
Жаңа басылымдар. 

Философия және саясаттану факультеті 

Әл-Фараби атындағы 

           кітапхана  

Кітапхана қорының 

       топтамасы 



Алтын кітап энциклопедиясы [Мәтін] : ҚР Білім және 
мәдениет саласындағы үздік қызметкерлері / «Алтын 
қыран» республикалық білім дамыту және мәдени 
шығармашылық орталығы, «Алтын глобус» 
республикалық ғылыми оқу-әдістемелік орталығы ; 
[құраст. А. С. Шүиіншәли]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 
267, [1] б.  

«Алтын кітап» энциклопедиясы: Қазақстан 

Республикасының бiлiм және мәдениет саласындағы үздiк 

қызметкерлерiнiң республикалық энциклопедиялық 

жинағы Астана қаласының 20 жылдығына, Ахмет 

Байтұрсынұлының 145 жылдығы, Мағжан Жұмабаевтың 

125 жылдығы қарсаңында шығарылып отыр. Бұл жинаққа 

елiмiздiң бiрнеше облыстарындағы мектепке дейiнгi бiлiм 

беру мекемелерiндегi тәрбиешiлер мен педагогтар, оқу-

ағарту саласындағы үздiк қызметкерлерi мен мәдениет 

және кiтапхана саласының мамандары енгiзiлген.  



Рухани жаңғыру: Білім. Ғылым. Инновация [Мәтін] : 
мақалалар жинағы / Ш. Есенов атын. Каспий Мемлекеттік 
технологиялар және инжиниринг ун-ті ; [жауапты ред. Б. Б. 
Ахметови және т.б.]. - Ақтау : Ш. Есенов атын. КМТИУ, 
2018. - 248 б.  

Жинаққа Қазақстан Республикасы Президені Н.Ә. 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар : Рухани жанғыру» 

бағдарламалық мақаласында кӛрсетілген рухани дамудын 

басты бағыттарын жүзеге асыруға арналған ғылыми  жобалар 

мен зерттеу материалдары енгiзiлдi.  

 .  



       Абдрасилова, Гауhар. Философия: тарихи-

теориялық дискурс [Мәтін] : оқу құралы / Г. 

З. Абдрасилова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - .1-т. - 

327 б.  

 

«Философия: тарихи, теориялық дискурс» оқу 

құралының бiрiншi бӛлiмiнде кӛне шығыстағы Үндi, 

Кытай, орта ғасырдардагы шығыс-мұсылман 

фалсафасы, батыстағы Антикалык және орта 

ғасырлық схоластикалық философия, Қайта Ӛрлеу, 

Жаңа Заман, Қазіргі заманғы философиялар, Қазақ 

философиясы, олардың бағыттары, сипаттары және 

ерекшелiктерi қарастырылды 



       Абдрасилова, Гауhар.Философия: тарихи теориялық 

дискурс [Мәтін] : оқу құралы / Г. З. Абдрасилова. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018.2-т. - 357 б.  

 

«Философия: тарихи, теориялык дискурс» оқу 

құралының екiншi томында «Қайта Ӛрлеу  

дәуірінің философияс» деп аталатын орта ғасырлардан 

кейін орнаған Европадағы анти-шiркеулiк , 

антисхоластикалық философия туралы жан-жақты 

түсініктеме берiлген. «Қайта Ӛрлеу» атауы адам тәні мен 

жанының сұлулығы жоғары бағаланған дiн үстемдiгi 

болмаған Антикалық рухани қазынаны қайта жанғырту , 

ӛрлету мақсатынан туды. «Қайта Ӛрлеу» философиясы-

адамға, оның тәндік және рухани потенциялына деген 

сенімге толы оптимистiк философия. 



       Әбсаттаров, Раушанбек Борамбайұлы. 

Саясаттану негіздері [Мәтін] : екі томдық оқу құралы / Р. 

Б. Әбсаттаров; ҚР Білім және ғылым м-гі, Абай атын. 

ҚазҰПУ. - Ӛңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Қарасай,2018. 

1-т. - 470 б. 

