


67.412

Ш 780

Шо Малколм, Н.  

Халықаралық құқық. 1-кітап = International law : 

оқулық / Н.Шо. Малколм ; Қаз. тіл ауд. О. Кенжебаев . -

8-ші бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. -

584 бет. с. : (Рухани жаңғыру)..

 Бұл кітап - халықаралық құқық тақырыбына арналған 

аса құнды оқулықтардың бірі. 10 тараудан тұратын 

бірінші кітапта халықаралық  құқық  саласындағы  

ұғымдарға анықтама  беріліп, түрлі  құқық  жүйелерінің 

нормалары салыстырылады, өзіндік  ерекшеліктері мен  

басты принциптері сөз болады. Халықаралық  құқықтың  

пайда болуы мен  дамуындағы  философиялық,  

әлеуметтік көзқарастар,  халықаралық сот  процестері

мен трибуналдардың  қызметтері  нақты  мысалдар

арқылы баяндалады. Халықаралық  шарттардың  түрлері, 

шарт талаптары мен міндеттемелері туралы жан-жақты 

мәлімет  қамтылған. Адам кұқығын  халықаралық 

деңгейде  қорғау,  жеке тұлғаның  қылмыстық  

жауапкершілігі, мемлекеттің аумағы және теңіз құқығы

тақырыбында мол  мағлұмат береді.

 Сегізінші басылымнан қазақ тіліне аударылған бұл 

оқулық заң факультетінің студенттеріне, халықаралық 

құқық саласын зерттеуші мамандар мен оқытушыларға, 

аталған ғылымға қызығушылық танытатын оқырман 

қауымға  арналған.



67.412

Ш 780

Шо Малколм, Н.  

Халықаралық құқық. 2-кітап = International law : 

оқулық / Н.Шо. Малколм ; Қаз. тіл ауд. О. 

Кенжебаев . - 8-ші бас. - Алматы : Ұлттық аударма

бюросы, 2019. - 624 бет. с. : (Рухани жаңғыру). 

 Бұл кітап - халықаралық құқық саласындағы 

ұғымдарға анықтама беріліп, түрлі  құқық  жүйелерінің  

өзіндік ерекшеліктері мен басты принциптері жан-

жақты сипатталатын, халықаралық  құқық тақырыбына  

арналған  аса  құнды  оқулықтардың  бірі. 12  тараудан

тұратын  екінші кітапта халықаралық  құқықтағы

юрисдикция,  иммунитет,  мемлекеттердің  жауапкер-

шілігі, мемлекеттердің  мұрагерлігі, дауларды бейбіт

шешу жолдары,  шарттардың  құқықтары  мен міндет-

тері жөнінде мол мағлұмат  қамтылған. Автор 

Халықаралық сот, Біріккен Ұлттар  Ұйымы, Қауіпсіздік  

Кеңесі мен басқа да  халықаралық ұйымдардың  

құрылымы туралы мәлімет  келтіре отырып, олардың  

қызметін  нақты мысалдар арқылы  баяндайды.

 Сегізінші басылымнан қазақ  тіліне аударылған  бұл 

оқулық  заң  факультетінің  студенттеріне, халықаралық 

құкық саласын зерттеуші мамандар мен оқытушыларға, 

аталған  ғылым  саласына қызығушылық  танытатын

оқырман  қауымға  арналады.



67.412

Ш 810

Шоу , М. Н. 

Международное право  = International LAW : 

т.1 учебник / М.Н.Шоу. - 8-е изд. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. -

640 стр. : (Рухани жаңғыру). 

 Эта 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   междуна-

родного   права, приводятся  кейсы  международных  

судебных процессов и трибуналов.

 Также подробно характеризуются различные виды 

международных  договоров и соглашений. В  книге 

рассматриваются аспекты защиты прав человека на 

международном уровне, нормы об уголовной и иной 

ответственности частных лиц. Данный учебник 

восьмого  издания  переведен на русский язык и 

предназначен  для  студентов  юридических и 

международно-правовых   факультетов, а  также  для 

всех читателей, интересующихся  этим   учебным  

предметом.



