
 

 

 «Бухгалтерлік есеп негіздері » пәні бойынша Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған  

тест спецификациясы 

 

1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс  істейтін  педагогтарды 

аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге  арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін 

құрастырылған. 

2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  

3. Мазмұны:04110100- Есеп және аудит (салалары бойынша) мамандығы, экономист-

бухгалтер біліктілігіне арналған  «Бухгалтерлік есеп негіздері» пәні бойынша педагог 

қызметкерлерді аттестациялауға арналған тест. 

 

№ 
Тақырып 

 
№ 

Тақырыпша 

 

1 
Қаржылық есеп, оның мәні және маңызы  

 
1 Қаржылық есеп, оның мәні және маңызы 

2 Қаржылық есептің пәні мен әдісі  2 
Қаржылық есептің пәні мен әдісі 

 

3 Бухгалтерлік баланс және есеп беру  

3 
Бухгалтерлік баланс және есеп беру 

 

4 
Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен 

мазмұны. 

 

5 
Есеп беру нысандары мен түрлері. 

 

4 
Қаржылық есеп шоттары және екі жақты 

жазу  

 

6 

Қаржылық шоттардың құрылуы мен 

мазмұны 

 

7 
Айналым тізідемелері 

 

5 
Қаржылық есеп шоттарының жіктелуі және 

жоспары.  

8 
Бағалау. Калькуляция 

 

9 
Шаруашылық процестер - ұйым қызметінің 

негізі 

 

10 
Шоттардың  жіктелуі 

 

6 Құжаттандыру және түгендеу  

11 
Бухгалтерлік құжаттар, олардың қаржылық 

есептегі рөлі мен мағынасы. 

12 
Түгендеу, оның мағынасы. 

 

7 
Қаржылық есептің есеп тіркегіштері және 

нысандары  
13 

Есеп тіркегіштерінің мәні және маңызы. 

 

8 
Қазақстан Республикасында қаржылық 

есептің ұйымдастырылуы  
14 

Қаржылық есептің ұйымдардағы 

ұйымдастырылуы. 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, суреттер және т.б). 

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 

Қаржылық есеп, оның мәні және маңызы. Мәтінді есептер 

Қаржылық есептің пәні мен әдісі. Мәтінді есептер 

Бухгалтерлік баланс және есеп беру. Мәтінді есептер 

Қаржылық есеп шоттары және екі жақты жазу. Мәтінді есептер 



 

Қаржылық есеп шоттарының жіктелуі және жоспары. Мәтінді есептер 

Құжаттандыру және түгендеу. Мәтінді есептер 

Қаржылық есептің есеп тіркегіштері және нысандары Мәтінді есептер.  

Қазақстан Республикасында қаржылық есептің ұйымдастырылуы. Мәтінді есептер 

5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: Тест 3 қиындық деңгейінде 

берілген тест тапсырмаларынан тұрады: бірінші деңгейде (А) – 25%, екінші деңгейде (В) – 50%, 

үшінші деңгейде (С) – 25%. 

6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 

жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары.  

7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 

Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 2 минутты құрайды. 

8. Жеке тест тапсырмаларының орындалуын бағалау: 

Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептеледі. 

Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін - 1 балл,  

дұрыс орындалмаған тапсырмаға 0 балл алады. 

Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін - 2 балл,  

- жіберілген бір қате үшін - 1 балл, 

- екі және одан көп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 

9.Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бекітілген «Білім беру 

ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу 

құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердің 

тізбелері». 
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2. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Алматы, 2019ж 

 