Екі томдықтың бірінші томында саясаттанудың 

мынадай ӛзекті мәселелері қарастырылады: 

саясаттану-ғылым; саяси ғылым тарихы; саясат-

қоғамдық ӛмір; саяси режимдер; қоғамның саяси 

жүйесі; мемлекет және азаматтық қоғам; саяси 

партиялар және қоғамдық ұйымдap; саяси элита және 

саяси кӛшбасшылық; саяси процесс; саяси мәдениет; 

тұлғаның саяси әлеуметтендірілуі; саяси 

технологиялар т.б мәселелер қарастырылған. 



      Әбсаттаров, Раушанбек Борамбайұлы. Саясаттану 

негіздері [Мәтін] : екі томдық оқу құралы / Р. 

Б. Әбсаттаров; ҚР Білім және ғылым м-гі, Абай атын. 

ҚазҰПУ. - Ӛңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Қарасай,2018.  

2-т. - 459 б 
 

Оқу құралының  екінші томында саясаттанудың мынадай 

ӛзекті мәселелерi карастырылды : әлеуметтік-этникалық 

қауымдастыктар және ұлт саясаты ; саяси оппозиция ; саяси 

жанжалдар және оларды шешу жолдары ; саяси тұрақтылық 

және ұлттық қауіпсіздік ; саяси маркетинг ; геосаясаттың  

ӛзектi мәселелері ; халықаралык қатынастар ; саяси басқару ; 

саяси глобалистика және оның 

проблемалары;салыстырмалы саясаттану ; саяси 

болжамдау ; студенттердің семинар мен баяндама 

даярлауына , реферат жазуына кӛмекшi материалдар 

қамтылган 



Бегалинова, Калимаш.  Религиоведение [Текст] : учеб. 
пособие / К. Бегалинова, М. Ашилова, А. Бегалинов ; 
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 353 
с. : ил. - Библиогр.: с. 339-345.  

Учебное пособие «Религиоведение» предназначено для 

студентов, магистрантов и написано на основе Типовой 

рабочей программы Министерства образования и науки РК 

Авторы раскрывают актуальные проблемы 

религиоведения. Религия анализируется как социально-

духовный феномен, представлена история национальных и 

мировых религий -буддизма, христианства, ислама, их 

основных направлений. В издании рассматривается 

деятельность и нетрадиционных, новых религиозных 

движений, а также анализируются религиозная ситуация в 

Казахстане, политика нашего государства в области 

укрепления межконфессионального согласия и мира в 

стране и на планете.  



Турманова, Ж. Е. Педагогикалық психология [Мәтін] : 
оқу құралы / Ж. Е. Турманова. - 2-бас. - Қарағанды : 
Ақнұр баспасы, 2019. - 145 б.  

Оқулық оқу мен тәрбиелеу және тұлғаның 

психикалық дауын байланыстарын зерттейтін ғылым 

саласы болып табылатын педагогикалық психологияның 

теориялық және тәжірибелік, әдістемелік негізін 

баяндайды.  



Мынбаева, Айгерим Казыевна. Білім беру саясаты: 
әлемдік тәжірибе [Мәтін] = Образовательная политика: 
мировой опыт : оқу құралы / А. К. Мынбаева, А. А. 
Булатбаева, З. У. Ельбаева. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 
276 б. 

Оқу құралы Қазақстандағы және әлемдегі бiлiм беру 

саясатын зерттеуге бағытталған. Оқу құpалында бiлiм 

беру саясатын түciнy үшiн әлем елдерiнiң бiлiм  

беру саясатының принциптерін салыстырмалы талдау 

теориялары кӛрсетілген; Қазақстандағы заманауи бiлiм 

беру үрдiстерiн жүйелеу және мектеп саясатына  

арналған дәрістер енгiзiлген. Бiлiм беру саясатынын 

стратегияларын түciнyгe және жобалауға арналған 

тапсырмалар ұсынылған. 



Оқу құралында педагогика тарихы бойынша дарісбаян 
мәтіндері, тақырыпқа сәйкес 100-ден астам схема, 
кесте және суреттер, студенттердiң ӛздiк жұмысына 
арналған сұрақтар мен  
тапсырмалар берiлген.  

Коркина, Валентина Ивановна. Педагогика тарихы 

бойынша атлас [Мәтін] : оқу құралы / В. И. Коркина, С. Қ. 

Әбілдина ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. 

ҚарМУ. - 3-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 387 б. 



Молдасан, Қуаныш Шорманқызы. Педагогика [Мәтін] 
: оқу құралы / Қ. Ш. Молдасан, Ж. М. Бектұрғанова ; Әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. 

