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колледж студенттеріне, бастауыш 
сынып мұғалімдеріне арналған.

Қазкеева Г. Физикал ық және 
коллоидты химия: Оқу құралы.- 
Астана: Фолиант, 2019.- 256 6.

Оку құралы «Мұнай және газ 
өңдеу технологиясы» мамандығына 
арнапған. Оқу құрапына физикалық 
және коллидты химияның негізгі 
тараулары енгізілген. Студенттердің 
теория жүзінде алған білімдерін 
жетілдіре түсу үшін әрбір тарауда 
есептердің шығару үлгілері, өз 
бетімен орындайтын жұмыс тап- 
сырмалары, зертханалық жумыс- 
тарды орындаудың әдістемелік 
нусқаулары, бақылау сұрақтары 
мен тест тапсырмалары бар. 
Қосымшада анықтамалық кесте- 
лер, грек және латын алфавиті 
қарастырылған.

Мұхамеджанова ¥. Дене шы- 
нықтыру пәнін оқыту әдісте- 
месі: оқу құралы. 3-басылым, 
толықтырылып, өңделген. -  
Астана: Фолиант, 2017.- 200 б.

Бұл оку құралында мектептегі 
бастауыш сыныптарда дене тәр- 
биесін оқытудағы негізгі мақсаттар 
мен оның алға қойған міндеттері, 
сонымен қатар дене тәрбиесіндегі 
барлық жүйелердің қызметтік 
бағыттары мен негізгі шарттары 
қарастырылған. Әдіс-темелік оқу 
құралы колледж оқытушылары 
мен студенттерге жене бастауыш 
сынып муғалімдеріне арналған.

Ф.Бизақова, Ш.Мамашбаева- 
ның Отбасылық дағдарыс пси- 
хологиясы: Оқу құралы. 2-бас., 
стереотип. -  Астана: Фолиант, 
2019.- 232 б.

месі», С.Мақпырулы, Т.Сыдықов- 
тың «Қазақ әдебиеті», ПН.Қазкеева- 
ның «Физикалық жене кол
лоидты химия>>, Т.Қ.Оспанов, 
Ш.Х.Қурманалина, С.Қ.Қурмана- 
линаның «Математиканың теория- 
лык негіздері», Ш.Набидоллина- 
ның «Бастауыш мектеп жасын- 
дағы балалардың анатомиясы, 
физиологиясы және гигиенасы», 
Ф.Бизақова, Ш .Мамашбаеваның 
«Отбасылық дағдарыс психоло- 
гиясы», Б.Муқанова, Р.Ильясова- 
ның «Этнопедагогика», Т.Оспанов, 
Ш.Қурманалина, С.Қурманалина- 
ның «Бастауыш мектепте мате- 
матиканы оқыту әдістемесі», 
Қ.Дәулетова, М.Сүлейменов, Л.Жай- 
манованың «Еңбекке баулу әдіс- 
темесі», Ш.Жиенбаеваның «Еңбек- 
ке баулу», М.К.Естурсынова, 
Ш.С.Набидоллинаның «Жаратылыс- 
тану негіздері және дүниетануды 
оқыту әдістемесі», М.Ержановтың 
«Домбыра үйрену әдістемесі»,

ететін, экономикалық ғылымның 
негізгі ережелерін, адам және 
әлеуметтік қажеттіліктерін, тауар- 
лар мен қызметтерді өндіру, 
нарықтық механизм, кәсіпкерлік 
және бизнес негіздері туралы 
түсінік беретін оқулық ретінде 
қурастырылған.

Оспанов Т., Құрманалина Ш., 
Құрманалина С. Математика- 
нын, теория лық негіздері. Оқу- 
лық. -  Астана: Фолиант, 2019.- 
368 б.

Оқулық жаңа оқу жоспары мен 
бағдарламаға сәйкес және осы 
курс бойынша авторлардың көп 
жылдар бойы өздері жинақтаған 
іс-тәжірибелерінің негізінде жазыл- 
ған. Оқулық бес тараудан тұрады: 
«Математиканың жалпы ұғымдары», 
«Теріс емес бүтін сандар жиынын 
кураудың әртүрлі жолдары», «Алгебра 
және геометрия элементтері», «Сан 
уғымының кеңеюі», «Шамалар және 
оны өлшеу». Оқулық педагогикапық

Ш , Хтшті и

лық және кәсіптік білім беру орын- 
дарының оқытушылары мен окушы- 
ларына арналған.

Ходжаниязова Ж. Нарықтық 
экономика негіздері: Оқулық. -  
Астана: Фолиант, 2017 ж .- 152 б.
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дағдарысы, оның турлері, жеке 
ерекшеліктері, диагностикасы, 
психокоррекция, психологиялық 
көмек көрсету усыныстары, тех- 
никалары нақты берілген. Оқу 
қуралы «Психология» маманды- 
ғында оқып жатқан студент, 
магистранттарға, отбасы психо- 
логі, психотерапевтке, жалпы білім 
беру жүйесінде қызмет ететін 
социолог, педагог-психологтерге, 
сондай-ақ өз отбасы мәселесінің 
қайнар көзін түсінгісі келетіндерге 
арналады.
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Набидоллина Ш. Бастауыш  
мектеп жасындағы балалар- 
дың анатомиясы, физиология
сы және гигиенасы: Оқулық.- 
3-басыл ым, толықтырылып, өң- 
делді. -  Астана фолиант, 2018.- 
208 б. Оқулықта баланың жас 
ерекшелігіне сай өсуі мен дамуы 
жан-жақты қарастырылған. Теория 
мен тәжірибені ұштастыратын 
оқу құралы болашақ мұғалімдер 
үшін негізгі қурал болады.Кітап 
13 тарауға бөлініп, эр тараудан 
соң тәжірибелік сабақтар мен 
бақылау сурақтар берілген.Оқулық 
педагогикапық және гуманитарлық 
колледж студенттері мен бастауыш 
сынып мұғалімдеріне арналған.

Ж.ҚАЖЫБАЕВА,
С.Торайғыров атындағы 
облыстық кітапхананың 

бөлім басшысы.




