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Пәнге мінездеме
Осы оку жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының білім жэне 

ғылым министрлігінің 2015 жылғы 15 шілдедегі №384 бұйрығы негізінде 
(өзгерістер мен толыктырулар 2016жылдың 22 кантарында №72бүйрығымен ) 
кұрастырылған

0518000 2 «Бухгалтер» мамандығына әзірленді.
Оку жұмыс бағдарламасы «Есеп жэне аудит» пэнінің мазмұнын іске 

асыруға арналған жэне жұмыс оку жұмыс бағдарламасын әзірлеуге негіз болып 
табылады.

Жалпы көлемі 2 курс сағаттары бойынша -  48 сағат, оның ішінде: 
теориялық сабактар- 48ағат.

Оку жұмыс бағдарламасы «1 :С Бухгалтерия бағдарламасы бойынша 
бухгалтерлік есепті автоматгандыру» пэнін оқытуда «Бухгалтерлік есеп», 
«Кэсіпорын экономикасы мен каржысы», «Банк ісі», «Банктегі есеп» 
пәндерімен байланысты болуы қажет.

Материалдарды окытуда 1C: Бухгалтерия кэсіпорындағы бухгалтерлік 
есептің кез келген бөлімі үшін колданылатынын ескеруіміз кажет.

1C: Бухгалтерия көмегімен бірнеше кэсіпорынның есебін бір 
компьютерде отырып-ак жүзеге асыруға болады.

Такырыптардың атаулары мазмүны жэне уакыты циклдык комиссиямен 
белгіленеді және күнтізбелік такырыптық жоспарға кіргізіледі.

Бөлімдер мен тақырыптар атаулары оқыту үшін міндетгі болады жэне 
қысқартылып өзгертілмейді.

Оқу жүмыс бағдарламасын жүзеге асыру барысында дидактикалык жэне 
көрнекті қүралдарды колдану ұсынылады: плакаттар, оқу бейнефильмдер, оку 
жэне оқу-әдістемелік кұрапдар.

Оку жұмыс бағдарламасы білім берушінің оку үрдісін белсенді етудің 
жэне білім алушылармен сабактан тыс жұмыс жасаудың әр түрлі әдістерін 
қолдануды: оқытудың техникалық қүралдарын, компьтерлер мен көрнекі 
құралдарды пайдалануды қарастырады.

Тәжірибелік және дәрістік сабактарды тиісінше деңгейде өткізу үшін 
кабинеттер нүсқаулык жэне оқу тәжірибелік материалдарымен, оку қүралдары 
жэне құжаттардың бланкілерімен қамтамасыз етілуі керек.

Пэн бойынша сабакты жүргізу нысаны окытушымен окытудың 
дидактикалык максаты жэне пәннің мазмұнына байланысты тандалады.

Пререквизитгері: «Экономика негіздері», «Бухгалтерлік есеп негіздері», 
«Салық жэне салық сапу», «Бюджет жэне бюджет жүйесі», «Қаржылық есеп»

Постреквизиттері: Кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті автоматты 
түрде ұйымдастыру.

Білім алушылар төменгідей күзыреттерді меңгеруі қажет: ҚҚ,БҚ
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Базалық қүзыреттері:
БҚ 4. Рефлексия жэне өзін-өзі бағалауды, қызметін бағалау мен оның 

нэтижелерін іске асыру;
БҚ 5.Сәл жоғарырақ біліктілікті мамандар жетекшілігімен жұмыстарды 

орындау;
БҚ 6. Қазіргі заман ақпараттық-коммуникациялык технологиялар мен 

логикалық операцияларды қолдана отырып, өңдеу;
БҚ 8. Өмір бойы өзінің білімін жаңартып отыру;
БҚ 9. Әр түрлі жағдайларда мәселелерді аныктай алу, оларды талдай алу, 

жауапты шешім қабылдау, өз шешімінің салдарын байқау;
БҚ 10. Қиын-қыстау кезіндегі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау;
Кәсіптік күзыреттер:
КҚ 1 Қаржы тэртібін сақгауға, салық жэне өзге де міндетгі төлемдерді 

уақытында төлеуге бағытгалған іс-шараларды әзірлеуге қатысу;
КҚ 2 Бухгалтерлік баланс, өнім, пайда өндіруге кеткен қаражаттың кіріс 

жэне шығындар есебін жасау үшін деректер жинау ;
КҚ 3 Ұйымның каржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік, 

статистикалық, салықтық есептеулерін белгіленген уақытында жасау ;
КҚ 4 Ұйымның бюджетгік жоспарын құру, капиталдық салымдардың 

тиімділігін талдау, қаражатты пайдалануды бакылау ;
КҚ 5 Бухгалтерлік есептің бөлімдері бойынша құжат айналымын 

ұйымдастыра алу, бастапқы есептік кұжаттарды толтыра білу жэне 
бухгалтера і к есепке алудың есебінде негізгі құралдардың, тауардык- 
материалдық құндылыктар, ақшалай қаражат айналымдары, ұйымдармен, 
бюджетпен, физикалық түлғалармен есеп айырысу, шет ел валютасы 
операциясымен байланысты істерді көрсете білу;

КҚ 6 Есеп жүргізе алу жэне өндіріс пен айналым есеп айырысуларын, 
шығындар сметасын қүрай білу, қаржы-шаруашылық кызмет нэтижелері 
өнімдерін (жұмыс, қызмет) іске асыру есебін жүргізу алу;

КҚ 7 Өнімнің өзіндік құнының (жүмыс, қызмет) есеп беру калкуляциясын 
күра білу;

Білімдер:
біледі:

- бағдарламанын мақсатын жэне мүмкіндіктерін, бағдарламада жұмыс аткару 
жүйесін

меңгереді:
- бағдарламада кұжатгарды, есептерді құру

Білімді бағалау саясаты мен тәртібі

Пән бойынша корытынды баға аралық аттестациялау (сынақ жэне 
емтихан) бойынша аныктапады:

1. Пэн бойынша аралық аттестациялау тэртібінде сынак пен емтихан 
өткізілетін болса, қорытынды баға аралык аттестациялаудың корытынды орта 
балы негізінде қойылады.
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2. Пэн бойынша аралық аттестациялау тәртібінде сынак өткізілетін болса, 
сынакта алған баға қорытынды баға болып табылады.

