
 



      

 

 

 

 

 

 

 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. Сақтаева А. А.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Оқулықтың презентациясы және оқу процесінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. А. А. Сақтаева)  

3 

Григг Р. Бастауыш мектеп 

мұғалімі: шеберлікті шыңдау : 

[оқулық] / Р. Григг. - 2-ші бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 600 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В01101 

Педагогика 

және 

психология 

6В01201 

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

6В01301 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

6В01801 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

7М01101 

Педагогика 

және 

психология  

7М01201 

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

7М01301 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

7М01801 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

Робототехник

а және лего 

құрастыру 

бастауыш 

мектепте 

қашықтықтан 

оқыту 

жағдайындағ

ы бағалау 

қызметі 

педагогтың 

цифрлық 

сауаттылығы 

Заманауи білім 

беру 

технологиялары 

Бастауыш 

мектептегі білім 

сапасын бақылау 

Білім маркетингі 

Педагогикалық 

білім және 

менеджмент 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Әдістемелік семинар оқулықты енгізу және оқу 

үрдісінде негізгі оқулық  ретінде пайдалану 

бойынша ұсыныстар (педагогикалық білім беру 

және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы  

Г. К. Килыбаева) - 03.03.2021 ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

 

4 

Джорданова Л. Тарихи білім : 

пәні және зерттеу әдістері : 

[оқулық] / Л. Джорданова. - 3-

ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 376 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6B01601 

Тарих, 

6В02202 

Тарих және 

сандық 

гуманитарист

ика 

6В01101 

Педагогика 

7М01101 

Педагогика 

және 

психология  

7М01201 

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

Деректану 

және 

қазақстан 

тарихының 

тарихнамасы 

Заманауи білім 

беру 

технологиялары 

Бастауыш 

мектептегі білім 

сапасын бақылау 

Білім маркетингі 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, т. ғ. к. 

Р.К. Нұрбекованың ашық  дәрісі, 29.03.2021 ж. 

15.00 

3 Әдістемелік семинар оқулықты енгізу және оқу 



және 

психология 

6В01201 

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

6В01301 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

6В01801 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

7М01301 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

7М01801 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тан 

үрдісінде негізгі оқулық  ретінде пайдалану 

бойынша ұсыныстар (педагогикалық білім беру 

және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы 

А. Д. Аубакирова)  03.03.2021 ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, т. ғ. к. 

Р.К. Нұрбекованың бейнедәрісі  31.03.201 ж. дейін 

жаңа оқулықтарды пайдалана отырып, OpenU.kz  

сайтына орналастыру  

5 

Ислам философиясы: оксфорд 

оқулығы : [оқулық] / Ред. Х. 

Әл-Руайхеб, С. Шмидткен. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 828 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В02203 

Дінтану-

Философия 

- 
Орта ғасыр 

философиясы 
- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы  

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар( ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру); 

2. Шолу бейне дәрістерін дайындау (ф.ғ. к., доцент 

Сейтембетов Е. Ж.) 

3. «Жаңа гуманитарлық білім. 100 оқулық қазақ 

тілінде» 13 сәуір 2021 ж. (Кафедра меңгерушісі , 

ф.ғ. к., Қабдрахманова Ф. К.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Оқулықты 6В02203 Дінтану-Философия БББ 

білім алушыларының ғылыми жобаларын, курстық, 

дипломдық жұмыстарын жазуға дайындау кезінде 

пайдалану ; 

3. 6В02203 Дінтану-Философия БББ білім 

алушыларының қатысуымен «Әлемдік мәдениет 

контекстіндегі ислам философиясы» тақырыбына 

дөңгелек үстел. (Кафедра меңгерушісі , ф.ғ.к., 

Қабдрахманова Ф. К.) 

6 
Касулис Т. П. Жапон 

философиясының қысқаша 

6В02203 

Дінтану-

7М02201 

Философия 

Орта ғасыр 

философиясы 

Қазіргі 

философияның 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 
ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 



тарихы: [оқулық] / Томас П. 

Касулис. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 804 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Философия. өзекті мәселелері кафедрасы  силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 бейнедәрістер дайындау (ф.ғ. к., доцент В. М. 

Шелепов.)  

3. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция отырысын өткізу 2021 ж. сәуір (Кафедра 

меңгерушісі , ф.ғ. к., Қабдрахманова Ф. К.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

7 

Коннолли М. Әлеуметтік 

жұмыс : контексі мен 

практикасы : [оқулық] / М. 

Коннолли, Л. Хармс, Д. 

