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Философия және саясаттану факультетіне келіп түскен жаңа кітаптар.
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 онлайнтапсырыс бере алады.
Жаңа кітаптар саны: 52
Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу
үшін осы жерді басыңыз.
Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз.

Выставка новых книг, поступивших на факультет философии и
политологии.
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: 52
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 at the faculty of philosophy and political
science.
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: 52
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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Педагогика и психология
Абаева Г. А.
Коррекционная работа в школе для детей с
нарушением зрения : учеб. пособие / Г. А.
Абаева ; М-во образования и науки РК. - 2е изд. - Караганда : «Medet Group», 2019. 80 с. 500 (тираж) экз.

Заказать
онлайн

В настоящем учебном пособии на основе
достижений
современной
медецины,
педагогики, специальной психологии и
дефектологии расскрываются особенности
коррекционно-развивающего обучения в
школах для детей с нарушениями зрения.
Арнайы педагогика : оқулық / Ғ. Ә. Абаева
[және т. б.]. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet
Group», 2019. - 260 б.

Заказать
онлайн

Оқулықта арнайы педагогика ғылымының
теориялық-әдіснамалық негіздері, арнаулы
білім беру жүйесінің мазмұны баяндалған.

Әлқожаева Нұрсұлу Сейткерімқызы.
Ғылыми педагогикалық зерттеулердің
негіздері : оқу құралы / Н. С. Әлқожаева ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 127 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында ғылыми зерттеу жұмысын
ұйымдастыру, педагогикалық зерттеудің
негізгі мәселелері – педагогикалық процесс
барысында ғылыми зерттеуді жоспарлау,
ұйымдастыру, әдіснамасы, әдіс-тәсілдері
берілген.
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Белгібаева Гүлбаршын Қапанқызы.
Педагогтың шешендік өнерінің негіздері :
оқу құралы / Г. Қ. Белгібаева, О. А.
Михалькова ; ҚР Білім және ғылым м-гі,
Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 150 б.
Оқу құралында педагогтың шешендік
дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін
негізгі теориялық материалдар, шешендік
өнердің құрамдас бөліктерін қалыптастыру
бойынша тапсырмалар кешені берілген.
Жайтапова Алтынай Альбековна.
TQM в управлении организацией
образования : учеб. пособие / А. А.
Жайтапова, З. М. Садвакасова ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 283 с.

Заказать
онлайн

Заказать
онлайн

В
учебном
пособии
рассматриваются
мировые концепции подходы, модели,
технологии
и
стратегии
менджмента
качества. В работе представлены: создание
СМК в организации и роль человечиских
ресурсов, принятие управленческого решения
для обеспечения качество в деятельности
организации образования.
Ишанов Пірмағамбет Зұлпыхарұлы.
Психологиялық-педагогикалық
диагностика негіздері : оқу құралы / П. З.
Ишанов, Г. Б. Бейсенбекова ; ҚР Білім
және ғылым м-гі, Е. А. Бөкетов атын.
ҚарМУ. - 3-бас. - Қарағанды : Ақнұр
баспасы, 2019. - 202 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралы жоғарғы оқу орнының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты
негізінде
жазылды.
Психологиялық-педагогикалық
диагостика
зерттеу процедураларының тиімді пайдалану
үшін және тұлғаны диагностикалауға тірек
болады.
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Ишанов Пирмагамбет Зульпхарович.
Основы психолого-педагогической
диагностики : учеб. пособие / П. З. Ишанов
; М-во образования и науки РК. - 3-е изд. Караганда : Ақнұр, 2019. - 136 с.

Заказать
онлайн

В содержании учебного пособия раскрыты
проблемы
эффективного
испоьзивания
психолого-педагогической диагностики для
исследования и диагностирования личности
студентов и учащихся.
Коркина В. И.
Атлас по истории педагогики : учеб.
пособие / В. И. Коркина ; М-во
образования и науки РК, Караганд. гос. унт им. Е. А. Букетова. - Караганда : Ақнұр,
2019. - 276 с.

