
Фонд на казахском языке за июль-август 2017 

1. 
796 

А-14 

Абдреева, Шолпан Тұрсынбаевна. 

Экскурсиятану: Оқу құралы / Абдреева, Шолпан 

Тұрсынбаевна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 200 б.: кесте. - Библиогр.: б. 

196-197(27 атау). - ISBN 978-601-04-2039-7: 3050т.00т. 

Оқу құралында экскурсиялық істің тарихы, теориясы мен 

методикасы қарастырылған. Берілген материалды 

пайдалана отырып сапалы экскурсиялық қызметті 

құрастыруға, оны ұтымды іске асыруға, 

қатысушылардың жасына, тұратын орнына, ұлтына, 

жалпы мәдени деңгейіне қарамастан туристер 

қанағаттанатындай етіп экскурсияны дайындап өткізуге 

мүмкіндік береді. 

2. 
665 

А-25 

Адильбекова, Ақбота Оразбакейқызы. 

Мұнайды деэмульсиялау технологиялары: Оқу құралы / 

Адильбекова, Ақбота Оразбакейқызы; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 110 б.: 

сурет. - Библиогр.: б. 107(19 атау). - ISBN 978-601-04-

1669-7: 2520т.00т. 

Оқу құралында мұнайды сусыздандыру және 

тұзсыздандырудың қазіргі заманғы технологиялары, 

мұнайлы өңдеуге дайындаудың физика-химиялық 

әрістері қарастырылған. 

3. 
663 

А-44 

Алибаева, Б.Н. 

Биоэтика және тағамдық биотехнологиядағы қауіпсіздік 

негіздері: Оқу-әдістемелік құралы / Б. Н. Алибаева; ҚР 

БҒМ. - Алматы: Альманах, 2016. - 250 б. - Библиогр.:б. 

215-219. - ISBN 978-601-7900-26-7: 2800т.00т. 

"Биоэтика және тағамдық биотехнологиядағы қауіпсіздік 

негіздері" пәні бойынша бұл оқу әдістемелік құрал 

биологиялық мамандықта білім алатын бакалавр 

студенттеріне дәрістер жүйесін, практикалық сабақтарға, 

бақылау және өзіндік жұмыстарға дайындауға 

әдістемелік нұсқаулық, I және II аралық бақылау 

сұрақтары қолдануға арналған. 

4. 
521 

А-44 

Алимгазинова, Назгүл Шәкәрімқызы. 

Аспан механикасы: Оқу құралы / Алимгазинова, Назгүл 

Шәкәрімқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 146 б.: сызба. - Библиогр.:б. 

141-142 (10 атау). - ISBN 978-601-04-2428-9: 2220т.00т. 

Оқу құралында тартылыс теориясының негіздері, екі 

дене есебінің жалпы шешімі, кеплер қозғалысының 



арнайы түрлері, ұйытқысыз-қозғалысының 

эфемеридаларын анықтау әдісі, екі дененің релятивистік 

есебі, ұйытқымалы қозғалыстың теориялық негіздері, үш 

дене есебі және табиғи мен жасанды аспан денелерінің 

ұйытқымалы қозғалысы бойынша толығымен теориялық 

материал келтірілген. 

5. 
811`25 

А-91 

Аударматанудың заманауи мәселелері = 

Современные проблемы переводоведения: Ұжымдық 

монография / Дәдебаев, Жанғара, Тарақов, Әнуар, 

Есембеков, Темірғали және т.б.; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 207 б. - 

Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - Библиогр.мақала 

соңында. - ISBN 978-601-04-2081-6: 5100т.00т. 

"Аударматанудың заманауи мәселелері" атты ұжымдық 

монография әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың шетел 

филологиясы және аударма ісі кафедрасында 2015-2017 

жылдар аралығында орындалып жатқан "Қазақстандық 

аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі 

заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті және даму 

болашағы" атты ғылыми жобаның аясында жарық көріп 

отыр. 

18. 
811.512.122 

Ә-20 

Әбілқасымов, Бабаш. 

Қазақтың ескі жазба әдеби тілі / Әбілқасымов, Бабаш; 

А.Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ты. - Алматы: 

Қазақ тілі, 2016. - 128 б. - (Арыс қоры). - Библиогр.: б. 

124-125. - ISBN 978-601-80411-7-4: 500т.00т. 

Бұл еңбекте қазақтың ескі жазба әдеби тіліндегі ресми іс 

қағаздары, көркем әдебиет нұсқалары туралы мәлімет 

беріледі. Сондай-ақ қазақтың жаңа жазба әдеби тілінің 

қалыптасу тарихы туралы айтылады. 

19. 
636 

Ә-47 

Әкімбеков, Балтабек Ричардович. 

Әлемдегі негізгі жылқы тұқымдары: Оқулық / 

Әкімбеков, Балтабек Ричардович, Әкімбеков, Амин 

Ричардович; ҚР Ауылшаруашылық министрлігі. - 

Алматы: Альманах, 2016. - 188 б.: сурет, кесте. – 

Библиогр .: б. 186 (11 атау). - ISBN 978-601-7390-20-4: 

2000т.00т. 

Бұл кітапта жылқы шаруашылығының халық 

шаруашылығындағы мән-мағынасы, жылқы 

тұқымы туралы ілім, дүние жүзіндегі жылқы 

басының өсімі, жылқының өсуіне әсер етуші күштер, 

әлемдегі негізгі өсірілетін жылқы тұқымдары: салт 

мініс, салт мініс және жегу, желісті, көлік, ауыр жүк 

тартатын және понилар туралы жазылған. 



20. 
94 

Ә-50 

Әлдибеков, Жапар Смайылұлы. 

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы: Оқу 

құралы /Әлдибеков, Жапар Смайылұлы. - Алматы: 

Жеті жарғы, 2016. - 264 б. - Библиогр.  мақала 

соңында. - ISBN 978-601-288-109-7: 2200т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралы Шетелдердің 

мемлекет және құқық тарихы пәнінің оқу курсы 

бағдарламасына және Қазақстан Республикасындағы 

кәсіптік жоғары білім берудің мемлекеттік 

стандарттарының талаптарына сәйкес дайындалған. 

Оқу құралында Ежелгі Шығыс пен Антика әлемінің, 

Орта ғасыр мен Жаңа дәуірдегі және заманауи 

кезеңдегі әлем елдеріндегі мемлекеттілік пен 

құқықтық пайда болуы, қалыптасуы, даму 

заңдылықтары мен ерекшеліктері тарихи 

хронологиялық тәртіппен беріледі. 

21. 
327 

Ә-55 

Әліпбаев, Амангелді Рахметолдаұлы. 

Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 

хронологиясы (1991-2014): Хрестоматия / Әліпбаев, 

Амангелді Рахметолдаұлы, Бөжеева, Бақыт 

Задийқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 300б. - ISBN 978-601-04-

1713-7: 3170т.00т. 

Хрестоматияда ҚР 1991-2014 жылдар аралығындағы 

сыртқы саясаты мен халықаралық қарым-

қатынастарының қалыптасуының мерзімдік 

шежіресі қарастырылған. 

22. 
327 

Ә-55 

Әліпбаев, Амангелді Рахметолдаұлы. 

Халықаралық қақтығыстар және оларды реттеу 

жолдары: Оқу құралы / Әліпбаев, Амангелді 

Рахметолдаұлы, Бөжеева, Бақыт Задийқызы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 252 б. - Библиогр.: б. 248-249 (26 атау). - ISBN 

978-601-04-1856-1: 2970т.00т. 

Оқу құралында қақтығыстарының анықтамасы, 

негізгі шығу себептері, қақтығыстардың түрлері 

және халықаралық қақтығыстардың мәселелері, 

оларды шешу жолдары мен реттеу мүмкіндіктері 

жан-жақты қарастырылады. 

   

6. 
547 

Б-15 

Бажықова, Күлзада Бегалықызы. 

Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы: Оқу 

құралы / Бажықова, Күлзада Бегалықызы; Әл-Фараби 



атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 364 

б.: кесте. - Библиогр.:б. 359 (11 атау). - ISBN 978-601-04-

2037-3: 3740т.00т. 

Оқу құралы жоғары оқу орындарының Органикалық 

заттардың химиялық технологиясы мамандығының білім 

стандартына сәйкес жазылған. Оқу құралына осы аталған 

мамандықтың типтік оқу жоспары бойынша "Алифатты 

қосылыстардың органикалық химиясы" пәнінде 

қарастырылатын негізгі тақырыптар енгізілген. 

7. 
663 

Б-22 

Балалар тамақтану өнімдерінің технологиясы: 

Оқулық / М. К. Алимарданова [и др.]; ҚР БҒМ. - Алматы: 

Альманах, 2016. - 276 б.: кесте. - Библиогр.:б. 271-272 (17 

атау). - ISBN 978-601-7021-89-4: 3000т,00т. 

Балалар тамақтану өнімдерін өндіруге қолданылатын 

жемістер, көкөністер, ет және сүт сапасына қойылатын 

талаптар, химиялық құрамы және технологиялық 

қасиеттері келтірілген. 

8. 
796 

Б-31 

Баяндинова, Сайран Мухтаркановна. 

Туризмдегі логистика: Оқу құралы / Баяндинова, Сайран 

Мухтаркановна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 122 б.: кесте. - Библиогр.: б. 

118-119 (25 атау). - ISBN 978-601-04-1860-8: 1850т.00т. 

Туристік ұйымдардағы логистикалық басқару және 

ұйымдастыру мүмкіндіктерін жетілдіру бүгінде басты 

назарға алынып отыр. Шаруашылық әрекеттегі 

логистиканың рөлін ашып көрсетуге жасалған көптеген 

зерттеулердің нәтижесінде ХХІ ғасыр логистика ғасыры 

болмақ. 

9. 
577 

Б-39 

Бекманов, Бақытжан Орақбайұлы. 

Полимеразды тізбекті реакция негіздері: Оқу әдістемелік 

құралы / Бекманов, Бақытжан Орақбайұлы; Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 104 

б.: сурет. - Библиогр.:б. 96-97 (20 атау). - ISBN 978-601-

04-1803-5: 2000т.00т. 

Бұл оқу-әдістемелік құралда полимеразды тізбекті 

реакцияның теориялық негіздеріне, оны жүргізетін 

лабораторияларға қойылатын талаптарға, ПТР әдісінің 

жүргізілу шарттарына, ПТР әдісінде қолданылатын 

бақылауларға, ПТР әдісін жүргізу кезінде кететін 

қателіктерге, ПТР әдісінің практикада қолданылуына 

және қазіргі замандағы даму бағыттарына қысқаша 

сипаттамалар берілген. 



10. 
37 

Б-94 

Білім берудегі педагогикалық технологиялар: Оқу-

әдістемелік құралы / Автор-құраст.: Н.С.Әлқожаева, 

Ұ.Б.Төлешова; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 122: кесте. - Библиогр.: б.119 

(10 атау). - ISBN 978-601-04-2028-1: 2030т.00т. 

Бұл оқу-әдістемелік құралында инновациялық 

технологиялар, белсенді оқыту әдістері енгізілен. Оқу-

әдістемеліктегі ақпараттар жоғары мектеп 

оқытушысының кәсіби іс-әрекеті, студенттердің өзіндік 

жұмысының негізгі және оны жүргізу технологиясы, 

оқытушы мен студент қарым-қатынасының 

ерекшеліктері, іскерлік ойындар технологиясы, 

психологиялық жаттығулар, танымдық, дидактикалық 

ойындар т.б. қарастырылған. 

11. 
008 

Ғ-14 

Ғабитов, Тұрсын Хафизұлы. 

Қазақ мәдениетінің тарихы: Оқу құралы / Ғабитов, 

Тұрсын Хафизұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 344 б.: сурет. - Библиогр.: 

б.312-312 (20 атау). - ISBN 978-601-04-1705-2: 3230т.00т. 

Оқу құралында қазақ мәдениетінің рухани, 

этикалық,діни және әлеуметтік 

құндылықтарына,олардың тарихи дәуірлер арасын 

жалғастырушы сабақтастық рөліне және тәуелсіз 

Қазақстан мәдениетінің бүгіні мен болашағына 

феноменологиялық, тарихи және мәтіндік талдау 

жасалады. 

12. 
664 

Д-19 

Даутканова, Д.Р. 

Азық-түлік өндірісінің ғылыми негіздері: Оқу құралы / 

Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы: Альманах, 2016. - 116 б.: кесте. - Библиогр.: б. 

111-113 (33 атау). - ISBN 978-601-7896-47-2: 2000т.00т. 

Оқулықта өсімдік шикізаты мен одан өңделген азық-

түлік өнімдердің технологиялық үрдістері және осы 

кезде өтетін өзгерістер, олардың қасиеттері келтірілген. 

13. 
658 

Д-37 

Джаншанло, Рамзан Есарович. 

Экономикалық талдау теориясы: Оқу құралы / 

Джаншанло, Рамзан Есарович, Оралбаева, Жанар 

Закарияновна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 188 б.: кесте. - Библиогр.: б. 

