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Құрметті  университетіміздің  профессор - оқытушылар  құрамы, 

магистранттары мен студенттері! 

Танысыңыздар!   Жаңа әдебиеттер. 

Уважаемые преподаватели и сотрудники КРМУ! 

Представляем вашему вниманию 

информационный бюллетень новой литературы.  № 1, 2020г 
 
 
 

    
1.  81.2 

 Қ 17 
 

Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі : ғылыми / сост.: Ш. Құрманбайұлы [и др.]. - [б. 
м.] : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 596 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: Бұл сөздікте қазақ тіліне шет 
тілдерден енген 9 мыңға жуық сөз қамтылды. Сөздікке  жалпыхалықтық тілдегі 
сөздер мен кең тараған терминдер алынып, олардың мағынасы түсіндірілді және 
шығу тегі көрсетілді.  Ұсынылып отырған сөздік - қазақ тілінде, латын, грек, 
ағылшын, француз,араб,парсы, испан, неміс, орыс, итальян, қытай, маңғол, 
португал және өзге де тілдерден әр кезеңде енген кірме сөздерді барынша кең 
қамтып отырған алғашқы көлемді еңбек. 
 
 
 

2.  81 
О 97 
 

Блак Джон  
Оксфорд экономика ссздігі : ғылыми / Джон Блак, Нигар Хашимзаде, Гарет 
Майлз. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 608 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: Оксфорд экономика сөздігінде 
дүниежүзіндегі экономика жағдайы, экономикалық белсенділік, адамдар 
арасындағы, ел ішіндегі, елдер арасындағы экономикалық қатынас негіздері, 
банк ісі,әлеуметтік қамсыздандыру теориясы, жұмыспен қамту және 
жұмыссыздық, ақша несие және басқа де негізгі тұжырымдар бойынша 
түсініктермен қатар, ойын теориясы және эконометрика тұжырымдары да 
қамтылған. сөздік экономика, гуманитарлық, техникалық және жаратылыстану 
мамандықтары бойынша білім алып жатқан студенттерге, , экономика 
тақырыбында жазатын медиа мамандарына арналған. 
 
 
 

3.  65.292 
К 93 
 

Куратко Дональд. Ф.  
Предпринимательство: теория , процесс, практика : учебник / Дональд. Ф. 
Куратко. - [б. м.] : Общественный фонд "Ұлттық аударма бюросы" , 2019. - 514 
стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: Материал , представленный в книге 
"Предпринимательство: теория, процесс, практика", 10-е издание, обьединяет 
теоретический и практический подходы  пониманию теории, процессов и опыта 
предпринимательской деятельности. Данная книга  более 25 лет не уступает 
лидерства в области преподавания предпринимательства. 
 
 
 

4.  72 
О 50 
 

Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі. : ғылыми  / ред. К Калхун. - [б. м.] : 
"Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2019. - 480 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі 
антропология, әлеуметтану, мәдениеттану, психология, саясаттану, филология, 
философия және экономика салаларының 1500- ден аса терминің топтастырған. 
Кітапта әлеуметтік ғылымдардағы негізгі теорияларға, концепцияларға, ғылыми 
әдістер мен өзге де құбылыстарға қысқа, бырақ тұщымды анықтама беріледі.  
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5.  74 
Х 66 
 

Хелен Битэм  
Переосмысление педагогики для цифровой эпохи. Дизайн в обучении XXI века : 
учебник / Битэм Хелен, Шарп Рона. - [б. м.] : Общественный фонд "Ұлттық 
аударма бюросы" , 2019. - 352 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: в учебнике рассматриваются такие 
вопросы, как развитие педагогики в XXI веке, индивидуальной подход в 
обучении, доступное и эффективное  планирование учебного процесса, а также 
проекты, направленные на их осуществление. Изучая учебную деятельность в 
контексте электронных и мобильных технологий, авторы подробно описывают 
техно-ориентационное будущее образования. В 1 части книги, которая 
называется "Принципы и практика дизайна", детально анализируются принципы 
и теории цифровых технологий в сфере образования и планирования, учебного 
процесса также способы и методы их эффективного использования. Учебное 
пособие предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся по таким 
специальностям, как педагогика, психология, также для всех исследователей, 
проявляющих интерес к данным вопросам.  
 