67.412
Ш 810
Шоу , М. Н. 
Международное право  = International LAW : 
т.2 учебник / М.Н. Шоу. - 8-е изд. - Нұр-
Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 716 
стр. : (Рухани жаңғыру). 

 Эта  книга  заслуженно  считается  одним  из 

ценных  учебников,  посвященных   различным 

вопросам  международного  права. В  ней  даны 

подробные  определения  понятий  в  сфере 

международного права, особенности  юридических 

систем. Во второй  книге, которая  состоит  из  12 глав,  

раскрыты  такие  темы,  как  юрисдикция  в 

международном праве, иммунитет, ответственность 

государств, преемственность государств, решение 

споров  мирным  путем, права и  обязанности 

субъектов  соглашений. На основе  конкретных 

примеров  автор  показывает  деятельность  и 

структуру  Международного  суда ООН,  Совета 

Безопасности  ООН,  Всемирной   торговой 

организации,  Европейского  союза  и  других 

международных  организаций. Этот  учебник восьмого  

издания,  переведенный на русский язык, 

предназначен  для  студентов  юридических и 

международно-правовых   факультетов, специалистов, 

преподавателей и всех  тех,   кто интересуется   

международным  правом.



60.5я73

Р51

Ритцер, Д.  

Әлеуметтану теориясы : оқулық / Д. Ритцер, 

Д. Степницки ; қаз. тіл. ауд. Г.О. Әбдікерова . 

- 10- басылым. - Алматы : Ұлттық аударма

бюросы, 2018. - 856 б. с. : (Рухани жаңғыру).

 Әлеуметтану  ғылымының  даму  ерекшеліктері тарихи
тұрғыдан баяндалатын бұл кітапта авторлар әлеуметтану  
ғылымының  өзекті  мәселелерін классикалық  және 
қазіргі көзқарастармен ұштастырған. Кітаптың  бірінші
бөлімінде ежелгі дәуірдегі әлеуметтік ой мен сол кезең 
өкілдерінің  көзқарастары,  әлеуметтану  ғылымының 
негізін салған ойшылдардың  өмірбаяны  мен басты
идеялары,  екінші бөлімінде  қазіргі  әлеуметтану 
теориясының негізгі мектептері туралы сөз болады. Құ-
рылымдық  функционализм,  структурализм, 
неомарксизм, символикалық интеракционизм, этноме-
тодология, айырбас, желілік, рационалды таңдау, қазіргі 
феминистік, микро-, макроинтеграциялық және басқа да 
теориялар әлеуметтану ғылымының көппарадигмалық 
мазмұнын жан-жақты көрсетеді. Ал қорытынды бөлімде 
модерннен постмодернге дейінгі және  одан кейінгі
модерннің заманауи теориялары - нәсілшілдік пен 
отаршылдық, жаhандану, структурализм, 
постструктурализм, постмодерндік теориялар, яғни XXI 
ғасыр теорияларының даму үрдістері кеңінен 
сипатталады.



65.428

Х 454

Хилл, Ч.  

Халықаралық бизнес:Жаһандық нарықтағы бәсеке = 

International Business:competing in the global marketplace : 

оқулық / Ч. Хилл,Т. Халт ; Қаз.тіл.ауд.А.Алманова . - 12-

басылым. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 720 

бет. с. : (Рухани жаңғыру). 

 «Халықаралық бизнес: Жаhандық нарықтағы 
бәсеке»  оқулығы тұңғыш рет қазақ тіліне аударылды. 
Бұл - «Халықаралық бизнес»  оқулығының  12-
басылымы.

 Оқулыкта халықаралық нарықтағы бәсекенің қыр-
сыры терең  зерттеліп,  жаhандық  және  аймақтық 
мәселелер тең дәрежеде қарастырылған. Жаhандық
капитал  нарығының  тарихы,  әлемдік  нарықтағы 
құқьқтық  жүйенің қызметі, жаhандық сауда және 
инвестиция  ағындары,   халықаралық   бизнестің 
құрылымы мен стратегиясы, қаржы менеджменті, 
халықаралық  бизнес функциялары егжей-тегжейлі
талқыланған. Осы тақырыптар әр тарауда кейстермен
толықтырылып, теория  мультиұлттық  компаниялар
тәжірибесімен  өрнектелген. Ең бастысы,  оқулық 
халықаралық  бизнестегі кәсіпорындарға  ұтымды
стратегиялық  шешімдер ұсынады.