167-168 (21 атау). - ISBN 978-601-04-2038-0: 2120т.00т. 

Оқу құралы болашақ мамандарды экономикалық талдау 

құралдарымен таныстырады. Кітапта экономикалық 

талдаудан мазмұны, аналитикалық зерттеулердің негізгі 

қағидалары қарастырылған. Экономиканың әртүрлі 



салаларында жұмыс істейтін және ұйымдық-құқықтық 

нысандары әр түрлі шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге тән құбылыстар мен процестерге талдау 

жүргізу әдістемесі ұсынылған. 

14. 
338 

Д-38 

Джулаева, Алмажан Мударисовна. 

Бизнесті ұйымдастыру: Оқу құралы / Джулаева, 

Алмажан Мударисовна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 174 б.: кесте. - 

Библиогр.: б.169-170 (20 атау). - ISBN 978-601-04-2025-0: 

2350т.00т. 

Оқу құралы бизнесті экономикалық қатынастардың 

жиынтығы ретінде қарастырып, бизнес және оның 

ұйымдастыру үдерісі туралы кешенді көзқарас алуға 

мүмкіндік береді. 

15. 
681 

Д-37 

Джунисбеков, М.Ш. 

Автоматтандыру жүйелерін пайдалану, монтаждау және 

жөнге келтіру: Оқу құралы / М. Ш. Джунисбеков, Ж. А. 

Исакулова; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз: Тараз университеті, 2016. - 

130 б.: кесте. - ISBN 978-9965-37-352-7: 129т.00т. 

Оқу құралы автоматтандыру жүйелерін пайдалану, 

монтаждау және жобалау туралы, жобалауды 

ұйымдастыру және жобалық құжаттамалардың 

сипаттамасы, басқару, сигнализация, қорғаныс және 

бақылау жүйелерін жөндеу және орнықтылықты зерттеу 

әдістерінен тұрады. 

16. 
37 

Е-31 

Еділбаева, Сания Жакеновна. 

Білім беру: модерн және постмодерн кеңістігінде: 

Монография / Еділбаева, Сания Жакеновна; Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 311 

б. - Библиогр.: б. 303-304(28 атау). - ISBN 978-601-04-

2384-8: 3220т.00т. 

Монография білім беруді оның модерннен постмодерн 

ауысуына байланысты философиялық дискурсы 

тұрғысынан зерттеуге арналды. Жаһандастыру және 

ақпараттық ортаның дамуы қазіргі заманғы адам 

болмысын негіздеуге білім беру басты мәнге ие екендігін 

көрсетті. 

17. 
910 

Е-65 

Ердәулетов, Станислав Рамазанович. 

Халықаралық туризм географиясы: Оқу құралы / 

Ердәулетов, Станислав Рамазанович, Алиева, Жаннат 

Нәрікбайқызы, Жұмаділов, Айдар Рысбекұлы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 



2016. - 242 б.: 1б. жапсырма. - Библиогр.: б. 240 (14 атау). 

- ISBN 978-601-04-2493-7: 3120т.00т. 

"Халықаралық туризм географиясы"оқу құралында 

туризм туралы қоғамдық құбылыс ретіндегі біртұтас 

көзқарас жарияланады және туристік жүйені 

қалыптастырушы комноненттері мен олардың өзара 

байланыстары қарастырылады. 

   

23. 
612 

Ж-21 

Жақсыбаева, С.Д. 

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы: 

Оқу құралы / С. Д. Жақсыбаева, Л. С. Қожамжарова; ҚР 

БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - 

Тараз: Тараз университеті, 2016. - 320 б.: сурет, кесте. – 

Библиогр .: 318 б.(9 атау). - 319т.00т. 

Оқу құралы педагогикалық тәжірибе кезінде мектепте 

педпрактикалық жұмыстарды дербес орындау үшін 

қажетті мәліметтер береді. 

24. 
811.512.122 

Ж-28 

Жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын 

реформалау: теориясы мен практикасы: Ұжымдық 

монография / Жалпы ред. басқарған: А.Фазылжанова, 

Ред.алқа .: Ә.Жүнісбек, К.Хұсайын, А.Жұбанов және т.б.; 

ҚР БҒМ ҒК, Ахмет Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ун-

ты. - Алматы: Қазақ тілі, 2016. - 560 б.: кесте. - ISBN 978-

601-80411-9-8: 3000т.00т. 

Ұжымдық монографияда латын графикасы негізіндегі 

жаңа ұлттық әлібиге көшіру арқылы қазақ жазуын 

реформалаудың кешенді ғылыми-теориялық 

жәнепрактикалық мәселелері талданып, әліпби 

ауыстырудың отандық тарихы мен шетелдік тәжірибесі 

сараланды, ұлттық әліпбидің тиімді жобасын таңдауда 

күнделікті кәсіби мамандығы жазумен байланысты 

сарапшылық топқа жүргізілген лингвистикалық 

эксперимент қорытындысына сүйену ұсынылды. 

25. 
159 

Ж-32 

Жарықбаев, Құбығұл Бозайұлы. 

Он томдық таңдамалы шығармалар жинағы. Т.7: Жалпы 

және қазақ этнопсихологиясы=Общая и казахская 

этнопсихология / Жарықбаев, Құбығұл Бозайұлы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 306 б. - ISBN 978-601-04-1835-0. - ISBN 978-601-

04-1835-6: 5700т.00т. 

Этнопсихология ғылымының қазақ орыс тілдеріндегі 

басылымында осы ғылымның елімізде қалыптасу және 



даму оның тарихы, сондай-ақ қазіргі жай-күйі 

баяндалады. 

26. 
373 

Ж-79 

Жусанбаева, Сәуле Бейсентайқызы. 

Қазақ тілін оқытудың инновациялық әдістемесі: Оқу 

құралы / Жусанбаева, Сәуле Бейсентайқызы, Әлімтаева, 

Ляззат Тұрғынқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 210 б.: кесте. - 

Библиогр.: б. 207-208 (18 атау). - ISBN 978-601-04-2424-

1: 2120т.00т. 

Қазақ тілін оқытудың әдістемесінің маңызды 

міндеттерінің бірі-мұғалімге оқу үдерісінде 

оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандыратын, 

шығармашылық іс-әрекетке жағдай жасайтын оқыту 

әдістерін пайдалануға көмектеседі. 

27. 
37 

Ж-80 

Жұбанова, Мүслима Құдайбергенқызы. 