 
 

6.  67.4 
Ш 78 
 

Шоу Малкольм. Н   
Международное право / Малкольм. Н  Шоу ; II том  . - [б. м.] : Общественный 
фонд "Ұлттық аударма бюросы" , 2019. - 716 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: Это книга  заслуженно считается 
одним из ценных учебников, посвященных различным вопросам 
международного права. Во второй  книге , которая состоит з 12 глав, раскрыты 
такие темы, как юрисдикция в международном праве, иммунитет, 
ответственность государств, преемственность государств, решение споров  
мирным путем, права и обязанности субьектов соглашений.                                                                                                             
Этот  учебник восьмого издания переведенный на русский язык и предназначен 
для студентов юридических и мездународно-правовых 
факультетов,специалистов, преподавателей  и всех тех, кто интересуется 
международном правом. 
 
 
 

7.  67.412 
Ш 78 
 

Шоу Малкольм. Н  
Международное право, I том / Малкольм. Н Шоу. - [б. м.] : Общественный фонд 
"Ұлттық аударма бюросы" , 2019. - 640 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(43)Аннотация: Это книга  заслуженно считается 
одним из ценных учебников в сфере международного права. первая  книга  
состоит из  10 глав. В ней даны определения ряда понятий из сферы 
международного права, сопоставляются нормы международных правовых 
систем и рассматриваются их особенности и основополагающие принципы. 
Помимо этого , в книге раскрываются философские, социальные взгляды на 
возникновение и развитие международного права, приводятся кейсы 
международных судебных процессов и трибуналов. Данный учебник восьмого 
издания переведен на русский язык и предназначен для студентов юридических 
и мездународно-правовых факультетов, а также для всех читателей, 
интересующихся этим учебным предметом. 
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Құрметті  университетіміздің  профессор - оқытушылар  құрамы,  

 магистранттары мен студенттері! 

Танысыңыздар!   Жаңа әдебиеттер. 

Уважаемые преподаватели и сотрудники КРМУ! 

                       Представляем вашему вниманию 

 информационный бюллетень новой литературы.  № 2, 2020г 
 
 
 
 

    
1.  87.8 

Б 82 
 

 Борев Ю.Б.  
Эстетика : Оқулық / Ю. Б.  Борев. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық 
қоры, 2020. - 408 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Оқулық өнертанушыларға, эстетикаға 
қызығатын қалың оқырманға , жоғары оқу орындарының студенттеріне , 
магистранттарына мен докторанттарына арналған. 
 
 
 

2.  87.7 
М 15 
 

 Маккиннон Барбара   
Этика .Теориясы мен қазіргі мәселелері : Оқулық / Барбара   Маккиннон, Эндрю   
Фиала. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2020. - 868 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Оқулықта дін ,утилитаризм, 
деонтология, табиғи құқық, қайырымдылық және феминистік этика , эвтаназия , 
мораль , әділ экономика , жануарлар, соғыс пен зорлық зомбылық этикасы кең 
талқыланады. 
 
 
 

3.  85.33 
Б 22 
 

Балм Кристофер  
Театртану. Кіріспе. 1-басылым. : Оқулық / Кристофер Балм. - Алматы : "Ұлттық 
аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 224 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

4.  66 
Б 37 
 

Бейлис Джон   
Әлемдік саясаттың жаһандануы.Халықаралық қатынастарға кіріспе. : оқулық / 
Джон  Бейлис, С Смит, П. Оузис. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық 
қоры, 2020. - 652 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Әлемдік саясаттың 
жаһандануы.Халықаралық қатынастарға кіріспе атты оқулықта  халықаралық 
қатынастар, жаһандану және әлемдік саясат ұғымдарына анықтама беріліп, 
халықаралық қатынастар жүйесіндегі авторлар мен қазіргі халықаралық 
тәртәптегі өзгерістер толық қамтылған. 
 