Мэйдмент. - 4-ші бас. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 384 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

5В090500 

Әлеуметтік 

жұмыс 

- 

Әлеуметтік 

жұмыстың 

экономикалы

қ негіздері 

отбасымен 

және 

балалармен 

әлеуметтік 

жұмыс 

педагогикасы 

білім беру 

мекемелерінд

егі 

әлеуметтік-

педагогикалы

қ жұмыс 

- 

Педагогикалық 

білім және 

менеджмент 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Әдістемелік семинар оқулықты енгізу және оқу 

үрдісінде негізгі оқулық ретінде пайдалану 

бойынша ұсыныстар (педагогикалық білім беру 

және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы 

А. Д. Төлеуханова)  03.03.2021 ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

8 

МакГиннис Д. Классикалық 

араб философиясы : антология : 

[оқулық] / Д. МакГиннис, Д. С. 

Райсман. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 476 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

6В02203 

Дінтану-

Философия. 

7М03102 

Мәдениеттен

у 

Орта ғасыр 

философиясы 
- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы  

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 



гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция отырысын өткізу. Сәуір 2021 ж. (жауапты:  

Ф.К. Кабдрахманова, Р. Т. Уалиева., Шуршитбай 

М.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

9 

Нортхаус П.Г. Көшбасшылық : 

теория және практика : 

[оқулық] / Питер Г. Нортхаус ; 

Батыс Мичиган университеті. - 

8-ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 560 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В01901 

Дефектологи

я 

6В03101 

Психология 

- 
Барлық 

пәндер 
- 

Психология 

және 

педагогикалық 

коррекция 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Сырттай оқу бағдарламасына өзгерістер; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқытудың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Студенттермен «Көшбасшылық қырлары» 

кураторлық сағатын өткізу. (кафедра 

меңгерушісінің м. а.  Г. У. Турарова 

4. «ҚР Тәуелсіздігіне 30 жыл» кураторлық сағаты 

(каф.меңгерушісі м. а.. Г. У. Турарова ) 08.02.2021ж  

10 

Постон К.Д. Халық саны және 

қоғам демографияға кіріспе: 

[оқулық] / Кіші Дадли Л. 

Постон, Леон Ф. Бувье. - 2-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 488 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04102 

Қаржы 

6В04104 Есеп 

және аудит 

6В04106 

Мемлекеттік 

аудит. 

- 
Статистикал

ық есеп 
- 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Статистикалық есеп» курсын әзірлеу және 

жаңарту (Экономика және басқару кафедрасының 

аға оқытушысы А. С. Асубаева ) 

3. «Заманауи Тәуелсіз Қазақстанның салық 

жүйесінің қалыптасуы мен дамуы» монографиясын 

шығару. Маусым 2021ж. (авторлық ұжым) 

3 «Статистика пәнінің мақсаты мен міндеттері» 

бейнедәрісі (экономика және басқару 



 

 

 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

 

 

кафедрасының аға оқытушысы А. С. Асубаева.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Оқулықтың тұсаукесері және оқу процесінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(Экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы А. С. Асубаева) 
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Рассел Б. Батыс 

философиясының тарихы : 

[оқулық] / Б. Рассел. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 896 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В02203 

Дінтану-

Философия. 

 

 

 

 

 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

- 

Философия, 

Политология; 

 

 

 

 

Ежелгі 

Шығыс пен 

ежелгі 

Еуропаның 

философиялы

қ және діни 

ілімдерінің 

тарихы; 

 

Ортағасырлы

қ философия 

- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы  

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Шолу бейнедәрістерді дайындау (ф.ғ. к., доцент 

В. М. Шелепов, ф. ғ. к., доцент Е. Ж. Сейтембетов)  

3. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық». (Кафедра меңгерушісі, ф.ғ. к Ф.К. 

Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, аға 

оқытушы  М Шуршитбай.) 

4. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция өткізу Сәуір 2021 ж. (жауаптылар: ф.ғ. к 

Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, 

аға оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Поллард Э. Рефлективті оқыту : 

[оқулық] / Э. Поллард. - 5-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 728 бет. - (Рухани 

6В01101 

Педагогика 

және 

психология 

6В01201 

7М01101 

Педагогика 

және 

психология  

7М01201 

Робототехник

а және лего 

құрастыру 

бастауыш 

мектепте 

Заманауи білім 

беру 

технологиялары 

Бастауыш 

мектептегі білім 

Педагогикалық 

білім және 

менеджмент 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 



жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

6В01301 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

6В01801 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

7М01301 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

7М01801 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тан 

қашықтықтан 

оқыту 

жағдайындағ

ы бағалау 

қызметі 

педагогтың 

цифрлық 

сауаттылығы 

сапасын бақылау 

Білім маркетингі 

2 Әдістемелік семинар «Оқулықты енгізу және оқу 

үрдісінде негізгі оқулық ретінде пайдалану 

бойынша ұсыныстар» (педагогикалық білім беру 

және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы Ф 

Кенжебекова ) 03.03.2021 ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Розенбаум-Эллиотт Р. 

