


        Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында алдағы уақытта қоғамның 

барлық саласында ауқымды жобалар мен реформаларды жүзеге асыру бойынша 

бірқатар міндеттер қойған болатын. Соның бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқұлық» жобасы. Бұл жоба аясында әлемнің үздік оқулықтары 

мемлекеттік тілге аударылып, қазақстандық оқырманға қол жетімді болды.  

       Әл-Фараби кітапханасына осы жоба аясында философия, әлеуметтану, 

психология, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік, дінтану, лингвистика, 

антропология, иновация, медиа салалары бойынша кітаптар түскен.  

Кітапхананың http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1468 ресми сайтында  толықмәтінді 

форматта оқуға болады.  

 

   «ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ.  

   ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ» 

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1468


 

 

 



ЮВАЛ НОАҺ ХАРАРИ 

Ювал Ноаһ Харари 1976 жылы дүниеге 

келген. Әркери сарифшы, Еврей 

тниверрисесініҗ, сариф уактльсесініҗ 

проуерроры. «Sapiens: адамзассыҗ 

ҕырҕаша сарифы» ассы Халыҕаралыҕ 

берсреллердіҗ авсоры. 



Ӛткен кезеңдердің оқиғалары мен 

қазіргі заман мәселелері 

арасындағы байланысқа зер салып, 

оқырманды қоршаған орта туралы 

түсініктердің бәрін қайта қарауға 

жетелейді.  

 
Елсіз аралға ӛзіммен бірге ала кететін 

он кітаптың бірі - осы шығар.  
                                                                     Бил Гейтс 



Жақын болашақта компьютерлер еңбек 

нарығынан миллиардтаған адамды 

ығыстырып шығарса не істейміз? 

Технологияларды меңгерген адамзаттың 

жойқын күшінен Жерді қалай сақтап 

қаламыз? Гендік инженерияны дін қалай 

қабылдайды? Мәңгі ӛлмеу, рақатқа бӛлену 

және Құдай болуға деген ұмтылысымыз XXI 

ғасырда іске аса ма? Осы ӛзекті сұрақтарға 

жауап беруге тырысқан бұл еңбекте бүгінгі 

күннің дилемаллары талқыланып, жан-жақты 

қарастырылған. 



Заманауи оқиғалардың түп маңызы не? 

Компьютер алгоритмдерінің құлы 

болмау үшін не істеу керек? 

Экологиялық қауіп-қатерден аман 

қаламыз ба? Терроризммен қалай 

күресеміз? XXI ғасырдың осындай сын-

қатерлеріне тӛтеп бере алса ғана адам 

баласы келесі ғасырларда Жер деп 

аталатын ғаламшарда тіршілігін 

жалғастыра бермек.  



Алдыма ҕойған маҕрасҕа жестдіҗ жолы 

ҕандай? Айналамен ҕалай ҕасынар 

жараған абзал? Озімніҗ де Ҳзгеніҗ де 

Ұпайын сүгел есесін Ұсымды Ҳмірлік 

Ұрсаным бола ма? Маҗызды әрі шҰғыл 

шартаныҗ ҕайрырына алдымен кезек 

берген жҲн? Күн райын кҲлденеҗ келесін 

жаҗа рынаҕсарға сҲсеп берт үшін Ҳзімді 

ҕалай жесілдіремін?  

 

 

«ұміріҗді Ҳзгерсіп жіберердей 

саҗғажайып кісап» 

                                                 Сом Писерр 



ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН: 

1. БЕЛРЕНДІ БОЛЫҖЫЗ 

2. ІРСІ АҔЫРҒЫ НӘСИЖЕНІ АЙҔЫН ЕЛЕРСЕСІП СҘРЫП 

БАРСАҖЫЗ 

3. БАРЫНДА ІРСЕЛТГЕ СИІРСІНІ БАРЫНДА ІРСЕҖІЗ  

 

АДАМДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ 

5. «МЕН ЖЕҖДІМ/МЕН ЖЕҖДІМ» ДЕГЕН ОЙДА ЖҮРІҖІЗ 

6. ұЗІҖДІ БІРЕТ СҮРІНТІ ҮШІН АЛДЫМЕН ұЗГЕНІ СҮРІНІҖІЗ 

7. РИНЕРГИЯҒА ЖЕСІҖІЗ («ынсымаҕсарсыҕ, жәрдемдерт, 

әрекессерсік…) 

 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 

8. ұЗІҖІЗДІ ҮНЕМІ ЖІГЕРЛЕНДІРІП ОСЫРЫҖЫЗ 
 



Адамныҗ рырсҕы орсаға бағынты, 

жағдайға бағынрынты, Ҳзін-Ҳзі аҕсап 

алты, кҲзріз ренімге ерті, Ұнасты, 

аштға бой алдырты, үгіс-нарифас 

жесегінде кесті риэҕсы маҗызды 

уаксорларды ғылыми рала ресінде 

ҕалыпсарып, Ҳзіндік орнын 

иеленгендігін негіздеген.  



Жаранды инселлексініҗ, робоссандыртдыҗ, 

робос-авсомобильдердіҗ, 3D барып 

шығартдыҗ, наносефнологиэныҗ, 

биосефнологиэныҗ дамтымен және сағы да 

солып жасҕан ғажайыпсардыҗ пайда 

болтымен барлыҕ ралада ҕарышсап кҲкке 

Ҳрлейсін, саҗғаларлыҕ сефнологиэлыҕ 

дүмптге ктә болмаҕпыз.  