 
 

5.  67.4 
И 73 
 

Бентли Л.  
Интеллектуалдық меншік құқығы .1 том. : Оқулық / Л. Бентли. - Алматы : "Ұлттық 
аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 512 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Кітапта авторлық құқық,патент, тауар 
белгісі, дизайн және өнеркәсіп үлгісі, жосықсыз бәсеке мен құпия мәлімет 
тақырыптары жан-жақты зерделенеді. 
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6.  67.4 
И 73 
 

Бентли Л.  
Интеллектуалдық меншік құқығы .2 том. : Оқулық / Л. Бентли, Б Шерман, Д Ганжи 
, П Джонсон. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 508 
бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

7.  67.400.7 
И 73 
 

Бентли Л.  
Интеллектуалдық меншік құқығы .3 том. : оқулық / Л. Бентли, Б Шерман, Д Ганжи 
, П Джонсон. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 604 
бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

8.  85.31 
Б 75 
 

Больман Филип  
Әлем музыкасының тарихы . 1 бөлім : Оқулық.  1-басылым  / Филип Больман. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 460 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

9.  85.31 
Б 75 
 

Больман Филип  
Әлем музыкасының тарихы . 2 бөлім : Оқулық / Филип Больман. - Алматы : 
"Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 388 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Бұл жинақта  оқырмандарға Еуропа, 
Қытай, Үндістан, мұсылман елдері, Оңтүстік және Солтүстік Америка 
музыкасындағы байланыстар мен назар аударуға тұрарлық елеулі сәттерді 
ұсынады. 
 
 
 

10.  85.37 
Б 82 
 

Бордуэлл Д.  
Кино өнеріне кіріспе. : оқулық / Д. Бордуэлл, К Томпсон, Д Смит. - Алматы : 
"Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 728 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Алты бөлімнен тұратын бұл кітап- 
автордың қырық жыл бойы ізденіп жазған ауқымды еңбегі. Кітапта фильм өндіріс 
процесінің әртүрлі аспектілері, кино технологиясы, жұмыс жүргізу мен оның 
бизнеске қатысты тұсы және фильм формасы кеңінен сөз болады. 
 
 
 

11.  65.261 
Г 20 
 

Гарман Е.  
Жеке қаражат : Оқулық / Е. Гарман. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық 
қоры, 2020. - 632 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: "Жеке қаражат " оқулығы -экономикада 
қаржы несие, бағалы қағаздар, инвестициялау, сақтандыру, салық жүйесі, 
менеджмент тақырыптарын топтастырып жүйелеу арқылы жеке қаражатты өз 
алдына дербес білім курсына бөліп шығарған түбегейлі еңбек. 
 
 
 

12.  85.37 
Д 28 
 

Жил Делюз  
Кино 1. Қозғалыс-бейне. : оқулық / Делюз Жил. - Алматы : "Ұлттық аударма 
бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 304 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Француз философы Жил Делоз "Кино 
1. Қозғалыс-бейне" және "Кино 2. Уақыт-бейне" атты екі томдық еңбегінде кино 
тарихын, кинодағы бейнелер мен семиотикалық белгілерді философиялық 
тұрғыда зерделеп, қозғалыс, кеңістік, уақыт және бейне сынды іргелі ұғымдарға 
бойлауға мүмкіндік беретін кино логикасына терең талдау жасайды. Оқулық кино 
саласының мамандарына, философтар мен мәдениеттанушыларға арналған. 
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13.  85.37 
Д 28 
 

Жил Делюз  
Кино 2. Қозғалыс-бейне. : Оқулық / Делюз Жил. - Алматы : "Ұлттық аударма 
бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 368 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

14.  28.71 
К 83 
 

Кром Михаил Маркович  
Тарихи антропология : оқу  құралы / Михаил Маркович Кром. - Алматы : "Ұлттық 
аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 204 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

15.  63.51 
Л 82 
 

Лурье С.В.  
Тарихи этнология : оқулық / С. В. Лурье. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" 
Қоғамдық қоры, 2020. - 500 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Бұл оқулықта психологиялық 
антропология, этнопсихология, мәдениеттану, этнос экологиясы, дәстүртану 
тарихы баяндалады. 
 