Ұлттық дидактика мен тәрбие тағылымы мәселелері: 

Жауапты ред. А.Қ.Жұбанов; Ред.алқа.: Р.Сыздық, 

Ф.Оразбаева, А.Жаңабекова; Репрессияға ұшыраған 

Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін "Арыс 

қоры" / Жұбанова, Мүслима Құдайбергенқызы. - 

Алматы: Арыс, 2016. - 240 б. - Библиогр.: б. 218-219 (21 

атау). - ISBN 9965-07-160-8: 600т.00т. 

Бұл еңбекте М.Жұбанова қазақтың ұлттық дидактикасы 

мен ұлттық тәрбие мәселелерін қазақ тіл білімінің 

теориялық негізін салушы көрнекті ғалым, 

Қ.Қ.Жұбановтың ғылыми мұраларын қарастыра келе, 

оның қазіргі уақыт үшін де өзектілігін, мән-маңызын 

ашып көрсеткен. 

28. 
539 

Ж-81 

Жұманов, Кеңес Болатқұлұлы. 

Атомдық физика: Оқу құралы / Жұманов, Кеңес 

Болатқұлұлы, Шынықұлова, Гүлнұр Нұрбекқызы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 198 б.: кесте. - Библиогр.: б. 194-196 (51 атау). - 

ISBN 978-601-04-2448-7: 2550т.00т. 

Оқу құралында әл-Фараби атынд. ҚазҰУ физика-

техникалық факультеті студенттерінің атомдық физика 

пәнін тыңдаумен қатар осы пән бойынша орындайтын 13 

лабораториялық жұмысы баяндалған. 

29. 
579 

З-32 

Заядан, Болатбек Қазыханович. 

Су тоғандарының микрофлорасы: Оқу құралы / Заядан, 

Болатбек Қазыханович, Акмуханова, Нұрзия 

Рахмедиевна, Садвакасова, Асемгуль Каликумаровна; 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 



2016. - 272 б.: кесте. - Библиогр.: б.270-271 (15 атау). - 

ISBN 978-601-04-2450-0: 3020т.00т. 

Оқу құралында су экожүйесіндегі микроорганизмдер 

және олардың алуантүрлілігі жөнінде жалпы түсінік 

беріледі. Сонымен қатар микроб қауымдастықтарының 

әркелкілігі, табиғи және антропогенді факторлар 

әсерінен пайда болған өзгерістер, микроорганизмдердің 

биогеохимиялық айналымдарға қатысы туралы толық 

мәлімет берілген. 

30. 
811.512.122 

Қ-17 

Қазақ тілі: Оқу құралы / Салқынбай, Анар 

Бекмырзақызы, Жұмағұлова, Арзан Жаханқызы, 

Иманқұлова, Салтанат Меркібайқызы және т.б.; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 332 б.: сурет, кесте. - Библиогр.:б. 330-331 (37 

атау). - ISBN 978-601-04-1699-4: 3100т.00т. 

Оқу құралының бағыты тіл үйренушінің қарым-

қатынасқа түсу салаларын ескере отырып, тілдік 

жаттығулар мен сөйлеу әрекетінің төрт түріне 

(тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) негізделген. 

31. 
811.512.122 

Қ-17 

Қазақ тілінің жиілік сөздігі / А. Қ. Жұбанов [и др.]; 

Жауапты ред.: Мырзаберген Малбақов; ҚР БҒМ ҒК, 

А.Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ты. - Алматы: 

Қазақ тілі, 2016. - 792 б.: кесте. - ISBN 978-601-80645-0-

0: 5000т.00т. 

Ұсынылып отырған "Қазақ тілінің жиілік сөздігі" қазақ 

тілі лексикасының статистикалық құрылымын анықтауға 

арналған. Сөздік әліпбилі-жиілік, жиілікті-әліпбилі, кәрі-

әліпбилі сөздік деп аталатын үш бөлімнен тұрады. Сөздік 

құрастыруға алынған мәтін көлемі 2102496 

сөзқолданысты қамтиды, сөзтізбе саны-30515 сөз. 

32. 
94 

Қ-18 

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: Практикум / Т. 

Омарбеков [и др.]; Ред.басқ. Т.Омарбеков; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 

334б.: кесте. - Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-

04-2460-9: 4000т.00т. 

Практикум жоғарғы оқу орындарының 5ВО20300-

тарих,5ВО11400-тарих мамандықтары бойынша білім 

алушылар мен оқытушыларға арналған. Онда Қазақстан 

тарихының көкейтесті сұрақтарына қысқаша жауаптар 

және қажетті әдебиеттер қөрсетілген. 

33. 
343 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік 

құқығы: Дәрістік курсы / Жалпы ред.: Б.Х.Төлеубекова, 

Орыс тілінен қазақ тіліне ауд.: П.А.Алмағанбетов, 



С.Р.Боранбаева, Н.А.Жұманбаева, Э.П.Кенжебекова. - 

Алматы: Жеті жарғы, 2016. - 384 б. - Библиогр.мақала 

соңында. - ISBN 978-601-288-122-6: 2500т.00т. 

Қазақстан Республикасының жаңадан қабылданған 

Қылмыстық-процестік кодексі қолданысқа енгізілгеннен 

кейін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік 

құқығындағы әдетте қалыптасқан түсініктер, 

категориялар және институттар нақты өзгертулерге 

ұшырады. 

34. 
94 

Қ-23 

Қайратұлы, Бекен. 

Қазақия қалай отарланды? : Деректі-публицистикалық 

толғау / Қайратұлы, Бекен. - Астана: Жарыс, 2016. - 400 

б.: сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80413-4-1: 

400т.00т. 

Бұл туынды қазақ халқының отарлану дәуіріне басынан 

кешірген оқиғаларды дерек-көздеріне сүйене отырып, 

публистикалық толғау түрінде жеңіл жазылуымен 

ерекшеленеді. 

35. 
544 

Қ-33 

Қамысбаев, Дүйсек Хайсағалиұлы. 

Физикалық химияның негізгі ұғымдары: Оқу құралы / 

Қамысбаев, Дүйсек Хайсағалиұлы; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 130 б.: 

сызба. - Библиогр.: б. 128 (4 атау). - ISBN 978-601-04-

2400-5: 2180т.00т. 

Бұл оқу құралында физикалық химияның негізгі 

ұғымдары келтірілген. Яғни химиялық термодинамика, 

химиялық кинетика сияқты маңызды бөлімдерді дұрыс 

түсіну үшін түсініктемелер қарастырылған. 

36. 
811.11 

Қ-41 

Қарағойшиева, Данель Алмасбекқызы. 

Шетел филологиясына кіріспе: Оқу құралы / 

Қарағойшиева, Данель Алмасбекқызы; Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 106 

б.: кесте. – Библиогр.:б. 96-97 (35 атау). - ISBN 978-601-

04-2020-5: 2020т.00т. 

