
Фонд на казахском языке за март-апрель 2017 г. 

1. 
629 

А-31 

Айдарбаев, Сағынғали Жоламанұлы. 
Ғарыш саласындағы ынтымақтастықты халықаралық 

құқық арқылы реттеу : Оқу құралы / Айдарбаев, Сағынғали 

Жоламанұлы , Стамғазиева, Перизат Рамазанқызы ; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ . - Алматы : Қазақ университеті , 

2016. - 247 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-2568-2 : 

247т.00т. 

Зерттеудің негізгі идеялары мен қорытындылары: 

Қазақстан халықаралық ынтымақтастыққа белсенді 

қатыспауынсыз ғарыш саласын ойдағыдай дамыта 

алмайды, сондықтанда біздің еліміз үшін бұл саладағы 

халықаралық-құқықтық шарттарымен белгіленетін заңы 

режимдерді біліп отыру және оларды өз мүддесінде 

пайдалану өте маңызды. 

2. 
39 

А-31 

Аймақ жастарының этностық-діни бірегейленуі . - 

Алматы, 2016. - 145 б. : кесте, сызба. - Сыйға алынды. - 

145т.00т. 

Бұл есептің мазмұны авторлардың көзқарасын қамтиды. 

3. 
343 

А-46 

Алтайбаев, Совет Қапашұлы. 
Қылмыскердің жеке басы : Оқу құралы / Алтайбаев, Совет 

Қапашұлы; ҚР Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов 

атынд. Қарағанды акад. - Қарағанды, 2016. - 100 б. - 

Библиогр.: б. 94 (18 атау) . - ISBN 978-601-7536-88-6 : 

490т.00т. 

Оқу құралы "Криминология" курсының жоспары бойынша 

жалпы бөлімде қаралатын тақырыптардың бірін толық 

қарастыруға арналған. Еңбек "Криминология" курсының 

басты бөлімдерінің бірі қылмыскердің жеке басын жан-

жақты тереңірек оқып білуге бағытталған. 

4. 
576 

А-91 

Аубакиров, Х.А. 
Биоқұрама жем технологиясы : Оқу құралы / Х. А. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев, М. Ш. Гаражаев; ҚР 

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

: Тараз университеті , 2016. - 197 б. : сурет, кесте. - 

Библиогр.: б. 194-195 (27 атау). - ISBN 978-9965-20-742-6 : 

985т.00т. 

Оқу құралы жануарларды азықтандыру негіздері, мал 

азығы мен мал азықтық қоспалар дайындау 

биотехнологиясы, құрама жем дайындау биотехнологиясы, 

мал азықтық минералды қоспалар мен макро және 

микроэлементтер өндірісі, жануарларды құрама жем және 

мал азықтық үстемелермен қамтамасыз ету нормалары, 



құрама жем өндірісінің машиналары атты тараулардан 

құралған. 

5. 
621 

Б-21 

Бакиров, Р.Б. 
Өзара ауыстырымдылық негіздері : Оқу құралы / Р. Б. 

Бакиров; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік 

ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 128 б. : кесте. - 

Библиогр.: б. 127 (11 атау) . - ISBN 978-9965-890-40-6 : 

625т.00т. 

Оқу құралында "Өзара ауыстырымдылық негіздері" курсы 

бойынша зертханалық және іс тәжирибелік жұмыстарды 

орындау үшін теориялық мәліметтер және ережелер 

келтірілген. 

6. 
796 

Б-31 

Баялиев, Р.Ж. 
Мектепке дейінгі жастағы балалар, бастауыш, орта, 

жоғары сыныптарда және әртүрлі мектептерде дене 

тәрбиесі сабағын жүргізу әдістемесі : Оқу құралы / Р. Ж. 

Баялиев; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік 

ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 132 б. : кесте. - 

Библиогр.: б. 128-130 (52 атау). - 665т.00т. 

Сабаққа арналған дене жаттығуларын іріктеп алу мектеп 

бағдарламасы негізінде жасалған жұмыс жоспарымен 

анықталады. 

