
  



2 Кенни, Энтони.  
Батыс философиясының 

жаңа тарихы [Текст] : 

[оқулық] / Э. Кенни. - 

Алматы : Ұлттық 
аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). Т.4 : Қазіргі 

заман философиясы. - 

2019. - 420 бет 

Для всех образовательных 

программ бакалавриата 

 

ОП кафедры Рухани жаңғыру и 

СГД: 
«5В020500-Политология», 

«6М0204 - Культурология», 

7М03102 - Культурология» 

«6М020100 - Философия», 

«7D020100-Философия, «8D02201- 

Философия» 

Философия 

Культурология 

История 

философии и 

науки 

 

Философия 
религии 

 

Философские и 

методологически

е проблемы 

социогуманитар

ного знания 

 

Философия 

культуры 

постмодернизма 

Рухани жаңғыру и 

СГД 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 
учебника).  

2. Провести методический семинар по 

обсуждению учебников по философии, 

культурологии на тему: «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық»  

3. Фильм в контексте «Білімнің салтанат 

құруы» по программе «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» на тему: «Артық білім 

кітапта, ерінбе оқып көруге...» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

3 Гомбрих, Эрнст.  

Өнер тарихы [Текст] : 

[оқулық] / Э. Гомбрих. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

680 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Для всех образовательных 

программ бакалавриата 

 

ОП кафедры Рухани жаңғыру и 

СГД: 

«5В020500-Политология», 

«6М0204 - Культурология», 

7М03102 - Культурология» 

«6М020100 - Философия», 

«7D020100-Философия, «8D02201- 

Философия» 

Философия 

Культурология 

История 

философии и 

науки 

 

Философия 

культуры 

постмодернизма 

 

Теория и 

методология 

типологии 
культуры 

 

Концептуальный 

анализ 

современных 

теории культуры 

Рухани жаңғыру и 

СГД 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести методический семинар по 

обсуждению учебников по философии, 

культурологии на тему: «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық»  

3. Разработать видеоролик на тему: «Өнер 
философиясы» и запись на телестудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ имени 

С.Аманжолова.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 



4 Лотман, Юрий.  

Семиосфера [Текст] : 

[оқулық] / Ю. Лотман. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2019. - 

640 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Для всех образовательных 

программ бакалавриата 

 

ОП кафедры Рухани жаңғыру и 

СГД: 
«5В020500-Политология», 

«6М0204 - Культурология», 

7М03102 - Культурология» 

«6М020100 - Философия», 

«7D020100-Философия, «8D02201- 

Философия» 

Философия 

Культурология 

История 

философии и 

науки 

 

Философия 
культуры 

постмодернизма 

 

Теория и 

методология 

типологии 

культуры 

 

Концептуальный 

анализ 

современных 
теории культуры 

Рухани жаңғыру и 

СГД 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 
учебника).  

2. Провести методический семинар по 

обсуждению учебников по философии, 

культурологии на тему: «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық»  

3. Разработать видеоролик на тему: «Өнер 

философиясы» и запись на телестудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ имени 

С.Аманжолова.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

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) 

 7М01701 

Казахский язык 

и литература, 

7М02302 

Филология 

 Антропоцентрич

еское 

направление в 

лингвистике, 

Лингвокультуро

логия 

Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

3. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 
учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

6 Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және 

мәдениетаралық 

коммуникация: [оқулық] 

/ С.Г.Тер-Минасова. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

 Когнитивная 

лингвистика, 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  



бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 320 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық) 

школах с 

неказахским 

языком обучения 

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

7 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) 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 
6В01702 Русский 

язык и 

литература 

7М01701 

Казахский язык 

и литература, 

7М02302 

Филология 

Введение в 

языкознание, 

Общее 

языкознание 

Актуальные 

проблемы 

языкознания 

Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Круглый стол на тему: «Тіл біліміне кіріспе 

- тілдік қатынастың жарқын бейнесі». 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

8 Янсон, Торе.  

