
ЕУРАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ ПРОФЕССОРЛЫҚ-

ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ 2021 ЖЫЛЫ БАСПАДАН 

ШЫҚҚАН ЕҢБЕКТЕРІ 

 

 

 

Дәулетханова Ж.Д. Қаржылық есеп беруді талдау: оқу 

құралы. – Нұр-Сұлтан: ЖК «Ахтаев У.Е.», 2021. – 261 б. ISBN 

978-601-80699-7-0 

Оқу құралында қаржылық талдаудың әртүрлі аспектілері 

ашып көрсетілген. Қаржылық талдау, ақша ағындары, іскерлік 

белсенділік, ұйымның қаржылық нәтижелері және 

инвестициялық қызметтеріне қатысты сұрақтары 

қарастырылған. Қаржылық талдау әдістері қазіргі заманның 

ақпараттар базасының ерекшеліктерін ескере отырып нақты 

мысалдарда көрсетілген. Тарауларының соңында бақылау 

сұрақтары және тестері келтірілген. 

Оқу құралы қаржы-экономикалық мамандықтар бойынша 

оқытушыларға, докторанттарға, магистранттарға және 

студенттерге ұсынылады. 

 

 

Абильдинова Г.М., Сембаев Т.М. Методическое 

руководство по применению информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. – Нур-

Султан: ЖК «Ахтаев У.Е.», 2021. – 113 с. ISBN 978-601-80699-

5-6 

Методическое руководство представляет собой краткие 

изложения различных информационно-коммуникационных 

сервисов, которые будут полезны преподавателям при 

синхронном и асинхронном обучении. С помощью 

представленных сервисов в этом руководстве преподаватели 

могут организовать занятие в удобном формате, осуществлять 

обратную связь с обучающимися.  

Методическое руководство станет полезным для студентов 

различных специальностей, преподавателям вузов, колледжей 

и школ. 

 

 

Мамаділ Қ.А. Тіл табиғаты: Зерттеулер мен мақалалар / 

Құраст.: М. Наурызбаева, Л. Дәуренбекова, А. Шормақова, А. 

Әлімбаев. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 208 б. ISBN 978-601-06-71-86-

7 

Кітапта тілші-ғалым, филология ғылымдарының кандидаты 

(1996), доцент (2004), «Қазақстан Республикасының білім беру 

ісінің құрметті қызметкері» (2006), «Жоғары оқу орнының 

үздік оқытушысы» атағының (2008), ҚР БҒМ-нің «Ы. 

Алтынсарин» төсбелгісінің (2010), Қазақ білім академиясының 

«Педагог-зерттеуші» төсбелгісінің (2012) иегері Қ.А. 

Мамаділдің (1962-2020) тіл білімінің салалары (морфология), 

тіл тарихы (тарихи лексикология), түркітану, мәтін 

лингвистикасы, стилистика, қазақтың көрнекті тілші-әдебиетші 

ғалымдары туралы зерттеулері мен мақалалары 

топтастырылған.  



Кітап жоғары оқу орнының оқытушыларына, 

докторанттары мен магистрант, студенттерине, сондай-ақ тіл 

сүйер қауымға арналған.  

 

 

Дәулетханова Ж.Д., Мажитова Б.Б. Финансовый 

менеджмент: учебное пособие. – Нур-Султан, 2021. – 187 с. 

ISBN 978-601-326-556-2 

В учебном пособии освещены основные методы и 

принципы подготовки и принятия решений в управлении 

финансами предприятия, а также рассматриваются конкретные 

практические задачи финансового менеджмента. Содержание 

пособия позволяет понять взаимодействия теории и практики 

финансового менеджмента, необходимость управления 

финансами, содержание его традиционных и специальных 

функций, роли и значения этого управления в современных 

условиях.  

Учебное пособие рекомендуется для преподавателей, 

докторантов, магистрантов и студентов финансово-

экономических специальностей.  