Стратегиялық бренд - 

менеджмент : [оқулық] / Р. 

Розенбаум-Эллиотт, С. Перван, 

Л. Перси. - 4-ші бас. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 368 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика; 

экономическа

я теория 

Международный 

бизнес 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

 

 

 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

 

 

 

 

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Монографияның 2 басылымы « Коммерциялық 

банктердегі қаржылық тәуекел-менеджмент» 

Маусым 2021ж. 

3 «Стратегиялық менеджмент» бейнедәрісі 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. Сақтаева А. А.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Оқулықтың тұсаукесері және оқу процесінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. А. А. Сақтаева.) 
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Синглтон Р.А. Әлеуметтік 

зерттеу әдістері : [оқулық] / Р. 

А. Синглтон, Б. С. Стрэйтс. 

Калифорния университеті, 

Санта-Барбара. - 6-шы бас. - 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

Халықаралық 

экономика; 

Экономикалы

қ теория 

Халықаралық 

бизнес 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

 

 

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 



Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 816 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

 

2 «Туған жерге тағзым» ШҚО құқықтық секторы 

мен бизнес өкілдерінің қатысуымен іс-шара. 

Наурыз 2021 ж. 

3 Ашық сабақ «Нарық түрлері, құрылымы, 

модельдері. Басекелестік және монополия»  

(Г.Т. Кисамбина.) 10.02.2021ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Жас оқытушылар мен магистранттарға арналған 

«Заманауи әлеуметтік әдістеме» атты теориялық 

ашық семинар/вебинар. 05.02.2021 ж. 

4 Оқулықтың презентациясы және оқу процесінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. Сақтаева А. А.) 

15 

Розен Х. Ш. Мемлекеттік 

қаржы : [оқулық] / Х. Ш. Розен, 

Т. Гейер. - 10-шы бас. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 600 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Халықаралық 

экономика; 

Экономикалы

қ теория 

Халықаралық 

бизнес 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Мемлекеттік қаржыны ұйымдастырудың өзекті 

мәселелері» ғылыми-теориялық семинары.  

21.10.20 ж. 

3 Ашық сабақ «Экономикалық өсу: негізгі 

факторлары және оны қамтамасыз етудің 

мемлекеттік іс-шаралары» (Домалатов Е. Б.) 

02.03.2021 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Оқулықтың тұсаукесері және оқу процесінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 



(Экономика және басқару кафедрасының 

оқытушысы Е. Б. Домалатов). 
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Смит Э. Д. Ұлттың этностық 

тамыры : [оқулық] / Э. Д. Смит. 

- Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 388 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

- 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

- 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 

т.ғ.к. Б. Шуршитбайдың ашық дәрісі. 03.03.2021 ж.  

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

т. ғ. к. Б Шуршитбай жаңа оқулықтарды пайдалана 

отырып бейнедәріс түсіру, OpenU.kz  сайтына 

орналастыру  
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Үнді философиясының тарихы : 

[оқулық] / Бас ред. П. 

Билимориа : жауапты ред. Дж. 

Н. Моханти және т. б. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 720 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В02203 

Дінтану-

Философия 

- 

Философиял

ық және діни 

ілімдердің 

тарихы 

- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Шолу бейне дәрістерін дайындау (ф.ғ.к 

доценттер Шелепов В. М., Сейтембетов Е. Ж.) 

3. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық» (Кафедра меңгерушісі, ф.ғ. к Ф.К. 

Кабдрахманова, аға оқытушы Уалиева Р. Т., аға 

оқытушы Шуршитбай М.) 

4. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция өткізу. Сәуір 2021ж. (жауаптылар: ф.ғ. к 

Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, 

аға оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 



жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Феллс Р. Нәтижелі келіссөз : 

алғышарттар мен амалдар : 

[оқулық] / Р. Феллс. - 3-ші бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 360 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Халықаралық 

экономика; 

Экономикалы

қ теория 

Халықаралық 

бизнес 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

 

 

 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика және 

басқару 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Қаржы және есеп саласында мамандар даярлауды 

жүзеге асыратын ТМД елдерінің кафедраларымен 

және ұйымдарымен кафедраның өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру. 