3. Қосымша сабақ кестесі ЩЦ)К хабарламасында жэне колледж 
сайтында орналастырылады.

4. Аралық бақылауға кірмейтін, пэн бойынша қорытынды бағалар, 
оқытушылар курс аяқталғанда сабақ үлгерімінің ағымдагы бақылаудың орта 
балл негізінде қойылады.

Білімді багалау өлшемдері
Білім алушыларды бағалау бес балдық жүйеде жүргізіледі: (5 «үздік», 4- 

«жақсы», 3-«қанағаттанарлық», 2-«қанағаттанарлықсыз»):
«5» («үздік») - егер білім алушы барлық бағдарламалық материалдарды 

терең меңгеріп, толық, сауатты, дэйекті жэне логикаға сәйкес оны баяндап, 
тапсырманың түрін өзгерту барысында дүрыс жауап берсе, қойылған 
мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 
қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикапык жұмыстарды 
орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 
материалды өздігінен жинактап қорытып баяндай алса;

«4» («жақсы») - егер білім алушы бағдарламалық материалды жақсы біліп, 
оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалга жауап бергенде елеулі дэлелсіздіктерді 
жібермей, теориялык ережелерді дұрыс пайдапанып, практикалық міндетгерді 
орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса;

«3» («қанағаттанарлық») - егер білім алушы тек қана негізгі материалды 
меңгеріп, бірак кейбір нактылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дүрыстау емес 
түжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау жэне 
практикалық тапсырманы орындау барысында киындык көрсе;

«2» («қанағатганарлықсыз») - егер білім алушы бағдарламалык 
материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі кателерді жіберіп, 
практикалық жүмыстарды киындыкпен орындаса.

Оқытушы емтихан бағасын кою барысында осы өлшемдерді 
(критерийлерді) басшьшыкка алады.

Емтиханды (сынакты) қайта тапсыру тәртібі
«Қанағаттанарлықсыз» (сынақтапмаған) баға апган жағдайда емтиханды 

(сынақгы) бір ғана пән бойынша бір рет қана қайта тапсыруға мүмкіндік 
беріледі.

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

Курс саясаты:
1. Аудиториялық сабақтарга міндетті түрде катысу жэне теориялык, 

практикалық (зертханалық, семинар) сабақтарды талқылауға белсенді қатысу.
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2. Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге жэне 
семинар сабакхарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, эр 
семестрдің 7, 14 аптасында тестілеу түрінде өткізілетін аральщ бақылау, 
корытынды бақылау).

3. Орынды себептерге байланысты (медициналық анықтама, бөлім 
меңгерушісінің рұксаты бойынша) қатыспаған сабактарға дайындалып, толық 
көлемде ЖОБ сәйкес жауап беру.

4. Студент оқу тэртібін сақгауга, сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп 
қоюға, сабаққа кешікпеуге жэне сабаққа іскери киімде келуге тиісті.

«Автоматтандырылған 1C Бухгалтерия багдарламасы» пәнінен жүмыс 
оқу багдарламасы
Кесте 1 -  Оқу уакытын белу______ _________ _________ __________ _______
ку
рс

Барлы
ғы

Теориялык
сабак

Зертхан
алық
сабақ

Тэжірибе 
лік сабак

Курстық
жұмыс

Бақылау
жұмысы,
/сынак

Сынақ

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с

2 48 48 .
сын
ақ

Кесте 2 - Оқу жүмыс бағдарламасының қолданылуы
Оқу жылы Топтар
2018-2019 Бух - РП - 21қ

Кесте -3. Пәннің мазмуны жэне тақырыптық жоспары

Р/
н

/п

Күндізгі оқыту нысаны кезіндегі оқу уақытының саны (сагат)

Тақырыптар мен 
бөлімдер атауы

Бе
кі

ті
лг

ен
 д

ең
ге

й

Ж
оғ

ар
ы

 д
ең

ге
й

Орта буын маманы

1
О

U
•2UV
*  S3Ю К

ал
пы

 о
рт

а 
бі

лі
м

2 3 4 5 6

1
ІТақырып.
Багдарламаның 
мақсаты және жалпы 
кұрылымы. 1C 
бағдарламасынын

10
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мүмкіндіктері

2
2Тақырып. ¥йым 
туралы ақпаратты 
енгізу. Бастапқы 
калдықтарды енгізу.

8

3
ЗТақырып. 1C:
Кэсіпорын жүйесінің 
журналдары.

22

4
4Тақырып.
Шаруашылык 
қызметті талдау. 
Бухгалтерлік есептің 
сәйкес бөлімдерін 
автоматтандыру

8

Барлығы: 48

Кесте 4 Календарлык-тақырыптық жоспар

№ Бөлімдер мен 
тақырып атаулары Күні Сағат

саны

Сабактың 
теориялық (Т), 
тәжірибелік 
(Тж)Зертханал 
ык (3)

Үй тапсырмасы

ІТақырып. 
Бағдарламаның 
мақсаты және 
жалпы қүрылымы. 
1C
бағдарламасынын
мүмкіндіктері.

10

1

1.1 Бухгалтерлік есеп 
бағдарламасы қандай 
мағынаны береді?
1.2 .Бухгалтер 
мамандығы кандай 
сипаттамаларды 
қарастырады?

2

Т
Бағдарламамен 
анысу, 1С :Кәсіпорын 
13-20бет. 
1С:Предприятия 
Москва 2011ж

2

1.3 .Бағдарламаның 
жеткізу нұсқаулары 
1.4.Бағдарламаның 
мүмкіндіктері

2

Т

Оку 7-13, Тен Т.Л. 
«1C бухгалтерия»

3 1.5. Негізгі жүйенің 
сипаттамасы. 2 т Мәліметтерді 

еңгізуді үйрену.