Оқу құралы педагогикалык жоғары оқу орындарында 

бiлiм алушыларға, болашақ мұгалімдер мен педагогтарга, 

ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттарга 

арналган. Әлемдiк педагогикадағы дидактикалық 

теориялар мен технологиялардың, жаңа әдiстемелер мен 

зерттеулердiң негiзiне алынып жүрген ғалымдардын 

теориялык ой-тұжырымдары, әдiскер әpi новатор 

ұстаздардың үздiк тәжiрибелерi олардын ӛз 

шығармаларынан жинақталып берiледi. Кейбiр 

авторлардың шығармаларынан алынған үзiндiлер орыс 

тiлдi ақпарат кӛздерiнен аударылып ұсынылады.  

 



Ишанов,П.З.Психологиялық-педагогикалық диагностика 
негіздері [Мәтін] : оқу құралы / П. З. Ишанов, Г. Б. 
Бейсенбекова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов 
атын. ҚарМУ. - 3-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. 
- 202 б.  

Оқу құралы жоғарғы оқу орнының  мемелекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде 

жазылды. Психологиялық-педагогикалық диагностика 

зерттеу процедураларының тиімді пайдалану үшін және 

тұлғаны диагностикалауға тірек болады. 



Молдасан, Қуаныш Шорманқызы. "Біз біргеміз!-– 
Мы вместе!" жобасы аясында мектептегі 
пелагогикалық тәжірибедегі диагностикалық қызмет 
[Мәтін] : оқу-әдістемелік құрал / Қ. Ш. Молдасан, Ұ. 
Б. Тӛлешова, Ә. М. Құдайбергенова ; әл-Фараби атын. 
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 75 б. : кесте. - 
Библиогр.: 74 б. 

Бұл әдістемеде әрбір сынып оқушыларын жас 

кезеңдеріне қарай диагностикалау жүйесі ұсынылған. 

Әртүрлі мәселелерді анықтауға арналған сауалнамалар, 

сұрақтар, психологиялық тесттер берілген және оны 

ӛңдеу жолдары қарастырылған. 



Арнайы педагогика [Мәтін] : оқулық / Ғ. Ә. Абаева 
[және т. б.]. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 
260 б.  

Оқулықта арнайы педагогика ғылымының теориялык-

әдіснамалық негiздерi, арнаулы бiлiм беру жүйесiнiң 

мазмұны баяндалған.  



Әрінова, Бақыт Айтуқызы. Оқу жетістіктерін 
сырттай бағалау: тест тапсырмалары [Мәтін] : 
практикум / Б. А. Әрінова, К. А. Есенова ; Әл-Фараби 
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 127 б. 

Оқу құралында «Ӛзін ӛзі тану» пәнін оқытудың  

әдістемесі пәні бойынша тапсырылатын ОЖСБ тест 

тапсырмалары және оны тапсыруға қойылатын  талаптар 

беріледі. 



Тоқсанбаева, Нұргүл Қарғаджанқызы.  
Танымдық іс-әрекетке кіріспе [Мәтін] : оқу құралы / Н. 
Қ. Тоқсанбаева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 
Қазақ ун-ті, 2018. - 161 б. 

Оқу процесіндегі бастауыш мектеп оқушыларының 

танымдық іс-әрекетін дамытудың теориялық және 

практикалық зерттеу жолдары қарастырылған. 



Мухаметжанова, Айгүл Олжабайқызы. Тәрбие 
жұмысының әдістемесі және технологиясы [Мәтін] : оқу 
құралы / А. О. Мухаметжанова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, 
ҚарМТУ. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 169, 
[7] б. 

Оқу құралында тәрбие жұмысының негізгі әдістері, мектептегі 

тәрбие жұмысының бағыттары, мазмұны, түрлері, әдістері, 

құралдары туралы баяндалған. Тәрбие жұмысына қойылатын 

талаптар, сол сияқты оның ерекшеліктері, заңдылықтары, 

принциптері жан-жақты ашылып кӛрсетіледі. 



Әлқожаева, Нұрсұлу Сейткерімқызы. Педагогикалық 
менеджмент [Мәтін] : оқу құралы / Н. С. Әлқожаева, Қ. Б. 
Жұмабекова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 2-бас. - Алматы : 
Қазақ ун-ті, 2018. - 131 б. 