 Бұл - болашақта халықаралық бизнеске араласатын
студенттер үшін таптырмас оқу құралы. Оқулық 
экономика,  халықаралық  қатынастар,  халықаралық 
бизнес, саясаттану мамандықтарының студенттері мен 
оқытушыларына, экономика  тақырыбында  жазатын
журналистерге,  осы  салаға  қызығатын  қалың 
оқырманға  арналған.



65.290

Б 729

Бове, К.  

Қазіргі бизнес-коммуникация  = Business 

communication today : оқулық / К.Л. Бове, 

Д.В.Тилл ; Қаз. тіл ауд А. Қуанышбекова . - 14-

ші бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2019. - 736 бет. с. : (Рухани жаңғыру).

 Коммуникация  саласының  белгілі мамандары

ұсынған қолыңыздағы кітапта бизнес-коммуникацияға 

қатысты маңызды мәселелер, практикалар мен 

ұсыныстар кең ауқымда талқыланған. Бұл кітаптың 14-

басылымы болғандықтан, қалыптаскан  дәстүр 

жалғасып, оқытуды  жеңілдетуге, белсенді білім алуға 

мүмкіндік беретін, сыни тұрғыда ойлануды жетілдіруге

қажет теңдессіз механизмдер жиынтығы енгізілген. Әр 

тараудағы нақты оқыту мақсаттары студенттерді

материалды қабылдауға дайындап, тараудың мазмұнын 

қалыптастыруға негіз болады. Әр тараудың басы мен 

аяғында жетекші компаниялардағы даму сатылары

түрлі мысалдармен беріліп, карьера жасағысы келген

және оны әрі қарай дамытуды көздеген бизнес иелері

үшін таптырмас бизнес-тәжірибе үлгілері, толымды

зерттеулерге бай  материалдар ұсынылған. 

 Кітап менеджмент, РК, коммуникация 

мамандығында оқитын студенттерге, кеңседе жұмыс 

істеуге қажет маңызды іскерлік дағдыларды 

қалыптастырғысы келген оқырмандарға, бизнес-

карьераға қызығатын көпшілікке арналған.



65.012.1

К 930

Куратко, Д. Ф. 

Предпринимательство: теория, процесс, 

практика  = Entrepreneurship theory, 

process,practice : учебник / Д. Ф. Куратко. - 10-е 

изд. - Нұр-Султан : Ұлттық аударма бюросы, 

2019. - 514 стр. : (Рухани жаңғыру).

 Материал, представленный в книге 

«Предпринимательство: теория, процесс, 

практика», 10-е издание, объединяет 

теоретический и практический подходы к 

пониманию теории, процессов и опыта 

предпринимательской деятельности. Данная 

книга более 25 лет не уступает лидерства в 

области преподавания предпринимательства. 

Креативные упражнения служат для активной 

презентации стиля предпринимательского 

мышления. Интересные задачи и кейсы помогут 

развить предпринимательские навыки у 

студентов.

 Книга, предлагаемая в качестве одного из 

основных учебников курса МВА на русском 

языке, будет также интересна и 

предпринимательскому сообществу, и студентам 

вузов соответствующего профиля.



67.412

Д 464

ДиМаттео, Л.  

Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық 

тұрғыдан зерделеу = International Businesslaw and the legal 

environment a transactional approach : оқулық / Л. ДиМаттео ; Қаз.

тіл. ауд. К.М. Абишова . - 3-басылым. - Алматы : Ұлттық  аударма

бюросы, 2019. - 680 бет. с. : (Рухани жаңғыру). 

 Доктор Ларри Алан ДиМаттеоның бизнес 

факультеті студенттеріне арналған «Халықаралық 

бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық 

тұрғыдан зерделеу» оқу құралының үшінші 

басылымында халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің 

түрлі жолдары жан-жақты қарастырылады. Импорт пен 

экспорт, сауда-саттыққа қатысты дауды шешу, бизнес 

транзакцияларына қатысты күрделі мәселелер, 

халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің құқьқтық  

принциптері жүйе-жүйесімен  баяндалады.

