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Әл-Фараби кітапханасы
ДАМУ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ ОРТАЛЫҒЫ

Әл-Фараби кітапхансының қорына түскен жаңа кітаптар көрмесі.
Аңдатпа: Әл-Фараби кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен
толықтырылуда. Жақсы жаңалыққа жаршы болуға асығатын кітапхана ұжымы
сіздердің үйден шықпай-ақ интернет арқылы жаңа кітаптар жайлы толық
мәлімет ала алады және біздің сайт арқылы бұл кітаптарға онлайн-тапсырыс
бере алады.
Жаңа кітаптар саны: 18
Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу
үшін осы жерді басыңыз.
Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз.

Выставка новых книг, поступивших в фонд библиотеки.
Аннотация: Книжный фонд библиотеки аль-Фараби пополняется новыми
книгами. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор данных книг. Читатели
могут получить подробную информацию о новых книгах онлайн, не выходя из
дома, и заказать эти книги онлайн через наш сайт.
Количество новых поступлений: 18
Вниманию ППС: Чтобы узнать о том, как формируется фонд нажмите здесь.
Чтобы ознакомиться с другими изданиями библиотечного фонда нажмите
здесь.

Exhibition of new books received to the Library found.
Annotation: The book fund of al-Farabi library is replenished with new books. We
bring to your attention a brief overview of these books. Readers can get detailed
information about new books online from the comfort of their home and order these
books online through our website.
Number of new books: 18
Attention to the teaching staff: To know more about how the found is formed click
here.
Click here to see other editions of the library fund.
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Макин, Қайыржан қажы.
Абай жаққан алау: танымдық мақалалар
мен ой-толғамдар / Қ. Макин. - Алматы :
Тамыр, 2020. – 335б.
Бұл кітапта автор елдік пен ерлікті, ынтымақ
пен бірлікті, дін мен дәстүрді, адамгершілік
пен имандылықты дәріптей отырып, жас
ұрпақты отанжандылыққа, адамзатты сүюге
үндейді.Сондай-ақ кітапта көптеген
танымдық дүниелер бар.

Карагусов, Фархад Сергеевич.
Основы корпоративного (акционерного)
законодательства Республики Казахстан
[Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Карагусов. 3-е изд., доп. - Алматы : Каспийский
общественный ун-т, 2020. - 204 с.

Читать

Читать

Настоящая работа посвящена изучению
природы и содержания корпоративного права
и обоснованности его институциализации в
рамках казахстанской системы права
Карагусов, Фархад Сергеевич.
Ценные бумаги и деньги как объекты
гражданских прав. Электронные деньги и
платежные системы: учеб. пособие / Ф. С.
Карагусов, А. Б. Бондарев. - 2-е изд., доп. Алматы : Каспийский общественный унт, 2020. - 152 с.
Использование настоящего учебного пособия
позволяет эффективно вспомнить полученный
в
ходе
занятий
учебный
материал,
подготовиться к рубежному контролю
полученных знаний и окончательному зачету /
экзамену по вышеназванному курсу лекций.

Читать
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Джамалиева, Ғазиза Жұмағалиқызы.
Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық
негіздері: оқу құралы / Ғ. Ж. Джамалиева,
Ж. Т. Нығметова ; ҚР Білім және ғылым
м-гі, Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 113 б.
Оқу құралы жоғарғы оқу орында оқу үрдісінде
студеттердің теориялық білімін жетілдіруде,
тәжәрибелік біліктіліктерін қалыптастыру
мақсатында
жазылды. Оқу құралында
әлеуметтік жұмыстың кәсіби этикалық қарымқатынас стандарттары, кәсіби іс-әрекеттің
адамгершілік нормалары мен приціптер
жүйесі, жалпы әлеуметтік жұмыс этикасы
туралы оқырманға мәліметтер ұсынылған.

Читать

Әлеуметтанулық зерттеулердегі
сандық және сапалық әдістер: оқу құралы
/ [А. Т. Омарова және т.б.] ; Әл-Фараби
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019.
- 139 с.
Оқу құралында әлеуметтанудағы сандық және
сапалық
тәсілдердің
дамуының
салыстырмалы тарихына толығымен шолу
жасалған. Сонымен қатар сандық жіне
сапалық
дәстүрлердің
тарихи
өзара
әрекеттестігі,
методологияның
эпистемологиялық
тпмыры: неоканттық
философиялық
дәстүрі,
әдістеменің
тұжырымдамалық негізі, саплық сандық
интерфейс: сапалық және сандық әдістердің
үйлесуі, сауалнама зерттеу құралы ретінде
және сұрақтардың жіктелуі секілді мәселелер
толығымен қарастырылғын.