7. 
101.8 

Б-39 

Бекежан, Өмірбек Қадырханұлы. 
Техника феномені: әлеуметтік-философиялық талдау / 

Бекежан, Өмірбек Қадырханұлы . - Атырау , 2016. - 232б. - 

Библиогр.:б. 319-328. - ISBN 978-601-262-217-1 : 232б. 

Монографияда техника феноменінің генезисі, жаһандану 

дәуіріндегі әлеуметтік-философиялық ерекшеліктері мен 

проблемалары әр түрлі бағытта талданған. 

8. 
94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 
Шығармалары = Сочинения. Т.3 : Мақала 

корреспонденция азанама жеделхаттар петиция сөздер 

ғылыми монография щербина экспедициясының 

материалдары Қарқаралы оязы 1903-1905 (Омбы-Семей-

С,-Петербор-Воронеж-Томскі) / Бөкейхан, Әлихан; 

Құраст.: Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). - Астана : Сарыарқа, 

2017. - 616б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-277-213-5. - ISBN 978-601-277-216-6 : 2946т.43т. 

Бұл томда 1903-1905 жылдары " Степной край"(Омбы), 

"Семипалатинский листок"(Семей), "Сын отечества" (С,-

Петербор) газеттеріде жарияланған мақалалар, 

корресспонденциялар, азанама (некролог), жеделхаттар, 

"Қарақаралы петециясы", сөйлеген сөздері, ғылыми очеркі 



мен монографиялары (қой және ірі қара мал 

шаруашылықтары), "Щербина 

экспедициясының"материалдарының VI томы (Семей 

облысы Павлодар оязы) қамтылды. 

9. 
792 

Б-78 

Бөпежанова, Әлия Қахарманқызы. 
Атырау облыстық драма театры: жетпіс жеті жыл биігінен 

/ Бөпежанова, Әлия Қахарманқызы. - Астана : Бейбарыс, 

2016. - 176 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-805640-6 : 176т.00т. 

Бұл кітап- республикадағы байырғы өнер ордаларының 

бірі Атырау облыстық М. Өтемісов атындағы драма 

театрының жетпіс жеті жыл ішіндегі шығармашылық 

тарихы туралы алғашқы толымды үлкен еңбек. 

10. 
343 

Г-13 

Газаев, А.И. 
Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтары : 

Оқу-көрнекі құралы /сызба альбом/ / А. И. Газаев, М. М. 

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

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 102 

б. : сызба, кесте. - Библиогр.: б. 101 (11 атау). - ISBN 978-

9965-37-313-8 : 510т.00т. 

Осы оқу-көрнекі құрал "Сыбайлас жемқорлық қылмыстық 

құқық бұзушылықтары" курсының оқу бағдарламасы 

сәйкес дайындалған. 

11. 
821.512.122 

Д-22 

Дәулетбаева, Әлия. 
Жан дауыс : Өлеңдер / Дәулетбаева, Әлия. - Алматы : 

Айғаным, 2017. - 190 б. - ISBN 978-601-03-0449-9 : 

707т.15т. 

Жас ақын Әлия Дәулетбаеваның "Жан дауыс" кітабына 

жүрек жарды өлеңдерімен қатар "Орбұлақ", "Ай астында 

бір көл бар" дастандары енген. 

12. 
57 

Д-87 

Дүйсен, Сейітқали Жахияұлы. 
Кәрім Мыңбаев / Дүйсен, Сейітқали Жахияұлы , Қалиев, 

Жабай Нұрмақұлы . - Астана, 2016. - 238 б. : сурет. - (Ұлы 

дала тұлғалары ). - Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналады . - 

Библиогр.:б.214-228. - ISBN 978-601-280-787-5 : 238т.00т. 

Ұсынылып отырған ғылыми-көпшілік басылымда қазақ 

халқының көрнекті ғылыми,қоғам және мемлекет 

қайраткері Кәрім Мыңбаевтың өмірі мен қоғамдық-саяси 

қызметі дерктер негізінде жан-жақты сөз болады. 

