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Тарих= История 
63.3(0)я73 

Д 16 Данн, Р. Е. Panorama: Дүниежүзі тарихы [Текст]: оқулық. 1-кітап / Р. Е. Данн, Л. Дж. Митчелл ; аудар. Р. 

Исаева. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 532 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- адамзаттың таралуы -- қалалар -- аграрлық дәуір -- 

афроеуразия шекаралары -- билік  -- сауда-саттық -- алып империялар -- дүрбелең ғасыр  -- араб империясы -- моңғол билігі  

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з №1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

63.3(0)я73 
Д 16 Данн, Р. Е. Panorama: Дүниежүзі тарихы [Текст]: оқулық. 2-кітап / Р. Е. Данн, Л. Дж. Митчелл ; аудар. Г. 

Жолдасбаева. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 492 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- конвергенция -- мұхиттарды игеру -- афроеуразия -- 

жаһандық экономика -- байлық пен билік  -- революциялар толқыны -- жаңа индустрия -- капитал -- инновация  -- екінші 
дүниежүзілік соғыс 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з №1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

63.3(0) 
С 15 Саид, Э. У. Ориентализм [Текст] / Э. У. Саид; аудар. Т. Муктаров. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" 

қоғамдық қоры, 2019. - 328 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- постколониялық зерттеулер -- Шығыс әлемі -- 

ориаенталистік мәтіндер -- жобалар -- дағдарыс -- Сильвестр де Саси -- Эрнест Ренан  -- сараптау тәжірибесі 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

Экономика ғылымдары = Экономические науки 
65.290я73 

Б 66 Бове, К. Л. Қазіргі бизнес-коммуникация [Текст]: оқулық / К. Л. Бове, Дж. В. Тилл ; аудар. А. 
Қүанышбекова. - 14-басылым. - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 736 б. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- бизнес-хат -- цифрлық медиа -- әлеуметтік медиа -- визуал 

медиа -- хабарлама -- баяндама -- коллаборация -- бейвербал коммуникация -- бизнес-этикет -- визуал медиа 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

  

65.290-21я73 

Г 98 Гэмбл, Дж. Э. Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмтылу [Текст]: оқулық / Дж. 

Э. Гэмбл, М. А. Питереф, А. А. Томпсон; аудар. Ж. Кушебаев. - 5-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" 
қоғамдық қоры, 2019. - 536 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- компания стратегиясы -- аутсорсинг стратегиялары -- 

интеграция -- бизнес-этика -- бәсекелестік 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

65.291.3я73 

К 63 Котлер, Ф. Т.  Маркетинг негіздері [Текст]: оқулық / Ф. Т. Котлер, Г. Армстронг ; аудар. Б. Абдулхалим. - 

17-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 736 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық  

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

65.291.6-21я73 
Р 54 Роббинс, С. П. Ұйымдық мінез-құлық негіздері [Текст]: оқулық / С. П. Роббинс, Т. А. Джадж ; аудар. Е. 

Қашқынова. - 14-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 488 б. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Персоналды басқару -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2);аб.№ 3(77)  

  

65.291.6-21я73 

У 35 Уилтон, Н. HR-менеджментке кіріспе [Текст]: оқулық / Н. Уилтон ; аудар. Г. Әбішева. - 3-басылым. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 532 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Кадрлық менеджмент -- персоналды басқару -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Имеются экземпляры в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

 

 



65.5я73 

Х 44 Хилл, Ч.  Халықаралық бизнес: жаһандық нарықтағы бәсеке [Текст]: оқулық / Ч. Хилл, Т. Халт ; аудар. А. 
Алманова. - 12-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 720 б. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- халықаралық бизнес -- жаһандық нарық -- бәсеке -- мәдени 

ерекшеліктер -- халықаралық сауда -- инвестициялар -- экономикалық интеграция -- валюта нарығы -- капитал -- экспорт  -- 

импорт -- HR-менеджмент 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

65.290-21я73 

Ш 56 Шиллинг, М. А. Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент [Текст]: оқулық / М. А. 
Шиллинг ; аудар. С. Зиядин. - Бесінші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 380 

б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- инновация -- инновациялық жобалар -- креатив -- 

өнертапқыш -- стандарттар -- нарыққа кіру -- инновацияларды басқару -- коллаборация стратегиясы  -- маркетинг 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

Саясат = Политика 
66.49 
Т 66 Трагер, Р. Дипломатия: коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері [Текст] / Р. Трагер ; аудар. Е. 