Читать

Тұрманова, Жаңагүл Егембердіқызы.
Әлеуметтік жұмыс тарихы мен теориясы
[Мәтін] : оқулық / Ж. Е. Тұрманова. - 2бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. 362 б.
Әлеуметтік жұмыс тарихы мен теориясы
оқулығы
болашақ
әлеуметтік
жұмыс
мамандарын кәсіби әрекеттерінің жүйесін
ғылыми-теориялық
білімдері
арқылы
қалыптастырып, білім беру барысында
«әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша
білім
алушылардың
ғылыми
және
практикалық деңгейін неғұрлым толығырақ
қамтамасыз етеді.

Читать
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Исмұханова, Гульнара Геннадьевна.
Балаларды қатыгездік пен сексуалдық
зорлық-зомбылықтан қорғау: оқу құралы
/ Г. Г. Исмұханова, А. Ж. Садыкова ; [ауд.:
Ж. К. Нұрбаева, А. Хажыбекова] ; әлФараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ унті, 2019. - 127 б.
Оқу құралында балаларға қатыгездікпен қарау
және жыныстық қанаудың негізі түрлері мен
формалары; әлеуметтік қызметкерлер мен
педогогтарға, ата-аналар мен балаларға
арналған қауіпсіздік стратегиясы сипатталған,
сондай-ақ
халықтың әртүрлі топтарына
практикалық ұсыныстар берілген.

Читать

Кувшинов, Николай Сергеевич.
Инженерная и компьютерная графика] :
учебник / Н. С. Кувшинов, Т. Н. Скоцкая ;
Учеб.-метод. об-ние в системе высш. и
сред. проф. образования. - М. :
КНОРУС, 2019. – 232с.
Рассматриваются
вопросы
инженерной
графики во взаимосвязи с компьютерной 2Dи 3D-графикой.

Читать

Аскарова, Алия Сандыбаева.
Моделирование процессов
тепломассопереноса в топочных камерах
ТЭЦ: монография / А. С. Аскарова, С. А.
Болегенова, З. Х. Габитова ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 135 с.
Монография
посвящена
исследованию
процессов тепломассопереноса происходящих
в топочных камере промышленного котла ПК39 Аксуской ТЭС Казахстана при сжиганий в
ней высокозольного Экибастузского угля. В
работе
представлены
результаты
3-D
вычеслительных
эксперементов
по
исследованию тепловых, аэродинамических и
консентрационных характеристик по всему
объему топочной камеры с учетом влияние на
них
диперсности
угольной
пыли
и
влажностью сжигаемого угля.

Читать
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Тапалов, Т.
Технологиялық өлшеулер мен өлшеу
құралдары [Мәтін] : оқу құралы / Т.
Тапалов ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М.
Әуезов атын. ОҚМУ. - Толықт., өңд. 4-бас.
- Қарағанды : «Medet Group», 2019. – 207б.
Оқу құралында өндірістегі технологиялық
процестерді автоматты түрде басқару мен
бақылау
үшін
қолданылатын
өлшеу
құралдарының жұмыстары мен сезгіш
элементтерінің
түрлері,
технологиялық
параметрлерді өлшеу кезінде пайда болатын
өлшеу құралдарының қателері, өлшеу әдістері
мен
технологиялық
процестердің
параметрлерін бақылау мен басқаруда
контоллердің
электронды
басқару
машиналардың
алатын
орындары
қарастырылған.

Читать

Тапалов, Тұрғанбек.
LabVIEW ортасында графикалық
программалау : оқу құралы / Т. Тапалов ;
ҚР Білім және ғылым м-гі. - 2-бас. Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 186 б.
Оқу
құралында
LabVIEW
ортасында
графикалық
программалау
негіздері
ұсынылған. LabVIEW ортасында графикалық
программалау ортасында виртуалды өлшеу
құралдарын құрастыру, мәліметтерлі жинау
мен
өлшеу
құралдарын
басқару
қарастырылған.