 
 

16.  74 
О 55 
 

О'Лири   Зина  
Зерттеу жобасын жүргізу.Негізгі нұсқаулық : оқулық. 3-басылым :   /  Зина О'Лири 
. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 472 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Зерттеу жобасын жүргізу.Негізгі 
нұсқаулық  кітабында зерттеу жобасын жүргізу процесі кезең-кезеңімен 
сипатталған. Бұл еңбекте зерттеу жобасын дайындалу, зерттеуге қатысты 
сұрақтар әзірлеу, зерттеудің  этикалық нормаларын сақтау, әдістерді таңдау мен 
тәжірибеден өткізу, дерек жинау,талдау сияқты зерттеу жүргізуде қажет болатын 
қадамдар туралы жан-жақты сөз қозғалады. 
 
 
 

17.  65 
П 17 
 

Паркин Майкл  
Макроэкономика : Оқулық / Майкл Паркин. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" 
Қоғамдық қоры, 2020. - 464 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Бұл кітап -макроэкономика 
саласындағы ен танымал мамандардың бірі Майкл Паркин дайындаған оқу 
құралы. Кітап экономика қаржы, маркетинг мамандықтары бойынша білім алып 
жатқан студенттерге, оқытушыларға арналған. 
 
 
 

18.  65 
П 17 
 

Паркин Майкл  
Микроэкономика : оқулық / Майкл Паркин. - [б. м.] : "Ұлттық аударма бюросы" 
Қоғамдық қоры, 2020. - 548 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Микроэкономика -экономика 
теориясының тұлғалар мен кәсіпорындар нені таңдайтынын, ол таңдау нарықта 
қандай жолдармен байланысатынын және мемлекеттің оған қалай ықпал 
ететінің зерттейтін саласы. Оқулық - осы сала бойынша жазылған үздік 
еңбектердің бірі. Қазақ тіліне он үшінші басылымы аударылып отырған 
экономика мамандықтарында білім алып жатқан болашақ экономист, менеджер, 
маркетологтарға арналған. 
 
 

19.  63.3 
Р 41 
 

Репина Л.П.  
Тарихи білім тарихы : оқулық / Л. П. Репина. - Алматы : "Ұлттық аударма 
бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 236 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Оқулықта  әртүрлі дәуірдегі тарихи 
білімнің табиғаты, шынайылық критерийлері, ғылыми және қоғамдық мәртебесі 
туралы заманауи пікірталастар талданады. Оқулық жоғары оқу орындарының 
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тарих факультетінің студенттеріне, магистранттарына, доктаранттарына, 
оқытушыларға арналған. 
 
 
 

20.  74 
С 80 
 

Стив Бартлетт  
Білім берудегі зерттеулер.Кіріспе : Оқулық. / Бартлетт Стив, Бертон Диана. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 464 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Ұсынылып отырған еңбекте 
студенттерге жан-жақты қолдау көрсету мақсатында терең зерттеуді қажет 
ететін бірқатар жеке оқыту салалары жөнінде кеңінен баяндалған. Білім берудегі 
соңғы жетістіктерге тоқтала отырып, адамның мінез құлқы. мотивация, жетістік 
және өзін-өзі бағалау жөніндегі білімін арттыруға  көмектесетін оқыту стильдері, 
стратегиялары, тәсілдемелері мен проференцияларына қатысты жүргізілген 
зерттеулердің мәнін талдап және түсіндіріп береді. Оқулық педагогика, 
психология мамандықтары бойынша білім алып жүрген студенттерге, 
магистранттарға , мамандарға арналады. 
 
