Уважаемые преподаватели и сотрудники
КРМУ!
Представляем вашему вниманию
информационный бюллетень новой
литературы
Жаңа кітаптармен танысыңыздар!

Ақтөбе, 2018ж

31.49
А 39

Аллан Р. Хамбли
Электрлік энергетика инженериясы:
принциптері мен қосымшалары: :
Оқулық / Аллан Р.Хамбли. - [б. м.] : ЖШС
РПБК "Дәуір", 2017. - 548 б
Бұл кітап алғашқы курстардағы
мамандықтар бойынша, электринженерлік мамандығындағы студенттерге
сәйкес деңгейге арналған. кітапта тізбек
талдауларды, сандық жүйелерді,
электрониканы және электрлік
механиканы қамтиды. Бұндағы
пререквизиттер базалықфизика және бір
айнымалы есептеу болып отыр. Осы
кітапты пайдалана отырып , курсты оқыту
келесі бағыттар бойынша теориялық және
тәжірибелік дағдылар мен тәжірибелерді
дамыту мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл
оқулық электр энергетика саласындаєы
мамандарєа докторанттарына,
магистранттарына және студенттеріне
арналєан.

65.05
Г 90

Грэм Коссерат жјне Неил Ролда
Ќазіргі заманғы аудит: : Оқулыќ.
Үшінші басылым / Грэм Коссерат және
Неил Родда. - [б. м.] : ЖШС РПБК
"Дәуір", 2017. - 408 б
Бұл оқулық бакалавриат, магистратура және
кәсіби деңгейде білім алушылардың
жаћандық нарықта аудит жүргізу қабілетін
шын мәнінде дамытады. Оқулық тоғыз
тараудан, қорытындыдан, білім
алушылардың деңгейін бағалауға арналған
тест сұрақтарынан, талқылауға арналған
сұрақтардан және кәсіби қолдану
сұрақтарынан тұрады. Оқулықтың алғашқы
төрт тарауында бухгалтер мамандығының
рөліне қатысты аудиторлық ортаның
мазмұны, қаржылық есептілік аудитының
сипаты мен мақсаты, кәсіби күтілімдерге
сәйкес әдептілік міндеттердің маңыздылығы
және сипатының түсіндірмесі, аудиторлардың
заңды жауапкершіліктерін талқылау туралы
айтылады. Аудитті жоспарлаудың және
өткізудің негізгі әдістері 5-9 тарауларда
түсіндіріледі.

26.3
Д 61

Дональд П. Кодуто
Инженерлік геотехника: теория
және тәжірибе : Оқулық. 3 том /
Дональд П. Кодутно, Ман-Чу
Рональд Юнг, Уильям А. Кич. - [б.
м.] : ЖШС РПБК "Дәуір", 2017

65.05
0
Д 53

Дорф Р.К
Заманауи басқару жүйелері :
Оқулық / Р.К.Дорф, Р.Х. Бишоп. [б. м.] : ЖШС РПБК "Дәуір", 2018. 337 б

30.6 Ж.Т. Блэк, Р.А. Кохсер
Б 62 Дегармо өндірістік процестері
мен материалдары: : Оқулық.
2 том / Ж.Т.Блэк, Р.А. Кохсер ; . [б. м.] : ЖШС РПБК "Дәуір",
2017. - 544 б
Бұл басылымда авторлар - Дж.
Т.Блэк пен Рон Кохсер кітаптың
анық идеясын және материалдар
мен процестердің жоғары
практикалық тәсілдерін көрсете
отырып, сондай ақ негізгі білімді
арттыратын аналитикалыќ
талдамалар мен математикалық
тәсілдерді қажет жерінде бере
отырып, кітаптың ұзақта көрнекті
дәстүрін жалғастырды.

