
 



       2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

2 Аронсон, Эллиот. 

Көпке ұмтылған 

жалғыз. Әлеуметтік 

психологияға кіріспе : 

[оқулық] / Э.Аронсон. 

- 11-ші  бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 408 бет. - 

(Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

 

Психология 5В050300 

Психология 

6M050300 

Психология 

Жалпы психология, Даму 

психологиясы, 

Психология бойынша 

практикум, Психологияның 

тарихы, 

Арнайы психологияға 

кіріспе, Психологиялық 

кеңес негіздері, 

Басқару психологиясы, 

Психокоррекция негіздері, 

Педагогикалық психология, 

Көшбасшылық және 

басшылық психология, 

Маркетингтік 

коммуникация 

психологиясы, 

Қылмыстық психология, 

Төтенше жағдайларда, 

төтенше күй 

психологиясы, Кәмелетке 

толмағандардың заңмен 

қайшылықтары 

психологиясы, 

Сот психологиясы, Әскери 

психология 

Психологияның 

теориялық 

әдістемелік 

негіздері 

Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

Психология Барлық мамандықтарға Психология, Психология 

және адамзат дамуы 

Психология Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика 



3 Майрес, Дэвид. Г.  
Әлеуметтік 

психология : [оқулық] 

/ Д.Г.Майрес, 

Ж.М.Туенж. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 648 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Психология 5В050300 

Психология 

6М050300 

Психология 

Жалпы психология, Даму 

психологиясы, 

Психология бойынша 

практикум, Психологияның 

тарихы, 

Арнайы психологияға 

кіріспе, Психологиялық 

кеңес негіздері, 

Басқару психологиясы, 

Психокоррекция негіздері, 

Педагогикалық психология, 

Көшбасшылық және 

басшылық психология, 

Маркетингтік 

коммуникация 

психологиясы, 

Қылмыстық психология, 

Төтенше жағдайлардағы 

төтенше күй 

психологиясы, Кәмелетке 

толмағандардың заңмен 

қайшылықтары 

психологиясы, 

Сот психологиясы, 

Әскери психология 

Психологияның 

теориялық 

әдістемелік 

негіздері 

Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

Психология 5В012300 

Әлеуметтік педогогика және өзін-өзі 

тану 

Тұлға психологиясы, 

Әлеуметтік педагогика, 

Білім беру мекемелерінде 

әлеуметтік - 

педагогикалық білім беру, 

Отбасы және балалармен 

әлеуметтік жұмыс 

 Педагогикалық 

білім беру және 

менеджмент 

Психология 5В010300 

Педагогика және 

психология; 

 

5В010800 

Дене тәрбиесі 

және спорт 

6M010300 

Педагогика және 

психология 

Жалпы және жас 

ерекшелік психологиясы, 

ДТжәне С психологиясы, 

Арнайы психология 

Болашақ 

мамандарды 

кәсіби 

дайындаудың 

психологиялық- 

педагогикалық 

негіздері 

Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика; 

Педагогикалық 

білім беру және 

менеджмент; 

Дене мәдениеті 

және спорт 

Психология Барлық мамандықтарға Психология, Психология 

және адамзат дамуы 

Психология Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика 

4 Шульц, Дуэйн.  
Қазіргі психология 

тарихы : [оқулық] / 

Д.Шульц, С.Э.Шульц. 