13. 
654 

Е-66 
Ержанова, М.Е. 
Телекоммуникация жүйелерінің электр қорегі : Оқу 



құралы / М. Е. Ержанова; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. 

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

2016. - 95 б. : сурет. - Библиогр.: б. 94 (6 атау). - ISBN 978-

99-65-37-282-7 : 480т.00т. 

Бұл оқу құралында телекоммуникация компанияларының 

электр қорегін ұйымдастыру және оларды резервтеу 

келтірілген. 

14. 
94 

Е-77 

Ерімбетова, Құндызай Мырзашқызы. 
Қалдырған ізі мәңгілік. Қазақтың тарих ғылымы. 

Академик Анна Панкратова (ХХ ғасырдың бірінші 

жартысы) : Монография. Т.1 / Ерімбетова, Құндызай 

Мырзашқызы. - Астана : БиКА БП кешені , 2016. - 364 б. : 

сурет. - (Ұлы дала тұлғалары). - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-280-783-7 : 364т.00т. 

Қолдарыңыздағы бірінші кітапта Қазақтың тарих 

ғылымының қалыптасуына үлес қосқан зиялылар еңбегі 

жөнінде, соғысқа дейінгі Қазақстандағы ғылыми 

мекемелердің құрылуы, Анна Панкратованың өмірі мен 

шыңдалу жолы, ғылымдағы кеңестік идеологияның 

орнығуы мен салдары тарихи дәуір аясында баяндалады. 

15. 
94 

Е-77 

Ерімбетова, Құндызай Мырзашқызы. 
Қалдырған ізі мәңгілік. Қазақтың тарих ғылымы. 

Академик Анна Панкратова (ХХ ғасырдың бірінші 

жартысы) : Монография. Т.2 / Ерімбетова, Құндызай 

Мырзашқызы. - Астана : БиКА БП кешені , 2016. - 304 б. : 

сурет. - (Ұлы дала тұлғалары). - Сыйға алынды. - ISBN 978 

601-280-783-7 : 304т.00т. 

Қолдарыңыздағы екінші кітапта КСРО тарих 

ғылымындағы бетбұрысты кезең кеңестік тарихнаманың 

орнығуы тұсындағы ғалымдардың жәй-күйі, "Қазақ КСР 

тарихына" қатысты пікірталастар, Анна Панкратованың 

қызметінен алынуы жөнінде баяндалады. 

16. 
821.512.122 

Ә-14 

Әбдіразақов, Бекен. 
Шығармалары : 5 томдық. Т.1 / Әбдіразақов, Бекен. - 

Алматы : Хантәңірі , 2017. - 380 б. - ISBN 978-601-03-0454-

3 : 1178т.58т. 

Қазақтың белгілі ақыны Бекен Әбдіразақовтың бұл 

жинағына автордың кезінде қалың оқырман қауым мен 

әдебиет сыншылары жылы қабылдаған "Тұңғыш кітап", 

"Махаббат мекені", "Ғашық жан", "Өмір мен көңіл" атты 

кітаптарындағы өлең-жырлары, балладалары, толғау-

дастандары, поэмалары еніп отыр. 

17. 94 Әбдіраман, Өтеген. 



Ә-14 Әбдіғапар Жанбосынұлы-1916 жылғы Торғайда басталған 

Ұлт-азаттық көтерілістің көсемі, елі сайлаған ханы / 

Әбдіраман, Өтеген. - Алматы, 2016. - сурет. - 1916 жылғы 

Ұлт-азаттық көтерілістің 100. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай. -Сыйга 

алынды . - 72т.00т. 

Шағын кітапшада 1916 жылы Торғай даласындағы Ұлт-

азаттық көтерілістің көсемі, елі сайлаған хан Әбдіғапар 

Жанбосыновтың, көтерілістің бас батыры Амангельді 

Имановқа қатысты Өзбекстан және Қазақстан 

Республикалары кітапханаларының "сирек кездесетін 

қорлар" бөлімінде ұзақ жылдардан бері сарғайып жатқан 

тың деректер тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі оқырмандары 

назарына ұсынылып отыр. 