Искаков. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 256 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- сыртқы саясат -- эмпирикалық талдау  -- екінші дүниежүзілік 

соғыс --  агрессия -- сызбалар  -- ойындар -- кестелер  

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

 

Құқық. Заң ғылымдары = Право. Юридические науки 
67.91я73 

Д 42 ДиМаттео, Л. Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу 

[Текст]: оқулық / Л. ДиМаттео ; аудар. К. М. Абишова. - 3-басылым. - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" 
Қоғамдық қоры, 2019. - 680 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- бизнес стратегиялары -- сауданы реттеу -- Blue Skies 

жоспарлау  -- SCONUL-дің жеті тірегі -- электрондық коммерция -- оқу дизайндары -- кешенді оқыту -- транзакция -- заңнама 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 5(2); аб.№ 3(77)   

 

67.91я73 
Ш 75 Шо, М. Н. Халықаралық құқық [Текст]: оқулық. 1-кітап / М. Н. Шо ; аудар. О. Кенжебаев. - 8-басылым. - 

Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 584 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- позитивизм -- натурализм -- әдет-ғұрып -- ішкі құқық -- өзін-
өзі билеу -- тәуелсіздік -- протекторат -- мемлекетті тану -- аумақтық егемендік -- теңіз құқығы 

Имеются экз. в отделах: всего 81 : ч/з № 1(2); ч/з № 5(2); аб.№ 3(77)  

 

67.91я73 
Ш 75 Шо, М. Н. Халықаралық құқық [Текст]: оқулық. 2-кітап / М. Н. Шо ; аудар. О. Кенжебаев. - 8-басылым. - 

Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 624 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- юрисдикция -- экстрадиция -- атрибуция -- репарация -- 

экологиялық құқық -- ядролық қызмет -- атмосфера ластануы -- ғарыш кеңістігі  -- теңіздің ластануы -- мирасқорлық  -- 

бітімгершілік 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 5(2); аб.№ 3(77)   

 

Білім. Педагогикалық ғылымдар = Образование. Педагогические науки 
 

74.00я73 

Б 59 Битэм, Э. Педагогиканы цифрлық дәүірде қайта зерделеу. ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны [Текст]: оқулық / 

Э. Битэм, Р. Шарп ; аудар. С. К. Омарова. - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 328 б. - 
(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- цифрлық дәуір  -- технологиялар -- кешенді оқыту -- оқу 

дизайндары -- кәсіби оқыту -- Блум -- электрондық оқыту -- SCONUL-дің жеті тірегі  -- Blue Skies жоспарлау 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

  

 

 



74.02я73 

Ш 93 Шунк, Д. Х. Оқыту теориясы: білім беру көкжиегі [Текст]: оқулық / Д. Х. Шунк ; аудар. Б. М. Мизамхан. - 
7-басылым. - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 608 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- оқыту теориясы -- нейроғылым -- мотивация -- эмоция  -- 

бихевиоризм -- Торндайк  -- әлеуметтік таным -- конструктивизм 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

  

Бұқаралық ақпарат  =  Средства массовой информации. Журналистика 
76.0я73 
Б 37 Бейнбриж, Ж. Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас [Текст]: оқулық / Ж. 

Бейнбриж, Н. Гок, Л. Тайнан ; аудар. Ү. Кеңесбаева. - 3-басылым. - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық 

қоры, 2019. - 592 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- қоғамдық сфера -- масс медиум -- төртінші билік -- Анзак 

аңызы -- телевизия -- медиаконференция -- репрезентация -- селебрити -- мизогиния -- коммуникция этикасы -- конвергенция -
- постмодернити 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

Тіл білімі = Языкознание 
81.2я73 

Л 76 Лотман, Ю. М. Семиосфера [Текст]: оқулық / Ю. М. Лотман ; аудар. Ұ. Еркімбай. - Алматы : "Ұлттық 

аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 640 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- таңба -- мәдениет -- семиотикалық кеңістік -- семантикалық 

тип -- синтактикалық тип 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

81.2я73 
Я 64 Янсон, Т.  Тіл тарихы: кіріспе [Текст]: оқулық / Т. Янсон ; аудар. Ү. Кеңесбаева. - Алматы : "Ұлттық 

аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 244 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- үлкен тілдік топтар -- лингвистикалық өзгерістер -- 
иероглифтер -- қытай тілі -- тілдік экспансиялар -- грек тілі -- латын тілі -- араб тілі -- дүниежүзі тілдері -- ағылшын тілі  -- 

карталар тізімі 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

Әдебиеттану= Литературоведение 

83.3я73 

Ә 22 Әдебиет теориясы: Антология [Текст]: оқулық. 1-том / ред.: Дж. Ривкин, М. Райан ; аудар. М. 