 

 

А.У. Ильясова, С.Е. Давлетова, М.С. Кардыбаева. «Шетел 

тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасының студенттеріне 

арналған кәсіби практика: Бағдарламасы. – Нұр-Сұлтан, 2021. 

– 35 б. 

Бағдарламада кәсіби практиканың мақсаты мен міндеттері, 

практика мазмұны, практика есебіне қойылатын талаптар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі анықталады.  

Кәсіби практика бағдарламасы «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

білім беру бағдарламасының студенттеріне, кафедра 

оқытушыларына арналып дайындалған.  

 

Ильясова А.У., Давлетова С.Е., Кардыбаева М.С. 

Программа профессиональных практик для студентов 

образовательной программы «Иностранный язык: два 

иностранных языка»: учебная программа. – Нур-Султан, 2021. 

– 36 с.  

Профессиональная практика является важнейшей частью 

подготовки высококвалифицированных учителей 

иностранного языка. Практика представляет собой вид 

учебных занятий и производственной деятельности, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Прохождение 

профессиональной практики является обязательным, наравне с 

прохождением теоретических дисциплин учебного плана.  



 

Ильясова А.У., Аренова Г.У., Алипбекова Л.У. «Аударма 

ісі» білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған кәсіби 

практика бағдарламасы: оқу бағдарламасы. – Нұр-Сұлтан, 

2021. – 19 б.  

Кәсіби практика – жоғары білікті мамандар даярлаудың 

маңызды бөлігі. Практика барысында жұмыс дағдылары 

«Аудармашы-референт» және «Гид-аудармашы» (жазбаша 

және ауызша аударма) біліктеріне сәйкес жетілдіріледі. Кәсіби 

практикадан өту, оқу бағдарламасының теориялық пәндерін 

өту сияқты міндетті болып табылады.  

 

А.У. Ильясова, Г.У. Аренова, Н.В. Никульшина. Программа 

профессиональных практик для студентов образовательной 

программы «Переводческое дело»: учебная программа. – Нур-

Султан, 2021. – 19 с. 

Профессиональная практика является важнейшей частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов. В ходе 

практики осуществляется совершенствование навыков работы 

по квалификации «Переводчик-референт» и «Гид-переводчик» 

(письменный и устный перевод). Прохождение 

профессиональной практики является обязательным, наравне с 

прохождением теоретических дисциплин учебного плана. 

 

Тажигулова А.Ж. Қаржыға кіріспе. – Нұр-Сұлтан: ЕАГИ, 

2021. – 192 б. ISBN 978-601-08-1352-6 

«Қаржыға кіріспе» пәні экономикалық пәндер жүйесінде 

маңызды орын алады және экономикалық ғылымның маңызды 

құрамдас бөлігінің бірі – қаржы туралы ғылымның ерекшелігі 

зерделенетін оқу пәні болып табылады. 

Курстың мақсаты қаржының экономикалық категория 

ретіндегі мазмұнын терең ашу, қаржылық қатынастардың 

қалыптасуы мен дамуындағы негізгі мәселелерді қарастыру, 

қаржы жүйесінің елдің экономикалық дамуындағы рөлін 

анықтау.  



 

Загатова С.Б., Аренова Г.У. Методические указания по 

выполнению дипломных работ по образовательной программе 

6В02307 – «Переводческое дело». – Нур-Султан, 2021. – 32 с. 

Данные методические указания предназначены для 

студентов выпускного курса образовательной программы 

6В02307 – «Переводческое дело». Методические указания по 

выполнению дипломных работ является руководством, как для 

студентов, так и научных руководителей и рецензентов.  

 

Загатова С.Б., Аренова Г.У., Алипбекова Л.У. «Аударма ісі» 

білім беру бағдарламасына арналған диплом жұмысын 

орындаудың әдістемелік нұсқаулары. – Нұр-Сұлтан, 2021. –    

32 б. 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулар «Аударма ісі» 

білім беру бағдарламасының бітіруші курс студенттеріне 

арналған. Диплом жұмысын орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар студенттерге де және ғылыми жетекшілер мен пікір 

жазушыларға да арналған нұсқаулық болып табылады. 