\

1.6. Аныктағыш.
1.7. ¥йымдастыруды 
еңгізу мәліметі

4

1,8«Константа»
дегеніміз
1.9.«Субконто»
дегеніміз
І.Ю.типтік
операция»
мінездемесі
1.11. Анықгағыш
1.12. Бағдарламамен 
жұмыс істегенде 
қандай мэліметтерді 
еңгізеді

2

Т

5

1.13.«Константа»
дегеніміз не?
1.14..«Субконто»
дегеніміз не?
1.15-типтік
операция»
мінездемесі?
1.16. Аныкгағыш
1.17. Бағдарламамен 
жұмыс істегенде 
кандай мәліметтерді 
еңгізеді?

2

Т

Оку 139-143, Тен 
Т.Л.
«1С:Бухгалтерия».

2Тақырып. Ұйым 
туралы ақпаратты 
енгізу. Бастапқы 
қалдықтарды 
енгізу.

8

6

2.1. Қолмен 
атқарылатын есепті 
еңгізу
2.2. Үлгілік 
операцияларды 
қолдану
2.3 .Құжаттармен 
жұмыс.
2.4. Жазбалардың 
қалдығын еңгізу
2.5. Құжаттарды

2

Т

Тақырыпты оқу: 
Есепті жүргізу 
тәсілі.

8



еңгізу

7

2.6. Қолмен 
атқарылатын есепті 
еңгізу
2.7. Үлгілік 
операцияларды 
қолдану
2.8 .Құжаттармен 
жұмыс

2

Т

Қайталау.

8

2.9. «Номенклатура» 
аныктағышымен 
қатар кай
анықтағышты қатар 
толтырамыз.
2.10. «Қызмет» 
дегенімі з не?
2.11. Қай операцияда 
ҚҚС есептеледі?
2.12. Қай операцияда 
ҚҚс кабылдаимыз?
2.13. ҚҚс қабылдау 
керек пе?

2

Т

Тақырыпты оқу: 
ТМҚ есебі.

9

2.14. Номенклатура» 
анықтағышымен 
қатар кай
анықтағышты қатар 
толтырамыз.
2.15. Қызмет» 
дегенімі з не
2.16. Қай операцияда 
ҚҚС есептеледі
2.17. Қай операцияда
2.18. ҚҚс 
кабылдаймыз
2.19. ҚҚс қабылдау 
керек пе

2

Т

ТМҚ ны қайталау. 
Тәртіптерін жатгау.

ЗТақырып.ІС:
Кәсіпорын 22

9
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жүйесінің
журналдары.

10

З.І.Негізгі қаражат.
Түсуі,есепке
алынуы,қайта
бағалау,инвентаризац
ия.
3.2 .Материалдык 
емес активтер.

2

Т

Тақырыпты оқу: 
МЕА есебі.

11

3.3. Түсуі, колма-қол 
ақша қаражат 
шығысы.
3.4. Түсуі, қолма-қол 
ақшасыз 
қаражаттарын 
есептен шығару.
3.5. Жауапты 
түлғалармен есеп 
айырысу.

2

Т

Материалдык емес 
активтерді қайталау.

12

3.6. НҚ қүжаттары.
3.7. Түсуі,есепке 
алынуы.
3.8. Қайта бағалау, 
инвентаризация.
3.9. Материалдық 
емес активтер

2

т

Тақырыпты оқу: 
Ақша қаражаты 
бойынша есеп 
айырысу.

13

ЗЛО.Шыгыс кассасы 
З.П.Кіріс, шығыс 
кассасы
3.12. Кешкі кас
3.13. Сыртқа шығатын 
касса

2

т

Ақша қаражаты 
бойынша қүжаттар 
толтыру.

14

13.14.¥йым
қаржысының
түсінігі?
3.15. Коммерциялық 

емес кызмет 
жүргізуші ұйымдар
3.16. Коммерциялық 

және Коммерциялық 
емес ұйымдар

2

т

Акша каражаттарын 
қайтапау.

10
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3.17. Төлем 
тапсырмасы;
3.18. Төлем талабы- 
тапсырмасы;
3.19. инкассалық 
үкім;
чек;
вексель.

2

Т

Қайталау конспетіні

16

3.20.Импорт.
3.21 Жабдықгаушыға 
қайтару.
3.22. Сатып 
апушыларға қайтару.
3.23. Импорт 
бойынша қай 
операция 
қолданылады
3.24. Қайтару 
операциясы қай 
құжатпен 
толтырылады

2

Т

Тақырыпты оқу: 
Тауар есебі.Импорт. 
Жабдықгаушыға 
қайтару.

17

3.25 .Жабдықтаушы 
кім
3.26. Ақшаның 
атқаратын қызметтері
3.27. Тауар мен ақша 
айырмашылығы.

2 т
Мысалдар келтіру. 
Тест сұрактарын 
құру.

18

3.28. Тауарлар жэне 
қызмет көрсетулер 
эдістері
3.29. Тауарлар жэне 
қызмет көрсетулер 
сарабының қолдану 
саласын қағидалары 
мен негіздемелерін 
анықтау
тауарлар жэне 
қызмет көрсетулер 
сарабын 
ұйымдастыру.
3.30. Тауарлар жэне

2 т Тауар есебін 
қайталау.

11
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қызмет көрсетулердің 
қауіпсіздігі

19

З.ЗО.Өзіндік құнды 
есептеу тәсілдерін 
баптау.
3.31 .Шоттарды жабу 
үшін бөлімшелер 
тэртібін бекіту.
3.33. Өнімнің 
(қызмет) өзіндік 
құнына
жалпыөндірістік 
үстеме шығындарды 
үлестіру.
3.34. Есептік бағалар 
бойынша дайын 
өнімді есептеу 
ерекшеліктері.

2

Т

Тақырыпты оку: 
Өндіріс есебі.

20

3.35. ТМҚ келіп 
түсуі, өндірісте 
пйдаланылатын жэне 
серіктес
кэсіпорындардың 
өндіріске қатысты 
қызметі;
3.36. ТМҚ өндіріске 
босатьшуы толтыру.

2

Т

Компьютерде 
құжаттар толтыру.