Психология 5В050300 

Психология 

6М050300 

Психология 

Жалпы психология, Даму 

психологиясы, 

Психология бойынша 

практикум, Психологияның 

тарихы, 

Психологияның 

теориялық 

әдістемелік 

негіздері 

Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың тақырыбы 

мен мазмұнын ескере отырып, 



- 11-ші бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 448 бет. - 

(Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Арнайы психологияға 

кіріспе, Психологиялық 

кеңес негіздері, 

Басқару психологиясы, 

Психокоррекция негіздері, 

Педагогикалық психология, 

Көшбасшылық және 

басшылық психология, 

Маркетингтік 

коммуникация 

психологиясы, 

Қылмыстық психология, 

Төтенше жағдайларда, 

төтенше күй психологиясы, 

Кәмелетке толмағандардың 

заңмен қайшылықтары 

психологиясы, 

Сот психологиясы, Әскери 

психология 

мазмұнын өзектендіруге өзгерістер 

енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

Психология 5В010300 

Педагогика және 

психология 

6M012300 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін өзі тану 

Педагогикалық араласу, 

Психологияны оқыту 

әдістемесі,Педагогикалық  

психология, Әлеуметтік 

психологиялық бейімделу, 

Әлеуметтік-

педагогикалық жобалау, 

Әлеуметтік психология, 

әлеуметтік- 

психологиялық тренинг 

Қазіргі заманғы 

педагогикалық 

психологиялық 

ғылымның 

өзекті 

мәселелері 

 

Психология Барлық мамандықтарға Психология, Психология 

және адамзат дамуы 

Психология Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика 

Психология 5В010100 

Мектепке дейінгі 

оқыту және 

тәрбиелеу 

6M010500 

Дефектология 

Бала психологиясы Дамуды басқару 

және 

психологиялық 

экспертиза 

Психология 

және 

коррекциялық 

педагогика; 

Педагогикалық 

білім беру және 

менеджмент; 

Психология 5В090500 

Әлеуметтік 

жұмыс 

6M010100 

Мектепке дейінгі 

білім беру және 

тәрбие  

Жалпы әлеуметтік  

педагогика, 

Шетелдік әлеуметтік 

жұмыс, 

Жастармен әлеуметтік 

жұмыс, Әлеуметтік 

жұмыстың этикалық 

негіздері, 

Білім беру мекемесіндегі 

әлеуметттік жұмыс, Көп 

балалы отбасымен 

Болашақ 

мамандарды 

кәсіби 

дайындаудың 

психологиялық- 

педагогикалық 

негіздері 

Педагогикалы

қ білім беру 

және 

менеджмент 



әлеуметтік жұмыс 

Қарт адамдардың әртүрлі 

топтарымен әлеуметтік 

жұмыс, Отбасын 

әлеуметтік қорғау, 

Қарттарды әлеуметтік-

педагогикалық оңалту, 

Әлеуметтік 

геронтология, 

Халықтың әртүрлі 

топтарымен әлеуметтік 

жұмыс, Қиын  жағдайда 

қалған отбасылармен 

әлеуметтік жұмыс, 

Отбасының әлеуметтік 

мәртебесі,  

Қарт адамдармен жұмыс 

кезіндегі әлеуметтік-

педагогикалық 

технологиялар 

5 Барнард, Алан.  
Антропология тарихы 

мен теориясы : 

[оқулық] / А.Барнард. 

- [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Антрополог

ия 

Барлық 

мамандықтарға 

6M011300 

Биология; 

6М020300 

Тарих 

Философия, 

Саясаттану-

әлеуметтану 

Эволюциялық 

биология, 

Экологиялық 

физиология 

адапталогоия 

негіздерімен, 

Селекцияның 

биотехнологиялы

қ және 

генетикалық 

әдістері 

Биология, 

Рухани жанғыру 

және әлеуметтік 

гуманитарлық 

пәндер 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 



ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

6 Бринкерхоф, Дэвид.  
Әлеуметтану негіздері 

: [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, 

С.Ортега. - 9-шы бас. - 

[б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

 

Әлеуметтан

у 

Барлық 

мамандықтарға 

6M020300 

Тарих; 

6M020400 

Мәдениеттану 

Саясаттану- 

әлеуметтану 

Кеңес кезеңінде 

Қазақстанның 

әлеуметтік-

демографиялық 

даму 

ерекшеліктері, 

Әлеуметтік 

мәдениеттану 

Рухани жанғыру 

және әлеуметтік 

гуманитарлық 

пәндер 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 



жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

7 Ритцер, Джордж.  
Әлеуметтану 

теориясы : [оқулық] / 

Д.Ритцер, 

Д.Степницки. - 10-шы 

бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

 