 

Загатова С.Б., Ильясова А.У., Ильясова А.К. «Шетел тілі: 

екі шетел тілі» білім беру бағдарламасына арналған диплом 

жұмысын орындаудың әдістемелік нұсқаулары. – Нұр-Сұлтан, 

2021. – 35 б. 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулар «Шетел тілі: екі 

шетел тілі» білім беру бағдарламасының бітіруші курс 

студенттеріне арналған. Диплом жұмысын орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулар студенттерге де және ғылыми 

жетекшілер мен пікір жазушыларға да арналған нұсқаулық 

болып табылады. 



 

Загатова С.Б., Ильясова А.У., Оспанова Ж.Т. Методические 

указания по выполнению дипломных работ по 

образовательной программе 6В01704 – «Иностранный язык: 

два иностранных языка». – Нур-Султан, 2021. – 35 с. 

Данные методические указания предназначены для 

студентов выпускного курса по образовательной программе 

6В01704 – «Иностранный язык: два иностранных языка». 

Методические указания по выполнению дипломных работ 

является руководством, как для студентов, так и научных 

руководителей и рецензентов. 

 

Бекенова Г.Ш., Райнбекова Г.С. Тіл біліміне кіріспе. Оқу 

құралы / Г.Ш. Бекенова, Г.С. Райнбекова. – Нұр-Сұлтан, 2021. 

– 142 б. ISBN 978-601-08-1353-3 

Оқу құралында филология факультетінде оқытылатын негізі 

пән – «Тіл біліміне кіріспе» курсының бағдарламасына сәйкес 

тілдің негізі жүйесі мен құрылымдық мәселелері 

қарастырылған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының 

филология факультеттерінің, студенттері мен 

магистранттарына, тілші мамандар мен зерттеушілерге 

арналған.  

 

Сарсекеев Б.С. История Средней Азии и Казахстана 

(середина ХV в. – 1991 г.). Учебник. – Нур-Султан: ЕАГИ, 

2021. – 385 с. ISBN 978-601-08-1665-7 

В учебнике раскрывается история Казахстана и республик 

Средней Азии с середины ХV века до распада Советского 

Союза.  

Предназначено для студентов-историков педагогической 

специальности. 



 

Волкова Л.В., Кардыбаева М.С., Ескиндирова М.Ж. 

Комплекс упражнений по дисциплине "Практикум по культуре 

речевого общения". Учебное пособие. - Нур-Султан, 2021. - 

153 с. ISBN 978-601-326-628-2 

В процессе изучения дисциплины "Практикум по культуре 

речевого общения" продолжается формирование 

лингвистической, коммуникативной, дискурсивной, социо-

культурной компетенций студентов, а также ставятся задачи, 

которые предстоит решать будущему специалисту в его 

профессиональной деятельности в условиях современной 

коммуникативной среды с ее экономическими, политическими, 

идеологическими и социокультурными детерминантами.  

 

Важова Л.С., Шарпак Ю.В., Коваленко Л.В., Оспанова Ж.Т. 

I. Levin "A kiss before dying". Пособие по домашнему чтению. 

Учебное пособие. - Нур-Султан, 2021. - 122 с. ISBN 978-601-

326-632-6 

Учебное пособие по домашнему чтению на английском 

языке, разработанное к оригинальной версии романа И. Левин 

"A kiss before dying", которое сделает чтение этого 

увлекательного произведения еще более интересным.  

Комплекс упражнений, вопросов для обсуждения и 

дополнительных заданий помогает формировать и развивать 

языковые навыки (лексические и грамматические) и речевые 

умения в таких видах речевой деятельности, как чтение, 

говорение и письмо.  

 