18. 
929 

Ә-15 

Әбенайұлы, Тілеуберді. 
Шыңғысхан тарихы-қазақ тарихы (шыңғысханнның тегі-

түрік, діні-ислам, атамекені-қазақ даласы) / Әбенайұлы, 

Тілеуберді. - Алматы : Айғаным, 2016. - 344 б. - Еліміздің 

тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Алматы қаласының 1000 

жылдығы, ҚР ҰҒА-ның 70 жылдығы сынды ұлы 

мерейтойларға арналады.- Сыйға алынды . - ISBN 978-601-

03-0414-2 : 344т.00т. 

Бұл монографиялық еңбекте тарихи құжаттарға, сенімді 

деректерге сүйену арқылы дәлелді, дәйекті түрде 

жазылған. Шыңғысхан әулетінің қысқаша шежіресін 

тарата отырып, осы ұлы әулеттің адамзат өркениетіне, қала 

мәдениетіне қосқан теңдесіз үлестерін дәлелдеп көрсетеді. 

19. 
94 

Ә-18 

Әбсадықов, Алмасбек. 
Қазақ хандығы және тарихи аңыздар : Зерттеу мақалалар / 

Әбсадықов, Алмасбек . - Алматы : Айғаным, 2017. - 342 б. 

: кесте. - Библиогр.: б. 323-340 (290 атау). - ISBN 978-601-

03-0448-2 : 1272т.86т. 

XV-XIX ғасырлар белесі-қазақ халқының жеке ұлт болып 

қалыптасып, тәуелсіз Қазақ хандығы мемлекетін құрған 

дәуірі. Тарихшы-ғалым Алмасбек Әбсадықовтың "Қазақ 

хандығы және тарихи аңыздар" атты зерттеу кітабына осы 

кезеңдегі тарихи оқиғалар мен ел билеген жандардың, 

билердің қазақ жерінің біртұтастығын сақтаудағы өлшеусіз 

қызметінің, батырлырдың ерен ерліктерінің тарихи жыр-

аңыздырда қалай көрініс тапқаны өзек болған. 

20. 
821.512.122 

Ә-47 

Әкімқұлов, Еркінбай. 
Немере / Әкімқұлов, Еркінбай. - Алматы : Қаламгер, 2017. 

- 285 б. - ISBN 978-601-03-0450-5 : 1060т.72т. 

Жазушы Еркінбай Әкімқұловтың "Немере" атты жинағына 



кезінде оқырман қауымының жылы ықыласына ие болған 

бір топ хикаяттары мен әңгімелері еніп отыр. 

21. 
012 

Б-38 

Әлия Сәрсенқызы Бейсенова: Қазақстан 

ғалымдарының биобиблиографиясы = Алия Сарсеновна 

Бейсенова / Құраст.: Г.Ө.Жандосова, Д.Т.Алиасқаров, 

Б.М.Үсенов және т.б.; ҚР БҒМ, Абай атынд. ҚазҰПУ. - 

Алматы, 2017. - 212 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7254-12-4 : 212т.00т. 

Кітапқа ғалымның өмірі мен қызметі,ғылыми еңбектерін 

сипаттайтын мәліметтер және ғалым туралы әдебиеттер 

енгізілген. География және экология ғылыми-әдістемелік 

орталығының жетекшісі, г.ғ.д. профессор Әлия 

Сәрсенқызы Бейсенованың 85 жылдығына арналып отыр. 

22. 
821.512.122 

Ә-61 

Әнесұлы, Жұмат. 
Ғазелдерім мен әзілдерім / Әнесұлы, Жұмат. - Алматы : 

Үш Қиян, 2016. - 112 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7000-00-4 : 112т.00т. 

Жұмат Әнесұлының өлеңдері бұрын баспадан шыққан 

"Ұлтына ғұмырын арнаған ұлы тұлға", "...Сырлы мұң" 

атты кітаптардан оқырмандарға таныс. Ең бастысы 

автордың өлең жырдағы өзіндік стильі, философиясы 

назар аударуға тұрады. 