Ибрайымова. - Үшінші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 568 б. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- критицизм -- поэтика -- формалистік сын -- поэзия оқу  -- 

структурализм -- лингвистика -- нарротология  -- мифология -- феноменология  

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

83.3я73 

Ә 22 Әдебиет теориясы: Антология [Текст]: оқулық. 2-том / ред.: Дж. Ривкин, М. Райан ; аудар. А. 

Исембердиева. - Үшінші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 372 б. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- постструктурализм -- психоанализ -- "Жарақат" зерттеулері -- 

структурализм -- тәжірибе жүзіндегі теория -- Король Лир -- Елизабет Бешоп -- жүгенсіздік 

Имеются экз. в отделах:всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

83.3я73 
Ә 22 Әдебиет теориясы: Антология [Текст]: оқулық. 3-том / ред.: Дж. Ривкин, М. Райан ; аудар. Ж. Жұмашева. 

- Үшінші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 440 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- марксизм -- критицизм -- этностық таным -- трансұлттық 

таным  -- эмпиризм 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

83.3я73 

Ә 22 Әдебиет теориясы: Антология [Текст]: оқулық. 4-том / ред.: Дж. Ривкин, М. Райан ; аудар. А. Шәріп. - 
Үшінші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 452 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). -  



Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- таным -- эмоция -- эволюция -- ғылым -- адам тіршілігі -- 

күрделілік -- экокритицизм 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77) 

 

83.3я73 

Р 17  

Райан, М. Әдебиет теориясы: кіріспе [Текст]: оқулық / М. Райан ; аудар. Ә. Ахметов. - Үшінші басылым. - Алматы 
: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 292 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 
Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

Философия ғылымдары = Философские науки 
87.3я73 

К 30 Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы [Текст]: оқулық. Т. 3. Қазіргі заман философиясының 
бастауы / Э. Кенни ; аудар. Г. Ж. Нұрышева. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 412 б. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Детерминизм -- идеалистік эпистемология -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

87.3я73 

К 30 Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы [Текст]: оқулық. Т. 4. Қазіргі заман философиясының 

бастауы / Э. Кенни ; аудар. А. Байдлаева. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 420 б. - 
(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- эпистемология -- ақыл философиясы -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

  

87.75я73 
П 23 Пек, Л. Э. Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен [Текст]: оқулық / Л. Э. Пек, Г. С. Рил ; аудар. Б. 

Мұқанов. - 2-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 304 б. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: рухани жаңғыру -- қазақ тіліндегі 100 оқулық -- медиа этика -- кәсіби медиа маманы -- медиа мамандарына 
арналаған кодекстер -- баланс  -- бұқаралық ақпарат -- жас маман -- тәжірибе -- әлеуметтік желі -- иммерсиялық журналистика 

-- журналистикалық этика -- сөз бостандығы -- этикалық норма 

Имеются экз.в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77) 

  

Өнер =  Искусство. Искусствознание 
85.1я73 

Г 59 Гомбрих, Э. Өнер тарихы [Текст]: оқулық / Э. Гомбрих ; аудар. Б. Е. Умарбеков. - Алматы : "Ұлттық 
аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 680 б : цв.ил. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- жұмбақ бастаулар -- әсемдік әлемі  -- ұлы қозғалыс -- шығыс 

өнері  -- батыс өнері  -- шіркеу өктемдігі -- дәстүр -- гармония -- перманентті революция -- эксперименттік өнер 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)   

 

Психология = Психология 
88.4я73 
П 28 Пинкер, С. Тіл - инстинкт [Текст] = The Language Instinct: оқулық / С. Пинкер ; аудар. Ш. Құрманбайұлы. - 

Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 386 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).  
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Жаңа гуманитарлық білім -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- шеберлікке жету -- сөзшеңдер -- 

ойтаңба -- тыныштық дыбыстары -- Вавилон мұнарасы -- тіл органдары -- грамматикалық гендер -- тіл мавендері  -- сана 

құрылымы 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2);ч/з № 3(2); аб.№ 3(77)  

 

88.4я73 

У 69 Уоллейс, П. Интернет психологиясы [Текст]: оқулық / П. Уоллейс ; аудар. Е. Жеңісұлы. - 2-басылым. - 
Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2019. - 356 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
Кл.слова: Рухани жаңғыру -- Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық -- онлайн-тұлға -- оффлайн -- топ динамикасы -- фрустрация --  

агрессия -- тартымдылық -- альтруизм -- видеоойындар -- баланың дамуы -- гендер мәселесі -- онлайн-құпиялық -- бизнес-

модельдер 

Имеются экз. в отделах: всего 81: ч/з № 1(2); ч/з № 3(2); аб.№ 3(77) 

 

                                                                                                                                   Выпуск подготовила Скичко Н.Н. 


