
Семинар 7. 1С:Кәсіпорын жүйесінде «Жұмысқа қабылдау» құжатын 

және еңбекақыны есептеу формаларын құру. 

Жұмысшыларды қабылдау: 

Қызметкерлерді қабылдауды жүргізу үшін Жұмысқа_қабылдау құжатын 

құрамыз. 

Конфигураторды объектілер ағашынан жаңа Құжат (Документ) 

объектісі таңдалынады. Жұмысқа_қабылдау құжаты құрылады. Ішкі 

жүйелерге (Подсистемы)  ауысып,  құжат Кадрлар ішкі жүйесіне қосылады: 

 

 

 

Жұмысқа_қабылдау құжатындағы Мәліметтер (Данные) бөлімінде қажетті 

реквизиттер(Реквизиты) кесте бөлігін(ТабличнаяЧасть1) құрамыз: 

Реквизиттер деректері: 



Бөлімі  -Строка түрі , ұзындығы 30 

Ұйымы  - Строка түрі , ұзындығы 30 

ТабличнаяЧасть1 кесте бөлігінің деректері:  

1. Аты- Строка түрі , ұзындығы 50; 

2. Лауазымы - Строка түрі , ұзындығы 30; 

3. Жалақысы-Сан түрі, ұзындығы 30, дәлдігі 5, теріс емес; 

4. Әр дерекке сипаттама беріледі: Проверка заполнения в Выдавать 

ошибку. 

 



 

Конструктор формасы ашылады. Ол жерде ештеңе өзгертілмейді және 

бірден Дайын (Готово) опциясы басылады. Редактор формасының терезесі 

ашылады. Программист форманы сала алмайды, тек форманың қандай 

элементтерден тұратынын көрсете алады. 

 Форма элементтері сол жақ жоғарғы терезеде форма редакторының 

иерархиялық құрылымын құрайды. Элемент тізбекте жоғарылаған сайын, ол 

сол жаққа жоғарырақ формада орналасады (қызыл). Объект ағашындағы 

тәртіп өзгергенненнен кейін, формадағы тәртіп салдары өзгереді (сары).  

 



Кәсіпорын откладка режимінде қосамыз Кадрлар бөліміне кіріп, 

Жұмысқа_қабылдау құжатына кіреміз сосын Создать түймешігін басыңыз: 

 

 

Қажетті мәліметтерді енгізген соң , Провести и закрыть  түймешігін 

басамыз: 

 



 

Нәтижесінде жұмысшылар ұйымның қажетті бөліміне қосылады: 

Жалақы(Зарплата) ішкі жүйесін құрамыз: 

  

Конфигуратор режимінде Жалақы ішкі жүйесінің  Свойства командасы 

арқылы түрлендірулер   жүргізуге болады. Картинка қасиеті арқылы Вид 

Расчета суретін таңдаймыз: 

 



Конфигураторды объектілер ағашынан жаңа Құжат (Документ) 

объектісі таңдалынады. ЖалақыныТөлеу(НачислениеЗарплаты) құжаты 

құрылады. Ішкі жүйелерге (Подсистемы)  ауысып,  құжат Жалақы(Зарплата) 

ішкі жүйесіне қосылады: 

 



 

НачислениеЗарплаты құжатындағы Мәліметтер (Данные) бөлімінде қажетті 

реквизиттер(Реквизиты) кесте бөлігін(ТабличнаяЧасть1) құрамыз: 

Реквизиттер деректері: 

Лауазымы (Должность) -СправочникСсылка.Лауазым түрі 

НачислениеЗарплаты кесте бөлігінің деректері:  

5. ФИО- СправочникСсылка.Қызметкерлер түрі; 

6. Айлық(Оклад)- Сан түрі; 

7. ЖұмысКүндері(РабочиеДни)- Сан түрі; 

8. ЖалақыныТөлеу(НачислениеЗП)-Сан түрі; 

9. ПФ-Сан түрі; 

10. ПН-Сан түрі; 

11. Төлем(Выплата)- Сан түрі; 

12. Әр дерекке сипаттама беріледі: Проверка заполнения в Выдавать 

ошибку. 



 

 



Жұмыс күнін өзгерткен сайын, құнын автоматты түрде есептеу 

қажеттілігі туындайды. 

 Ол үшін ЖалақыныТөлеу(НачислениеЗарплаты) құжатты өңдеу 

терезесінен Формы бетбелгісі таңдалынады. Форманы жасау үшін Қосу 

(Добавить) батырмасын немесе Құжат (Документ) өрісінің жанында 

Ұлғайтқыш (Лупа) белгісін басуға болады. 

 

Конструктор формасы ашылады. Ол жерде ештеңе өзгертілмейді және 

бірден Дайын (Готово) опциясы басылады. Редактор формасының терезесі 

ашылады. 

 Программист форманы сала алмайды, тек форманың қандай 

элементтерден тұратынын көрсете алады. 

 Форма элементтері сол жақ жоғарғы терезеде форма редакторының 

иерархиялық құрылымын құрайды. Элемент тізбекте жоғарылаған сайын, ол 

сол жаққа жоғарырақ формада орналасады (қызыл). Объект ағашындағы 

тәртіп өзгергенненнен кейін, формадағы тәртіп салдары өзгереді (сары).  



 

Оқиға өңдегіш 

 Жүйеде әртүрлі жұмыс істейтін оқиғалар болады. Соның ішінде, жұмыс 

істейтін формамен және элемент формасымен байланысты оқиғалар бар. 

 ЖалақыныТөлеу саны (НачислениеЗпРабочиеДни) элемент 

формаларын екі рет басқанда (немесе контексттік мәзір - Қасиеттері),  оң 

жақта қасиеттердің терезесі пайда болады, терезеден Өзгеруі 

(ПриИзменении) өрісін тауып, соның қасындағы ұлғайтқыш белгісі басу 

керек. 

 

 

Жүйе Модуль форма редактор бетбелгісін ашады. Модуль – бұл 

кірістірілген тілдегі программа мәтінін сақтау. Продажа –құжатында 

НачислениеЗпРабочиеДниПриИзменении() рәсімінің форма модуліне 

келесі мәтінді қосайық: 



&НаКлиенте 

Процедура НачислениеЗарплатыРабочиеДниПриИзменении(Элемент) 

 РасчитатьЗ(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура РасчитатьЗ(); 

 Стр=Элементы.НачислениеЗарплаты.ТекущиеДанные; 

 Стр.НачислениеЗП=Стр.Оклад*Стр.РабочиеДни*0.05; 

 Стр.ПФ= Стр.НачислениеЗП*0.1; 

 Стр.ПН=(Стр.НачислениеЗП-Стр.ПФ-42500)*0.1; 

 Стр.Выплата=Стр.НачислениеЗП-Стр.ПФ-Стр.ПН; 

КонецПроцедуры 

 

Бұл формулалар жұмысшының қолға тиетін енбеқақысын есептеу үшін 

қолданылды. Жалпы жұмыс істейтін уақыты ретінде 20 күнді алдық. 

Кәсіпорын откладка режимінде, ЖалақыныТөлеу(НачислениеЗарплаты) 

құжатында жұмыс күндері өзгертілсе – құны автоматты түрде қайта саналады. 

 



 

Қажетті мәліметтерді енгізген соң , Провести и закрыть  түймешігін 

басамыз: 

 

 

Нәтижесінде жұмысшыға қолына тиетін жалақы мөлшері есептеліп, төленеді. 