3 Ашық сабақ «Бизнес жоспар» (экономика және 

басқару кафедрасының аға оқытушысы, э. ғ. к. А. 

А. Сақтаева ) 12.04.2021ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Оқулықтың тұсаукесері және оқу үрдісінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. Сақтаева А. А.)  
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Хаммерсли М. Этнография 

зерттеу принциптері : [оқулық] 

/ М. Хаммерсли, П. Аткинсон. - 

4-ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 400 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

- 

Мәдениеттан

у, 

 Саясаттану 

- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; силлабустар 

(ұсынылатын әдебиеттер тізімі), дәрістер (мазмұнын 

оқулықтың тақырыбы мен мазмұны). 

2 Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 

т.ғ. к. М. К. Ақановтың ашық дәрісі. 31.03.2021 ж. 

3 Шолу бейне дәрістерін дайындау (ф.ғ. к. доценттер 

Шелепов В. М., Сейтембетов Е. Ж.) 

4 «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық». (жауаптылар: ф.ғ. к Ф.К. 

Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, аға 

оқытушы  М Шуршитбай.) 

5 «Жаңа гуманитарлық білім» жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбына әдістемелік 

секция өткізу. Сәуір 2021 ж. (жауаптылар: ф.ғ. к 



Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, аға 

оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3, Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

т. ғ. к., М. К. Ақановтың Жаңа оқулықтарды 

пайдалана отырып бейнедәріс түсіру OpenU.kz 

сайтына орналастыру  
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Хейвуд Э. Саясаттану : 

[оқулық] / Э. Хейвуд. - 5-ші бас. 

- Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 520 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

- Саясаттану - 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция өткізу. Сәуір 2021ж. (жауаптылар: ф.ғ. к 

Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, 

аға оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

21 

Шағын бизнестегі менеджмент 

: кәсіп бастау және венчурді 

дамыту : [оқулық] / Ж. Г. 

Лонгенекер, Ж. У. Петти, Л. Е. 

Палич және т. б. - 18-ші бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 704 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Халықаралық 

экономика; 

Экономикалы

қ теория 

Халықаралық 

бизнес 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2.«Тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдығы 

жылдарындағы Коммерциялық банктердегі 

қаржылық тәуекел-менеджмент» 

монографиясының 2 басылымы, Наурыз 2021ж. 

3 Ашық сабақ «Қоғамдық шаруашылық түрлері. 



оқулық) Туризм Тауар өндірісі» (экономика және басқару 

кафедрасының аға оқытушысы Байгужинова А. Ж.) 

01.02.2021 ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Оқулықтың тұсаукесері және оқу процесінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы  Л. М. Ахметова) 
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Элдридж Р. Өнер философиясы. 

Кіріспе : [оқулық] / Р. Элдридж. 

- 2-ші бас. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 304 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

7М03102 

Мәдениеттан

у 

Философия, 

Мәдениеттан

у  

Магистрлік 

диссертация 

дайындау 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Шолу бейне дәрістерін дайындау (ф.ғ.к., 

доценттер Шелепов В. М., Сейтембетов Е. Ж.) 

3. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция өткізу. Сәуір 2021ж. (жауаптылар: ф.ғ. к 

Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, 

аға оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Юлән Ф. Қытай 

философиясының қысқаша 

тарихы : [оқулық] / Ф. Юлән. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 368 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

6В02203 

Дінтану-

Философия. 

- 

Философиял

ық және діни 

ілімдердің 

тарихы 

- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 



Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция отырысын өткізу Сәуір 2021ж. (жауаптылар: 

ф.ғ. к Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. 

Уалиева, аға оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Бартлетт С. Білім берудегі 

зерттеулер. Кіріспе : [оқулық] / 

С. Бартлет, Д. Бертон. - 4-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 3100 жаңа 

оқулық). 

 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

Оқыту 

әдістемесі 

Диплом 

алдындағы іс-

тәжірибе 

Оқыту мен 

бағалаудағы 

жаңа тәсілдер 

Оқытудың 

инновациялы

қ 

технологияла

ры Методика 

Организации 

научных 

исследований 

Жоғары 

мектептің 

педагогикасы 

 

Мектеп пен 

ЖОО-да 

химиялық 

зерттеу қабілетін 

қалыптастыру 

әдістемесі 

Методология 

научных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика 

академического 

письма и 

методология 

научных 

исследований 

Барлық 

кафедралар 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Химия кафедрасының «Ғылыми химиялық 

зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі» әдістемелік 

семинары» ; 

3 «Қаржылық сауаттылық» тақырыбындағы бейне 

дәріс. Сәуір 2021ж (қаржы және есеп 

кафедрасының аға оқытушысы Жапарова А. М.)  