23. 
821.512.122 

Ә-61 

Әнесұлы, Жұмат. 
Күлдір-дүлдір және сырлы мұң : Әзіл-қалжыңдар, 

мысалдар, ғазелдер / Әнесұлы, Жұмат. - Алматы : Үш 

Қиян, 2016. - 96 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7194-

29-1 : 96т.00т. 

Жұмат Әнесұлы бұған дейін де әзіл қалжыңға арналған екі 

кітабы баспадан шыққан. "Күлдір-дүлдүр" және "Сырлы 

мұң" атты бұл кітабына автордың жаңа әзіл-қалжыңдары, 

мысалдары енген. 

24. 
821.512.122 

Ә-72 

Әріп, Ғалым. 
Алматы ғазалдары : Өлеңдер / Әріп, Ғалым. - Алматы : 

"Келешек", 2017. - 344 б. - ISBN 978-601-03-0452-9 : 

1272т.86т. 

Қаламгердің бұл кітабына әр жылдары жарық көрген туған 

жер, курстас достары, дәріс берген ұстаздары, жастық 

шағы өткен Алматы қаласы туралы өлеңдері енді. 

25. 
821.512.122 

Ж-19 

Жайлауов, Өкім. 
Өлеңмен өткен өмірім : Өлеңдер / Жайлауов, Өкім. - 

Алматы : "Хантәңірі", 2017. - 342 б. - ISBN 978-601-03-

0225-9 : 1272т.86т. 



Белгілі ақын Өкім Жайлауовтың есімі жұртшылыққа 

жақсы таныс. Әр қаламгердің өзіндік шығармашылық 

өрнегі, шебершілік ерекшелігі десек, Ө.Жайлауов 

жырларын оқып отырып көп нәрсеге көз жеткізе аламыз. 

26. 
821.512.122 

Ж-21 

Жақыпбек, Есенқұл. 
Өмір өтті... Таңдамалы / Жақыпбек, Есенқұл. - Алматы : 

"Хантәңірі", 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-03-0209-9 : 

1414т.29т. 

СүйінбБұл жинаққа Жетісудан шыққан айтулы айтыс 

ақыны, жыр алыптары ай мен Жамбылдың ізбасары қазақ 

өнерінің көгінде аққан жұлдыздай жарқырап өте шыққан 

дара дарын иесі ақын Есенқұл Жақыпбектің өлең-жырлары 

еніп отыр. 

27. 
811.512.122`36 

Ж-28 

Жаңабекова, Айман Әбділдақызы. 
Қазақ тіліндегі функционалды қосымшалар : Монография / 

Жаңабекова, Айман Әбділдақызы ; А. Байтұрсынұлы 

атынд. тіл білімі ин-ты. - Алматы : Елтаным, 2016. - 112 б. 

- Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 104-106 (50 атау). - ISBN 

978-601-7849-15-3 : 112т.00т. 

Еңбекте әлі күнге дейін бір шешімін таппай келе жатқан 

функционалды қосымшалардың сөзжасамдық және 

формажасамдық қызметі туралы туркологиядағы, қазақ тіл 

біліміндегі теориялық, мәселелер, ғылыми тұжырымдар 

сарапқа салынып, ғылыми бағыттар топтастырылып 

сипатталған. 

28. 
811.512.122`1 

Ж-80 

Жұбанов, А.Қ. 
Корпустық лингвистика : Оқу құралы / А. Қ. Жұбанов, А. 

Ә. Жаңабекова; Жауапты ред. М.Малбақов; ҚР БҒМ ҒК 

А.Байтұрсынұлы атынд. тіл білімі ин-ты. - Алматы : Қазақ 

тілі , 2017. - 336 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 

310-317 (98 атау). - ISBN 978-601-7293-43-7 : 336т.00т. 