Тіл тарихы : Кіріспе 
[Текст] : [оқулық] / Т. 

Янсон. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

244 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық) 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 
6В01702 Русский 

язык и 

литература 

7М01701 

Казахский язык 

и литература, 

7М02302 

Филология 

Введение в 

языкознание, 

Общее 

языкознание 

Теоретические 

основы 

периодизации 

истории языка 

Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести семинар на тему: «100 жаңа 

оқулық: Тіл тарихы мәселелері ». 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

9 Райан, Майкл.  

Әдебиет теориясы : 

кіріспе [Текст] : 

[оқулық] / М. Райан. - 3-

ші бас. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

 Теория 

литературы 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 



292 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

неказахским 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 

язык и 
литература 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 
выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

10 Әдебиет теориясы : 

Антология [Текст] : 

[оқулық] / ред. Р Джули, 

М. Райан. - 3-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). Т. 1. - 2019. - 
568 бет. 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 
язык и 

литература 

 Теория 

литературы 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

11 Әдебиет теориясы : 

Антология [Текст] : 

[оқулық] / ред. Р Джули, 

М. Райан. - 3-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 
Т. 2. - 2019. - 372 бет. 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 
язык и 

литература 

 Теория 

литературы 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

12 Әдебиет теориясы : 

Антология [Текст] : 

[оқулық] / ред. Р Джули, 

М. Райан. - 3-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

 Теория 

литературы 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 



гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Т. 3. - 2019. - 440 бет. 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 

язык и 

литература 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

13 Әдебиет теориясы: 
Антология [Текст] : 

[оқулық] / ред. Р Джули, 

М. Райан. - 3-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Т. 4. - 2019. - 452 бет. 

6В01701 
Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 

язык и 
литература 

 Теория 
литературы 

 Казахской, русской 
филологии и 

журналистики 

Для ППС: 
1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 
выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

14 Бейнбриж, Жейсон.  

Медиа және 

журналистика : теория 

мен практикаға жаңа 

көзқарас [Текст] : 

[оқулық] / Ж. Бейнбриж, 

Н. Гок, Л. Тайнан. - 3-ші 

бас. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

592 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В03201 

Журналистика 

 Медиа 

менеджмент, 

Медиадизайн 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Семинар на тему: «Журналистика 

саласындағы жаңа оқулықтар» (100 жаңа 

оқулық бойынша шолу). 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 
выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

15 Шунк, Дейл Х.  

Оқыту теориясы : Білім 

беру көкжиегі [Текст] : 

[оқулық] / Д. Шунк. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

7М01701 

Казахский язык 

и литература, 

7М02302 

Филология 

Методика 

преподавания 

казахского 

языка, 

Методика 

преподавания 

казахской 

Методика 

преподавания 

дициплин в вузе 

Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Актуализировать банк практических 



608 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).  

неказахским 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 

язык и 
литература 

литературы, 

Методика 

преподавания 

русского 

языка, 
Методика 

преподавания 

литературы 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 
выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

16 Пек, Ли Энн.  

Медиа этика. Жас 

мамандардың 

тәжірибесінен [Текст] : 

[оқулық] / ред. Л. Пек, Г. 

Рил. - 2-ші бас. - Алматы 

: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 304 бет. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В03201 

Журналистика 

 Журналистское 

мастерство 

Имидж и этика 

журналиста 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

Для обучающихся: 
1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

17 Стивен, Пинкер.  

Тіл - инстинкт : тіл мен 

сана туралы жаңа 

ғылым [Текст] : 

[оқулық] / П. Стивен. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

386 бет. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком обучения 

 Когнитивная 

лингвистика 

 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника).  

2. Круглый стол на тему: «Тіл біліміне кіріспе 

- тілдік қатынастың жарқын бейнесі». 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

18 Лотман, Юрий.  