"Шетел филологиясына кіріспе" атты бұл еңбекте шетел 

филологиясына кіріспе мәселелері, нақтырақ айтқанда, 

герман филологиясы қарастырылған. Филологиялық 

білім беруге және герман халықтары мен герман тілдері 

тарихының бастапқы деректері жайлы мәлімет беруге, 

көне германдықтардың тарихын, олардың Еуропа 

жерлеріндегі орналасуын, меңгерілетін тілдердің 

генеалогиялық топтамасын қарастыруға, негізгі 

тайпалық топтасуларын анықтауға бағытталған. 



37. 
297 

Қ-41 

Қартабаева, Ерке Тамабекқызы. 

Ислам және ортағасырлық түркілер: Монография / 

Қартабаева, Ерке Тамабекқызы; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 276 б. - 

Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-04-1882-0: 

2370т.00т. 

Монография әлемдік тарихтың аса маңызды 

мәселелерінің бірі-ислам дінінің ортағасырлық түркі 

халықтары тарихындағы орны мен рөлі мәселесін 

зерттеуге арналған. 

38. 
069 

Қ-57 

Қозғамбаева, Гүлнар Бестібайқызы. 

Қазақстан музейлері: Оқу құралы / Қозғамбаева, Гүлнар 

Бестібайқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 182 б.: сурет. - Библиогр.:б. 

177-179 (33 атау). - ISBN 978-601-04-2398-5: 2640т.00т. 

Оқу құралында Қазақстан Республикасындағы 

музейлерге сипаттама беріліп, тарихи өлкетану 

музейлерінің құрылымы мен қызметі туралы мәселелер 

қарастырылады. 

39. 
373 

Қ-57 

Қозғамбаева, Гүлнар Бестібайқызы. 

Тарихты оқыту әдістемесі: Оқу құралы / Қозғамбаева, 

Гүлнар Бестібайқызы, Алпысбаева, Нұрзипа 

Көмешбайқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Өңд., 

толықт. екінші бас. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 

260 б.: кесте. - Библиогр.:б. 257 (15 атау). - ISBN 978-

601-04-1625-3: 2610т.00т. 

Оқу құралында тарихты оқыту барысында тақырыптарды 

жаңа мазмұнмен байытуда педагогика мен психология 

ғылымындары бағыттар басшылыққа алынды. Тарих 

сабағын ұйымдастырудың тәсілдері және оқу процесінде 

жаңашыл әдістерді қолдану мәселе-лер теориялық және 

әдістемелік тұрғыдан баяндалады. 

40. 
1 

Қ-77 

Құранбек, Әсет Абайұлы. 

Прагматизм философиясы: Оқу құралы / Құранбек, Әсет 

Абайұлы, Тұрғанбеков, Самат Қайратұлы, Айтенова, 

Альфия Аманжолқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 112 б. - 

Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-04-1129-6: 

1850т.00т. 

Оқу құралында америкалық прагматизм 

философиясының қалыптасуы мен дамуы сараланған. 

Чарлз Пирс, Уильям Джеймс, Джон Дьюи және Ричард 

Рортидің еңбектері негізінде прагматизм ағымы аясында 

қарастырылған түйінді мәселелер мен ой-



тұжырымдардың мәні айқындалып, бұл философиялық 

дәстүрдегі этика, гуманизм, дін мәселелерінің зерделенуі 

көрсетілген. 

41. 
811.512.122 

М-18 

Мамаева, Мәкен Қасымбайқызы. 

Кәсіби бағытталған қазақ тілі: Оқу құралы / Мамаева, 

Мәкен Қасымбайқызы, Атабай, Бәтіш Алтайбекқызы; 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 136 б.: кесте. - Библиогр.: б. 134 (14 атау). - ISBN 

978-601-04-2441-8: 1840т.00т. 

Модульдерге қазақ халқының материалдық және рухани 

құндылықтарын оқыту арқылы тілді лингвоелтанымдық 

бағытта меңгертуге болады. 

42. 
636 

М-31 

Махатов, Б.М. 

Бөдене өсіру ерекшеліктері: 2-ші стереотиптік басылым / 

Б. М. Махатов, А. Мелдебеков, В. И. Абрикосова. - 

Алматы: Нур-принт, 2016. - 238 б.: сурет, кесте. - 

Библиогр.: б. 229-231 (40 атау). - ISBN 978-601-241-201-

7: 2500т.00т. 

Оқулық еліміздегі ауыл шаруашылығының жаңа саласы 

бөдене шаруашылығын жан-жақты қарастырып, оның 

анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін, 

сондай-ақ бөдене құсын өсіріп бағу кезінде қамтылатын 

міндеттерді қамтиды. 

43. 
39 

М-40 

Мейрманова, Гулжан Асановна. 

Этнологиялық зерттеу әдістері: Оқу құралы / 

Мейрманова, Гулжан Асановна, Исаева, Алия Исаевна; 

Жауапты ред. А.Б.Қалыш; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 180 б.: сурет, кесте. - 

Библиогр.: б. 147-153 (121 атау). - ISBN 978-601-04-2421-

0: 2260т.00т. 

Оқу құралда этнологияның зерттеу әдістеріне 

байланысты негізгі тұжырымдар қарастырылады. Осы 

пән бойынша дәрістер, этнографиялық экспедиция 

жұмыстарының бағдарламалық нұсқауы, бақылау 

сұрақтарының тізімі берілген. 

44. 
323 

М-41 

Мекебаева, Майгул Адамовна. 

Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты: 

Оқу құралы / Мекебаева, Майгул Адамовна; Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 128 

б. - Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-04-1627-7: 

1810т.00т. 

"Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты" 

атты оқу құралы талдау әдісін қолдана отырып, қазіргі 



қазақстандық саясатты сипаттап, мәселелерін ашып 

көрсеткен. 

45. 
811.512.122`22 

М-67 

Момынова, Бағдан. 

Қазақ ым-ишараттары: сөйлеу этикеті мен қатысым 

мәдениетінде / Момынова, Бағдан; Ғылыми ред. 

Ж.Манкеева. - Алматы: Арыс, 2016. - 496 б. - Библиогр.: 

б. 480-492. - ISBN 978-601-291-326-2: 2000т.00т. 

Ұсынылып отырған монография тілдік қатынастағы 

көмекші құралдары әр қырынан талдауға арналған. 

Ғылыми еңбекте бейвербалды амалдардың тіл білімінде 

зерттелуі қарастырылады, мағыналары мен қызметі, 

семиотикалық белгілері айқындалып, ерекшеліктері сөз 

болады. 