4тақырып.Шаруаш 
ылық қызметті 
талдау.
Бухгалтерлік 
есептің сәйкес 
бөлімдерін 
автоматтандыру

8

21

4.1 .Еңбекақы 
бойынша күжаттар 
есебі. 4.2.Өндірістік 
күнтізбе.
4.3. Еңбекақыны 
есептеу.
4.4. Еңбекақы есебін 
ұстау

2

т
Лекция жинакдарын 
қайталау. Тест 
сүрақгарын құру. 
Шаруашылық 
қызмет түрлерін 
жіктеп келу.

12



22

4.5. Мерзімді жэне 
кесімді еңбекақы.
4.6. Сыйлықгар мен 
сыйақылар.
4.7. Үстеме 
сыйлыктар

2

Т

Лекция жинактарын 
қайталау. Тест 
сүрактарын құру.

23

4.8. Еңбекақы 
мөлшерлемесі 
түсінігі
4.9. ҚР еңбекақы 
туралы заңы

2

Т Оку 144-157, Тен 
Т.Л.
«1С бухгалтерия» 
Еңбекақыны есептеу 
жэне ұстау тэртібі.

24

4.10. Еңбекақыны 
есептеу бойынша 
құжаттар.
4.11. Өндірістік 
күнтізбе.
4.12. Еңбекақыны 
есептеу.Кезекті 
демалыс уақыты мен 
ауру парактарын 
төлеу. Үсталынатын 
сомалар.

2 т

Барлығы: Теориялық - 48

№ 1 САБАҚ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы Бағдарламаның мақсаты жэне жалпы кұрылымы. 1C 
бағдарламасынын мүмкіндіктері.
Сабақгың мақсаты: Студенттерді 1C бағдарламасымен таныстыру 1C 
автоматтандырылған бағдарламаның экономикадағы рөлімен таныстыру, оның 
атқаратын қызметтерімен таныстыру.
Сабақ түрі дәрістік 
Сабақтың әдістері дэстурлі 
Әдебиеттер:
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары 
1 Бухгаптерлік есеп бағдарламасы қандай мағынаны береді?
2.Бухгалтер мамандығы қандай сипатгамаларды қарастырады?
Сабақты бекіту сүрактары
Үй тапсырмасы Бағдарламамен анысу,1С:Кэсіпорын 
13-20бет. 1С:Предприятия Москва 2011ж

№ 2 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: Бағдарламаның мақсаты және жалпы кұрылымы. 1C 
бағдарламасынын мүмкіндіктері.

13
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Сабақтың мақсаты: Бағдарламаның жеткізу нұскаулары жэне 
мүмкіндіктері.
Сабактың әдісі: түсіндіріп-бейнелеу 
Әдебиеттер: 1,3,4
Жаңа тақырыпты талдау сурақтары:

- Бағдарламаның жеткізу нұсқаулары
- Бағдарламаның мүмкіндіктері 

Сабақты бекітгу сурақтары:
1. Болашак бухгалтер үшін бүл пэн керек пе:?
2. 1С:Кәсіпорын қүрылымы?
3. 1C бухгалтерия жүйесінде не бар?
4. Багдарламаның мүмкіндіктерін ата?
5. 1С:Бухгалтерия 8 Казахстана үшін?

Үй тапсырмасы: Оку 7-13, Тен Т.Л. «1С:Бухгалтерия»

№ 3 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: Бағдарламаның мақсаты және жалпы күрылымы. 1C 
бағдарламасынын мүмкіндіктері..
Сабақтың мақсаты: Типтік конфигурацияны қалыпқа келтіруді,
үйымдастыруды еңгізу мәліметін, анықгағышты, негізгі жүйенің сипаттамасын 
айту, пэннің қажеттілігін, оның дамуын түсіндіру;
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: дәстүрлі 
Әдебиеттер: -
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .Негізгі жүйенің сипаттамасы.
2. Аныюгагыш.
3. Үйымдастыруды еңгізу мэліметі.
Сабақты бекіту сүрақтары:
Мекеменің мэліметін толтыру не үшін керек 
Аныктағыш не үшін керек?
Аныктағыш қандай болады 
Контрагент деген кимдер?
Үй тапсырмасы: Мәліметтерді еңгізуді үйрену.

№ 4 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: Бағдарламаның мақсаты және жалпы кұрылымы. 1C 
бағдарламасынын мүмкіндіктері..
Сабақтың мақсаты: Мекеменің саясат есебінің түрлерін, талдамалық есеп 
туралы айту. пэннің қажеттілігін, оның дамуын түсіндіру;
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сүрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5

14



Жана такырыпты талдау сурақтары:
1 .«Константа» дегеніміз не?

2. «Субконто» дегеніміз не?
3. «типовые операции» мінездемесі?
4. Аныктагыш
5. Бағдарламамен жұмыс істегенде қандай мэліметтерді еңгізеді?
Сабақтьі бекіту сүрақтары:
Саясат есебінің қандай түрлерін толтырдың?
Саясат есебін еңгізу не үшін керек?
Талдамалы есеп дегеніміз?
Конфигурацияда саясат есебінің түрлері.
Саясат есебі жұмыскерлер бойынша қандай қызмет каралған?
Саясат есебі (бухгалтерлік есеп
Үй тапсырмасы: Тен Т.Л. «1С:Бухгалтерия» 139-143 бет оқу.

№ 5 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: Бағдарламаның максаты жэне жалпы кұрылымы. 1C 
бағдарламасынын мүмкіндіктері..
Сабақтың мақсаты: Мекеменің саясат есебінің түрлерін, тапдамалык есеп 
турапы айту. пәннің кажетгілігін, оның дамуын түсіндіру;
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1 .«Константа» дегеніміз не?

