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, есеп тіркегіштердің жіктелуі мен 
есеп тіркегіштеріндегі қателерді түзетуді үйрету 

Әдебиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:\
1. Есеп тіркегіштердіің жіктелуі
2. Есеп тіркегіштеріндегі қателерді түзету.
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Есел тіркегіштердіің жіктелуі
2. Есел тіркегіштеріндегі қателерді түзету.
Үй тапсырмасы Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»195-197беттерді оқу

«Бухгалтерлік есеп негіздері» 195-207 беттерді оқып келу.

№40 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Бухгалтерлік есеп нысандарының мәні. 
Журнал-ордерлік нысан.
1. Бухгалтерлік есеп нысандарының мәні
2. Журнал-ордерлік нысан.
Сабақтың мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есеп нысандарының 
мэнін және журнал-ордерлік нысандарын толтыруды көрсету. 
Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдсбиеттер: 8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1. Бухгалтерлік есеп нысандарының мэні
2. Журнал-ордерлік нысан 
Сабақты бекіту сүрақтары:

1. Бухгалтерлік есеп нысандарының мәиі
2. Журнал-ордерлік нысан

Үй тапсырмасы. Оразалинов Е.Н, Доспалинова Ш.А., Қабылова Н.Қ 
«Бухгалтерлік есеп негіздері»200-205 беттерді оку

№41 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: ҚР бухгалтерлік есепті үйымдастыру. 
Сабақдың мақсаты: студенттерді ҚР бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыруды үйрету.

36



Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтыц эдісі: сүрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттср: 1,8
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
1 .ҚР бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
2. ҚР «Бухгалтерлік есегт жэне каржылық есеп беру туралы» Заңы.
3. ХҚЕС.ҰҚЕС
Сабақты бекіту сүрақтары:
1 .ҚР бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
2. ҚР «Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру туралы» Заңы.
3. ХҚЕС,¥ҚЕС
Үй тапсырмасы ҚР «Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру 
туралы» Заңы.

Әдебиеттер жоне оқу құралдар
1.28.02.2007ж. № 234 -  III «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі 
туралы»' ҚР -сының Заңы. (кейінгі өзгертулер және толықгырулармен). 
(кейінгі өзгертулер және толыіегырулармен).
2.24.12.1994ж. ҚР Азаматтык кодексі (кейінгі өзгертулер жэне 
толыктырулармен).
3. ҚР-сының «Салықтар жэне бюджетке баска да төлемдер туралы» 
кодексі (кейінгі өзгертулер жэне толыктырулармен).
4. ҚР ҚМ мен 2007ж. 21.06. № 217 бұйырығымен бекітілген . ¥ҚЕС 2013 
жылы өзгертулер енгізілді.
5. ҚР ҚМ 2007ж. 23.05. № 185 бүйырығымен бекітілген бухгалтерлік есеп 
шоттарының жоспары.

Негізгі әдебиеттер
6. В.Л.Назарова «Шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік 
есебі» Алматы.Экономика 2010 ж.
7. К.К.К еулімжаев «Бухгалтерлік есеп принциптері» Алматы. 
Экономика 201 Зж.
8. Н.Қ.Қабылова, Ш.А.Доспалинова, Е.Н.Оразалинова «Бухгалтерлік есеп 
негіздері.» «Фолиант» Астана 2008
9. Қ.К. Кеулімжаев, Н.А.Құдайбергенов «Бухгалтерлік есептеориясы 
жэне негіздері», Алматы, Экономика, 2011 ж.
Ю.Бухгалтерлік есеп негіздері пэнінен есептер жинағыДжолдаспаеваС.Д 
2012ж

Қосымша әдебиетгер
1 .С.Б.Баймуханова «Бухгалтерлік есеп» ИздатМаркет Алматы, 2014г.
2. Ә.Абдиманапов «Бухгалтерлік есеп принциптері жэне қаржылық есеп 
» Алматы 2014ж.
3. К.С. Мадиева «Бухгалтерский учет» Караганда 2007г.
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4 .Қ а р ж ы л ы қ  е се п  п эн ін е  есеп тер  ж инағы . О ку  т эж ір и б е л ік  қ ұрал  Ө м ір б а ев а
З .М . 2 0 1 2ж .

О қ ь п у  қ ұ р ал д ар ы  І.Т е х н и к а л ы қ
о қ ы т у  қ ұ р ал д ар ы (к о м п ы о те р ).
2 .К ар т ал а р ,с ы зб а л ар ,п л ак а тт ар .

