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Аманбаев А.Ж., Байльденов Б.Т.  

Справочник – путеводитель для студентов. – Астана, 2012. – 28 

с. 

Справочник - путеводитель содержит общие положения об 

организации обучения по кредитной технологии в Евразийском 

гуманитарном институте и другие полезные для студентов 

справочно- информационные сведения. 

Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной 

технологии. Пособие может быть полезным эдвайзерам и 

тьюторам.   

 

Порядина И.В.  

Программа учебной практики для студентов специальности 

«Финансы». – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2012. – 25 с. 

В программе рассмотрены методы управления финансами 

предприятия: платежеспособностью, финансовой устойчивостью, 

финансовой несостоятельностью. Изложены подходы к 

финансовому планированию и движению финансовых и денежных 

потоков с учетом рыночной ситуации и взаимоотношений 

предприятия с партнерами. 

Программа учебной практики предназначена для студентов 

специальности «Финансы», магистрантов, преподавателей.  

 

Тажбенова Г.Д., Мажитова Б.Б.  

Методические указания по преддипломной производственной 

практике (программа) для студентов специальности «Финансы». – 

Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2012. – 24 с. 

 

Аккулев А.Ш., Мұсынова Г.Е. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Жалпы 

бөлімі: Оқу құралы. 5В030100 «Заңтану»  мамандығының күндізгі 

және сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған. – Астана: 

«ҰҒТО» АҚ АФ, 2012. - 382 б. 

«Заңтану» мамандығы бойынша жоғарғы оқу орындарының 

студенттеріне арналған оқу құралы. 



 

Аккулев А.Ш., Мусынова Г.Е.  

Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное 

пособие для студентов очного и заочного отделений специальности 

5В030100 «Юриспруденция». – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2012. – 

495 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений по специальности «Юриспруденция». 

 

Сарсекеев Б.С.   

Проблемы учебника: Учебное пособие. – Астана: ЕАГИ, 2012. 

– 163 с. 

В пособии раскрываются проблемы учебника, анализируются 

возможности совершенствования школьного учебника, его 

модернизации на основе компетентностного подхода.  

Учебное пособие предназначено для студентов педагогических 

вузов. 

 

Старцурина Ю.А.  

Учебно-практическое пособие по дисциплине «Финансовый 

менеджмент»: - Астана, 2012. – 148 с. 

Учебно-практическое пособие охватывает основной круг 

вопросов финансового управления предприятием, изучаемых 

студентами экономических специальностей. В нем изложены 

сущность, цель и функции финансового менеджмента; 

рассмотрены современные методы финансового управления 

активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками и 

финансовыми рисками предприятия. Организация и подача 

материала учебного пособия позволяет слушателю курса 

познакомиться с базовыми формулами и соотношениями, наиболее 

широко применяемыми в финансовом менеджменте. 

 

Ильясова А.У., Ясинова К.А., Алипбекова Л.У., Есимова А.К.  

Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы: Көмекші құрал. 

Қазақ бөлімінің тілдік мамандығында білім алушы II – ші курс 

студенттеріне арналған. – Астана: ЕАГИ, 2012. – 150 б.  

Көмекші оқу құралы тілдік мамандықта білім алушы қазақ 

тілді студенттерге II – ші курс бағдарламасына сай грамматика 

негіздерін түсіндіру және тиянақтауға бағытталған. 



 

Ильясова А.У., Алипбекова Л.У., Есімова А.К., Ясинова Қ.А. 

Тілдік мамандығында білім алушы студенттер үшін арналған 

«Сөйлеу дағдысын дамыту» көмекші құрал: Оқу – әдістемелік 

қосымша. – Астана: ЕАГИ, 2012. – 131 б. 

Аталған көмекші оқу құралы ағылшын тілін мамандық ретінде 

оқитын 2-ші курс студенттеріне арналған көмекші оқу құралының 

құрылымы мен мазмұны «Негізгі шет тілі» пәнінең оқу 

бағдарламасы мен силлабус сәйкес. 

Көмекші оқу құралының мақсаты – ауызша сөйлеу дағдысын 

дамыту мен жеделдету студенттердің сөздік қорын молайту. 

 

А.Ү. Ілиясова, С.Е. Давлетова, Г.Ү. Аренова.  

Тілдік мамандықтар студенттеріне арналған «Лексикология 

және теориялық грамматика»: Оқу – әдістемелік құрал. – Астана: 

ЕАГИ, 2012. – 168 б. 