2. «Субконто» дегеніміз не?
3. «типтік операция» мінездемесі?
4. Аныктағыш
5. Бағдарламамен жұмыс істегенде қандай мәліметтерді еңгізеді?
Сабақты бекіту сүрақтары:
Саясат есебінің қандай түрлерін толтырдың?
Саясат есебін еңгізу не үшін керек?
Талдамалы есеп дегеніміз?
Конфигурацияда саясат есебінің түрлері.
Саясат есебі жүмыскерлер бойынша қандай қызмет қарапған?
Саясат есебі (бухгалтерлік есеп
Үй тапсырмасы: Оку 139-143, Тен Т.Л. «1С:Бухгалтерия 

№ 6 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтыц тақырыбы: ¥йым туралы ақпаратты енгізу. Бастапқы қалдықтарды 
енгізу
Сабақтын мақсаты Еңбекақы есебі жэне кадрлік есеп туралы мәліметтерді 
айту,жүмыскерлерді калай жүмысқа қабылдау керектігін, жүмыстан



ауыстьЛРУДы> жұмыстан шығаруды көрсету, кадрлік есепті есепке алуды 
түсінді РУ
Сабак ТҮР': теориялық сабақ 
Сабак^ь'Ч әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа ^ акырыпты талдау сұрақтары:
- Қолме^н аткарылатын есепті еңгізу
- Үлгілік операцияларды қолдану
- Құжагтдрмен жұмыс.
- Жазбалардың қалдығын еңгізу
- Құжаттарды еңгізу 
Сабақгы бекіту сұрақтары:

1. Қііндай алғашқы калдықтарды еңгізуді қарадық?
2. К^й жазба сизге ынғайлы жэне қолайлы?
3. Қ#й кұжатпен еңбекақынын қалдығы есептеледі?
4. қ#й  құжатпен НК қалдығы еңгізіледі?
5. Қолмен атқарылатын есепті еңгізу
6. үуігілік операцияларды қолдану.
7. ҚүРкаттарды еңгізу, өшіру, өткізу.

Үй тапсырмасы: Тақырыпты оқу: Есепті жүргізу тәсілі.

№ 7 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
СабақтьШ тақырыбы: Үйым туралы ақпаратты енгізу. Бастапқы қалдыктарды 
енгізу.
СабақтьіН мақсатькАлган білімді студенттердің талқылай, талдай, жүйелей
білуі, такырып бойынша білімді жетілдіру, қоғамда бұл ғылымды қолданудағы
жетістікгерге карай ой пікірлерін дамыту
Сабақ турй тэжірибелік сабак
Сабактьін әдісі: дэстүрлі, есеп шығару
ӘдебиетГер: 5
Түсіндірідген материалды алғашқы тексеру 
Тәжіриб^лік тапсырмалар:
- Қолмен атқарылатын есепті еңгізу
- Үлгілік операцияларды қолдану
- Құжаттзрмен жұмыс.
Сабақты бекіту сүрақтары:
- Жазбалардың қапдығын еңгізу
- Құжаттарды еңгізу
Үй тапсьірмасы: Қайталау.

№ 8 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
СабақтыН тақырыбы: Үйым туралы ақпаратты енгізу. Бастапқы калдықтарды 
енгізу



Сабактың мақсаты : «Номенклатура» туралы басты мәліметтерді еңгізуді 
айту,конфигурацияда қосылған құн сапық есебі, тауарлы материалдық 
кұндылыктар есебін түсіндіру;
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиетгер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:

1. «Номенклатура» аныктағышымен катар кай аныкхағышты қатар 
толтырамыз.

2. «Қызмет» дегенімі з не?
3. Қай операцияда ҚҚС есептеледі?
4. Қай операцияда ҚҚс қабылдаимыз?
5. ҚҚс қабылдау керек пе?

Сабақты бекіту сүрақтары:
1. ҚҚс қабылдау керек пе?

Үй тапсырмасы: Тақырыпты оқу: ТМҚ есебі.

№ 9 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: Ұйым туралы акпаратты енгізу. Бастапқы қапдыктарды 
енгізу.
Сабақтың мақсаты : «Номенклатура» туралы басты мәліметтерді еңгізуді 
айту,конфигурацияда косылған құн салык есебі, тауарлы материапдық 
кұндылыктар есебін түсіндіру;
Сабақ түрі: теориялық сабак 
Сабақтың әдісі: сүрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жака тақырыпты талдау сүрақтары:

«Номенклатура» аныктағышымен қатар кай аныктагышты катар 
толтырамыз.
Қызмет» дегенімі з не?
Қай операцияда ҚҚС есептеледі?
Қай операцияда ҚҚс қабылдаимыз?

ҚҚс кабылдау керек пе?
Сабақты бекіту сүрақтары:
ҚҚс қабылдау керек пе?
Үй тапсырмасы ТМҚ ны қайталау. Тәртіптерін жатгау.

№ 10 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары..
Сабақтың мақсаты: Материалдық емес активтердің негізгі есеп қаражатын
есепке алуды, есептен калай шығарылатыньщ, түсімдер туралы мэлімет айту, 
көрсету, түсіндіру.
Сабақ түрі: теориялык сабак
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Сабақтың әдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Негізгі қаражат. Түсуі,есепке алынуы,қайта бағалау,инвентаризация.
2. Материалдық емес активтер.
Сабақты бекіту сүрактары:

1. Материалдық емес қүндылықтар дегеніміз?
2. Материалдық емес активтер қалай есептелінеді?
3. «НҚ» аныктағышы қай аныктағышпен бирге толтырылады.
4. НҚ құжаттары.
5. Түсуі,есепке алынуы.
6. Қайта бағалау, инвентаризация.

Үй тапсырмасы: Тақырыпты оку: МЕА есебі

№ 11 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың та кы рыбы 1C: Кэсіпорын жүйесінің журналдары..
Сабақтың мақсаты: Ақша қаражаттарын түсуін, есептен шығуы туралы 
мәліметтерді айту,колма-қол ақша қаражаттары мен қолма-қолсыз ақша 
қаражаттарын көрсету, түсіндіру.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
-Түсуі, қолма-қол ақша қаражат шығысы.
-Түсуі, қолма-кол ақшасыз қаражатгарын есептен шығару.
- Жауапты түлғалармен есеп айырысу.
Сабақты бекіту сүрақтары:

1. Ақша каражаттырының түсуі, есептен шығуы.
2. Ақшасыз қаражаттардың түсуі, есептен шығуы.
3. Қай кұжатпен қабылдау жэне есептен шығару колданылады.
4. Қай операция кассалық?
5. “1C: Бухгалтерия” да кассалық операция калай толтырылады?
6. “1C: Бухгалтерия” бағдарламада кандай қүжаттар беріледі?

Үй тапсырмасы: Материалдык емес активтерді қайталау.

