


        Қазақстан Республикасының тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев 

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

барлық саласында ауқымды жобалар мен реформаларды жҥзеге асыру бойынша 

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

тіліндегі 100 жаңа оқҧлық» жобасы. Бҧл жоба аясында әлемнің ҥздік 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 тҥскен.  

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


 

 



ДЭВИД БРИНКЕРХОФ. Әлеуметтану 

негіздері. Қоғам және оның қҧрылымы, 

қоғамдағы тҥрлі әрекеттер мен мінез-

қҧлықтар туралы, адамның рухани және 

материалдық мәдениеті мен қҧндылықтары 

жөнінде кең мағлҧмат береді.   



ДЖОРДЖ РИТЦЕР 

ДЖЕФРИ СТЕПНИЦКИЙ 

       Әлеуметтану теориясы. Авторлар 

әлеуметтану ғылымының өзекті 

мәселелерін классикалық және қазіргі 

көзқарастармен ҧштастырған. XXI ғасыр 

теорияларының даму ҥрдістері кеңінен 

сипатталады.  



РЕМИ ХЕСС. Философияның таңдаулы 25 кітабы.   

Кітапта батыс философиясы дамуының елеулі 

кезеңдерін көрсетеді деген 25 таңдаулы 

шығармаларын ҧсынған. Бҧл шығармалар әлемдік 

ақыл-ой дамуының белесті кезеңдері мен бай 

қазынасын танытады.   



ПАСРИРИЯ ТОЛЛЕЙРСІҢ «Инсернес 

прихологиэры» киберкеңірсіксің 

прихологиэлық қырлары, инсернессің 

адам мінез-құлқына әрері стралы күрделі 

мәрелелерді қарарсырады.  



ГРЕГОРИ МЭНКЬЮ. Экономикс. 

Экономикалық қатынас субьектілерінің 

барлығын мысалға ала отырып жазылған 

кітап бакалавриат деңгейінде білім беру мен 

оқытуға қажет тапсырма, сызба, сурет, кесте, 

кейстерді қамтиды.  



ДОНАЛЬД Ф. КУРАТКО 

Предпринимательство: теория, процесс, 

практика. 10-е издание, объединяет 

теоретический и практический подходы 

к пониманию теории, процессов и опыта 

предпринимательской деятельности.  



Джон Гэмбл 

          «Рсрасегиэлық менеджменс негіздері: 

бәрекелік арсықшылыққа ұмсылт» оқтлығы 

рсрасегиэлық менеджменс принципсері мен 

салдат сәрілдеріне концепсталдық сұрғыда 

маңызды әрі мазмұнды әдірсеме жарап 

ұрынған.  



Жаранды инселлексінің, робоссандыртдың, 

робос-авсомобильдердің, 3D барып 

шығартдың, наносехнологиэның, 

биосехнологиэның дамтымен және сағы да 

солып жасқан ғажайыпсардың пайда 

болтымен барлық ралада қарышсап көкке 

өрлейсін, саңғаларлық сехнологиэлық 

дүмптге ктә болмақпыз.  



ДИМАТТЕО, ЛАРРИ А. 

        ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС ҚҦҚЫҒЫ 

ЖӘНЕ ЗАҢНАМАЛЫҚ ОРТА: 

ТРАНЗАКЦИЯЛЫҚ ТҦРҒЫДАН ЗЕРДЕЛЕУ 



ШО, МАЛКОЛМ Н. 

        ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҦҚЫҚ = INTERNATIONAL LAW 



ДАНН, РОСС.  

        PANORAMA: ДҤНИЕЖҤЗІ ТАРИХЫ 