4 «ҚР тәуелсіздігіне 30 жыл» мерейтойға арналған 

эссе байқауы Наурыз 2021 ж  (экономика және 

басқару кафедрасының аға оқытушысы 

Байгужинова А. Ж.)  

5 Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, т. ғ. к.  

Р.С.Чекетаеваның ашық дәрісі 29.03.2021 ж. 

6 Әдістемелік семинар оқулықты енгізу және оқу 

үрдісінде негізгі оқулық ретінде пайдалану 

бойынша ұсыныстар (педагогикалық білім беру 

және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы 

А. К. Қозыбаева)  03.03.2021 ж 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 «Дефектология» БББ магистранттарына арналған 



дөңгелек үстел: позициялар арасындағы 

ұқсастықтар мен айырмашылықтар (студенттердің 

идеяны талқылауы; олардың өз идеяларын ұсынуы; 

өз пікірін дәлелдеу. Мамыр, 2021ж. (кафедра 

меңгерушінің м.а. Г.У. Турарова) 

4 «Экономист» студенттік ғылыми үйірмесі 

аясында мақалалар мен жобалар жазу бойынша 

мастер-класс (экономика және басқару 

кафедрасының аға оқытушысы Г. Т. Кисамбина) 

Жоба аясында университетке түсетін жаңа 

кітаптардың 5 тұсаукесері (экономика және басқару 

кафедрасының аға оқытушысы Домалатов Е. Б.) 

6 Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, т. ғ. к. 

Р.С. Чекетаеваның бейнедәрісі жаңа оқулықтарды 

пайдалана отырып, OpenU.kz сайтына орналастыру 
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Больман Ф. Әлем музыкасының 

тарихы тарихы  : [оқулық] / Ф. 

Больман. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).- Т. 

1 . - 2020. - 460 бет. 

6В01404 

Музыкалық 

білім беру 

- 

Барлық 

элективті 

пәндер 

- 

Музыкалық 

білім беру және 

АӘД кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Жаңа оқулықтардың тұсаукесері»  ППжМ 

факультеті Ғылым және шығармашылық 

әдістемелік апталығы жауапты, «Музыкалық білім 

беру және АӘД» кафедрасының оқытушысы Кашей 

Ардақ ашық  дәріс 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Больман Ф. Әлем музыкасының 

тарихы тарихы  : [оқулық] / Ф. 

Больман. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).- Т. 

2 . - 2020. - 460 бет. 

6В01404 

Музыкалық 

білім беру 

- 

Барлық 

элективті 

пәндер 

- 

Музыкалық 

білім беру және 

АӘД кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Жаңа оқулықтардың тұсаукесері»  ППжМ 

факультеті Ғылым және шығармашылық 

әдістемелік апталығы жауапты, «Музыкалық білім 

беру және АӘД» кафедрасының оқытушысы Кашей 

Ардақ ашық  дәріс 



Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану 
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Борев Ю. Эстетика : [оқулық] / 

Ю. Борев. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 408 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6В02203 – 

Дінтану -

Философия. 

 

Барлық білім 

беру 

бағдарламала

ры үшін 

- 

Философия, 

Мәдениеттан

у 

- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. ЖБП циклінің «Философия», «Мәдениеттану» 

бойынша шолу бейне дәрістерін дайындау (фс.ғ.к. 

Н. Б. Игисинова.)  

3. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция өткізу» Сәуір 2021ж. (жауаптылар: ф.ғ. к 

Ф.К. Кабдрахманова, аға оқытушы Р. Т. Уалиева, 

аға оқытушы  М Шуршитбай.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Гарман Е.Т., Форг Р.Е. Жеке 

қаражат (Қазақстанға 

бейімделген нұсқа) : [оқулық]. - 

Астана : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

– 632 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).-109 экз. 