Оқу құралында педагогикалық процесті басқаруға 

қатысты теориялар қарастылады, яғни педагогикалық 

менеджмент бойынша негізгі теориялар мен 

тапсырмаларжүйесі берілген. 



Коркина,В.И. Дидактика в схемах и таблицах [Текст] : 
учеб. пособие / В. И. Коркина; Мин-во здрав. РК, Караганд. 
гос. ун-т им. Е. А. Букетова. - 3-изд. - Караганда : Ақнұр, 
2019. - 238 с. 

В учебнике представлен теоретический материал по 

общим основам педагогики, схемы и таблицы по темам. 

По каждой теме составлен перечень вопросов для 

самоконтроля, практические задания списки литературы. 

Кроме того, в приложении представлено не сколько 

вариантов тестовых заданий с ключами ответов по каждой 

теме. 



Коркина, В. И. Атлас по истории педагогики 
[Текст] : учеб. пособие / В. И. Коркина ; М-во 
образования и науки РК, Караганд. гос. ун-т им. Е. 
А. Букетова. - Караганда : Ақнұр, 2019. - 276 с 

В учебном пособии представлены тексты лекций по 

истории педагогики, более 100 схем, таблиц и рисунков 

в соответствии с темой, вопросы и задания для 

самостоятельной работы студентов, литература к 

каждой теме.  



Коркина, В. И.  Дидактика в схемах и таблицах 
[Текст] : учеб. пособие / В. И. Коркина; Мин-во здрав. 
РК, Караганд. гос. ун-т им. Е. А. Букетова. - 3-изд. - 
Караганда : Ақнұр, 2019. - 238 с. 

В учебном пособии представлены тексты лекций по 

дидактике соответствии с программой специальности 

«педагогика и методик начального обучения», схемы и 

таблицы по темам, перечень вопросом и практических 

заданий по каждой теме, списки литературы.  



Абаева, Г. А. Коррекционная работа в школе для 
детей с нарушением зрения [Текст] : учеб. пособие / Г. 
А. Абаева ; М-во образования и науки РК. - 2-е изд. - 
Караганда : «Medet Group», 2019. - 80 с. 

. 

В настоящем учебном пособии на основе достижений 

современной медицины, педагогики, специальной 

психологии и дефектологии раскрываются 

особенности коррекционно-развивающего обучения в 

школах для детей с  

нарушениями зрения.  



Ишанов, Пирмагамбет Зульпхарович.Основы 
психолого-педагогической диагностики [Текст] : учеб. 
пособие / П. З. Ишанов ; М-во образования и науки РК. 
- 3-е изд. - Караганда : Ақнұр, 2019. - 136 с. 

В содержании учебного пособия раскрыты проблемы  

эффективного использования психолого-педагогической 

диагностики для исследования и диагностирования 

личности студентов и учащихся. Данное пособие 

предназначено для преподавателей высших, средне-

специальных профессиональных учебных заведений  

и общеобразовательных школ, педагогов-психологов, 

воспитателей, магистрантов, студентов. 



Әмірова,БибісараӘубәкірқызы. Этнопсихология 
[Мәтін] : оқу құралы / Б. Ә. Әмірова ; ҚР Білім және 
ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. - 
Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 257 б. 

Бұл оқу құралы этнопсихологияның дәрістік курс ретiнде 

жинақталган , этнопсихологиянын негiзгi мәселелері мен 

кейбiр этнопсихопогиялық диагностикалық зерттеулерге 

арналған әдістемелер және бұрын-соңды болмаған 

авторлық әдістемелер берiлген. Сонымен қатар, 

студенттердің ӛз бiлiмдерiн пысықтауга арналған 

сұрақтар мен тесттiк сұрақтар , бақылау варианттарының 

тақырыптары берiлген .  



Айдарбаев,Сагынгалий Жоламанович. Международные 
договоры Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере 
борьбы с преступностью [Текст] : сб. док. / С. 
Ж. Айдарбаев ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 543 с. 