Бұл әдістемелік құрал Силлабусты, яғни «Лексикология және 

теориялық грамматика» пәні бойынша оқыту бағдарламасы мен 

практикалық зерттемелер - оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша СӨЖ, СМӨЖ практикалық тапсырмаларын орындауға 

арналған ұсыныстарды қамтиды. 

Оқу – әдістемелік құрал студенттермен де, ағылшын тілі 

оқытушылармен де қолданыла алады. 

 

Джампеисова М.М., Волкова Л.В. 

History of Kazakhstan Program: Учебная программа для 

студентов вузов – Астана: ЕАГИ, 2012. – 86 с.  

Учебная программа составлена по дисциплине «История 

Казахстана» для студентов вузов неисторических специальностей. 

В ней обозначен необходимый объем научно – теоретического 

материала, входящий в содержание основных хронологических 

периодов истории: древней, средневековой, новой и новейшей, с 

учетом достижений современной исторической науки. 

Программа составлена в помощь студентам для 

последовательного усвоения конкретно – исторического материала 

по общему курсу истории Казахстана. 

 

Ильясова А.У., Алипбекова Л.У., Долдинова С.А. 

Учебно-методический комплекс по истории языка и 

теоретической фонетике для студентов специальности 

«Переводческое дело»: учебно-методическое пособие. - Астана: 

ЕАГИ, 2012. – 167 с. 

Настоящее пособие содержит методические рекомендации по 

дисциплине «История языка / теоретическая фонетика» и 

рекомендации по выполнению практических заданий на СРСП, 

СРС согласно кредитной технологии обучения. 

Учебно-методическое  пособие может быть использовано как 

студентами, так и преподавателями английского языка. 



 

Загатова С.Б., Шаймуканова Р.К. 

The English teacher`s handbook: Методическое пособие. – 

Астана: ЕАГИ, 2012. – 74 с. 

Данное методическое пособие предназначено для студентов 

выпускных курсов бакалавриата и колледжа, изучающих 

английский язык как первый иностранный язык. Цель пособия – 

оказание помощи студентам – практикантам в выборе активных 

методов при планировании уроков английского языка. 

 

Қазіргі қазақ тілінен оқулық – тест (лексика, фонетика) / 

құрастырушылар: Абдрахманова А.Е., Бекенова Г.Ш. - Астана: 

Еуразия гуманитарлық иституты, 2012. – 134 бет. 

Ұсынылып отырған оқулық – тестінде қазіргі қазақ тілінің 

фонетика, лексика салалары бойынша теориялық және 

практикалық тақырыптар қамтылып, студенттердің білімдерін 

бақылауға арналған тест сұрақтары мен тапсырмалары берілген. 

Оқу – тест кредиттік технология бойынша оқыту жүйесіне 

негізделіп жоғары оқу орындарының оқытушылары мен «Қазақ тілі 

мен әдебиеті» мамандығында оқитын студенттерге арналып 

жасалады. 

 

Абдрахмаанова А.Е.  

Жүнісов прозасының тілтанымдық сипаты. Монография. – 

Астана: «Еуразия гуманитарлық институты», 2012. – 170 бет. 

Монографияда С. Жүнісов прозалық шығармаларының 

табиғатты тіл ғылымының жаңа қырынан, яғни әлемнің ұлттық 

тілдік бейнесін жасаудағы қаламгердің ұлттық тілдік тұлға мұрасы 

лексика – семантикалық деңгейде ғана сипатталмай, қазіргі 

антропоцентристік бағыттың ғылыми – теориялық қағидаларына 

сәйкес оның ұлттық мәдени құндылықтарды, ұлттық діл мен 

психологияны терең меңгергені және оны келер ұрпаққа бере атар 

тұлға екендігі жазушының сөз қолдану шеберлігі мен даралығы 

арқылы зертеледі. С.Жүнісовтің көркемдік әлемін бейнелеуші 

көркем мәтін тілі, прозалық шығармаларындағы кейіпкерлер 

дүниетанымы, жазушының тілдік қолданысы этностың ұлттық 

танымымен байланыстырылып, концептілік құрылым ретінде 

беріледі. 

Еңбек лингвист мамандар, психолог, магистранттар мен 

студентерге, сондай – ақ когнитивтік ғылым мәселелеріне 

қызығушылық танытатын көпшілік оқырманға арналады. 

 

Дьяченко О.В., Никульшина Н.В., Кюналь А.П. Учебное 

пособие. Приложение к учебнику английского языка «АВС» для 2 

курса (Ключи к переводным упражнениям) / под ред. 

Л.В.Волковой. – Астана: ЕАГИ, 2012. – 71 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса и 

преподавателей высших учебных заведений. 

 