Әлеуметта

ну 

Барлық 

мамандықтарға 

6M020300 

Тарих; 

6M020400 

Мәдениеттану 

Саясаттану- 

әлеуметтану 

Кеңес кезеңінде 

Қазақстанның 

әлеуметтік-

демографиялық 

даму 

ерекшеліктері, 

Әлеуметтік-

мәдениеттану 

Рухани жанғыру 

және әлеуметтік 

гуманитарлық 

пәндер 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

8 Гриффин Р. У.  
Менеджмент : 

[оқулық] / Р 

У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық 

Менеджмент 5В051000 

Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару  

5В050600 

6M050600 

Экономика, 

6M050900 Қаржы 

6M051000 

Мемлекеттік және 

Менеджмент Менеджмент Экономика және 

басқару; 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 



аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 768 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

 

Экономика; 

5В052100 

Мемлекеттік 

аудит 

жергілікті басқару  

6M010900 

Математика, 

6M011100 

Информатика, 

6M011200 Химия, 

6M060700 

Биология, 

6M060800 

Экология, 

6M011700 Қазақ 

тілі және әдебиеті 

6M020500 

Филология: 

Қазақ 

филологиясы, 

6M010100 

Мектепке дейінгі 

білім беру және 

тәрбие  

6M010800 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

6M030100 Заңгер  

6M020300 Тарих, 

6M010300 

Педогогика және 

психология 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

Менеджмен

т 

5В050700 

Менеджмент 

6M050600 

Экономика, 

6M050900 Қаржы 

6M011200 Химия, 

6M010800 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

Стратегиялық 

менеджмент, Қаржылық 

менеджмент, 

Инвестициялық 

менеджмент, Өндірістік 

менеджмент, 

Экологиялық 

менеджмент, Көлік 

менеджменті, Салалық 

инновациялық 

менеджмент 

Стратегиялық 

менеджмент, 

Өндірістік 

операциялық 

менеджмент, 

Дене мәдениеті 

және спорт 

саласындағы 

маркетинг, 

Қаржылық 

менеджмент 

(озық курс), 

Жобаларды 

басқару және 

инновациялық 

менеджмент 

Экономика және 

басқару; 

Қаржы және 

есеп 



9 Мэнкью, Н.Грегори.  
Экономикс : [оқулық] 

/ Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Экономика Барлық мамандықтарға Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 

Экономиканы 

басқарудың 

дағдарысқа 

қарсы 

қаржылық 

аспектілері, 

Экономикалық 

жүйелердің 

бәсекеге 

қабілеттілігі: 

теория мен 

практика 

Экономика және 

басқару; 

Қаржы және 

есеп 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

Экономи ка 5В050700 

Менеджмент 

6M020300 

Тарих 

Әлеуметтік- экономикалық 

статистика 

Орталық Азияның 

өзекті әлеуметтік-

экономикалық 

мәселелері 

Экономика және 

басқару; 

Қаржы және 

есеп 

Экономика 5В050600 

Экономика 

6M051000 

Мемлекеттік және 

жергілікті басқару  

 

Экономикалық 

ілімдер тарихы, 

Мемлекеттік экономиканы 

реттеу, Әлеуметтік 

экономикалық статистика, 

Басқару және өңірлік 

экономика, Өңірлік 

экономика, Шет елдерде  

мемлекеттік экономиканы  

реттеу, Салалардағы 

экономика, 

Инвестиция және 

инновация экономикасы 

Аймақтық 

экономиканы 

модельдеу, 

Аймақ 

экономикасын 

басқару, 

Экономикалық 

саясат және ҚР 

бәсекелестік 

саясаты 

Экономика және 

басқару 

10 Шваб, Клаус.  
Төртінші 

индустриялық 

революция : [оқулық] / 

К. Шваб. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 200 бет. - 

(Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Экономика Барлық 

мамндықтарға 

6M050900 

Қаржы; 