Оқу құралы жалпы психологиямен, медициналық 

психологиямен ұштастырыла отырып, қазіргі кездегі 

бiлiмдi студенттерге қалыптастыру және осы бiлiмнiң 

кәсіби тәжірибеде қолданылуын қарастырады . Пәннің 

дамуынан бастап қазіргі жетістіктері қамтылып жазылған, 

 психология ғылымының теориялық негiздерi, 

психикалық құбылыстардың · жіктелу, жеке адамның 

акцентуациясы мен ауытқушылығы 

психопати ), психологиялық жағдайларды зерттейтiн 

әдістер), ауру адамның психологиясы, тұлға аралық 

қарым-қатынас психологиясы , психогигиена мен психо 

профилактика туралы мәліметтер келтірілген ,  қосымша 

материалдармен, тест жиынтықтарымен қамтылған .  



Әмірова, Бибісара Әубәкірқызы.Этнопсихологиялық 
зерттеулердің әдістері [Мәтін] : оқу құралы / Б. 
Ә. Әмірова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов 
атын. ҚарМУ. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 119 б.  

Бұл оқу құралы этнопсихология мәселелерінің 

эмпирикалық зерттеу жұмыстарына арналып , осы ғылыми 

тұрғысындағы кейінгі жылдарда қолданылған кейбір 

зерттеу әдістеріне мағлұмат беріп, олардың пайдалану 

жүйесін анықтауға кӛмек береді. 



Сабирова,РайханШайхышевна.  Психология маманд
ығына кіріспе [Мәтін] : оқу құралы / Р. Ш. Сабирова, 
Д. А. Жансерікова, С. А. Смағұлова ; ҚР Білім және 
ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. ҚарМУ. - 3-бас. - 
Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 143 б.  

Оқу құралында білім беру жүйесіндегі 

психологиялық қызметтің  құрылымы, функциясы 

және міндеттері жайлы сӛз болып, психолог 

маманның ӛзге мамандық ӛкілдерімен ӛзара іс-әрекет 

ерекшеліктері жайлы жан-жақты сипатталады 



 
Тебенова, Қ. С.   Арнайы психология негіздері [Мәтін] : 
оқу-әдістемелік құралы / Қ. С. Тебенова, А. Р. Рымханова. 
- 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 262 б. 

Оқу құралында арнайы психологияның ӛз алдында жеке 

ғылым саласы ретінде қалыптасуы, психологиялық 

ғылымның басқа салалармен байланысы, қалыпты дамуы 

мен ауытқулы даму туралы қазіргі заманғы пікірлерге сай 

әдіснамалық мәселелері қарастырылады. 



Болтаева,ӘлияМасақбайқызы.  Эксперименттік психология
[Мәтін] : оқу құралы / Ә. М. Болтаева, Н. С. Ахтаева ; Әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 413 б 

Оқу құралында ғылыми таным жүйесі мен психологиядағы 

эксперименттік зерттеулердің теориялық негіздері, 

қолданбалы тәжірибелік үлгілер мен зерттеу әдістері 

қарастырылған. Эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін 

сандық және сапалық ӛңдеу мен математикалық-

статистикалық талдау критерийлері және оларды пайдалану 

ережелері берілген. 



Жас ерекшелік психологиясы [Мәтін] : оқу құралы / Г. 
Б. Бейсенбекова, Р. А. Молдабаева, С. М. Нұрғалиева ; 
ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. ҚарМУ. - 
3-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 185 б.  

    

Оқу құралы жоғарғы оқу орнының  мемелекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде 

жазылады. Жас ерекшелік психологиясының 

қарастыратын онтогенезі  психикалық даму процесінің 

негізгі заңдылықтарына сипаттама бере отырып, жас 

кезеңдегі жаңарыстар мен психикалық процестерді 

диагностикалауға тірек болады.  



Төлешова, Ұлмекен Болатқызы. Психологияны оқыту 
әдістемесі [Мәтін] : оқу құралы / Ұ. Б. Тӛлешова ; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 105 б. 

Оқу құралында психологияны оқыту әдістемесін зерттеген 

отандық, ресейлік, шетелдік ғалымдардың еңбектеріне 

талдаулар жасалынды. Студенттердің білім деңгейін тексеруге 

арналған тапсырмалар мен тест сұрақтары кӛрсетілген. 



Тұлғаның рухани-адамгершілік тәрбиесі [Мәтін] : оқу 
құралы / Н. А. Асанов [және т.б.] ; әл-Фараби атын. 
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 167 б. 