Заказать
онлайн

В учебном пособии представлены тексты
лекций по историй педагогики, более 100
схем, таблиц и рисунков соответсвии с темой,
вопросы и задания для студентов.
Коркина В. И.
Дидактика в схемах и таблицах : учеб.
пособие / В. И. Коркина ; Мин-во здрав.
РК, Караганд. гос. ун-т им. Е. А. Букетова.
- 3-изд. - Караганда : Ақнұр, 2019. - 238 с.

Заказать
онлайн

В учебном пособии представлены тексты по
дидактике в соответсвии с программой
специальности «педагогика и методика
начального обучения», схемы и таблицы по
темам.
Коркина В. И.
Общие основы педагогики : учеб. для студ.
пед. специальностей / В. И. Коркина, Г. С.
Тишмаганбетова ; М-во образования и
науки РК, КарГУ им. Е. А. Букетова. - 3-е
изд. - Караганда : Ақнұр, 2019. - 171 с.

Заказать
онлайн

В учебнике представлен теоритический
материал по общим основам педагогики,
схемы и таблицы по темам.
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Коркина Валентина Ивановна.
Педагогика тарихы бойынша атлас : оқу
құралы / В. И. Коркина, С. Қ. Әбілдина ;
ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бөкетов
атын. ҚарМУ. - 3-бас. - Қарағанды : Ақнұр
баспасы, 2019. - 387 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында педагогика тарихы бойынша
дәрісбаян мәтіндері, тақырыпқа сәйкес 100ден аса схема, кесте және сунреттер, сұрақтар
мен тапсырмалар берілген.
Құрманалиева Айнұр Дүрбекенқызы.
Магистранттардың педагогикалық
тәжірибесі бойынша әдістемелік кеңестер :
практикум / А. Д. Құрманалиева, Қ. М.
Борбасова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 27, [1] б.

Заказать
онлайн

Магистранттардың педагогикалық тәжірибесі
бойынша әдістемелік кеңестер.

Михалькова Ольга Анатольевна.
Основы ораторского искусства педагога :
учеб. пособие / О. А. Михалькова, Г. К.
Бельгибаева ; М-во образования и науки
РК, Караганд. гос. ун-т им. Е. А. Букетова.
- [2-е изд.]. - Караганда : Medet Group,
2019. - 151 с.

Заказать
онлайн

В
пособии
представлены
основные
теоритические материалы, комплекс заданий
по формиравонию компонентов ораторского
искусства, позволяющее педагогу развивать
ораторские навыки.
Мухаметжанова Айгүл Олжабайқызы.
Тәрбие жұмысының әдістемесі және
технологиясы : оқу құралы / А. О.
Мухаметжанова ; ҚР Білім және ғылым мгі, ҚарМТУ. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet
Group», 2019. - 169, [7] б.

Заказать
онлайн

Оқу қралында тәрбие жұмыстарының негізгі
әдістері, мектептегі тәрбие жұмысының
бағыттары, мазмұны, түрлері, әдістері,
құралдары туралы баяндалған.
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Мынбаева Айгерим Казыевна.
Инновационные методы обучения, или как
интересно преподавать : учеб. пособие / А.
К. Мынбаева, З. М. Садвакасова ; КазНУ
им. аль-Фараби. - 11-е изд. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2019. - 461, [1] б.

Заказать
онлайн

В
учебном
пособии
раскрыты
концептуальные основы инновационного
обучения
–
теория
педогогической
инноватики,
современные
подходы
педогогической науки.
Мынбаева Айгерим Казыевна.
Инновационные образовательные
технологии : учеб. пособие: в 2 ч. / А. К.
Мынбаева, З. М. Садвакасова; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті. – 2019
Ч. 1. - 204 с.

Заказать
онлайн

Учебное пособие содержат инновационные
образовательные технологии для обучение
школьников и подготовки специалистов вузе.

Мұқашева Анар Бекетқызы.
Дарынды балалар педагогикасы : оқу
құралы / А. Б. Мұқашева, Қ. Б.
Жұмабекова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 129, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында дарындылық мәселесінің
зерттелуі, дарындылықтың түрлері, бала
дарындылығын диагностикалау әдістері және
олармен
жұмыс
жасау
бағыттары
қарастырылады.
Сынып жетекшілер, сіздер үшін :
әдістемелік-көмекші құрал / [құраст. Ф. Қ.
Берікболова]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019.
- 76 б.