Сынақ сүрактары:
1 .Бухгалтсрлік есеп негіздері, бухгалтерлік есеп оның мэні жэне 
мацызы Есептіц құ.рылуы және дамуы.
2. Шаруашылық есепте қолданылатын есеп өлшугіштері. 
Шаруашылық есептің түрлері
3. Есепті нормативті-құктық реттеу
4. Бухгалтерлік ссеп пэнінің мазмұны. Шаруашылық эрекеттері мен 
процсстері.
5. Кэсіпорынның мүлкі жэне оның топтастырылуы
6. Кәсіпорынның құралдарын құрылу көздері бойынша жіктеу
7. Бухгалтерлік есеп эдістері мен пэні
8. Бухгалтерлік баланс туралы жалпы түсінік
9. Бухгалтераік баланстыц мазмұны мен құрылымы 
Ю.Қаржылық есеп беру түсінігі, нысандары мен түрлері
11. Шаруашылық операциялардың әссрінсн балапстың озғеруі
12. Қаржылық есеп беруді қүру
13. Бухгалтерлік есеп шоттарының мазмұны мен құрылуы. 
Бухгалтерлік есептің шот жоспары
М.Екіжақты жазу әдісі.
15. Бухгалтерлік есеп шоттарында операцияларды жазу тэртібі
16. Қарапайым және күрделі шоттар коррсспонденциясы
17. Жинақтау жэне талдау шоттары
18. Жинақтау жэне талдау шоттары арасьшдағы өзара байланысы 
19Ағымдағы бухгалтерлік есегі мэліметтсрін қорытындылау.
20. Айналым ведомосы
21. Жинақтау шоттары бойынша айналым ведомосын кұру
22. алдау шоттары бойынша айналым ведомосын құру.
23. Бухғалтерлік есепшоітарының жіктелуі
24. Дайындау процесінің есебі
25. Өндіріс процесінің есебі
26. Сату процесінің есебі
27. Шоттардың мақсаты жэне қүрыдьімы бойынша жіктелуі.
28. Шоттардың баланспен байланысы бойынша жіктслуі.
29. Багалаудың негізгі принциптері жэне оныңтүрлсрі
30. Кәсіпорын мүлкін бағалау
31 .Бағалау жэне калькуляциялау шаруашылық процссстердің есебі
32. Калькуляция жэне оныңтүрлері
33. Шаруашылық процесстер жэне кэсіпорын іс-эрскетініц 
нэтижелерін аныктау
34. Шығындардың есебінің байланысы жэне өнімнің өзіндік қү.нының 
калькуляциясы
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35. Бухгалтерлік қүжаттар,
36. Бухгалтерлік қүжаттардың есептегі рөлі мен маңызы
37. Қүжаттың деректемелері жэне жіктслуі
38. Қүжат айналымы.
39. Қүжаттарды сакгау
40. Түгсндсу жәнс оиыц түрлсрі
41 .Түгсндеу жүргізу тәртібі меи рісәмделуі
42. Түгендсу нэтижесін аныкдау жэне оларды реттеу
43. Ессп тіркегіштерініңтүсінігі ,түрлері мен нысандары
44. Есеп тіркегіштерінс жазбалар жүргізу тэртібі мен техникасы.
45. Есеп тіркегіштеріндегі қателерді түзету.
46. Бухгалтерлік есеп нысандарының мәні.
47. Журнал-ордерлік нысан.
48. Бухгалтерлік есептің ықшамдалған нысаны
49. Бухгалтерлік есептіц автоматтандырылган нысаны
50. ҚР бухгалтерлік есепті үйымдастыру

Бақылыау жүмысы

Есепті шығаруда талап етіледі:

1. Бсрілгсн бухгалтерлік сссп бойьшша ай басына бухгалтерлік баланс
қүру;

2. Кестеде көрсетілген формамсн сссп шартында берілген операциялар 
бойынша коррсспонденттік шоттарды корсетіціз:

Рет№ Шаруашылық
операциялардьщ
мазмүны

Шот
дебеті

Шот
кредиті

Сома

3. Синтетикалық шоттардың схемасын ашу, оларға ай басына 
қалдыкты жазып, корреспонденттік шоттар негізінде синтетикалық 
есеп шоты схемасында жазбаларды жүргізу;

4. Синтетикалық шоттар бойынша айналымды есептеу жэне ай 
соңына қалдыкты шығару;

5. Синтетикалық есеп шоттары бойынша айналым ведомосін қүру;

Шот № Ай басына қалдық Ай ішіне қалдық Ай соңына қалдық
дебет 1 кредит дебет | кредит дебет | кредит

6. Бухгалтерлік есеп негізінде келесі айдың басына бухгалтерлік баланс
күру.

Есептің берілгеніне қарай шот бойынша айдың бірінші күніне келесі 
қалдыкдар бар (тенге):

1. Кәсіпорын кассасындагы акша каражаты 9900 тг.
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2. Іс сапар бойынша берешек 200 тг.
3. Ағымдық шоттагы ақша қаражаты 182000 тг.
4. Корпорациялық табыс салыгы бойынша берешск I ыи і

тг.
5. Тауарлар 93400 тг.
6. Өзге кредиторлық берешек 255 тг.
7. Ыдыс 4800 тг.
8. Жаргылық капитал 22300 тг.
9. Қысқа мерзімді бапктік бсрсшск 46390 тг.
10. Жеткізупйлсргс берешек 106600 11 

П.Еңбекақы бойыншабсрсшск 94565 п 
12. Нсгізгі қүралдяр 154160 11 

ІЗ.Отын 1050 тг.
14. Резервтік капитал 173800 и

1. Бухгалтсрлік СССП ИІОТІ,1НЛ:і то р і . н и м  ......  nil .............нні|н .. ...............

операциялары:

Рет№ ІІІаруашылық операция'іар.іыіі ІІІПІ М<Гм 1 1 fflof ( ими
мазмуиы »• і >• ни 11

2. Кассата қоллаііылмаган гп-и 
беретін сома іүс-і і

)(Ю

3. Агымдык башпік іііопнн 
коммуиалдық қызмічм- акімм 
аударылды

)\S

4. Агымдық бшіктік іиотіпіі 
корморацпялі.ік пібі.іс салмім 
аударылды

І6ІЮ

5. Жабдыюаушылпрдпм mi.ni 
түсті

/00

6. Банк қцрыіы (чсбінпі 
жабдықтаушылар кары іы

ИИНННІ

отелді
7. Жабдықтаушылардан түсгі: 

а) жабдықтар 46000
б) тауарлар
в) ыдыс

96000
2700

8. Агымдық банктік шоттаіі
кассага ақша қаражаты түсті: 
а) еңбекақы төлеу үшін 90000
б) іс сапар шыгындар үшін 20000

9. Кассадан ецбекақы берілді 00000
10. Кассадан іс сапар 

шыгындарына бсрілді
20000

Барлыгы:
Ьіі / j r40