Семиосфера [Текст] : 

[оқулық] / Ю. Лотман. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

 Введение в 

языкознание, 

Общее 

языкознание 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  



640 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 

6В01702 Русский 
язык и 

литература 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

19 Саид, Эдуард Уади.  

Ориентализм [Текст] : 

[оқулық] / Э. У. Саид. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

328 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық). -  

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01704  

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

языком 

обучения, 
6В01702 Русский 

язык и 

литература 

 История 

зарубежной 

литературы 

 Казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника).  

2. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

20 Котлер, Филип.  

Маркетинг негіздері 
[Текст] : [оқулық] / Ф. 

Котлер. - 17-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

736 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 

Маркетинг 

Туризм 

маркетингі 

Дағдарысқа 

қарсы басқару, 

Әлеуметтік 

саланы 

мемлекеттік 

реттеу 

Кәсіпорын 
экономикасы 

Инвестициялы

қ менеджмент 

Инновация 

маркетингі 

Инновациялық 

жобаларды 

бизнес-

жоспарлау 

жобаларды 

басқару және 

инновациялық 

менеджмент 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника).  

2. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

3. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

21 Уилтон, Ник.  

HR-менеджментке 

кіріспе [Текст] : 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Адам капиталын 

мемлекеттік 

басқару 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 



[оқулық] / Н. Уилтон. - 3-

ші бас. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

532 бет. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 
6В11101-Туризм 

Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 
 

Инвестициялы

қ менеджмент 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

22 Шиллинг, Мелисса А.  

Технологиялық 

инновациялардағы 

стратегиялық 

менеджмент [Текст] : 
[оқулық] / М. Шиллинг. - 

5-ші бас. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

380 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 
Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 
Государственн

ое и местное 

управление 

 

Дағдарысқа 

қарсы басқару, 

Әлеуметтік 

саланы 

мемлекеттік 
реттеу, 

Муниципалды 

менеджмент, 

Мемлекеттік 

басқару 

теориясы, 

Мемлекеттік 

басқарудағы 

бюджеттік 

процесстер 

және 

стратегиялық 
жоспарлау 

Менеджмент 

 Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 
учебника).  

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Использовать учебник при подготовке к 

написанию научных проектов, курсовых, 
дипломных работ, магистерских, докторских 

диссертаций. 

23 Хилл, Чарлз У. Л.  

Халықаралық бизнес : 

Жаһандық нарықтағы 

бәсеке [Текст] : [оқулық] 

/ Ч. Хилл. - 12-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

720 бет. - (Рухани 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 

 

Аймақтық 

экономика 

Макроэкономи

ка 

Туризмдегі 

мемлекеттік 

реттеу 

Экономиканы 

мемлекеттік 

 Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 



жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

 реттеу 

Халықаралық 

экономика 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 
выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Разработать видеолекций и видеоролики на 

тему: «Макроэкономикалық тұрақсыздық» по 

дисциплине «Макроэкономика» 

24 Гэмбл, Джон Э.  

Стратегиялық 

менеджмент негіздері : 

бәсекелік 

артықшылыққа 

ұмтылу [Текст] : 

[оқулық] / Д. Г. Гэмбл, 

М. А. Питерэф, А. А. 
Томпсон. - 5-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

536 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 
6В11101-Туризм 

 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 
 

Мемлекеттік 

басқарудағы 

бюджеттік 

процесстер 

және 

стратегиялық 

жоспарлау 

Менеджмент 
Қаржылық 

менеджмент 

 

 Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

25 Гриффин Р. У.  
Менеджмент : [оқулық] / 

Р У.Гриффин. - 12-ші 

бас. - [б. м.] : Ұлттық 
аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 

768 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 
6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 
7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 

 

Экскурсиялар 

менеджменті 

Туризмдегі 

кәсіпкерлік 
қызметінің 

негіздері 

Кәсіпорындағы 

бизнесті 

жоспарлау 

Инновациялық 

экономика 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

 Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 
содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

3. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 



Дағдарысқа 

қарсы басқару, 

Мемлекеттік 

және жергілікті 

теңдеу, 
Әлеуметтік 

саланы 

мемлекеттік 

реттеу, 

Мемлекеттік 

қаржылық 

реттеу, 

Муниципалды 

менеджмент, 

Туризмдегі 

кәсіпкерлік 
қызметінің 

негіздері 

Менеджмент 

Қаржылық 

менеджмент 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Использовать учебник при подготовке к 

написанию научных проектов, курсовых, 

дипломных работ, магистерских, докторских 

диссертаций. 

26 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) 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 
6В11101-Туризм 

 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 
 

Мемлекет және  

бизнес 

Аймақтық 

экономика 

Инновациялық  

экономика 

Макроэкономи

ка 
Сапа 

экономикасы 

Халықаралық 

экономика 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Өндірістік-

шаруашылық 

қызметті 

экономикалық 

талдау 

Адам капиталын 

мемлекеттік 

басқару 

Инновациялық 

жобаларды 

бизнес-

жоспарлау 

жобаларды 
басқару және 

инновациялық 

менеджмент 

Институционалд

ық 

экономиканың 

өзекті мәселелері 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Разработать видеолекций и видеоролики на 

тему: «Нарықтық жүйенің қызмет ету 

механизмі» по дисциплине «Экономикалық 

теория» 



27 Куратко, Дональд.Ф.  
Кәсіпкерлік : 

теория,процесс,практика 

: [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) 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 
Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 
Государственн

ое и местное 

управление 

Мемлекет және  

бизнес 

Туризмдегі 

кәсіпкерлік 

қызметінің 
негіздері 

Кәсіпорындағы 

бизнесті 

жоспарлау 

Инновациялық 

экономика 

Сапа 

экономикасы 

Туризмдегі 

мемлекеттік 

реттеу 
Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Өндірістік-

шаруашылық 

қызметті 

экономикалық 

талдау 

Адам капиталын 

мемлекеттік 

басқару 

Инновациялық 

жобаларды 
бизнес-

жоспарлау 

жобаларды 

басқару және 

инновациялық 

менеджмент 

Институционалд

ық 

экономиканың 

өзекті мәселелері 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 
учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

3. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 
практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Использовать учебник при подготовке к 

написанию научных проектов, курсовых, 

дипломных работ, магистерских, докторских 

диссертаций. 

28 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) 

 Экземпляры: всего:84 - 

КА(6), Ф3(1), Ф4(1), 

МПК(1), Ф7(1), Ф6(2), 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 
Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 
Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 

Мемлекет және  

бизнес 

Туризмдегі 
кәсіпкерлік 

қызметінің 

негіздері 

Инновациялық 

экономика 

Макроэкономи

ка 

Сапа 

экономикасы 

Туризмдегі 

мемлекеттік 

Жобаларды 

басқару және 

инновациялық 
менеджмент 

 

Институционалд

ық 

экономиканың 

өзекті мәселелері 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 
литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 



Ф1(72). реттеу 

Кәсіпорын 

экономикасы 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Разработать видеолекций и видеоролики на 

тему: «Персоналды басқару» по дисциплине 

Кәсіпорын экономикасы 

29 Ди Маттео, Ларри А.  

Халықаралық бизнес 

құқығы және 

заңнамалық орта : 

транзакциялық 

тұрғыдан зерделеу 
[Текст] : [оқулық] / Л. А. 