Заказать
онлайн

Әдістемелік
көмекші
құрал
сынып
жетекшілер үшін жазылған. Жеке тұлғаны
тәрбиелеу, тәрбие сағатын өткізу жолдары
көрсетіліп, мектеп мекемелері, ойын өткізу
әдістері мен пікірсайыс тәсіліберілген.
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Таубаева Шаркуль.
Методология и методы педагогических
исследований : учебник / Ш. Таубаева ; Мво образ. и науки РК, КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 332,
[2] с.

Заказать
онлайн

В учебнике излагаются методологические и
теоритические вопросы организации и
проведения педагогического исследования
как
научного
инструмента
совершенствования
оброзавательной
практики.
Таубаева Шәркүл Таубайқызы.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы
мен әдістері : оқулық / Ш. Таубаева ; ҚР
Білім және ғылым м-гі, Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 359,
[1] б.

Заказать
онлайн

Оқулық мазмұнында білім беру практикасын
жетілдірудің құралы ретінде педагогикалық
зерттеулерді
жүргізудің
және
ұйымдастырдың
әдіснамалық
және
теориялық мәселелері қарастырылған.
Туркенова Салтанат Сергалиевна.
Классификация интерактивных методов
обучения в контексте формирования
профессиональных компетенций студентов
вузов : учеб.-метод. пособие / С. С.
Туркенова ; М-во внутр. дел РК, Караганд.
акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда :
Караганд. акад. МВД РК им. Б. Бейсенова,
2019. - 67 с.

Заказать
онлайн

Предлогаемое учебно-методическое пособие
содержит
указания,
раскрывающие
содержание
понятий
«методы
интерактивного
обучения»,
«технологический процесс» и рекомендации
практического
преминения
методов
структуре занятия.
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Турманова Ж. Е.
Педагогикалық психология : оқу құралы /
Ж. Е. Турманова. - 2-бас. - Қарағанды :
Ақнұр баспасы, 2019. - 145 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралы оқыту мен тәрбиелеу және
тұлғаның
психикалық
дамуын
байланыстырып зерттейтін ғылым саласы
болып
табылатын
педогикалық
психологияның теориялық және тәжірибелік,
әдістемелік негізін баяндайды.
Шашаева Гульбакыт Кадыржановна.
Мәдени мұра құндылықтарын жоғары
білім беруде қолдану : монография / Г. К.
Шашаева ; [ғыл. ред. Ж. Ж. Молдабеков] ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 211, [1] б.

Заказать
онлайн

Монографияда мәдени мұра құндылықтарын
жүйеленіп, оның дүниетанымдық және
тәлімдік маңызын терең, жүйелей зеррей
отырып, ондағы инновациялық жұмыстарды
жоғары білім беру саласында қолану.
Ұзақбаева Сақыпжамал Асқарқызы.
Этнопедагогика : оқу-әдістемелік кешені
(оқу құралы) / С. А. Ұзақбаева ; ҚР Білім
және ғылым м-гі. - Алматы : Қарасай,
2019. - 318, [2] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралы «Рухани жаңғыру»
ұлттық
идеясының бағдарламасын жүзеге асыру
мақсатында даярланған. Онда негізінен
лекциялар курсы, семинар тапсырмалары,
студенттің өзіндік жұмыстары ұсынылған.
Политика
Асылов Қуаныш.
Қазіргі замандағы Қазақстаннның саяси
партиялары : монография / Қ. Асылов ;
ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. - НұрСұлтан : ҚСЗИ, 2019. - 243, [1] б.

Заказать
онлайн

Бұл
ақпараттық-талдамалық
басылым
Қазақстандағы
партия
құрылымдары
мәселелеріне арналған. Мұнда отандық
партия құрылымдарының негізгі оқиғалары
көрініс тауып, шетелдердегі партиялық
қызметтердің заманауи тәжірибесі екшеліп
ұсынылған.
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Гандидің ой-пікірлері мен нақыл сөздері =
Мысли и изречения Ганди = Quotes of
Gandhi : жинақ / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ;
[жалпы ред. басқ. Ғ. М. Мұтанов]. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 240 б.