 

21.  87 
У 62 
 

Уолф Джонатан   
Саясат философиясына кіріспе : .Үшінші басылым. / Джонатан  Уолф. - [б. м.] : 
"Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 232 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Саясат философиясына кіріспе деп 
аталатын кітапта адамзатты бұрыннан толғандырып келе жатқан және қазіргі 
кезде әлі де өзектілігін жоғалтпаған табиғи күй, мемлекет, демократия, еркіндік, 
меншік сияқты саяси ғылымдардың зерттеу  аясын айқындайтын ұғымдарға 
қатысты сұрақтар қарастырылады. 
 
 

22.  85.37 
Ф 50 
 

Филд Сил  
Киносценарий. Сценарий жазу негіздері : Оқулық / Сил Филд. - Алматы : "Ұлттық 
аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 248 бет 
 Экземпляры: всего:1 - (61)Аннотация: Бұл маманданған әрі сценарий жазуды 
жаңа бастап жүрген сценаристерге арналған кәсіби оқулық. 
 
 

23.  85.37 
Ф 81 
 

Фрейлих С.И.  
Кино теориясы: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін. : оқулық / С. И. Фрейлих. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 412 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Бұл- "Кино өнерінің теориясы"курсына 
арналған оқулық. Кітаптың авторы -кино өнерінің тарихы мен теориясын 
зерттеген белгілі ғалым. Ол өз тұжырымдамасында  киноны 20 ғасырдың 
өнеріне балайды, сондай ақ бүгінгі  адамзаттың рухани әлеміндегі киноның алар 
орнына  баға береді.Мұнда классикалық ктнодан бастап қазіргі  заманғы киноға 
дейін қамтыоады. 
 
 

24.  60.6 
Х 45 
 

Хили Д.Ф.  
Статистика негіздері: әлеуметтік зерттеу құралы. : Ғылыми / Д. Ф."ә Хили. - [б. м.] 
: "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 576 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Джозеф Ф. Халидің  "Статистика 
негіздері: әлеуметтік зерттеу құралы" еңбегі алғаш рет 1984 жылы жарық көрген. 
Оқулық ағылшын тіліндегі төртінші басылым негізінде дайындалды. Төрт 
бөлімнен тұрады.  
 
 

25.  32.94 
Х 44 
 

Хиллиард Л.Р  
Телевизия , радио және жаңа медиаға мәтін жазу : Оқулық / Л.Р Хиллиард. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 528 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Кітаптың басты құндылығы - 
медиамаман болуға талаптанған студентті сценарий жазудың негізгі 
принциптеріне, әдіс-тәсілдеріне баулиды. Еңбек жалпы медиа саласына 
қызығатын қалың оқырман үшін де пайдалы құрал бола алады. 
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26.  85.37 
Э 53 
 

Эльзессер Т  
Кино теориясы: сезім тұрғысынан кіріспе : Оқулық / Т Эльзессер, М. Хагенер. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 232 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Кітапта кино теориясына тарихи шолу 
жасалады. Авторлар киноны қабылдау мен тән арасындағы қарым-қатынас 
тұрғысынан қрастырады және терезе мен жақтау, есік, айна, көз, тері,құлақ және 
ми сияқты жеті концептуал метафора негізінде саралайды.  Қорытынды тарауда  
цифрлық дәуірдегі киноматографиялық тәжірибені зерттеу жолдары көрсетіледі. 
 
 

27.  67.71 
Э 64 
 

ЭНДРЮС Нил  
Азаматтық іс жүргізу: Медиация және арбитраж .2 том : оқулық / Нил ЭНДРЮС. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 408 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Еңбекте сот талқылауы, медиация мен 
арбитраж, сот әділдігі мәселелері мысалдар арқылы жан жақты  әрі практикалық 
тұрғыда түсіндірілген. 
 