Оқу құралында «руханилық», «адамгершілік», «рухани 

адамгершілік» ұғымдарына анықтама берген отандық, 

ресейлік, шетелдік ғалымдардың еңбектеріне талдаулар 

жасай отырып, тұлға бойына рухани-адамгершілік үлгісін 

қалыптастыру жолдары қарастырылған.  



Сейітнұр, Жарас Сейітнұрұлы. Саяси психология 
[Мәтін] : оқу құралы / Ж. С. Сейітнұр ; әл-Фараби 
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 215 б. 

Саяси психология- бұл саясаттану мен әлеуметтік  

психология қиылысында дүниеге келген ғылым. 

Оқулық саясаттың психологиялық механизмдерін 

талдау және барлық деңгейдегі саяси қызметті 

оңтайлы жүзеге асыру үшін практикалық 

ұсыныстардан тұрады.  



Kabakova,MairaPobedovna. Psychology of Family and 
Marriage [Text] : training man. / M. P. Kabakova ; Al-
Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq 
University, 2018. - 213 p. : tab. - Bibliogr.: p. 211. - 120  

The Training manual corresponds to Psychology of the 

Family and Магriage course for Psychology students and is 

the analysis of the basic concepts of family psychology, 

structural and functional characteristics and features of the 

dynamic processes of the family life, as well as methods for 

diagnosing а family as а psychological system. Methods 

proposed in the Trail1ing manual for studying of various 

aspects of marital and child-parent relationships allow 

searching study and better understanding of psychological 

problems of а сопгегпрогагу family, with а view to provide 

them with аn adequate psychological support.  



Тесленко, А. Н.   Әлеуметтану [Мәтін] : жаңа буынға 
арналған оқулық / А. Н. Тесленко, Ж. Ж. Сембина, А. Т. 
Аязбаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, ҚазГЮУ, Жалпы 
білім беру пәндері және тілдік даярлық жоғары мектебі. 
- 2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 336, [2] б.  

Оқулықта әлеуметтану ғылымының негізгі теориялық 

ережелері, әлеуметтану білімінің тақырыбы мен 

мәселесі қарастырылады. Оқулықта оларды зерттеуге  

айрықша әлеуметтанулық тұрғыға сәйкес әлеуметтік 

ӛмірдің жекелеген элементтері, қоғамдық үрдістердің 

аспектілері қарастылылған. 



Тұрманова, Ж. Е.  Әлеуметтік жұмыс тарихы мен 
теориясы [Мәтін] : оқулық / Ж. Е. Турманова. - 2-бас. - 
Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 362 б. 

Оқулық болашақ әлеуметтік жұмыс мамандарының 

кәсіби әрекеттерінің жүйесін ғылыми- теориялық 

білімдер арқылы қалыптастырып, білім беру 

барысында мамандық бойынша білім алушылардың 

теориялық, ғылыми және практикалық дайындық 

деңгейін неғұрлым толығырақ қамтамасыз етеді. 



Джамалиева, Ғ. Ж. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-
этикалық негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Ғ. 
Ж. Джамалиева, Ж. Т. Нығметова ; ҚР Білім және 
ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. - 
Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 113 б.  

Оқу құралы жоғары оқу орнында оқу үдерісінде 

студенттердің теориялық бiлiмiн жетiлдiруде, 

тәжірибедегі бiлiктiлiктерiн қалыптастыру мақсатында 

жазылды. Оқу кұралында әлеуметтік жұмыстың кәсіби 

құндылықтары, халықаралық әлеуметтік қызметкердiң 

кәсіби этикалық қарым- қатынас стандарттары, кәсіби 

іс-әрекеттің адамгершiлiк нормалары мен принциптері 

жүйесi, жалпы әлеуметтік жұмыс этикасы туралы 

оқырманға мәліметтер ұсынылған.  



Сарыбаева,ИндираСарыбайқызы. Әлеуметтік жұмыс
тың әдістері мен технологиялары [Мәтін] : оқу құралы / 
И. С. Сарыбаева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Толықт., 2-
бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 203 б. 

Оқу құралында әлеуметтік жұмыстың негізгі әдістері 

мен технологиясы туралы қысқаша талдау жасалып, 

әлеуметтік технологияларды басқару құрылымының   

барлық салаларында тиімді қолданудың мүмкіндігі 

қарастылған. 