Оқырман назарына ұсынылып отырған оқу құралы 

корпустық лингвистиканың негізі ұғымдарымен 

таныстыра отырып, корпустық технологиялардың 

негіздерін меңгеруге, корпустармен жұмыс істеу дағдысын 

қалыптастыруға және корпустық лингвистика пәнінің 

ақпараттық технологиялар қатарынан алатын орнын 

айқындауға мүмкіндік тудырады. 

29. 
821.512.122.09 

Ж-81 

Жұмабайұлы, Байахмет. 
Өшпес есімдер : Эссе мен мақалалар. 1-кітап / 

Жұмабайұлы, Байахмет . - Алматы : Абзал-Ай , 2017. - 356 

б. : порт. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7172-68-5 : 

356т.00т. 



Ерлік пен қаһармандық туралы баяндайтын бұл кітапқа 

Алтай өңірін мекен еткен кешегі дәуірдегі тарихи 

тұлғалардың өмірлік жолдары арқау етілген. 

30. 
94 

Ж-81 

Жұмабайұлы, Байахмет. 
Рухы асқақ ер Зуқа / Жұмабайұлы, Байахмет . - Алматы : 

Абзал-Ай , 2016. - 120 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7172-63-3 : 120т.00т. 

Кітапта 1867 жылы Қазақстанның Жайсан өңірінде 

дүниеге келіп, 1927 жылы Қытайдағы Алтайдың 

Көктоғайына қарасты "Белқұдық" деген жерінде, сол 

кездегі Манжурия өкіметі содырлары қолынан жазықсыз 

жапа шегіп атылған, Алтайдың "Қаракөпірінде айға жуық 

басы ілініп тұрған Зуқа Сәбитұлыңың халқына сіңірген 

қызметі көрініс тапқан". 

31. 
821.512.122 

Ж-81 

Жұмағалиев, Мұхамедия. 
Бақыты үшін басқаның : Өлеңдер мен балладалар / 

Жұмағалиев, Мұхамедия . - Алматы : ИИЦ Азия Арна , 

2017. - 288 б. - ISBN 978-601-80125-2-5 : 1188т.00т. 

Бұл кітапқа белгілі ақын Мұхамедия Жұмағалиевтің әр 

жылдары және соңғы кезде жазған өлең, балладаларының 

ең таңдаулылары енді. 

32. 
34 

З-22 

Заң және қоғамдық ғылымдардың өзекті 
проблемалары = Актуальные проблемы юридических и 

общественных наук : Курсанттардың халықаралық 

ғылыми-теориялық конф. материалдары / Жауапты ред. 

Д.Т. Кенжетаев; ҚР Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек 

Бейсенов атынд. Қарағанды акад. . - Қарағанды, 2016. - 464 

б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017881-02-3 : 

2305т.00т. 

Басылым "Заң және қоғамдық ғылымдардың өзекті 

проблемалары" атты курсанттардың халықаралық ғылыми-

теориялық конференциясының материалдарынан тұрады. 

33. 
94 

З-85 

Зуқа батыр : Аңыздық деректер, дастандар, мақалалар, 

арнаулар, эсселер, жоқтаулар мен көрістер / Құраст. 

Байахмет Жұмабайұлы. - Алматы : Абзал-Ай , 2016. - 240 

б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-6017172-65-7 : 240т.00т. 

Кітапта 1866 жылы Қазақстанның Зайсан өңірінде дүниеге 

келіп, 1927 жылы Қытайдағы Алтай жерінде сол кездегі 

үстемшіл өкімет жазалаушыларының қолынан жазықсыз 

мерт болған батыр Зуқа Сәбитұлының халқына сіңірген 

еңбегі жан-жақты баяндалған. 



34. 
004 

К-14 

Кайранов, М.Ж. 
Жасанды интеллект жүйелері : Оқу құралы / М. Ж. 

Кайранов; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік 

ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 124 б. : сурет, 

кесте, сызба. - Библиогр.: б. 122-123 (27 атау). - ISBN 978-

99-65-37-256-8 : 620т.00т. 

