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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В
БИБЛИОТЕКУ
1
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. –
Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016.-752с. 4-еиздание,
дополненное и переработанное.
В книге дан постатейный комментарий к Уголовному кодексу
Республики Казахстан от 3 июля 2014года № 226-V. Авторами являются
ведующие ученые и высококвалифицированные практические работники,
ведущие
специалисты в области уголовного права Республики
Казахстан. В издании комментируется законодательство по состоянию на
2 мая 2016 года.
2.Аубакирова Р
Педагогикалыќ зерттеу әдістемесі : Оқу құралы / Р Аубакирова,
М. Нұрбекова. - [б. м.] : Фолиант, 2016. - 176 б
Бұл оқу құралында "Педагогикалыќ зерттеу әдістемесі" пәні бойынша
талқыланған сабаќ тақырыптары қарастырылған. Аталған оқу құралы
педагогикалыќ жоғары оқу орындарына студенттеріне арналған.
3
Қалиев С .және т.б
Этнопедагогика : Оқулық 3- басылым. / С . және т.б Қалиев, Ж
Молдабеков , Б. Иманбекова. - [б. м.] : Фолиант, 2014. - 248 бет
Оқулықта этностар мәдениетінің ғылыми-әдістемелік мәселесі
айќындалып, сол бойынша қазақ этнопедагогика және этнопсихология
пәндерінің ортақ белгілері, терминдік , теориялық анықтамалары
әдістемелік тұрғыда қарастырылады.
4
Әбенбаев С
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі : Оқулыќ / С Әбенбаев
. - [б. м.] : Фолиант, 2017. - 312 б
Оқулықтың көздеген негізгі маќсаты педагогикалыќ оќу орындарының
студенттеріне тәрбие жұмысының теориялық әдістемелік аспектілерін
меңгерту.
5.
Асанов Ж
Педагогиканыѕ єылыми -зерттеу јдістері
: Оќу ќўралы / Ж
Асанов. - [б. м.] : Фолиант, 2015. - 120 б
Оқу құралында ғылыми ізденістің әдістемелік негізі, ғылыми аппараты,
әдістер жүйесі, оқу және тәрбие практикасына педагогикалыќ зерттеу
нәтижесін ендіру мәселелері қарастырылған.
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6.
Джанўзаќова А
Өзін-Өзі тану. : Оќу-әдістемелік құрал 2- басылым, толыќт., өнд. / А
Джанұзақова . - [б. м.] : Фолиант, 2017. - 328 б
Оқу әдістемелік құралдағы әрбір мәтін, дәйек сөз, астарлы әңгіме, өсиет
әңгімеге ќойылатын сұраќтар қарастырылған. Оқу- әдістемелік құрал дәріс
беруші оқытушының әрбір білім алушыға жеке көңіл бөліп, ашылуына
бетбұрыс жасауды ұйымдастыруға, сонымен қатар өзін-өзі тануына
көмектеседі.
7.
Джанузакова А.К
Самопознание : Методическое пособие / А.К Джанузакова. - [б.
м.] : Фолиант, 2015. - 272 стр
Цель методического пособия "Самопознание" - систематизировать
работу преподавателей данной дисциплины, научить учащихся
анализировать и выражать свои мысли и чувства. Данное издание будет
полезно всем желающим познавать себя.
8.
Мұқанова Б
Этнопедагогика : Оқу құралы 2-басылым / Б Мұқанова. - [б. м.] :
Фолиант, 2014. - 280 бет
Оқу құралында этнопедагогика пәнінің ортақ белгілері, , терминдік ,
теориялыќ, аныќтамалары әдістемелік тұрғыда қарастырылады.
9.
Нұржанова С
Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы 2-басылым. / С
Нұржанова . - [б. м.] : Фолиант, 2016. - 144 б
Оқу құралы мазмұны "Жалпы психология", "Балалар психологиясы"
пәндері бойынша дәріс материалдарына сәйкес келетін машықтану
сабақтарынан, психологиялық тапсырмалардан,
психологиялық
құбылыстардың мәнін түсінуге мүмкіндік беретін жаттығулар мен
тестілерден, қайталау және бекіту сұрақтарынан тұрады. Психикалыќ
үрдістер, қалыптар мен қасиеттер, жас ерекшеліктер психологиясы
бойынша теориялық материалдар енгізілген.
10.
Омарбекова А
Өзін-өзі тану : Хрестоматиялық жинақ / А Омарбекова , Ф
Жұмабекова. - : Фолиант, 2018
Хрестоматиялық жинақта "Өзін-Өзі тану" пәнінің жаңартылған оқу
бағдарламасы негізінде оқытудың теориясы мен әдістемесіне сәйкес
жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгеруіне арналған әлемдік рухани
ұстаздар мен қазақтың ғұлама ойшылдарының ой-тұжырымдарын
таныстыра отырып, интеграциялық білім беруге арналєан аңыз-әңгімелер,
ертегілер, мен дәйексөздер жинақталған. еңбек студенттер, магистранттар,
докторанттар, өзін-өзі тану пәні оқытушыларына көмек ретінде
ұсынылады.