Читать

Көбеков, Болат Салмұханұлы.
Программалау тілдеріндегі көрсеткіштік
тип : оқу құралы / Б. С. Көбеков ; ҚР Білім
және ғылым м-гі. - 2-бас. - Қарағанды :
«Medet Group», 2019. – 103б.
Бұл оқу құралында көсеткіштік типтің
объектілерін анықтау
және қолдануын
бейнелейтін мәмелелердің жүйелі түрде
баяндалуы беріледі.

Читать
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Көбеков, Болат Салмұханұлы.
Программалық қамтаманы әзірлеу
технологиялары [Мәтін] : оқулық / Б. С.
Көбеков, Ж. М. Әлібиева ; ҚР Білім және
ғылым м-гі, Тұран ун-ті. - 2-бас. - Алматы :
«Medet Group», 2019. - 336 б.
Оқулықта ІТ – жлбалаудың талаптар және
талдау инженериясы кезінде қолданылатын,
әдістемелер мен құралдарды бейнелейтін
сұрақтар жүйелі түрде берілген

Читать

Заурбеков, Н. С.
Алгоритмдеу және программалау негіздері
[Мәтін] : оқулық / Н. С. Заурбеков, Б. Ж.
Жұмажанов, А. Т. Мейрам ; ҚР Білім және
ғылым м-гі. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet
Group», 2019. - 253 б.
Оқулықта алгоритмдеу негіздері жайлы
мәліметтер мен программаудың тілдік ортасы
ретінде
турбо
Паскаль
және
СИ
бағдарламалау тілдері қарастырылған.

Читать

Спабекова, Р. С.
Жалпы физика курсынан есептер жинағы
[Мәтін] : оқу құралы / Р. С. Спабекова, А.
Қ. Хамза, Қ. Ш. Абдираманова ; ҚР Білім
және ғылым м-гі, М. Әуезов атын. ОҚМУ.
- 2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019.
- 221 б.
Ұсынылып отырған оқу құралы органикалық
заттардың
химилық
технологиясы,
бейорганикалық
заттардың
химиялық
технологиясы
және
техникалық
мамандықтардың
студенттеріне физика
пәніне есептер шығаруға арналған.

Читать
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Раманқұлова, А. А.
Биологиялық статистика [Мәтін] : оқу
құралы / А. А. Раманқұлова. - 2-бас. Алматы : Ақнұр баспасы, 2019. - 210 б.
Оқу
құралы
медециналық-биологилық
деректерге статистикалқ талдау жүргізуге
арналған.
Заманауи
статистикада
қолданылатын негізгі параметрлік және
параметрлік емес статистикалық әдістер:
сандық және сапалық белгілер үшін
айырмашылықдарды,
байланыстарды,
өміршеңдікті талдау қарастырылады.

Читать

Сапаров, Қуандық Әбенұлы.
Цитология және гистология [Мәтін] : оқу
құралы / Қ. Ә. Сапаров ; Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Өңд., толықт. 2-бас. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2019. - 311 б.
Оқу
құралының
бірінші
бөлімінде
клеткалардың қрылысы, дамуы, өсіп-өнуі, зат
алмасу кезіндегі қызметі жайлы баяндалады.
Клетканың
жалпы
құрлысы,
оның
құрамындағы негізгі құрылымдар туралы
жеке-жеке жазылған.
Екінші бөлімінде ұлпалардың құрылысы,
қызметтері, олардың ерекшкліктері туралы
түсініктеме берілген.

Читать

Асанова, Баян Сулейменовна.
Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық
өңдеу [Мәтін] : оқу құралы / Б. С. Асанова
; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2019. - 161б.
Оқу құралында құжаттарды аналитикалық
және
синтетикалық
өңдеудің
негізгі
процестері, оны автоматтандыру, әртүрлі
құжаттарға жасалатын библиографиялық
сипаттамаларды
құрастырудың
жалпы
әдістемесін «Ақпараттандыру, кітапхана және
баспа ісі стандарттары» жүйесіне сәйкес
жүктеу, құжаттарды индекстеу, пәндестіру,
аннотациялау әлістері баяндалады.

Читать
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