ДиМаттео. - 3-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

680 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04101-

Экономика 
6В04105- 

Менеджмент 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 

 

7М04101-

Экономика 
7М04105- 

Менеджмент 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 

 

Мемлекет және  

бизнес 
Туризмдегі 

кәсіпкерлік 

қызметінің 

негіздері 

Кәсіпорындағы 

бизнесті 

жоспарлау 

Инновациялық 

экономика 

Сапа 

экономикасы 
Туризмдегі 

мемлекеттік 

реттеу 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Өндірістік-

шаруашылық 

қызметті 

экономикалық 
талдау 

Кәсіпкерлік 

және 

экономика 

негіздері 

Халықаралық 

экономика 

Адам капиталын 

мемлекеттік 
басқару 

Инновациялық 

жобаларды 

бизнес-

жоспарлау 

жобаларды 

басқару және 

инновациялық 

менеджмент 

Институционалд

ық 
экономиканың 

өзекті мәселелері 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 
силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  

3. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Использовать учебник при подготовке к 

написанию научных проектов, курсовых, 

дипломных работ, магистерских, докторских 

диссертаций. 

30 Бове, Куртланд Л.  

Қазіргі бизнес-

коммуникация [Текст] : 

[оқулық] / К. Л. Бове, Д. 

6В04101-

Экономика 

6В04105- 

Менеджмент 

7М04101-

Экономика 

7М04105- 

Менеджмент 

Мемлекет және  

бизнес 

Туризмдегі 

кәсіпкерлік 

Адам капиталын 

мемлекеттік 

басқару 

Инновациялық 

Экономика и 

управление 
Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 



В.Тилл. - 14-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

736 бет. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04103- 

Государственное 

и местное 

управление 

6В11101-Туризм 
 

7М04103- 

Государственн

ое и местное 

управление 

 

қызметінің 

негіздері 

Кәсіпорындағы 

бизнесті 

жоспарлау 
Инновациялық 

экономика 

Туризмдегі 

мемлекеттік 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Өндірістік-

шаруашылық 
қызметті 

экономикалық 

талдау 

Кәсіпкерлік 

және 

экономика 

негіздері 

Ұйымдағы 

тәртіп 

жобаларды 

бизнес-

жоспарлау 

жобаларды 

басқару және 
инновациялық 

менеджмент 

Институционалд

ық 

экономиканың 

өзекті мәселелері 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций с учетом содержания учебника.  
3. Актуализировать банк практических 

заданий, тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу» 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 
выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2. Использовать учебник при подготовке к 

написанию научных проектов, курсовых, 

дипломных работ, магистерских, докторских 

диссертаций. 

31 Шо, Малколм Н.  

Халықаралық құқық 

[Текст] : [оқулық] / М. 

Шо . - 8-ші бас. - Алматы 
: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 1-кітап. - 2019. - 

584 бет.  

5В030100 

Юриспруденция 

 Международно

е публичное 

право 

Международно
е право 

 Кафедра 

гражданского права 

и гражданского 

права 

Для ППС: 

1 Научно-методический семинар на тему: 

«Методика преподавания дисциплины 

«Международное публичное право»; 
2 Разработка и внедрение в учебный процесс 

УМКД по дисциплине «Международное 

право» на анг. яз. (6В04201- Юриспруденция); 

Для обучающихся:  

3 Создание видеоролика на тему: 

«Халықаралық бұқаралық құқығы». 



32 Шо, Малколм Н.  

Халықаралық құқық: 

[оқулық] / М. Шо . - 8-ші 

бас. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 2-кітап. - 2019. - 

624 бет.  

5В030100 

Юриспруденция 

 Международно

е публичное 

право 

Международно

е право 

 Кафедра 

гражданского права 

и гражданского 

права 

Для ППС: 

1 Научно-методический семинар на тему: 

«Методика преподавания дисциплины 

«Международное публичное право»; 

2 Разработка и внедрение в учебный процесс 
УМКД по дисциплине «Международное 

право» на анг. яз. (6В04201- Юриспруденция); 

Для обучающихся:  

1 Создание видеоролика на тему: 

«Халықаралық бұқаралық құқығы». 