6M050600 

Экономика 

6M020300 

Тарих 

Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 

Экономиканы 

басқарудың 

дағдарысқа қарсы 

қаржылық 

аспектілері, 

Экономикалық 

жүйелердің 

бәсекеге 

қабілеттілігі: 

теория мен 

практика  

Инвестициялық 

жобалар, 

Стратегиялық 

басқару 

Халықаралық 

инвестициялық 

ынтымақтастық 

Экономика және 

басқару, Қаржы 

және есеп, 

Қазақстан 

тарихы, Рухани 

жанғыру 

және әлеуметтік 

гуманитарлық 

пәндер 

11 Куратко, Дональд.Ф.  
Кәсіпкерлік : 

Экономика Барлық мамандықтарға Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 

 Экономика 

және басқару 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 



теория,процесс,практи

ка : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы 

бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

5В050600 

Экономика 

6M050900 Қаржы, 

6M050600 

Экономика 

Кәсіпкерлік,  

Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

Қаржы 

саясатының 

өзекті 

мәселелері, 

Экономикалық 

қызмет және 

эволюция 

субъектілерінің 

валюталық-

қаржылық 

жүйелері, 

Бюджеттен тыс 

қорлар 

басқармасы 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

12 Джонстон, Дерек.  
Философияның 

қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға 

дейін : [оқулық] / 

Д.Джонстон. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық 

Философия Барлық 

мамандықтарға 

6M010300 

Педагогика 

және       

психология 

Философия Психология мен 

білім берудегі 

мәдени-тарихи 

және іс-әрекет 

тәсілдері 

Рухани 

жанғыру және 

әлеуметтік-

гуманитарлық, 

пәндер 

Білім беру 

педагогикасы 

және 

менеджмент  

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 



білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

13 Кенни, Энтони.  
Батыс 

философиясының 

жаңа тарихы. Антика 

философиясы : 

[оқулық] / Э.Кенни : 

Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық 

білім.Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Философия Барлық 

мамандықтарға 

6M010300 

Педагогика 

және 

психология 

Философия Психология мен 

білім берудегі 

мәдени-тарихи 

және іс-әрекет 

тәсілдері 

Рухани 

жанғыру және 

әлеуметтік-

гуманитарлық, 

пәндер 

Білім беру 

педагогикасы 

және 

менеджмент  

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 



бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

14 Хесс, Реми.  
Философияның 

таңдаулы 25 кітабы : 

[оқулық] / Р.Хесс. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 360 бет. - 

(Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Философия Барлық мамандықтарға Философия Психология мен 

білім берудегі 

мәдени-тарихи 

және іс-әрекет 

тәсілдері 

Рухани 

жанғыру және 

әлеуметтік-

гуманитарлық, 

пәндер 

Білім беру 

педагогикасы 

және 

менеджмент  

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 



8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

15 Тер-Минасова С.Г.  
Тіл және 

мәдениетаралық 

коммуникация : 

[оқулық] / С.Г.Тер-

Минасова. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 320 бет. - 

(Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Тіл білімі Барлық мамндықтарға Қазақ тілі, (орыс) тілі, шет 

тілі, кәсіптік бағыттағы шет 

тілі, кәсіптік қазақ  (орыс) 

тілдері 

Шет тілі (кәсіптік), 

іскерлік қазақ тілі 

Қазақ,орыс 

филологиясы 

және 

журналистика, 

Шет тілдері және 

аударма ісі 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

Тіл білімі 5В011700 Қазақ  

тілі және әдебиеті 

6M020500 

Филология:  

Орыс 

филологиясы 

Тіл біліміне кіріспе, 

Қазақ әдеби тілінің тарихы, 

Қазақ тілінің ұсыныстар 

жүйесі, 

 Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы, Тіл 

құрлымының логикасы, 

Әдеби тіл тарихы, 

Мәдениетті сөйлеу тілі, Тіл 

білімінің тарихы. 