 Сондай-ақ  бұл  еңбекте халықаралық деңгейде 

бизнес жүргізудің түрлі тәуекелдері (валюталық, 

құқықтық ,қаржылық  т.б.) мен стратегиялары (кәсіби

hәм ғылыми тұрғыдан сараланып, екшеп көрсетіліп, 

деректер де  молынан келтіріледі.

 Бұл кітап болашақ кәсіпкерлер мен заңгерлерге  ғана 

емес, сонымен бірге халықаралық  сауда-саттық  

мәселелеріне  қызығушылық   танытатын оқырманға   

пайдалы.



63.3

Д 187

Данн, Росс Е.  

Panorama:Дүниежүзі тарихы, 2-кітап = Panorama:A world 

history : оқулық / Росс Е.Данн,Лора Дж.Митчелл ; 

Қаз.тіл.ауд.Г.Жолдасбаева . - Алматы : Ұлттық аударма

бюросы, 2019. - 492 бет. с. : (Рухани жаңғыру).

 Адамзат пайда болғаннан  бастап бүгінгі  күнге 

дейінгі тарихи жолын кең ауқымда сипаттайтын бұл 

оқулық «Рапоrата: Дүниежүзі тарихы, 2-кітап» 

(«Рапоrата а Wоrld Ніstоrу, Воок 2») деп аталады. 

Кітапта XVI ғасырдан бастап, бүгінгі күнге дейінгі

тарих толық  қамтылады.

 Екінші кітап үш бөлімнен тұрады және әр бөлімде 

адамзат тарихының  даму  жолы кезең-кезеңімен 

суреттеледі. Жаңа заман және қазіргі  заман тарихы-

нан бүгінгі күнге дейінгі адам баласы жүріп  келе

жатқан жол осы кітапта жан-жақты және бұлтартпас 

тарихи деректерді сөйлете  отырып сипатталады.

 Өткенін електен өткізіп, түп-тұқияннан басталған 

тарихын кең  ауқымда  білгісі келген оқырман 

кітаптан адамзат тарихына қатысты  тың  және 

айрықша деректерді кездестіретініне сеніміміз мол.

 Кітап ең  алдымен ЖОО  студенттеріне арналған. 

Тарихи танымы мен пайымын тереңдетіп, дүниежүзі 

тарихын зерттеп-білгісі келген жалпы оқырманға да 

берері мол.



63.3

Д 187

Данн, Росс Е.  

Panorama : Дүниежүзі тарихы.1-кітап = Panorama : A 

world history : оқулық / Росс Е.Данн, Лора Дж. Митчелл ; 

Қаз.тіл.ауд.Р.Исаева. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2019. - 532 бет. с. : (Рухани жаңғыру). 

 Адамзат пайда болғаннан бастап бүгінгі күнге дейінгі

дүниенің тарихи жолын кең ауқымда сипаттайтын бұл 

оқулық «Рапоrата: Дүниежузі тарихы, 1-кітап» 

(«Рапоrата а Wоrld Ніstоrу, Воок 1») деп аталады. Кітап

Ното sаріепs өкілінің жетілу, өсіп-өркендеу  жолынан

басталып, XVI ғасырға дейінгі кемелдену тарихын толық  

қамтыған.

 Бірінші кітап төрт  бөлімнен тұрады. Әр  бөлімде 

адамзат тарихының  кең  шалқары  кезең-кезеңімен 

суреттеледі. Адамзаттың дамуын, дүниежүзін игеруін, 

ықпалды   мемлекеттер құруының  көне  дәуірден 

басталған  қилы  кезеңдерін  жан-жақты  зерттеп, 

бұлтартпас  тарихи деректерді сөйлете   отырып

сипаттайды.

 Кітап - ең алдымен, ЖОО студенттеріне арналған. 

Тарихи танымы мен  пайымын тереңдетіп, дүниежүзі 

тарихын зерттеп-білгісі келетін жалпы оқырманға да 

оқулықтың   берері мол.



88.4

П 326

Пинкер, С.  

Тіл-инстинкт = The language instinct : оқулық / 

С. Пинкер ; Қаз. тіл ауд. Ш. Құрманбайұлы . -

Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 386 

бет. с. : (Рухани жаңғыру).