№ 12 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары..
Сабақтың мақсаты: Ақша қаражаттарын түсуін, есептен шығуы туралы
мәліметтерді айту,қолма-қол ақша қаражатгары мен колма-қолсыз ақша
каражаттарын көрсету, түсіндіру
Сабақ түрі: теориялық сабак
Сабақтың әдісі: дәстүрлі, дэріс
Әдебиетгер: 5
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Жаңа тақырыпты талдау сурактары:
1. НҚқүжаттары.
2. Түсуі,есепке алынуы.
3. Қайта бағапау, инвентаризация.
4. Материалдық емес активтер.

Сабақты бекіту сурактары:
Қүжаттарды толтырып келу
Үй тапсырмасы Тақырыпты оку: Ақша қаражаты бойынша есеп айырысу.

№ 13 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы: 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары.
Сабақтың мақсаты: Касса жұмысын үйымдастыру, яғни клиенттерге
кассапық операция бойынша қызмет көрсету және қолма-қол ақшаны өндеу 
үшін банкте бөлімшелер барыныңс мән жайын түсіндіру.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиетгер: 7
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Шығыс кассасы 
Кіріс, шығыс кассасы 
Кешкі кас
Сыртқа шығатын касса 
Сабақты бекіту сүрақтары:
- Шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірісі дееніміз не?
- Мысал келтіріп атаңыз.
Үй тапсырмасы: Ақша қаражаты бойынша кұжаттар толтыру.

№ 14 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы: 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары.
Сабақтың мақсаты: Конфигурацияда тауар есебінің көрсетілуін айту,
жабдыктаушығы жэне сатып алушыларға тауарды қайтару, түсіндіру 
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. ¥йым қаржысының түсінігі?
2. Коммерциялық емес қызмет жүргізуші үйымдар
3 Коммерциялық жэне Коммерциялық емес ұйымдар 

Сабақты бекіту сүрақтары:
¥йым дегенімізді калай түсінесіндер? Коммерциялық емес ұйым түсінігі 
Үй тапсырмасы түсініктерді қарастырып қосымша ақпарат алып келу. 
Глоссарий түсініктерін жатгау
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№ 15 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабактың тақырыбы 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары.
Сабақтың мақсаты: Экономикалық мэн жайын түсіндіру.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: дэстүрлі, есеп шығару 
Әдебиеттер: 9
Жара тақырыпты талдау сүрақтары:
Төлем тапсырмасы; 
төлем талабы-тапсырмасы; 
инкассалық үкім; 
чек;
вексель.
Сабақты бекіту сүрақтары:
Тест сұрақтары бойынша сабақты бекіту.
Үй тапсырмасы Қайталау конспетіні

№16 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы: 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары.
Сабақтың мақсаты: Алған білімді студенттердің талқылай, талдай, жүйелей 
білуі, тақырып бойынша білімді жетілдіру.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Теориялық сабақты талдау сүрақтары мен тапсырмалары:

1. Импорт.
2. Жабдыктаушыға қайтару.
3. Сатып алушыларға қайтару.
4. Импорт бойынша қай операция қолданылады?
5. Қайтару операциясы қай күжатпен толтырылады?

Сабақты бекіту сүрақтары:
- сұрак жауап миға шабуыл арқылы сабақты бекіту.?
Үй тапсырмасы: Тақырыпты оқу:Тауар есебі.Импорт. Жабдыктаушыға

№ 17 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: тақырыбы 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары. 
Сабақтын мақсаты: ҚР ақша қатынастарымен таныстыру. Ақшаның 
экономикадағы рөлін атап өту.
Сабақ түрі: теориялық сабак 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 2, 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрактары:
Жабдықтаушы кім?
Ақшаның атқаратын қызметтері?
Тауар мен ақша айырмашьшығы.
Сабақты бекіту сүрақтары:
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Сіздерге белгілі ақша кызметтерін атаныз?
Сатып алушы мен жабдыктаушының айырмашылығы мәні неде?
Ақшанаң пайдасы?
Үй тапсырмасы: Мысалдар келтіру. Тест сұрактарын күру.

№18 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы: 1C: Кэсіпорын жүйесінің журналдары.
Сабақтың мақсаты: Туарлар мен қызмет көрсетулер сарабы туралы
теориялық білімнің жүйесін және тауарлар мен қызмет көрсетулердің 
нормативті кұжаттар мен техникалық ретгеулердің талаптарына сайкес 
тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Теориялық сабақты талдау сүрақтары мен тапсырмалары:
тауарлар және қызмет көрсетулер әдістері
тауарлар және кызмет көрсетулер сарабының қолдану саласын қағидалары мен 
негіздемелерін аныктау
тауарлар және қызмет көрсетулер сарабын ұйымдастыру 
тауарлар және қызмет көрсетулердің қауіпсіздігі 
Сабақты бекіту сүрақтары:
- сұрақ жауап миға шабуыл аркылы сабақты бекіту.?
Үй тапсырмасы: Тауар есебін қайталау.

№ 19 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: тақырыбы 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары. 
Сабақтың мақсаты: инфляция түсінігімен таныстыру. Инфляцияның
экономикадағы рөлін атап өту. Нарықтыктағы инфляция түрлерімен таныстыру 
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сүрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 2, 5
Жаңа тақырыпты талдау сұрақтары:
Өзіндік қүнды есептеу тәсілдерін баптау.
Шоттарды жабу үшін бөлімшелер тәртібін бекіту.
Өнімнің (қызмет) өзіндік құнына жалпыөндірістік үстеме шығындарды 
үлестіру.
Есептік бағалар бойынша дайын өнімді есептеу ерекшеліктері.
Сабакты бекіту сүрақтары:
Дайын өнім мен жартыпай фабрикаттарды шығару. Қайтарылым капдыктар 
есебі.
Өндірістік сипаттағы карама қарсы кызметгерді есепке алу.
Басқа жакка сату.
Үй тапсырмасы: Тақырыпты оқу: Өндіріс есебі.
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№ 20 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтың тақырыбы: 1C: Кәсіпорын жүйесінің журналдары..
Сабақтың максаты Инфляция түрлері таныстыру 
Сабақ түрі: тәжірибелік сабак 
Сабактын әдісі: дэстүрлі, кроссворд шешу 
Әдебиеттер: 9
Түсіндірілген материалды алгашқы тексеру
Тапсырмалар: ТМҚ келіп түсуі, өндірісте пйдаланылатын жэне серіктес 
кэсіпорындардың өндіріске катысты қызметі;ТМҚ өндіріске босатылуы;
Дайын өнім жэне жарлылай фабрикаттардың өндірістенбосатыоып қоймаға 
келуі;
Кәсіпорын ішіндегі бір өндірістік бөлімшенің екінші өндірістік бөлімшеге 
көрсеткен қызметі;
Сабақты бекіту сүрақтары:
Аяқгалмаған өндіріс есебі;
Өнімнің (кызметтің) нақты өзіндік құнының қалған аякталмаған өндіріспен 
коса есептелуі;
Өндіріс шығындарына материалдарды өндеуге кеткен шығындарды да қосу 
керек
Үй тапсырмасы: Компьютерде күжаттар толтыру.