Лингво мәдениет, 

Грамматиканың 

өзекті жағдайлары 

және әлеуметті 

лингвистикалқ 

зерттеулер, 

Әртүрлі жүйелі 

тілдердің 

фразеологиясын 

зерттеудегі 

салыстырмалы 

құрылымдық-

типологиялық 

тәсілдер, 

Функционалды 

стилистика 

контрастивті 

лингвистиканың 

теориялық 

сұрақтары, Тіл 

құбылыстарының 

құрылымдық-

типологиялық 

талдауы 

Қазақ,орыс 

филологиясы 

және 

журналистика 



2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

16 Фромкин, Виктория.  
Тіл біліміне кіріспе : 

[оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. 

- [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. 

- 608 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Тіл білімі Барлық мамандықтарға Қазақ тілі, (орыс) тілі, шет 

тілі, кәсіптік бағыттағы шет 

тілі, кәсіптік қазақ  (орыс) 

тілдері 

Іскерлік қазақ 

тілі 

Қазақ,орыс 

филологиясы 

және 

журналистика,  

Шет тілдері және 

аударма ісі 

ПОҚ: 

1.Оқу бағдарламаларына силлабус 

(тақырып, ұсынылған әдебиеттер 

тізімі), дәрістер (оқулықтың 

тақырыбы мен мазмұнын ескере 

отырып, мазмұнын өзектендіруге 

өзгерістер енгізу. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, ғылыми жобаларды 

жазуға даярлық кезінде оқулықтарды 

қолдану 

3. Оқулық мазмұнын есепке ала 

отырып, тәжірибелік тапсырмалар 

жиынтығы мен тест тапсырмаларына 

жаңарту енгізу. 

4. Білім алушылармен бірге  оқулықтар 

бойынша түсіндірме немесе 

терминологиялық сөздіктер құрастыру. 

5. Оқулықты оқу үрдісіне енгізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірлеу. 

6. Оқулықтар бойынша 

профессорлардың ашық дәрістерін 

өткізу. 

7. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Алтай ЖАСТАРЫ» теле-радио 

студиясында оқулық бойынша видео-

дәрістер курсын құрастыру. 

8. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Зияткер» орталығы ҒОО негізінде 

ПОҚ үшін шеберлік сағаттары мен 

семинарлар ұйымдастыру.  

Білім алушылар үшін: 

1. СӨЖ,СОБЖ кезінде тапсырмаларды 

орындау үшін практикалық 

(семинарлық) сабақтарға дайындық 

барысында оқулықты пайдалану. 

2. Магистрлік, докторлық 

диссертациялар, курстық, дипломдық 

жұмыстар мен ғылыми жобалар 

жазуда оқулықты қолдану. 

Тіл білімі 5В011700 

Қазақ тілі және 

әдебиеті 

5В011800 

Орыс тілі және 

әдебиеті  

5В050400 

Журналистика, 

5В012100 

Қазақ тілі және 

әдебиеті, қакзақ 

тілді емес 

6M020500 

Филология: Орыс 

филологиясы, 

6M011700 

Қазақ тілі және 

әдебиеті 

5В010200 Бастауыш 

білім берудің 

теориясы мен 

әдістемесі 

Тіл біліміне кіріспе, Қазақ 

әдеби тілінің тарихы, Қазақ 

тілінің ұсыныстар жүйесі, 

Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы, Тіл 

құрлымының логикасы, 

Әдеби тіл тарихы, 

Мәдениетті сөйлеу тілі, Тіл 

білімінің тарихы. 

Лингво мәдениет, 

Грамматиканың 

өзекті жағдайлары 

және әлеуметтік 

лингвистикалық 

зерттеулер, 

Әртүрлі жүйелі 

тілдердің 

фразеологиясын 

зерттеудегі 

салыстырмалы 

құрылымдық-

типологиялық 

тәсілдер, 

Функционалды 

стилистика 

Қазақ ,орыс 

филологиясы 

және 

журналистика 

Тіл білімі 5В010200 Бастауыш білім берудің 

теориясы мен әдістемесі 

Тіл білімінің тарихы Функционалды 

стилистика 

 