46. 
347 

М-84 

Мұқалдиева, Гүлия Бөкешқызы. 

Қазақстан Республикасының отбасы құқығы: Оқу құралы 

/ Мұқалдиева, Гүлия Бөкешқызы; Әл-Фараби атынд 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 120 б.: 

кесте. - ISBN 978-601-04-1726-7: 2170т.00т. 

Оқу құралында Қазақстан Республикасы отбасы құқығы 

бойынша дәріс сызбалары және семинар сабағына 

көмекші құрал ретінде қолданылатын материалдар 

енгізілген. 

47. 
636 

М-85 

Мұсаев, З. 

Түйе шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу 

технологиясы / З. Мұсаев. - Алматы: Нур-Принт, 2016. - 

243 б.: кесте. - Библиогр.: б. 231-233 (44 атау). - ISBN 

9965-894-84-1: 2800т.00т. 

Бірде-бір малдың түйе сияқты аса бағалы 

шаруашылықтың пайдалы қасиеттері жоқ. Түйе малы 

өзінің күш-қуатымен, шөл мен шөлейт жердің қатаң 

жағдайына бейімділігімен, басқа мал жемейтін 

өсімдіктердің бірталайымен коректенетімен, ащы тұзды 

суды ішетінімен қатар құнарлы ет, тері, жүн және 

диеталық сүт беретіні белгілі. 

48. 
330 

М-86 

Мұхамедиев, Болат Ментайұлы. 

Микроэкономика: Оқу құралы / Мұхамедиев, Болат 

Ментайұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 308 б.: сызба, кесте. - Библиогр.: 

б.307 (14 атау). - ISBN 978-601-04-2439-5: 3500т.00т. 

Бұл оқу құралы микроэкономика пәні бойынша жоғары 

кәсіптік білім берудің экономикалық мамамдықтарына 

арналған типтік бағдарламаға сәйкес әзірленген. Оқу 



құралының әр бөлімінде теориялық материалдармен 

қатар бақылау сұрақтары бар. 

49. 
35 

М-86 

Мұхтарова, Қарлығаш Сапаровна. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру: Оқу құралы / Мұхтарова, Қарлығаш 

Сапаровна, Сансызбаева, Галия Нурымовна, Смағұлова, 

Гүлжихан Советбековна; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті 2016. - 196б.: кесте. - 

Библиогр.:б.189-193. - ISBN 978-601-04-1819-6: 

3030т.00т. 

Оқу құралы "Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

қызметі ұйымдастыру" оқу құралының негізгі оқу 

бағдарламасының құрылымына сәйкес жазылған 

50. 
378 

М-90 

Мыңбаева, Әйгерим Казыевна. 

Жоғары мектеп педагогикасы негіздері: Оқу құралы / 

Мыңбаева, Әйгерим Казыевна, Айтбаева, Айгүлім 

Боранғалиевна, Құдайбергенова, Әлия Мәлікқызы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 236 б.: сурет, кесте. - Библиогр.: б. 233-234 (12 

атау). - ISBN 978-601-04-1691-8: 3260т.00т. 

Оқу құралы жоғары мектеп педагогикасы негіздеріне 

арналған, педагогикалық ғылымның мәнін және негізгі 

категорияларын, әлемдік білім беру дағдарысы 

мәселелерін, қазіргі білім берудің дамуының 

мегатенденцияларын, әлемдік білім беру кеңістігін, 

жоғары кәсіби білім берудің реформаларын, ЖОО оқыту 

және тәрбие теориясын, ЖОО басқару, жоғары мектеп 

ғылыми іс-әрекеті теорияларын қарастырады. 

51. 
546 

Н-86 

Нұрахметов, Немеребай Нұрахметұлы. 

Бейорганикалық химияның теориялары мен 

заңдылықтары: Оқулық / Нұрахметов, Немеребай 

Нұрахметұлы; ҚР БҒМ, Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 344 б.: сызба, кесте. 

- ISBN 978-601-04-2473-9: 4500т.00т. 

"Бейорганикалық химияның теориялары мен 

заңғылықтарында" қазіргі кезеңге сәйкес теориялық 

заңдар мен заңдылықтар баяндалады. Онда жай және 

күрделі заттардың табиғатын тануға, олардың химиялық 

айналуларына көп көңіл бөлінген. 

52. 
519 

О-78 

Оспанов, Серік Сәрсенғалиұлы. 

Экономикадағы математикалық және компьютерлік 

модельдер: Оқу құралы / Оспанов, Серік Сәрсенғалиұлы; 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 



2016. - 160 б.: кесте. - Библиогр.:б. 158 (6 атау). - ISBN 

978-601-04-1813-4: 2330т.00т. 

Оқу құралында өндірістік оптимальды жоспарлар құру, 

транспорт жүйесінде желілік инфроқұрылымдық 

жобаларды талдау сияқты бизнес пен экономиканың 

модельдері оптимизациялық және тепе-теңдік негізінде 

қарастырылған. 

53. 
811.512.122 

Ө-44 

Өмірбекова, Роза Қалдыбекқызы. 

Қазақ тілі: Оқу құралы / Өмірбекова, Роза 

Қалдыбекқызы, Мәтбек, Нұрсұлу Құрманбекқызы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 220 б.: сурет. - Библиогр.:б.217 (16 атау). - ISBN 

978-601-04-2438-8: 3330т.00т. 

Оқу құралында мамандыққа қатысты ең қажетті деген 

тақырыптар сұрыпталып, мәтіндер мен коммуникативтік 

бағыттағы тапсырмалар жүйелі тілді меңгерудің төрт 

аспектісі арқылы (оқылым, жазылым, айтылым, тілдесім) 

беріледі. 

54. 
012 

Ө-44 

Өмірзақ Айтбайұлы Айтбаев: Биобиблиография/ 

Құраст.: Н.Асқаров, Г.Үсенбаева, Жауапты ред. 

Ғарифолла Әнес; А.Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-

ты "Арыс қоры". -Толықт., 2-ші бас. - Алматы: Арыс, 

2016. - 120 б. - ISBN 978-601-291-299-9. - ISBN 978-601-

291-300-2: 300т.00т. 

Қазақстан ғалымдарының библиографиялары 

сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының 

академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Өмірзақ Айтбайұлы Айтбаевқа арналған. 

55. 
159 

П-23 

Педагогикалық психология: Практикум / Құраст.: 

А.И.Гарбер,М.В.Демиденко,С.Қ. Бердібаева;Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Өңд.толықт. 2-басылым. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 200 б.: кесте. - ISBN 978-601-

04-2175-2: 3290т.00т. 