№21 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактың тақырыбы: Шаруашылык қызметгі талдау. Бухгалтерлік есептің 
сэйкес бөлімдерін автоматтандыру .
Сабақтың мақсаты: Шаруашылық қызметгі талдау және еңбекақыны 
есептеу, еңбекақыны есептеуді жэне ұстапымдарды есептеуді түсіндіру.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабақтың әдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
Еңбекақы бойынша қүжаттар есебі. Өндірістік күнтізбе.
Еңбекақыны есептеу.

Еңбекақы есебін ұстау 
Сабақты бекіту сүрақтары:
1 .Еңбек ақы есебі дегеніміз?
2. Қандай құжатпен еңбекақы есептеледі?
3. Еңбек ақыдан ұсталынатын ұсталым түрлері?
4. Өндірістік күнтізбе не үшін керек
Үй тапсырмасы Лекция жинақтарын кайталау. Тест сұрактарын кұру- 
Шаруашылық қызмет түрлерін жіктеп келу.

№ 22 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы Шаруашылық қызметті талдау. Бухгалтерлік есептің 
сәйкес бөлімдерін автоматтандыру
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Сабақтың мақсаты: студентгердің Жалпы жұмысшылар мен қызметкерлерге
есептелетін еңбекақы негіздемесін түсіндіріп бейнелеу
Сабақ түрі: теориялық сабак
Сабақтыц әдісі: дэстүрлі, есеп шығару
Әдебиеттер: 5, 9
Түсіндірілген материалды алғашқы тексеру 
Теориялық тапсырмалар:
Сабақ тәжірибелік болғандықтан
- тапсырманы орындау үшін кеңес беру;
- орындалган тапсырмаларды тексеру.
Сабақты бекіту сүрактары:
Мерзімді жэне кесімді еңбекақы.
Сыйлықгар мен сыйақылар.
Үстеме сыйлықтар.
Үй тапсырмасы: Лекция жинактарын кайталау. Тест сұрактарын кұру.

№23 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: Шаруашылық қызметгі талдау. Бухгалтерлік есептің 
сэйкес бөлімдерін автоматтандыру
Сабақтың мақсаты: Студенттерді еңбекақының түрлерімен таныстыру 
Экономикалық мән жайын түсіндіру.
Сабақ түрі: теориялық сабақ 
Сабактың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 5
Жаңа тақырыпты талдау сүрақтары:
1. Еңбекақы мөлшерлемесі түсінігі
2. ҚР еңбекақы туралы заңы 

Сабақты бекіту сүрақтары:
Еңбек ақы дегенімізді калай түсінесіндер? Мемлекеттік ЕТК түсінігі? еңбекақы
түрлеріне мысал келтіру
Оку 144-157, Тен Т.Л. «1С:Бухгалтерия»
Үй тапсырмасы Еңбекақыны есептеу жэне ұстау тэртібі.

№ 24 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың такырыбы: Шаруашылык қызметті талдау. Бухгалтерлік есептің 
сэйкес бөлімдерін автоматтандыру .
Сабақтың мақсаты: студенттердің кұжаттардың түрлерімен таныстыру 
Сабақ түрі: теориялық сабак 
Сабақтың әдісі: дәстүрлі, есеп шығару 
Әдебиетгер: 5, 9
Жана тақырыпты талдау сүрақтары
Еңбекақыны есептеу бойынша кұжаттар. Өндірістік күнтізбе.
Еңбекақыны есептеу. Кезекті демалыс уақыты мен ауру парақтарын төлеу. 
Үсталынатын сомалар. Үйым қызметкерлерінен бір ретгік және жоспарлы 
ұстап қалулар.
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Сабақты бекіту еүрактары:
ЖТС, ӘС мөлшерлемелері, жеке тұлғаның мүгедектігі,
¥ОС катысушы және оларға теңестірілген жеке тұлгалар деректер.
Салықсалу мақсатында басқа да кірістерді тіркеу.
Үй тапсырмасы: ЖТС, МЗЖ, ұсталымдарды, ӘС және ӘА есептеу. бойынша
ұсталған сомаларды аудару. МЗЖ мен ӘА сомаларын аудару жэне қайтару.

Әдебиеттер және оқу күралдар:
Негізгі

1. ҚР Заңы 28.02.2007ж №234 «Бухгалтерлік және каржылык есеп» 
(өзгерістермен қосымшалар 09.04.2016 ж)

2. «1С:Бухгалтерия» Тен Т.Л., Жалиева Э.Х. Қарағанды 20 Юг
3. 1C Предприятие 8 для Казахстана Учебная версия М.: - «Фирма 1C», 

2011.-563 бет.

Қосымша:
1. Салык жэне бюджетке міндетгі төленетін төлемдер (Салық кодексі)
2. Бухгалтер бюллетені

3. Балабайченко Е.Е. Компьютер для бухгалтера. -  Ростов на Дону: Феникс, 
2003 -  320с.

4. .Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие.
5. /Э.Т.Тулегенов, Н.Б.Бралиева, Л.А.Стороженко, И.А.Матвеева.- Ал маты: 

Экономика, 1999-120 с.