33 Кови, Стивен Р.  
Жасампаз жандардың 7 

дағдысы. Тұлғаны 

дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / 

С.Р.Кови. - Алматы : 
Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 

352 бет. - (Рухани 

жаңғыру). 

5В010300 Педагогика ти 

психология; 

5В012300 Социальная педагогика 

и самопознание, 

5В090500 Социальная работа; 

5В050300 Психология 

  Психология и 

коррекционная 

педагогика 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  
2. Провести открытые лекции по учебнику. 

34 Битэм, Элен.  

Педагогиканы цифрлық 

дәуірде қайта зерделеу. 

XXI ғасырдағы оқыту 

дизайны [Текст]: 

[оқулық] / Э. Битэм, Р. 

Шарп. - 2-ші бас. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2019. - 

328 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В01101 

Педагогика и 

психология 

6В01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01301 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

6В01401 

Физическая 

культура и спорт 

6В01402 

Профессиональн

ое обучение 

6В01403 

7М01101 

Педагогика и 

психология 

7М01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

7М01301 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

7М01401 

Физическая 

культура и 

спорт 

7М01402 

Профессиональ

ное обучение 

Педагогика 

(набор 2018 г.) 

Управление 

учебно-

воспитательны

м процессом в 

школе (набор 

2019 г.) 

Педагогика 

(набор 2018 г.) 

Педагогика 

высшей школы 

(набор 2019 г.) 

Педагогического 

образования и 

менеджмента 

Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника).  

2. Семинар на тему: «E-дидактика: новый 

взгляд на теорию обучения в эпоху цифровых 

технологий» (магистратура); 
3. Семинар на тему: «Педагогика и медиа в 

эпоху цифровых технологий» (бакалавриат) 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01403/6В01403ru.pdf


Начальная воен 

ная подготовка 

6В01404 

Музыкальное 

образование 
6В01405 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

6В01501 

Информатика 

6В1502 Физика 

6В01503 

Математика 

6В01504 Химия 

6В01505 
Биология 

6В01506 

География 

6В01507 Химия-

Биология 

6В01508 

Математика-

Физика 

6В01509 

Физика-

Информатика 

6В01510 
География-

История 

6В01511 

Математика-

Информатика 

6В01512 

Биология-

естествознание 

6В01601 

История 

6В01602 
Цифровая 

7М01501 

Информатика 

7М01502 

Физика 

7М01503 
Математика 

7М01504 

Химия 

7М01505 

Биология 

7М01506 

География 

7М01601 

История 

7М01701 

Казахский язык 
и литература 

7М01702-

Русский язык и 

литература 

7М01703 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка 

7М01801 

Социальная 

педагогика и 
самопознание 

7М01901 

Дефектология 

 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01403/6В01403ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01403/6В01403ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01601/6В01601ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01601/6В01601ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01602/6В01602ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01602/6В01602ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01601/6В01601ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01601/6В01601ru.pdf


гуманитаристика 

6В01701 

Казахский язык 

и литература 

6В01702-
Русский язык и 

литература 

6В01703 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка 

6В01704 

Казахский язык 

и литература в 

школах с 
неказахским 

языком обучения 

6В01705 Русский 

язык и 

литература в 

школах с 

нерусским 

языком обучения 

6В01801 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 
6В01901 

Дефектология 

35 Данн, Росс Е.  

Panorama : Дүниежүзі 

тарихы [Текст] : 

[оқулық] / Р. Е. Данн,Л. 

Дж. Митчелл. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

Для всех 

образовательных 

программ 

5В011400 - 

«История»; 

5В020200 – 

«Международны

е отношения»; 

Цифровая 

гуманитаристика 

«7M01601 – 

История»; 

«6М020300 – 

История» 

  Истории Казахстана Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника). 

Для обучающихся:  

1. Провести открытые лекции по учебнику 

«Жаңа форматтағы гуманитарлық білім» 

(Жаманбаева Л., 2020 г.,  март); 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/123/1/6В01602/6В01602ru.pdf


оқулық). 2-ші кітап. - 

2019. - 492 бет. 