 

28.  67.71 
Э 64 
 

ЭНДРЮС Нил  
Азаматтық іс жүргізу: Сот өндірісі.1 том: 1-кітап : оқулық / Нил ЭНДРЮС. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 488 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Бұл кітап -азаматтық процесс 
саласындағы Англияның ең танымал мамандарының бірі, Кембридж 
университетінің профессоры Нил Эндрюс дайындаған оқу құралы. Автор 
азаматтық процестегі пікірталастарды баяндайды, Англияның құқық жүйесіндегі 
реформаларға және дауды реттеудің балама жолдарына тоқталады. 
 
 

29.  67.71 
Э 64 
 

ЭНДРЮС Нил  
Азаматтық іс жүргізу: Сот өндірісі.1 том: 2-кітап : Оқулық / Нил ЭНДРЮС. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61) 
 
 

30.  67.0 
Э 64 
 

Эндрюс Н  
Келісімшарт ережелері: Ағылшын құқығына түсініктеме. : Оқулық / Н Эндрюс. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" Қоғамдық қоры, 2020. - 480 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(61)Аннотация: Танымал ағылшын заңгері, 
құқықтанушы Нил Эндрюс бұл еңбегін ағылшын келісімшарт құқығы тақырыбына 
арнаған. Халықаралық мәмілілер жасасатын тараптар өзара қатынастарды 
реттеу құралы ретінде көп жағдайда ағылшын құқығына басымдық беретіні 
белгілі. 
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Құрметті  университетіміздің  профессор - оқытушылар  құрамы,  

 магистранттары мен студенттері! 

Танысыңыздар!   Жаңа әдебиеттер. 

Уважаемые преподаватели и сотрудники КРМУ! 

                       Представляем вашему вниманию 

 информационный бюллетень новой литературы.  № 3, 2020г 
 
 
 
 

    
1.  72 

М 54 
 

Қазіргі Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымға деген сұраныс. 
Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане : 
Материалы международной научно-практической конференции. . - [б. м.] : КРМУ, 
2014. - 490 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

2.  67 
Қ 18 
 

Қазақстан Республикасының «Пробация туралы» Заңына түсініктеме  : 
Ғылыми түсініктеме. - [б. м.] : ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясы, 2018. - 233 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(2) 
 
 

3.  67 
Қ 41 
 

Қаратаев Т.Ж.  
Қылмыстық іс жүргізу құқығы : Оқу құралы  . жалпы бөлім / Т. Ж. Қаратаев. - [б. 
м.], 2015. - 170 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1)Аннотация: Жұмыста қылмыстық іс жүргізу 
құқығының жалпы бөлімі қаралады. 
 
 
 

4.  67 
А 52 
 

Алтынбекқызы А. Каирова Н.И.  
Современные проблемы общей теории права : Учебное пособие / А. Каирова 
Н.И. Алтынбекқызы, Н. И. Каирова. - Актобе : КРМУ, 2019. - 111 с 
 Экземпляры: всего:1 - (2)Аннотация: Учебное пособие посвящено 
современном проблем общей теории права.  
 
 
 

5.  67 
Б 78 
 

Бөтеннің мүлкін ұрлауға қатысты қылмыстық істі тергеу : Оқу тәжірибелік құрал 
/ Т.Е Сәрсенбаев, С. В. Смирнов, А. Л. Ханның жалпы редакциясынан. - [б. м.] : 
Карагандинский юридический институт МВД РК им. Бейсенова, 2010. - 212 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

6.  67.411 
Б 32 
 

Бачурин С.Н.  
Актуальные проблемы теории и практики применения уголовно-процессуального 
законодательства : Курс лекций / С. Н. Бачурин. - Караганда : Карагандинская 
академия МВД РК им Б.Бейсенова, 2012. - 194 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

7.  67 
Б 32 

Бачурин С.Н.  
Компенсация морального вреда реабилитированным гражданам и потерпевшим 
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 от преступлений по законодательству Республики Казахстан : монография / С. 