Заказать
онлайн

Үнді халқының ұлы перзенті Махатма
Гандидің әр жылдары айтылған ой-пікірлері
мен нақылдары қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінде жарияланған.

Ким Людмила Михайловна.
Политическая кратология : учеб. пособие /
Л. М. Ким ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 225 с.

Заказать
онлайн

В
учебном пособии рассмотриваются
основные
проблемы
политической
кратологии. Актуальность и неугасающий
интерес к проблематике властных отношений
в целом и политической власти – в частости
свидетельствует о том, что феномен власти
остоется одним из самых сложных
социальных явлений.
Мемлекеттік коммуникативтік саясаттың
жекелеген бағыттарын жүзеге асыру
бойынша практикум : практикум-құрал /
А. Ж. Турханова, А. М. Кусаинова, А. Г.
Гадельшиев ; жалпы ред. басқ. Е. Б.
Саиров ; Ин-т Евраз. интеграции. - НұрСұлтан : Еуразиялық интеграция ин-ты,
2019. - 198, [2] б.

Заказать
онлайн

Оқу
құралында
мемлекетттік
коммуникативтік
саясаттың
теориялықәдіснамалық негіздері, шетел тәжірибесіндегі
әлеуметтік
жобаларды
жүзеге
асыру
ерекшеліктері,
сондай-ақ
өткізілген
коммуникативтік
іс-шаралар
негізінде
кейстер қарастырылады.
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Практикум по реализации отдельных
направлений государственной
коммуникативной политики : пособиепрактикум / А. Ж. Турханова, А. М.
Кусаинова, А. Г. Гадельшиев и др. ; Минво образования и науки РК, Ин-т
Евразийской интеграции. - Нур-Султан :
Ин-т Евраз. интеграции, 2019. - 205 с.

Заказать
онлайн

В пособии рассмотриваются теоретикометодологические основы государственной
коммуникативной политики, особенности
реализации
социальных
проектов
в
зарубежных проекте.
"Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске
асыру жөніндегі жұмысқа арналған
әдістемелік ұсыныстар : практикум / Л. Н.
Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті,
Еураз. интеграция ин-ты ЖШС ; [жалпы
ред. басқ. Е. Б. Саиров]. - Нұр-Сұлтан :
Еураз. интеграция ин-ты, 2019. - 47, [1] б.

Заказать
онлайн

Институт жаңа стратегияларды әзірлеу үшін
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске
асыруды бағалаудың маңызды бөлігін
мақсатты түрде зерттеді. Нәтижесінде
әдістемелік ұсыныстарда «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының
13
жалпы
ұлттық
жобасының
әрқайсысының
нақты
ұсыныстары,
сондай-ақ
ақпараттықнасихаттау әдістемесі берілген.
Чан Бенг Сун.
Процесс развития межгосударственных
отношений между Республикой Корея и
Республикой Казахстан
(Политологический анализ) : монография /
Б. С. Чан ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 175 с.

Заказать
онлайн

Монография актуализирована попыткой
автора рассмотреть проблемы, вызванные
разным уревнем развития политических и
экономических
отношений двух стран,
которые
и
определяет
качество
их
отношений.
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Қазбек Б. Е.
Новое поколение и возможности :
монография / Б. К. Қазбек. - Астана : ОО
ИЭЭ, 2019. - 207 с.

Заказать
онлайн

В монографии рассматриваются молодежная
политика, анализируется направления на
развитие молодого поколения проекты и
программы, оценивается потенциал МРЦ,
проводится
кластеризация
молодежных
организаций.
Религия

Әз Пайғамбар хақ жолы : монография /
Шейх Мұхаммед ибн Бир Әли әл-Биркәуи ;
бас мүфти бастамасымен С. С. Ораз ; өңд.
Мұхаммед Рахматолла Хафиз Мұхаммед
Назим ән-Нәдәуи ; [ауд. Е. Д. Оразов ;
жалпы ред. басқ.: Е. Шоқай, Б. Әлиұлы] ;
Қазақстан
мұсылмандары
діни
басқармасы. - Алматы : Muftiyat, 2019. 547, [1] б.