Ұсынылған оқу құралында жасанды интеллект жүйелері 

туралы негізгі мәліметтер берілген: білімді ұсыну 

модельдері, әдістері және білімді тауып алу құралдары, 

сараптау жүйелерінің топтастыруы, сәулетті жасау 

кезеңдері, тіршілік циклі, өндірісте қолдану мысалы, 

жасанды нейрон желілерінің модельдері, интеллектуалды 

буданды жүйелердің сәулеті, сонымен бірге қолданбалы 

мәселелерді шешу әдістері қысқаша суреттеледі. 

35. 
001 

Қ-18 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналған "Тәуелсіздік құндылықтары: 

өткенге тағзым, болашаққа аманат" тақырыбында 

өткен жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-

гуманитарлық және экономика ғылымдары бойынша 

студенттердің XVIII ғылыми-практикалық 
конференциясының материалдары = Материалы XVIII 

студенческой научно-практической конференции по 

естественных, техническим, социально- гуманитарным и 

экономическим наукам, посвященной 25-летию 

Независимости РК на тему "Ценности Независимости: для 

прошлого-почет, для будущего-наказ" / Ред. алқа. 

М.Н.Сарыбеков; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 273 

б. : сызба, кесте. - ISBN 978-9965-37-366-4 : 1365т.00т. 

Жинаққа Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналған "Тәуелсіздік құндылықтары: өткенге 

тағзым, болашаққа аманат" тақырыбында өткен 

жаратылыстану, техникалық әлеуметтік-гуманитарлық 

және экономика ғылымдары бойынша студенттердің XVIII 

ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалары 

енгізіліп отыр. 

36. 
821.512.122 

Қ-25 

Қалдыбай, Мамытбек. 
"Мен-халқымның Бауыржанымын!..." : Әңгімелер / 

Қалдыбай, Мамытбек. - Алматы : "Келешек", 2017. - 456 б. 

- ISBN 978-601-03-0454-3 : 1697т.15т. 

Кітапқа енген туындылар тың, тілі көркем, оқиғасы қою, 

талғампаз оқырман жан дүниесін баурап аларлықтай 

тәрбиелік, танымдық мәні терең. 

37. 81 Қожанұлы, Манасбай. 



Қ-56 Мәлім және беймәлім жүз отыз сөз (Қазақстанның батыс 

өңірі этнонимдері мен генонимдері негізінде) : Көмекші 

оқу құралы (анықтамалық-сөздік) / Қожанұлы, Манасбай. - 

Алматы : Қазақ тілі , 2016. - 272 б. : кесте. - Сыйға алынды. 

- Библиогр.:б. 266-269 (114 атау). - ISBN 979-601-291-315-6 

: 272т.00т. 

Көмекші оқу құралында Қазақстанның батыс өңірінде 

қоныс тепкен және мекендеп келе жатқан кейбір ру-тайпа 

атауларын тарихи-тілдік және шежіре деректері негізінде 

алғашқы білімде Атырау, Маңқыстау облыстары 

аумағында этнонимдері мен генонимдеріне байланысты 

қойылған жүз отыздан астам сөздің мән-мағынасына, 

шығу төркініне туыстас түркі және басқа тілдерімен 

салыстыра отырып түсіндіруге талпыныс жасалса, келесі 

бөлімінде өңірде ертеде өмір сүрген және мекендеп келе 

жатқан ру-тайпа атауларының салыстырмалы 

анықтамалық-сөздік тізбесі беріледі. 

38. 
677 

М-31 

Маханбеталиева, К.Т. 
Жаңа текстильді материалдар : Оқу құралы / К. Т. 

Маханбеталиева, М. Ш. Шардарбек; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз 

университеті , 2016. - 139 б. : сурет, кесте. - Библиогр.: б. 

137-138 (31 атау). - ISBN 978-9965-37-239-1 : 690т.00т. 

Оқу құралында текстиль және жеңіл өнеркәсібі дамуының 

проблемалары мен жағдайлары, әртүрлі салаларда 

қолданылатын жаңа текстиль материалдарының түрлері 

құрылымы, қасиеттері туралы мәліметтер келтірілген. 