Практикум жас ерекшелігі және педагогикалық 

психологияға мамандандырылған студент психологтарға 

арналған. Бұл еңбек педагогикалық психологияның 

негізгі бөлімдерінің зерттеушілік сипатындағы 

жүйеленген ақпараттарды құрайды және студенттерді 

эмпирикалық зерттеудің дағдылары мен ептіліктерін өз 

бетімен үйренуге бағдарлайды. 

56. 
821.512.122.09 

П-95 

Пірәлі, Гүлзия Жайлауқызы. 

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері: Оқу құралы / Пірәлі, 



Гүлзия Жайлауқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 214 б.: кесте. - 

Библиогр.:б. 210-211(29 атау). - ISBN 978-601-04-2444-9: 

2620т.00т. 

Әдебиеттанушы Гүлзия Пірәлінің бұл еңбегінде ХХ 

ғасыр басындағы қазақ әдебиеттану ғылымының кәсіби 

қалыптасуына өзіндік үлес қосқан Алаш зиялыларының 

тек әдебиетке қатысты ғылыми зерттеу еңбектері мен 

сын мақалалары бүгінгі көзқарас тұрғысынан талданады. 

57. 
94 

С-16 

Сайлан, Болат Санабайұлы. 

Кеңестік Қазақстанның фашизмге қарсы күресі: жаңа 

көзқарастар мен ұстанымдар: Оқу құралы / Сайлан, 

Болат Санабайұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 120 б. - Библиогр.: б. 102-105 

(84 атау). - ISBN 978-601-04-2056-4: 1940т.00т. 

Оқу құралы Кеңестік Қазақстанның фашизмге қарсы 

күресте Еуропа мемлекеттерін азат ету шайқастарына 

арналған. Еңбекте 1943 жылы жазда Курск 

шайқасындағы жеңістен кейін қазақстандық әскери 

құрамалардың жаппай шабуылға шығып, Украина мен 

Белоруссияны, Балтық бойы елдерін, 1944 жылдан 

бастап Молдавия, Румыния, Болгария, Чехословакия, 

Польша, Венгрия, Югославия, Австрия елдерін фашист 

басқыншыларынан азат ету шайқастарындағы өжет 

ерліктері қарастырылады. 

58. 
811.512.122.09 

С-18 

Салқынбай, Анар Бекмырзақызы. 

Қазақ тіл білімі тарихы: Оқу құралы / Салқынбай, Анар 

Бекмырзақызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. - 220 б. - Библиогр.мақала 

соңында. - ISBN 978-601-04-2480-7: 3600т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралы-қазақ тіл білімінің 

тарихына қатысты жазылып отырған алғашқы туынды. 

Мұнда қазақ тіл білімінің тарихы қайнары М.Қашқари 

сөздігінен басталып, ХХ ғасырда қалыптасып дамыған 

қазақ тіл білімінің тарихы жүйеленеді, негізгі ғылыми 

еңбектер сараланып, қазақ тіл білімін қалыптастырудағы 

орны мен маңызды көрсетіледі. 

59. 
330 

С-23 

Сатыбалдин, Сағындық Сатыбалдыұлы. 

Тәуелсіз Қазақстан экономикасының өркендеуіне-25 жыл 

= Развитию экономики независимого Казахстана-25 лет / 

Сатыбалдин, Сағындық Сатыбалдыұлы. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 345б.: сурет. - ISBN 978-601-04-

2127-1: 8500т.00т. 

Монография авторы - Қазақстан Республикасының 



ғылым мен техникаға еңбегі сіңген қайраткері, ҚР ҰҒА 

академигі, экономика ғылымдарының докторы, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

профессоры Сағындық Сатыбалдин. Кітап Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына, оның 

экономикалың дамуы мен осы уақыт аралығындағы 

жетістіктеріне арналады. 

60. 
821.512.122-1 

С-28 

Сәменбет, Нұрхан Сұлтанбайұлы. 

Аралдағы жалғыз жан: Өлең, толғау, баллада, поэма / 

Сәменбет, Нұрхан Сұлтанбайұлы. - Алматы: Мерей, 

2016. - 196 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7478-46-3: 

196т.00т. 

Поэзия сынды телегей-теңіз дүниеге сүңгіп бара жатқан 

ақынның алуан тақырыптарда арқауын шымыр 

тартқанының нақты куәсі осы жыр жинағы. Автордың өз 

жолы, өз ой-жотасы өзгешеленіп, дараланып, сараланып 

көз тартады. Өмірдің түйін-түйіншегін иненің жасуынан 

өткізгендей шынайы ізденістің бедер-белгілері 

бейнеленген... Ойы тұтқыр, тереңдікті кемелділік санаған 

өлеңдері мен толғау, баллада, поэмалары өз әлеміне 

бірден таратыла қоймайды. Парасат пен пайымды 

қараған адам оның сүреніне жол тартары хақ. 

61. 
821.512.122 

С-73 

Сөз-дария. Сөз-ғұмыр. Сөз-құдірет / Жауапты 

шығарушы. Ғарифолла Әнес. - Алматы: Арыс, 2016. - 176 

б.: фотосурет. - (Арыс қоры). - Библиогр.мақала соңында. 

- ISBN 978-601-291-320-0: 3000т.00т. 

Еліміздің рухани тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-саяси 

тарихында өшпес із қалдырған заманымыздың заңғар 

жазушысы, әрі мемлекет және қоғам қайраткері, 

Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбайұлының (1939-

2015) артына қалдырған мол мұрасы келешекте тек қазақ 

халқының ғана емес күллі адамзат қауымының асыл 

қазынасына айналып, жаһандық өркениет қорына олжа 

салары сөзсіз. 

62. 
504 

Т-18 

Таныбаева, Айнұр Қабдрасуловна. 

Экологиялық мониторинг: Оқу құралы / Таныбаева, 

Айнұр Қабдрасуловна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 290б.: кесте. - 

Библиогр.: б. 287 (18 атау). - ISBN 978-601-04-2464-7: 

3710т.00т. 

Оқу құралында экологиялық мониторинг тарауларының 

бүкіл негізгі тақырыптары бойынша қысқаша теориялық 

мәліметтері, сондай-ақ экологиялық мониторингтің 



негізгі міндеттері, мақсаттары және түрлері, 

мониторингтік зерттеулер жүргізудің әдістері қамтылған. 

63. 
343 

Т-24 

Таубаев, Бауыржан Рыспекович. 