Заказать
онлайн

Бұл кітап Осман мемлекетінде өмір сүрген
ханафи мазһабының
ғалымы имам әлБиркауидің «Әз Пайғамбар хақ жолы» атты
кітабының аудармасы. Мұсылманға рухани
кемелділікке жетудің сан алуан тәсілдері мен
жолдары жан-жақты баяндалады.
Бегалинова, Калимаш.
Ислам и православие в Казахстане: опыт
взаимодействия : учеб. пособие / К.
Бегалинова, М. Ашилова, А. Бегалинов ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 167 с.

Заказать
онлайн

Авторы раскывают актуальные проблемы,
связанные с историей, вероучением, культом
ислама и православия, показывают оснавные
факторы
распростронение
ислама
и
православия в Казахстане.
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Дінтану : оқу құралы / Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ ; [жалпы ред. басқ.: Н. Ж.
Байтенова және т.б.]. - Алматы : Қазақ унті, 2019. - 476, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында дінтану, оның пәні,
құрылымдық ерекшеліктері, функциялары
әлемдік дінтануда жан-жақты зерттелген
әртүрлі дін теориялары қарастырылған.

Қаңтарбаева, Жанна Уринбасаровна.
Дін философиясы : оқу құралы / Ж. У.
Қаңтарбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 121 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында діннің философиялық
концептуалдық және әдіснамалық негіздері,
діннің антологиялық, аксиологиялық және
гнесологиялық аспектілері қарастырылған.

Құрманалиева, Айнұр Дүрбелеңқызы.
Миссионерлік әдістері : оқу құралы / А. Д.
Құрманалиева, Д. С. Утебаева, Е.
Әскенұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 177 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында миссионерлік феномені және
адамзат
тарихындағы
миссонерліктің
қалыптасуы
ерекшелігі
баяндалған.
Исламдандыру мен христиандандырудың
өткені
мен
бүгіні
қарастырылып,
салыстырмалы талдау көрсетілген.
Социология
Абдирайымова, Гульмира Сериковна.
Молодые ученые: опыт построения
академической карьеры в университетах
Казахстана : монография / Г. С.
Абдирайымова, Д. К. Бурханова, С. С.
Серікжанова ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 63 с.

Заказать
онлайн

Монография представляет собой итог анализа
общественного
мнения
молодых
казахстанских ученых по актуальным
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вопросам профессиональной деятельности,
жизненных планов научной молодежи.
Биекенов, Кенес Умбетжанович.
Биографический метод исследования
социологии искусства Казахстана :
монография / К. У. Биекенов, Н. Н.
Хибина, Д. К. Мамытканов ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 207 с.

Заказать
онлайн

В монографии анализируется социология
исскуства как цивилизованная наука, которая
дает человеку умение чувствовать прекрасное
на взаимоотношениях людей.
Пузиков, Михаил Федорович.
Современная политическая социология :
учеб. пособие / М. Ф. Пузиков, Н. М. Кудро
; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2019. - 381, [1] с.

Заказать
онлайн

В
пособии
раскрываются
оснавные
тенденции взаимодействия политических и
сациальных
систем
в
процессе
функционирования и распределения власти,
политических норм и ценности.
Тесленко А. Н.
Социология : 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.

Заказать
онлайн

В учебнике рассматриваются оснавные
теоритические положения социологической
науки,
тематика
и
проблематика
социологического знания.
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Тесленко, Александр Николаевич.
Әлеуметтану : 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.

Заказать
онлайн

Оқулықта Әлеметтанулық ғылымның негізгі
теориялық
ережелері,
әлеуметтанулық
білімнің
тақырыбы
мен
мәселелері
қарастырылады.
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.

Заказать
онлайн

Оқу құралындаәлеуметтанудағы сандық және
сапалық
тәсілдердің
дамуының
салыстырмалы тарихына толығымен шолу
жасалған.