2. Провести круглый стол  на тему «Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық: тиімді қолдану 

жолдары» (Чекетаева Р., Жаманбаева Л.К., 

Нурбекова Р.К., Булгынбаева А., 2020 г.май.) 

36 Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың 
қысқаша тарихы [Текст] / 

Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 

368 бет. - (Рухани 

жаңғыру). 

5В011400 - 

«История» 

 Археология  Истории Казахстана Для ППС: 

Внести изменения в учебную программу; 
силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника). 

Для обучающихся:  

1. Провести открытую лекцию по учебнику 

(Кариев Е, 2020 г., апрель). 

37 Трагер, Роберт.  

Дипломатия : 

коммуникация және 

халықаралық тәртіп 

негіздері [Текст] : 
[оқулық] / Р. Трагер. - 

Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

256 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

5В020200 – 

«Международны

е отношения» 

 Дипломатиялы

қ және 

консулдық 

қызмет  

Дипломатическ
ая и 

консульская 

служба 

 Истории Казахстана Для ППС: 

1. Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника). 
2. Рекомендовать темы для разработки 

дипломных работ, с учетом содержания 

учебника. 

Для обучающихся:  

1.Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРС, СРСП. 

38 Кови, Стивен Р.  
Жасампаз жандардың 7 

дағдысы. Тұлғаны 
дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / 

С.Р.Кови. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 

352 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

5В010500 

Дефектология 

 
 

 

6B03105 

Клиническая 

психология 

 

5В010300 

Педагогика ти 

психология; 

5В012300 

6M010500 

Дефектология 

6M050300 
Психология 

Психология 

Специальная 

психология 
 

 

Психология 

личности 

Проблемы 

развивающих и 

коррекционных 
исследований 

Психология 

управления 

Методологическ

ие основы и 

методы научных 

исследований в 

специальной 

педагогике и 

психологии 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

Для ППС: 

Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 
литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом тематики и содержания 

учебника). 

Для обучающихся:  

1. Провести открытую лекцию по учебнику 

2. Провести совместно с библиотекой 

методический семинар на тему: «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасы шеңберінде аударылған 

оқулықтарды оқу процесіне енгізу»  



Социальная 

педагогика и 

самопознание, 

5В090500 

Социальная 
работа; 

5В050300 

Психология 

Научно-

исследовательск

ая работа 

магистранта, 

включая 
выполнение 

магистерской 

диссертации 

История, 

состояние, 

тенденции 

развития 

современной 

психологии, 

Современная 

статистика в 
психологии 

(магистратура); 

39 Шунк, Дейл Х.  

Оқыту теориясы : 

Білім беру көкжиегі 
[Текст] : [оқулық] / Д. 

Шунк. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2019. - 

608 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

5В010500 

Дефектология 

5В010300 

Педагогика ти 

психология; 

5В012300 

Социальная 

педагогика и 

самопознание, 

5В090500 

Социальная 

работа; 
5В050300 

Психология 

6M010500 

Дефектология 

6M050300 

Психология 

 

Специальная 

педагогика 

Основы 

психолого-

педагогическог

о 

консультирова

ния 

Организация 

деятельности 

психолого-

медико-
педагогической 

консультации 

История, 

состояние, 

тенденции 

развития 

современной 

психологии 

Человек как 

объект 

исследования 

Психология и 

коррекционная 

педагогика 

Для ППС: 

Внести изменения в учебную программу; 

силлабусы (тематика; список рекомендуемой 

литературы), лекции (актуализация 

содержания с учетом содержания учебника). 

Для обучающихся:  

1. Провести открытую лекцию по учебнику 

2. Провести методический семинар на тему: 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде 

аударылған оқулықтарды оқу процесіне 

енгізу»  (магистратура); 



 



 