6В04102 

Қаржы 

6В04104 Есеп 

және аудит 

6В04106 

Мемлекеттік 

аудит 

7М04102 

Қаржы 

7М04104 

Есеп және 

аудит 

 

Барлық 

элективті 

пәндер 

Барлық элективті 

пәндер 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Мемлекеттік қаржыны ұйымдастырудың өзекті 

мәселелері» ғылыми-теориялық семинары, 21.10.20 

ж. (кафедра меңгерушісі  А. А. Апышева) 

3 «Өндірістік кәсіпорындарда, сондай-ақ шағын 

және орта бизнес кәсіпорындарында шығындарды 

есепке алуды ұйымдастырудың әдістемелік 

тәсілдері» тақырыбына әдістемелік семинар, 

19.03.21 ж. (кафедра меңгерушісі А. А. Апышева) 



Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Өскемен қаласының 10-11 сынып оқушыларына 

арналған «21 ғасыр бухгалтері» бухгалтерлік есеп 

бойынша қалалық олимпиада жобасы аясында 

25.11.2020 ж (кафедра меңгерушісі А.А. Апышева)  

4 Жоба аясында Өскемен қаласының 10-11 сынып 

оқушыларына арналған «Заманауи 

қаржыгер»қаржысынан қалалық олимпиада 

10.11.2020ж  (кафедра меңгерушісі А. А. Апышева) 
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Интеллектуалдық меншік 

құқығы: 3 томдық / Л.Бентли, 

Б.Шерман, Д.Ганжи, 

Ф.Джонсон. – 5-ші бас.- Астана 

: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. – Т. 1 .- 

512 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04201 

Құқықтану 

7М04201 

Құқықтану 

Барлық 

элективті 

пәндер 

Барлық элективті 

пәндер 

Азаматтық 

құқық және 

азаматтық 

процесс 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «ҚР зияткерлік меншік құқығының өзекті 

мәселелері» ғылыми-теориялық семинары, 07.04.21 

ж. (кафедра меңгерушісі Сабитова А. А.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Жоба шеңберінде Өскемен қаласының 10-11 

сынып оқушыларына арналған құқық бойынша 

қалалық олимпиада - 26.02.2021ж (кафедра 

меңгерушісі Сабитова А. А.) 
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Кром М.М. Тарихи 

антропология  : оқу құралы / 

М.М.Кром. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 204 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

6B01601 

Тарих 

6B01602 

Цифрлық 

гуманитарист

ика 

- 

Тарихи 

антропология

, визуалды 

антропология

, 

- 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

А. Т. Казбекованың ашық семинары 31.03.2021 ж. 



оқулық) Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы  Г. 

К. Таринаның бейнедәрісі жаңа оқулықтарды 

пайдалана отырып, OpenU.kz сайтына орналастыру 
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Лурье С.В. Тарихи этнология: 

оқулық / С.В.Лурье. - Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 500 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6B01601 

Тарих 
- 

Этноархеолог

ия, Тарихи 

этнология 

- 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 

т.ғ. к. М. К. Ақановтың ашық дәрісі. 31.03.2021 ж.  

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Жаңа оқулықтарды пайдалана отырып, т. ғ. к., 

Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

М. К. Ақановтың бейнедәрісі жаңа оқулықтарды 

пайдалана отырып, OpenU.kz сайтына орналастыру 
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Репина Л.П., Зверева В.В., 

Парамонова М.Ю. Тарихи білім 

тарихы: академиялық 

бакалавриатқа арналған оқулық 

/Л.П. Репина. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 236 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6B01601 

Тарих 

7М01601 

Тарих  

7М0220 

Тарих 

Деректану 

және 

Қазақстан 

тарихының 

тарихнамасы 

Деректану және 

Қазақстан 

тарихнамасы: 

теория және 

әдістеме 

Тарих 

ғылымының 

тарихы мен 

әдіснамасы 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 

т.ғ. д. С. К. Игібаевтың ашық дәрісі. 26.03.2021 ж.  

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 



диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Жаңа оқулықтарды пайдалана отырып, т. ғ. д., 

Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

С. К. Игибаевтың бейнедәрісі жаңа оқулықтарды 

пайдалана отырып, OpenU.kz сайтына орналастыру 
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Уолф Д. Саясат философиясына 

кіріспе: [оқулық] / Д. Уолф. - 3-

ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 232 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В02203-

Дінтану-

философия 

- 
Орта ғасыр 

философиясы 
- 

Рухани жаңғыру 

және ӘГП 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2. Жаңа гуманитарлық білім жобасы шеңберінде 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» тақырыбында әдістемелік 

секция өткізу Қазақ тіліндегі 100 оқулық " (сәуір 

2021ж.) (Кабдрахманова Ф. к., Уалиева Р. Т., 

Шуршитбай М.) 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 
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Эндрюс Н. Азаматтық іс 

жүргізу  : [оқулық] : 3 томдық / 

Н.Эндрюс. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. – Т. 1,2,3 Бірінші 

кітап. Сот өндірісі.- 416 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6В03101 

Құқықтану 

7М03101 

Құқықтану 

ҚР 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құқығы 

Магистрлік 

диссертация 

дайындау 

Азаматтық 

құқық және 

азаматтық 

процесс 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәні бойынша 

бейне дәріс 16.11.2020 ж.-24.11.2021 ж. 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 «ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәні бойынша 

Оқу сот процесін өткізу (11.11.2020 ж.) 