Қазақстан Республикасындағы пенитенциярлық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: Монография / 

Таубаев, Бауыржан Рыспекович; Жауапты ред.: 

А.Д.Байсалов; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті , 2016. - 210 б. - Библиогр.: б.196-209 

(229 атау). - ISBN 978-601-04-2377-0: 2320т.00т. 

Бұл монографиялық еңбекте Қазақстан 

Республикасындағы пенитенциарлық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің мәселелері 

қарастырылған.Пенитенциарлық қауіпсіздіктің ұғымына 

және онымен сабақтас терминдер мен ағымдарға түсінік 

және анықтама беріле отырып, аса өзекті қоғамдық 

мәселелер жан-жақты қозғалып талқыланған. 

64. 
622 

Т-93 

Тілегенов, И.С. 

Мұнай, газ және газ конденсат кен орындарын игерудің 

технологиялық үрдістері және оларды жетілдіру: Оқу 

құралы / И. С. Тілегенов, А. А. Кабдушев; ҚР БҒМ, 

М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз: 

Тараз университеті, 2016. - 295 б.: сурет, кесте. - 

Библиогр.: 319-322 б. (61 атау). - ISBN 978-601-7300-24-

1: 321т.00т. 

Қазақстан Республикасының жер қойнауының мұнай, газ 

және газконденсатты қорларына бүкіл дүниежүзі 

дамыған алдыңғы қатарлы елдердің мұнайшы-

мамандары, кәсіпкерлер және саясаткерлері бірден бір 

өндіруші ретінде экономикалық тұрғыдан 

қызығушылықпен бағалайтыны белгілі. 

65. 
378 

Т-65 

Төлегенов, Сұлтанғали. 

Биометрия: Оқу құралы / Төлегенов, Сұлтанғали. - 

Алматы: Альманах, 2016. - 371 б.: кесте. - Библиогр.: 

б.369 (20 атау). - ISBN 9965-755-75-2: 4000т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралы биология саласының бір 

тармағы-биометриядан кәсіби білім беру мен біліктілік 

дағдыларының жүйесін ұсынуды, оның негізгі 

тарауларын тыңғылықты меңгеруді мақсат етеді. Бұл оқу 

құралы биометрия пәнімен тек қана теориялық білім 

беріп қана қоймай, тәжірибе жүзінде алынған сандарға 

тиісті, дәйекті қорытындылар жасауға көмек береді. 

66. 
37 

Т-65 

Төлешова, Ұлмекен Болатқызы. 

Психологиялық-педагогикалық практикум / Төлешова, 



Ұлмекен Болатқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 102б.: кесте. - 

Библиогр.: б. 100(12 атау). - ISBN 978-601-04-2404-3: 

2430т.00т. 

Ұсынылып отырған еңбекте психологиялық-

педагогикалық зерттеу әдістері мен оның жүргізілу 

жолдары енгізілген. Сонымен қатар психологиялық 

тестер мен жаттығулар, тұлғаны интеллектуалдық 

дамыту жаттығулары, студенттерге арналған, талқылау 

сұрақтары, анықтамалар, танымдық, дидактикалық 

ойындар, т.б. мәліметтер қамтылған. 

67. 
54 

Т-77 

Тугелбаева, Лейла Махамбетовна. 

Қолданбалы химия: Оқу құралы / Тугелбаева, Лейла 

Махамбетовна, Рысқалиева, Роза Габдрахимовна, 

Ашкеева, Раушан Копшильевна; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 190б.: 

кесте. - Библиогр.:б.186-187. - ISBN 978-601-04-1880-6: 

2370т.00т. 

"Қолтаңбалы химия" оқу құралы химия және химиялық 

технология факультетінің студенттері мен 

магистранттарының семинар сабақтарын өткізуге 

арналган. 

68. 
5 

Т-78 

Тулеубаев, Ж.С. 

Жаратылыстану негіздері: Оқу құралы / Ж. С. Тулеубаев. 

- Алматы: Нур-Принт, 2016. - 195 б.: сурет, кесте. - 

Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-7320-14-0: 

2800т.00т. 

Оқу құралы "Жаратылыстану негіздері" курсының типтік 

бағдарламасына сәйкес, жоғары оқу орындарының 

"География" мамандығында оқитын білімгерлерге 

арналған. 

69. 
53 

Ф-49 

Физика әлемі: Пәндік энциклопедия. 2-том: М (Магнит 

өрісі) -Я / Бас ред. Ж.Тойбаев. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 640б.: сызба. - ISBN 978-601-

7472-89-4. - ISBN 978-601-7472-91-7: 3000т.00т. 

"Физика әлемдік" пәндік энциклопедиясы-ана тілімізде 

тұңғыш рет шығарылып отырған 2 томдық жинақ. 

Энциклопедияда әрбір ұғым мен түсінік кең ауқымды 

егжей-тегжейлі терең мазмұнды болып баяндалады. 

Құбылыстың құпия сырлары қалыптасқан теория 

аясында түсіндірілген. 

70. 
577 

Х-45 

Химиялық энзимология негіздері: Оқу құралы / 

Қоқанбаев, Әзімбек Қоқанбайұлы [и др.]; Әл-Фараби 



атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 

376б.: кесте. - Библиогр.:б.363-364. - ISBN 978-601-04-

1921-6: 3750т.00т. 

Оқу құралында нәруыздардың, нуклеин 

қышқылдарының,ферменттердің құрамдары,алу 

жолдары мен қасиеттері; ферменттердің номенклатурасы 

мен жіктелуі;ферменттердің каталитикалық 

белсенділігіне әсер ететін әр түрлі 

факторлар;ферменттілік реакциялардың кинетикасы мен 

механизмі; бәсеңдеткіштер,олардың жіктелуі мен 

ферменттерге әсер ету механизмдері толық 

қарастырылған. 

71. 
537 

Ш-21 

Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық 

негіздері: Оқу құралы / Саймбетов, Ахмет Қуанышбаев, 

Мухаметқали, Бауыржан Қалиғажыұлы, Джапашов, 

Нурсултан Махмудулы және т.б.; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 302б.: 

сурет. - Библиогр.: б.298. - ISBN 978-601-04-2463-0: 

1450т.00т. 

Оқу құралында 5ВО71900-Радиотехника, электроника 

және телекоммуникациялар мамандығының студентеріне 

шалаөткізгіштік электроника пәнінен теориялық 

мәліметтер келтірілген,атап айтқанда шалаөткізгіштік 

электрониканың физикалық негіздері, шалаөткізгіштік 

материалдар, электрондар мен кемтіктер 

статистикасы,кинетикалық құбылыстар,контакт 

құбылыстар және металл-диэлектрик-шалаөткізгіштік 

құрылымдар қарастырылған. 

 

 