38.3
М 18

Майкл С,Мамлюк, Джон П.Заниевски
Азаматтық нысандарда қолданылатын
құрылыс материалдары: : Оқулық / Майкл
С. Мамлюк, Джон П.Заниевски. - [б. м.] :
ЖШС РПБК "Дәуір", 2017. - 340 б
Бұл Аризон Мемлекеттік университетінің
азаматтық және экология инженерия
факультатетінің профессоры Майкл
С.Мамлюк пен Батыс Вирджиния
азаматтық және экология- инженерия
факультетінің профессоры Джон П.
Суаниевскийдің 2017 жылы қазақ тіліне
аударылған оқулығының екінші жартысы.
Оқулық заманауи технологиялар мен
стандарттарға сай жазылған, құрылыс
материалдарын суреттейтін әртүрлі
кестелерден тұрады. Кітап құрылыс
материалдарының түрлерін оқып үйрену
мақсатында кәсіптік орта мен жоғары оқу
орындарының білімгерлері мен
оқытушыларына арналған.

Майкл Е. Крафт, Скот р. Фурлонг
Қоғамдық саясат. Саясат, Талдау
және Баламалар: : Оқулық/ Майкл
Е. Крафт, Скот Р. Фурлонг. - [б. м.] :
ЖШС РПБК "Дәуір", 2017. - 468 б
Студенттерді қажетті ақпаратқа
бағыттау үшін әрбір тараудың
соңында талқыланатын сұрақтар
берілген.Бұл сұрақтарға түсіндірме
оқылымдар ұсынылған., ќажет
болған жағдайда веб-сайттар негізгі
тізбесі, түйін сөздер тізімі және тарау
жазулары көрсетілген. Студенттер
кітаптың соңында сілтемелер мен
глоссарийдің тізімін табады.

Николас Джеймс
Бизнес және заң: : Оқулық. 1 том /
Николас Джеймс. - [б. м.] : ЖШС
РПБК "Дәуір", 2017. - 468 б
Бұл оқулықта тараулар практикалық
тұрғыда қарағанда доктриналық
тақырыптарға сәйкес
ұйымдастырылады. Оқулық оқуды
қиындатпай , доктриналар мен
процедураларды дәл және қолжетімді
ситльде жазылады.

39.18
Пауль Р. Мэрфи, Майкл А.
П 19 Кнемейер
Заманауи логистика: : Оқулық. Он
бірінші басылым / Пауль Р.Мэрфи,
Майкл А. Кнемейер. - [б. м.] : ЖШС
РПБК "Дәуір", 2017. - 176 б
Бұл басылымда логистиканың
құрылымы баяндалуы және мазмұны
бойынша шолушылардың, логистика
мамандарының және басқа да қатысты
тараптардың пікірлері ескерілді. Әр
тараудың басындағы негізгі терминдер
тізімі жаңартылды . Сонымен қатар,
глоссарийде әр терминнің анықтамасы
беріледі.

20.18
М 15

Роберт Л. Макконнелл, Даниэль К.
Абель
Қоршаған ортаны қорғау мәселелері:
тұрақты болашаққа көзқарас: :
Оқулық / Роберт Л. Макконелл,
Даниэль К.Абель . - [б. м.] : ЖШС РПБК
"Дәуір", 2017. - 2264 тг
Оқулықта қоршаған ортаны
қорғаудың өзекті мәселелері мен
қоғамның тұрақты даму бағыттары
қарастырылған. Оқулық қоршаған
орта туралы ғылымдар немесе зерттеу
лер бойынша кіріспе , семинарлық,
жоғары немесе зертханалық курстар
мен байланысты сұрақтарға арналған
негіз болып табылады. Оқулық ЖООның экология және география
мамандықтарының студенттеріне,
қоршаған ортаны зерттеумен
шұғылданатын мамандарға арналған
және мектеп мұғалімдеріне қосымша
құрал ретінде ұсынуға болады.

88.4 Сот психологиясы: теориясы,
С 69 зерттелуі, саясаты және практикасы :
Оқулық / Дженнифер Броун, Ивон
Шелл, Терри Коул. - [б. м.] : SAGE,
2017. - 364 б

66.4
Х 17

Халықаралық
қатынастар теориясының
тарихы : Оқулық/
Торбьорн Л. Кнутсен. - [б.
м.] : Қазақ -орыс
халықаралық
университеті, 2017. - 507 б

38.7
Р 56 Қалалық су қауіпсіздігі :
Оқулық/ Роберт С. Брэрс. [б. м.] : Ќазақстан
Республикасы Жоғары оқу
орындарының
қауымдастығы, 2017. - 312 б