Н. Бачурин. - Караганда : Карагандинский юридический институт МВД РК им. 
Бейсенова, 2008. - 152 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

8.  67 
Б 32 
 

Бачурин С.Н.  
Устранение последствий морального вреда в уголовном судопроизводстве 
Республики Казахстан.  : Автореферат  / С. Н. Бачурин. - [б. м.] : Карагандинская 
академия МВД РК им Б.Бейсенова, 2006. - 27 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

9.  340/В 65-
221950 
 

Волосова Н.Ю  
Проблема предупреждения подросткового суицида: правовые и 
психологические аспекты / Н.Ю Волосова, Г. А. Епанчинцева, Г. А. Каирова, А. К. 
Сабитаева. - [б. м.] : "ИП  Серикбаева", 2019. - 188 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1)Аннотация: Пособие предназначено для 
следователей, дознавателей, прокуроров и судей, а также для психолов, 
воспитателей, учителей и иных лиц, работающих с детьми. Оно рекомендуется 
в качестве пособия для подготовки по специальности 37.05.02 -психология 
служебной деятельности по дисциплине "Экспертиза личности в судебно-
следственной практике", а также для подготовки будущих юристов по 
направлению 40.03.01.-Юриспруденция по дисциплинам "Уголовное право", 
право заруб. стран, стран СНГ. 
 
 
 

10.  67 
В 68 
 

Волосова Н.Ю  
Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 
судопроизводстве / Н.Ю Волосова, Н. И. Каирова, А.К Сабитаева . - [б. м.] : "ИП  
Серикбаева", 2019 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1)Аннотация: Научно практическое пособие 
посвящено порядку, основаниям и особенностям проведения судебно-
психологической экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводстве 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 
 
 
 

11.  67 
И 88 
 

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и 
иных мер уголовно-правового воздействия: : учебное пособие / ред. М. А. 
Кызылова. - [б. м.] : Костанайская академия МВД РК им. Ш.Кабылбаева, 2019. - 
196 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)Аннотация: Учебное пособие представляет собой 
систематизированное издание, охватывающее большинство мер наказания, не 
связанных с лишением свободы, в соответствии с обнавленным 
законодательством РК. 
 
 
 

12.  33 
К 45 
 

Капанова А.Т.  
«Мұңай және газды іздеу  және барлау геологиясы» : оқуқұралы / А. Т. Капанова, 
Б. Г.  Алматова. - Алматы : Бастау, 2015. - 368 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

13.  73.44 
К 97 
 

Капанова А.Т.  
Минералогия и петрография  : учебное пособие / А. Т. Капанова, Т. М. Капанов. - 
[б. м.] : АУ им. С.Баишева РИЦ, 2010 76 : с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

14.  69705 Капанова А.Т.  



 10 
К 71 
 

Табиғи және ағынды суларды тазарту технологиясының негіздері : оқу құралы / 
А. Т. Капанова, Т. М. Капанов. - [б. м.], 2009. - 66 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

15.  67.401 
Қ 18 
 

Каратаев Т.Ж.  
Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы  кодексіне  
түсіндірме  : (жалпы бөлім) / Т. Ж. Каратаев, Н. Н. Жақсылықов   . - [б. м.] : ҚОХУ, 
2017. - 76 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1)Аннотация: Аталған оқу құралы 5 шілде 2014 жылғы 
қабылданған ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің нормаларына 
сәйкес жазылды. Жұмыста әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің ерекше 
бөлімінің кейбір баптарына берілген түсініктемелер қаралады. 
 