Оқу құралы  оқу бағдарламасына жалпы әзірленген 
және жалпы теориялық мәселелермен танысуда  бағдар 
беруші рӛл атқаруға, студенттерді қосымша материалды 
меңгеру үшін ақпараттық-әдістемелік базаны 
қалыптастыратын негізгі заңдық ұғымдармен, 
санаттармен таныстыруға бағытталған. 

Хибина, Нейля Нурмахановна. Әлеуметтік жұмысты 
құқықтық қамтамасыз ету [Мәтін] : оқу құралы / Н. 
Н. Хибина ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 119 б. - Библиогр.: 117-118 б. - 



Джамалиева, Ғ. Ж. Шет елдегі әлеуметтік жұмыс 
[Мәтін] : оқу құралы / Ғ. Ж. Джамалиева, Ж. Т. 
Нығметова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов 
атын. ҚарМУ. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 
2019. - 167 б.  

Оқу құралында шетелдегі кәсіби іс-әрекет және 
ғылыми қызмет ретінде әләметтік жұмыстың пайда 
болу тарихы, Еуропа мен АҚШ елдерінің халқын 
әлеуметтік қамтамасыз ету  модельдері, халқының әр 
түрлі тобына, әр салалардағы ұсынылатын әлеуметтік 
қызметтер мен арнайы кӛрсетілетін қызметтер 
қарастылады 



Әрінова, Бақыт Айтуқызы. "Ӛзін-ӛзі тану" пәнін оқыту 
әдістемесі [Мәтін] : оқу құралы / Б. А. Әрінова ; әл-
Фараби атын.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 171 б. 
: кесте. - Библиогр.: 168-169 б. 

Бұл оқу құралында «ӛзiн-ӛзi тану» пәнін оқытудың 

әдiстемесi қарастырылады. Оқу құралының логикалық 

құрылымы мен мазмұны ӛзін-ӛзі танудың теориялық 

негiздерi туралы түсінік берiп, болашақ әлеуметтік 

педагог және ӛзiн-ӛзi тану мұғалiмдерiне пәндi оқыту 

әдiстемесi туралы тұтас ұғым қалыптастыруға 

мүмкіндік бередi.  



Тесленко, А. Н. Социология [Текст] : учеб. нового 
поколения / А. Н. Тесленко, Ж. Ж. Сембина, А. Т. 
Аязбаева ; Мин-во образ. и науки РК, АО "Университет 
КазГЮУ", Высшая школа общеобразовательных 
дисциплин и языковой подготовки. - 2-е изд. - Караганда 
: «Medet Group», 2019. - 355 с.  

Настоящий учебник раскрывает содержание курса 

«Социология» на базе образовательного стандарта по 

данной дисциплине для высших учебных заведений. В 

учебнике рассматриваются основные теоретические 

положения социологической науки, тематика и 

проблематика социологического знания. В учебнике 

описаны отдельные элементы социальной жизни, 

аспекты общественных процессов,соответствующие 

специфическим социологическим подходам к их 

изучению.  



Биекенов, Кенес Умбетжанович. Новые направления в 
экономической социологии [Текст] : учеб. пособие / К. 
У. Биекенов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 189 с. - Библиогр.: с. 189. 

В данном учебном пособии реализовано новое прочтение 

теории и практики использования естественно научных 

основматематики,физики,социальнобиологических,медиц

инских,экономических, экологических, исторических , 

философских наук в преподавании социологии. 

Проанализирован отечественный и мировой опыт в их 

взаимосвязи . Охарактеризованы методология и методика  

преподавания социологии и социальной работы в новых 

проявлениях .  



Магауова, Акмарал Сабитоллаевна. Социализация 
молодежи и современные молодежные субкультуры 
[Текст] : учеб. пособие / А. С. Магауова ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 199 с.  

В пособии представлены материалы о сущности 

социализации молодежи и современной молодежной 

субкультуры. Раскрыты вопросы теорий и моделей 

социализации молодежи, дана характеристика молодежи 

как социально-демографической группы, изучены 

особенности студенчества как социальной группы 

общества, ценностных ориентаций молодежи, факторов, 

влияющих на процесс социализации молодежи. Также 

рассматривается специфика феномена молодежной 

субкультуры, разнообразие подходов к изучению ее 

сущности и моделей динамики молодежной субкультуры в 

современном обществе.  