 Гарвард  университетінің  профессоры  Стивен 

Пинкер – ғылыми  зерттеулері мен еңбектері үшін 

түрлі марапаттар мен сыйлықтарға ие болған әлемге 

танымал ғалым. Зерттеушінің «Тіл - инстинкт» атты

бұл кітабы қоғамда қызығушылық тудырғаны үшін 

Америка  психология  қауымдастығының  және 

Америка  лингвистика  ұйымының  сыйлығымен 

марапатталған.

 Бұл классикалық еңбек көпшілік ойындағы тілге

қатысты сан түрлі сұраққа жауап береді. Зерттеуші тіл  

ғылымы  саласындағы  тіл мен сананың байланысы

туралы  соны жаңалықтар  мен  ғылыми ортаның 

соңғы  жетістіктерін талдап, тілдің  қызметі  қалай  

жүзеге  асатынын,  баланың  тілді қалай  үйренетінін   

мысалдар арқылы  егжей-тегжейлі түсіндіріп, дәлелді 

де нақты тұжырымдар жасайды.

 Оқулық жоғары оқу орындары студенттеріне, тіл 

біліміне және  психологияға  қызығушы  көпшілікке 

арналған.



88.4

У 634

Уоллейс, П.  

Интернет психологиясы = The psychology jf the 

internet : оқулық / П. Уоллейс ; қаз.тіл. ауд. Е. 

Жеңісұлы. - 2-ші бас. - Алматы : Ұлттық  аударма

бюросы, 2019. - 356 бет. с. : (Рухани жаңғыру).

 Патрисия Уоллейстің «Интернет психологиясы» 

киберкеңістіктің психологиялық қырлары, интернеттің 

адам мінез-құлқына әсері туралы күрделі мәселелерді 

қарастырады. Екінші басылым классикалық  және 

заманауи зерттеулерге сүйене отырып, интернет 

технологиясындағы жаңа үрдістерді - онлайн-танысу, 

онлайн-агрессия, топтық динамика, бала тәрбиесі, 

проәлеуметтік мінез-құлық, онлайн ойындар, құпиялық 

және бақылау, желіге тәуелділік пен  желіні қалыптас-

тырудың  стратегияларын зерттейді.

 Әдетте, адам өзіндік менін сырт  көзге  жақсы  әсер 

қалыптастыру арқылы  көрсетеді. Бірақ  бұл  оның 

шынайы бейнесі ме? Онлайнда ашық-жарқын адам 

оффлайнда да сол қалпын сақтай ма? Осындай қызықты 

мәселелерді   белгілі әлеуметтік   психологтардың  дәс-

түрлі  зерттеулерімен салыстыра таразылайды. 

 Оқулық жоғары оқу орнының  студенттеріне де, жал-

пы психология  мен  интернет  психологиясына қызы-

ғушылығы бар  кез келген оқырманға да  таптырмас

көмекші  құрал бола  алады.



85

Г 640

Гомбрих, Э.  

Өнер тарихы = The story of ART : оқулық / 

Э. Гомбрих ; Қаз. тіл ауд.  Б.Е. Умарбеков . 

- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. -

680 бет. с. : (Рухани жаңғыру).

 Австрия және ағылшын тарихшысы, беделді

өнертанушы Эрнст Гомбрихтің «Өнер тарихы»  

алғаш  рет 1950 жылы басылған. Содан бері

әлемдік бестселлерлер қатарында аталатын, Өнер  

тарихына арналған  еңбектердің  ішіндегі ең 

танымалы саналатын туынды 16  мәрте  қайта 

басылып, әлемнің 30 тілінде 8 миллион данамен

таралған. Кітапта тасқа  салынған  ежелгі

кескіндерден бастап, қазіргі  кезеңге  дейінгі

өнер тарихына  жан-жақты  шолу жасалады. Жас

оқырманға арналып жазылған  «Өнер тарихы»  -

оқушылар  мен  студенттерді аталған  пәнмен 

таныстыратын кіріспе  оқулық,   әрі  өнерге  

қызығушы  көпшілікке  тартымды ғылыми  

танымдық еңбек.
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