 
 

16.  67 
К 63 
 

Комментарий к Закону Республики Казахстан «О пробации».-  : научная. - [б. 
м.] : Костанайская академия  МВД РК им  Ш.Қабылбаева , 2017. - 240 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

17.  67 
К 63  
 

Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан : научная / Под. Общ.ред. д.ю.н доцента Ханова 
Т.А. - Караганда : Карагандинский юридический институт   МВД РК им 
Б.Бейсенова, 2010. - 230 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

18.  67 
К 63 
 

Комментарий к Общей части Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях : научная  : Процессуальная часть / Под. 
общ.ред. к.ю.н доцента Лапшина В.Н. - Караганда : Карагандинский 
юридический институт   МВД РК им Б.Бейсенова,, 2019. - 320 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

19.  85 
К 63 
 

Кусаинов  А.А.  
Первичная профилактика наркоманий (токсикаманий) и интернет аддикции 
среди детей и подростков : Методические рекомендации / А. А. Кусаинов , Е. Б. 
Байкенов, В. П. Павленко. - [б. м.], 2013. - 63 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(3) 
 
 

20.  74 
М 79 
 

Мустояпова А.С.  
Студенттердің танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. : Оқу құралы / А. С. 
Мустояпова, А. Т. Капанова. - Ақтөбе, 2007. - 193 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

21.  74.58 
М 91 
 

Мырзашова  А.К   
Ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамалық негіздері : оқу құралы / А.К  
Мырзашова , А. З. Ахметова. - [б. м.] : Литер-А, 2014. - 140 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(14) 
 
 

22.  87.22 
А 20 
 

Советы управляющим  : реферат-дайджест и философско-психологическийй 
словарь руководителя / сост. Е. К. Беккалиев. - Актобе, 2014. - 284 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(4) 
 
 

23.  67 
Т 23 
 

Татаринова Л.Ф.  
Правовое  обеспечение туристской деятельности в Республике Казахстан. : 
учебное пособие / Л. Ф. Татаринова. - [б. м.], 2019. - 70 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
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24.  65 
С 16 
 

Турганбаев М.Ә.  
Персоналды басқару : Оқулық / М. Ә. Турганбаев, Ж. Е. Сайымова. - [б. м.], 2019. 
- 201 бет 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

25.  63.3 
У 82 
 

Уталиев С.А.  
«Ақтөбенің кіндігі" : монография / С. А. Уталиев, Б. У. Утемисов. - [б. м.], 2019. - 
108 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

26.  81.2 
Б 18 
 

Байдильдинова  М.В.,  
Упражнения на отработку устного перевода : Учебно-методическое пособие  / М. 
В., Байдильдинова , А. Т. Терекбаева. - [s. l.] : Казахско-Русско Международный 
университет, 2019 
 Экземпляры: всего:1 - хр(3) 
 
 

27.  74.5 
О 64 
 

Биисова Г.И.  
Организационно-методические условия формирования нравственной 
социализации старшеклассников : учебное пособие / Г. И. Биисова. - 
Актобе, 2019. - 212 стр 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1)Аннотация: В предлагаемом пособии автор 
раскрывает сущность понятия нравственная социализация и взаимосвязь 
данного феномена с формированием общего социального опыта личности 
и прцессом воспитания. 
 
 
 

28.  67 
Z99 
 

Қуатова А.Ә.  
Қазақстан Республикасының жер құқық пәнінен дәрістер жинағы.  : Оқу - 
тәжірибелік құралы  / А. Ә. Қуатова. - Ақтөбе : Палитра, 2019. - 143 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

29.  67 
A10 
 

Жаржанова Ш.Н.  
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы /жалпы бөлім/ пәнінен 
студенттерге арналған оқу-әдістемелік құрал :  оқу-әдістемелік құрал / Ш. Н. 
Жаржанова. - Ақтөбе : Палитра, 2019. - 107 б 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

30.  67 
М 42 
 

Избасарова А.Б  
   Медиация как альтернативная процедура урегулирования конфликтов: : 
учебно-методическое пособие /  - Актобе : КРМУ, 2019. - 76 с 
 Экземпляры: всего:1 - хр(1) 
 
 

 
 
 