3 «ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәні бойынша 

«Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді жинау» 

тақырыбына ашық өткізу (03.11.2020 ж.) 

4 оқу құралының тұсаукесері Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы 



(түсініктемелері бар схемаларда) з.ғ. к. м. и. Дячук 

(қыркүйек 2020 ж.) 

35 

Эндрюс Н. Келісімшарт 

ережелері : [оқулық]  / 

Н.Эндрюс.- Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. – 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В03101 

Құқықтану 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М03101 

Құқықтану 

Барлық 

элективті 

пәндер 

Магистрлік 

диссертация 

дайындау 

Азаматтық 

құқық және 

азаматтық 

процесс 

кафедрасы 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Ғылыми-теориялық семинар «Сатып алу 

саласындағы келісім-шарт жүйесі: құқықтық 

реттеудің өзекті мәселелері», 16.04.21 ж. 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 «ҚР шарттық құқығы» оқу құралының 

тұсаукесері және оқу процесінде қолдануға 

арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс (А. А. 

Карандашева). 
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Бейлис Д. Әлемдік саясаттың 

жаһандануы. Халықаралық 

қатынастарға кіріспе : [оқулық] 

/ Дж. Бейлис, С. Смит, П. 

Оуэне. - 2-ші бас. - Нұр-Сұлтан 

: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 652 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Халықаралық 

экономика; 

Экономикалы

қ теория 

Халықаралық 

бизнес 

Экономика және 

басқару 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Оқулықтың мазмұнын ескере отырып, 

практикалық тапсырмалар, тесттер банкін 

өзектендіру. 

3 Әдістемелік семинар «Жаңа гуманитарлық білім 

жобасын іске асыру. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»  жобасын іске асыру мақсатында жыл 

ішінде жаңадан келіп түскен оқулықтарды оқу 

процесіне енгізу (Койшинова г. К.) 

4 Әдістемелік семинар «Жаңа гуманитарлық білім» 

жобасын іске асыру. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»  жобасын іске асыру мақсатында жыл 

ішінде жаңадан келіп түскен оқулықтарды оқу 

процесіне енгізу (Койшинова г. К.) 

5 «Микроэкономикадан практикум»  ӘҚБ мамыр 

2021 (Ахметова Л., Жакибаева Л.) 

Білім алушылар үшін: жоба аясында 



университетке түсетін жаңа кітаптардың 

тұсаукесері (Экономика және басқару 

кафедрасының аға оқытушысы Домалатов Е. Б.) 
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О' Лири З. Зерттеу жобасын 

жүргізу : негізгі нұсқаулық : 

[оқулық] / З. О' Лири. - 3-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 472 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04101-

Экономика; 

6В04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару 

7М04105-

Менеджмент 

Академиялық 

жазу және 

ғылыми 

зерттеулер 

негіздері 

Академиялық 

жазу тәжірибесі 

және ғылыми 

зерттеулер 

әдіснамасы 

Экономика және 

басқару 

ПОҚ үшін: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 Жаңа оқулықтарды қолдана отырып, 

«Академиялық сауаттылықтың аспектілері» 

тақырыбында ашық практикалық сабақ (экономика 

және басқару кафедрасының аға оқытушысы 

Байгужинова А. Ж.) 

Білім алушылар үшін: 

«Экономист» студенттік ғылыми үйірмесі аясында 

мақалалар мен жобалар жазу бойынша Мастер-

класс (Экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы Г. Т. Кисамбина). 
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6В04102 

Қаржы 

6В04104 Есеп 

және аудит 

6В04106 

Мемлекеттік 

аудит 

7М04102 

Қаржы 

7М04104 

Есеп және 

аудит 

7М04106 

Мемлекеттік 

аудит 

Дипломдық 

жұмыстарды 

дайындау 

Магистрлік 

диссертация 

дайындау 

Қаржы және 

есеп кафедрасы 

ПОҚ: 

1 Оқу бағдарламасына өзгерістер енгізу; 

силлабустар (ұсынылатын әдебиеттер тізімі), 

дәрістер (оқулықтың тақырыбы мен мазмұнын 

ескере отырып, мазмұнды өзектендіру). 

2 «Қазақстанда агроөнеркәсіптік бизнесті 

дамытудың өзекті мәселелері» тақырыбында 

ғылыми-практикалық семинар, 26.11.20 ж. 