Оқытуға қосымша үсынылатын матерналдар
1. Бағдарламалық жабдык
2. Көрнекілік кұралдар
3. Карточкалар, үлгілер

Сынақ сүрақтары
1. Бағдарламаның жеткізу нұскаулары.
2. Бағдарламаның мүмкіндіктері.
3. Типтік конфигурацияны қалыпка келтіру.
4. Субконто дегеніміз не?
5. Аналитикапық есеп дегеніміз не?
6. Кадрлік есеп.
7. Жұмыска қабылдау дегеніміз не?
8. Қолмен жүргізу тэртібі дегеніміз не?
9. Есепті жүргізу тэсілі.
10. Тауарлы - материалдар кұндьшыктар есебі.
11. Материалдык емес активтердін негізгі есеп қаражаты.
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12. Акша каражаты бойынша есеп операциясы.
13. Қолма -қол акша каражаты дегеніміз не?
14. Қолма -  қолсыз акша каражаты.
15. Касса есебі?
16. Тауаресебі.
17. Өндіріс есебі.
18. Материалдардың түсуі.
19. Материалдарды өндіріске табыстау.
20. Еңбек акыны есептеу жэне ұстау.
21. Бағдарламаның жеткізу нұскаулары және мүмкіндіктері
22 . Типтік конфигурацияны калыпқа келтіру..
23. Ағымдық күнге дейнгі мәліметтерді енгізу.
24. Кадрлік есеп. Кадрлік есеп бойынша қүжаттар толтыру
25. ¥йым туралы ақпаратгы енгізу. Бастапкы қалдықгарды енгізу.
26. Есепті жүргізу тэсілі. Бастапқы қалдыкты еңгізу. Бастапқы 
қалдыктарды енгізу тэртібі
27. Кіріс қалдықтарын еңгізу

28. Тауарлы- материалдар қүндылықтар есебі.
29. Тауарлы- материалдар қүндылықтар есебін толтыру ТМҚ есебін 
толтыру тэртібі.
30. Кәсіпорын жүйесінің журналдары.
31. Материалдык емес активтердін негізгі есеп каражаты.
32. Негізгі қаражат есебі бойынша кұжаттарды толтыру.
33. Ақша каражаты бойынша есеп операциясы.
34. Кассалық операциялар бойынша кұжатгар толтыру
35. Қолма -  кол ақшасыз кұжаттарды толтыру.
36. Қолма -  қол ақшасыз құжатгарды толтыру тэртібі
37. Тауар есебі. Импорт. Жабдықтаушыға қайтару.Сатып алушыларға 
кайтару.
38. Жабдыктаушылар мен сатып алушыларға кайтар процесінің 
орындалуы
39. Тауар өткізу жэне түсімдер бойынша қүжатгар толтыру.
40. Өндіріс есебі.Материалдардың түсуі және өндіріске табыстау.

41. Шаруашылык қызметті талдау. Бухгалтерлік есептің сэйкес 
бөлімдерін
42. Еңбекақыны есептеу және ұстау.
43. Еңбек ақыны бойынша қүжаттар толтыру.
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44. Салық есеп басқармасына шығындар түрлерін енгізу пайдалық есеп 
негізнде.
45. Регламента кұру жэне регламенттік есеп беру

Бакылау жұмысына арналған тапсырмалар

Тапсырма 1
Ребус «1C Бухгалтерия багдарламасы бойынша»

ТАПСЫРМА - 1

1 .Аныктама топтары мен элементтерін көшіру.
2. Аныкгама элемештері мен топтарын өзгерту.
3. Жою таңбасын және анықтама элементгерін жою.
4. Жою таңбасын келесі мүмкіндіктер аркылы жүзеге асады:
5. Элементтерді көшіру

ТАПСЫРМА - 2
Бухгалтерия жүмысының багдарламасын дайындау
«Зодиак» уйымында келесі штаттық кесте бекітілген:
Бөлімше атауы Лауазым Ставка саны
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Бөлімше атауы Лауазым Ставка саны

Баскарушы 1

Әкімшілік Бас бухгалтер 1

Кассир 1

Дүкен Сату бойынша менеджер 1

Техникалық қызмет көрсе-
ту

станция
Механик

1

Жөндеу комплектісін жа- 
сау бойынша цех Мастер 1

Токарный цех Токарь 1

ТАПСЫРМА -  3 (нұскалар бойынша 1,2,)

Қорлар есебі

I нүсқа -  «Қоймапар бойынша сомалык есеп енгізу» белгісі енгізілді:

Қойма Қоймадагы 
ТМҚ Саны

I

Сомасы

ТМҚ кіруі мен шыгуы кезіндегі 
өзіндік құны (1 дана)

Саны/сомасы
Номенклатура

Орталык койма

Поршенді топ ЗИЛ-130 
(8Г +8П)

Саны 10 

Сомасы-5200
1 дана өзіндік құны 520 тг кұрайды
(5200/10)

Дүкен коймасы

Поршенді топ ЗИЛ-130

(8Г+8П)

Саны 10 

Сомасы-

5500

1 дана өзіндік кұны 550 тг кұрайды
(5500/10)

2 нүсца - «Қоймалар бойынша сомалык есеп енгізу» белгісі енгізілді:
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Қойма

Номенклатура

Қоймадагы ТМҚ 
Саны

Сомасы

ТМҚ кіруі мен шыгуы кезіндегі 
• өчінбік қуны (1 дана)

Саны/сомасы

Орталык койма

Поршенді топ ЗИЛ-130Саны 10 1 дана өзіндік құны 535 тг
(8Г+8П) Сомасы- 5200 кұрайды (5200+5500)720

Дүкен коймасы

Поршенді топ ЗИЛ-130Саны 10 1 дана өзіндік құны 535 тг
(8Г +8П) Сомасы - 5500 құрайды (5200+5500)720

ТАПСЫРМА -  4
Ағымдағы шығындарды өнімнің нақты бағасымен есептеместен бұрын, 
қабылданған эдіс бойынша жанама шығындарды бөлу кажет.

Шығын шоты Бөлімше Шығын бабы Жабылу шоты

8440
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