Философия
Абдрасилова, Гауһар.
Шәкәрім философиясы : оқу құралы / Г.
Абдрасилова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 131, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құрaлындa Қaзaқ философиясының
көрнекті өкілі Шәкәрім Құдайбердіұлының
философиялық дүниетанымының тарихимәдени негіздері, теориялық өзектepi,
философиялық
антропологиясы,
таным,
ғылым-білім, ерік бостандығы мәселелері
және ойшыл армандаған адам мұраты
қaрaстырылды. Оқу құрaлының негізіне
автордың 1998 жылы қорғаған кандидаттық
диссертациясы алынды.
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Бегалинова, Калимаш. Суфизм – теософия
ислама: генезис и концептуальные основы
: монография / К. Бегалинова, М.
Ашилова, А. Бегалинов ; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті. – 2019 Ч.
1. - 137, [1] с.

Заказать
онлайн

В монографии раскрываются актуальные
проблемы суфизма, связанное с его
возникновением,
формированием
концептуальных,
теоритических
основ.
Анализируется
основные
концепции
происхождения суфизма.
Бейсенбекова, Гүлмира Бекінқызы.
Жас ерекшелік психологиясы : оқу құралы
/ Г. Б. Бейсенбекова, Р. А. Молдабаева, С.
М. Нұрғалиева ; ҚР Білім және ғылым мгі, Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 3-бас. Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 185 б.

Заказать
онлайн

Жас
ерекшелік
психологиясының
қарастыратын онтогенездегі психикалық
даму процесінің негізгі заңдылықтарына
сипаттама бере отырып, әр жас кезеңдегі
жаңарыстар мен психикалық процестерді
диагностикалауға тірек болады.
Болтаева, Алия Масакбаевна.
Құқық психологиясы : оқу құралы / А. М.
Болтаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 201, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралы құқықтық психология саласының
теорялық-қолданбалық мәселелеріне және
құқықтық
сана
қалыптасуы,
қылмыс
психологиясына арналған.

Есім, Ғарифолла. Сана болмысы : (Саясат
пен мәдениет туралы ойлар) / Ғ. Есім. Алматы : Қазақ ун-ті. - 2019
17-кітап. - 479 б.

Заказать
онлайн

Кітапта қазіргі заманның өзекті саясифилософиялық дүниетанымдық мәселелері
баяндалған. Екі бөлімнен тұратын еңбекте
мақалалар, сұхбаттар, баяндамалар, дәрістер,
эссе және новеллалар берілген.
16

Кабакова, Майра Победовна.
Жұбайлық қатынастардың
тұрақтануының психологиялық
аспектілері : монография / М. П. Кабакова
; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2019. - 217 б.
Монография бірлескен өмірлік іс-әрекет
процесінде
жұбайлық
қатынастардың
тұрақтануының психологиялық факторлары
мен механизмдерін теориялық білуге және
эксперементтік зерттеуге арналған.
Касымжанов, Агын Хайруллович.
Стелы Кошо-Цайдама : монография / А. Х.
Касымжанов ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 121 с.

Заказать
онлайн

Заказать
онлайн

Книга написано на основе курса лекций
прочитанного автором в 1996 году
Оклахомском Госудаственном университете
США.

Көбекова Ж. С.
Психология негіздері : оқу құралы / Ж. С.
Көбекова. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр
баспасы, 2019. - 189 б.

Заказать
онлайн

Оқу
құралы
жалпы
психологиямен,
медециналық психологиямен ұштастыра
отырып, қазіргі кездегі білімді студенттерге
қалыптастыру және ос білімнің кәсіби
тәжірибеде қолдануын қарастырады.
Сабирова, Райхан Шайхышевна.
Психология мамандығына кіріспе : оқу
құралы / Р. Ш. Сабирова, Д. А.
Жансерікова, С. А. Смағұлова ; ҚР Білім
және ғылым м-гі, Е. А. Бөкетов атын.
ҚарМУ. - 3-бас. - Қарағанды : Ақнұр
баспасы, 2019. - 143 б.

Заказать
онлайн

Жалпы көлемі 2 бөлімнен тұратын оқу
құралында
білім
беру
жүйесіндегі
психологиялық
қызметтің
құрылымы,
функциясы және міндеттері жайлы сөз
болып, психолог маманың өзгеде мамандар
өкілдерімен өзара іс-әрекет ерекшелігі жанжақты сипатталады.
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