Білім алушылар үшін: 

1 Оқулықты практикалық (семинар) сабақтарға 

дайындық кезінде, БӨЖ, БОӨЖ барысында 

тапсырмаларды орындау үшін қолданыңыз. 

2 Ғылыми жобаларды, курстық, дипломдық 

жұмыстарды, магистрлік, докторлық 

диссертацияларды жазуға дайындық кезінде 

оқулықты пайдалану. 

3 Қаржы БББ, Есеп және аудит БББ, мемлекеттік 

аудит БББ бойынша оқулықтар мазмұнын ескере 

отырып, білім алушыларға ұсынылатын дипломдық 

жұмыстар, магистрлік диссертациялар 

тақырыптары 85% - ға жаңартылды; 
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6В01505-

Биология 

6В05101-

Биология 

7М01505-

Биология 

7М05101-

Биология 

Дипломдық 

жұмыстарды 

дайындау 

Магистрлік 

диссертация 

дайындау 

Биология 

кафедрасы 

Ғылыми-әдістемелік семинар 

«Биология кафедрасының білім беру 

бағдарламаларына пәндік тілдік интергирленген 

оқытуды енгізуді талдау» (кафедра меңгерушісі, 

б.ғ.к. Китапбаева А. А.) 

40 

Паркин М. Макроэкономика: 

оқулық / М.Паркин. - Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 464 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару;; 

7М04105-

Менеджмент 

Макроэконом

ика; 

Экономикалы

қ теория; 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу; 

Экономика 

негіздеріжәне 

кәсіпкерлік. 

Микро-

макроэкономика

лық талдау; 

Институционалд

ық 

экономиканың 

өзекті мәселелері 

Экономика және 

басқару 

ПОҚ үшін: 

Қазақ тіліне аударылған және ЖОО-ға «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасы (экономика және басқару 

кафедрасының аға оқытушысы Домалатов Е. Б.) 

Білім алушылар үшін: 

Оқулықтың тұсаукесері және оқу үрдісінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы Л. М. Ахметова). 
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Паркин М. Микроэкономика : 

оқулық / М.Паркин. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 548 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару;; 

7М04105-

Менеджмент 

Экономикалы

қ теория; 

Микроэконом

ика; 

Экономика 

негіздеріжәне 

кәсіпкерлік. 

 

Микро-

макроэкономика

лық талдау 

Экономика және 

басқару 

ПОҚ үшін: 

1 Жаңа оқулықтарды қолдана отырып ашық дәріс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы, э. ғ. к. Сақтаева А. А.), бейнедәрісті 

дайындап, кейіннен OpenU.kz  сайтқа орналастыру  

2 «Экономикалық саясат» ашық практикалық 

сабағы (экономика және басқару кафедрасының 

доценті, э. ғ. к. Т. А. Болғауов) 

Білім алушылар үшін: 

Оқулықтың тұсаукесері және оқу үрдісінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс 

(экономика және басқару кафедрасының аға 

оқытушысы Л. Б. Жакибаева). 

3 Коллоквиум: «Нарық механизмі» (экономика 

және басқару кафедрасының аға оқытушысы 

Жакибаева Л. Б.) 
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Хили Джозеф Ф. Статистика 

негіздері : әлеуметтік зерттеу 

құралы  : оқулық / Дж.Ф.Хили. 

- Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 576 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару; 

6В04105-

Менеджмент; 

6Вв11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103- 

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару;; 

7М04105-

Менеджмент 

Статистика; 

Еңбек 

экономикасы; 

Кәсіпкерлік; 

Экономика 

негіздеріжәне 

кәсіпкерлік. 

Экономикалық 

талдау 

саласындағы 

қазіргі заманғы 

тұжырымдамала

р мен 

қолданбалы 

зерттеулер; 

Өнеркәсіп 

салаларын 

ұйымдастыру  

Экономика және 

басқару 

ПОҚ үшін: 

1 Жаңа оқулықтарды қолдана отырып ашық дәріс 

(Кисамбина г. Т.), бейнедәрісі жаңа оқулықтарды 

пайдалана отырып, OpenU.kz сайтына орналастыру 

2 «Статистикалық бақылау әдіс», «Туризімдегі 

статистика» видеолекциясы (экономика және 

басқару кафедрасының аға оқытушысы А. С. 

Асубаева) 

Білім алушылар үшін: 

Оқулықтың тұсаукесері және оқу үрдісінде 

қолдануға арналған негізгі оқулық ретінде ұсыныс  



 