39. 
821.512.122 

М-84 

Мұратбеков, Сайын. 
Таңдамалы / Мұратбеков, Сайын. - Алматы : Айғаным, 

2017. - 1115 б. : сурет. - (Әдебиет әлемі). - ISBN 978-601-

03-0450-5 : 6364т.29т. 

Белгілі жазушы Сайын Мұратбековтің бұл таңдамалы 

шығармасына кезінде оқырманы жыл қабылданған "Менің 

қарындасым", "Райгүл", "Бекеннің құбылысы", 

"Кементоғай", "Күзгі бұралаң жол", "Басында үш 

қараның", "Отау үй" секілді әңгімелері, "Жабайы алма" 

хикаяты еніп отыр. 

40. 
784 

М-85 

Мұсабекұлы, Нұрбай. 
Жүрек саған асығады / Мұсабекұлы, Нұрбай. - Алматы : 

Өнер, 2017. - 312 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7782-54-2 : 312т.00т. 

Нұрбай Мұсабайұлының осы "Жүрек саған асығады" 

әндерімен өлеңдеріне арналған алдындағы "Көңіл көктемі" 

(2007 ж.), "Азиада" (2010 ж.) және "Жыр тасқан" (2013 ж.) 



кітаптарындағыдай, автордың жүрек сезімінен тулап 

шыққан халқына, Отанына, жер мен әлемнің, күн мен 

судың, жалпы табиғаттың қалт жібермес сәттерін, әсерлі 

жеткізіп, махаббат иірімдерімен теңіз толқынындай сазды 

әуенмен қабыстырып, ұсынып отыр. 

41. 
94 

О-58 

Омарбеков, Талас. 
Қазақ мемлекеті: қағанаттар, ұлыстар мен хандықтар 

баяны / Омарбеков, Талас. - Алматы : Хантәңірі , 2017. - 

342 б. : сурет. - Библиогр.: б. 329-340 (182 атау). - ISBN 

978-601-03-0459-8 : 1272т.86т. 

Қазақтың белгілі тарихшысы, ғалым талас Омарбековтің 

бұл жинағына қазақ халқы мемлекеттігінің негізі болып 

табылатын-ежелгі түркі қағанаттарының тарихы жөніндегі 

зерттеу еңбектері еніп отыр. 

42. 
070 

О-58 

Омарұлы, Бауыржан. 
Төртінші билік : Эсселер мен портреттік мақалалар / 

Омарұлы, Бауыржан. - Алматы : Arna-b, 2016. - 336 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7846-10-7 : 336т.00т. 

Бұл кітапқа бұқаралық ақпарат құралдарында айрықша 

қолтаңба қалдырған, ел-жұртқа кең танымал кәсіпқой 

журналистер туралы эсселер мен портреттік мақалалар 

топтастырылған. 

43. 
821.512.122.09 

О-67 

Орда, Гүлжаһан. 
Сөз құдіреті : Зерттеулер мен мақалалар / Орда, Гүлжаһан. 

- Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7505-22-6 : 384т.00т. 

Кітапқа автордың соңғы жылдары жазған зерттеулері мен 

мақалалары топтастырылған. 

44. 
821.512.122 

П-90 

Пұшатайұлы, Мұрат. 
Ел көшкенде : Өлеңдер жинағы / Пұшатайұлы, Мұрат; 

Құраст. Б. Уатқан. - Алматы : Атажұрт, 2016. - 192 б. - 

(Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы). - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7833-02-2 : 192т.00т. 

Мұрат Пұшатайұлы өлеңдерінің әр жолында салмақты ой, 

мұңды әуен бұғып жататын, жыр шумақтарында сөзге 

сөздің жарығы түсіп сәулеленіп тұратын талантты 

ақындарымыздың бірі еді. 

45. 
016 

И-83 

Саида Ахметқызы Исамәдиева : Биобиблиографиялық 

көрсеткіш / Құраст. Н.К. Курбатова; С Торайғыров 

атындағы ПМУ. Акад. С.Бейсембаев атындағы ғылыми 

кітапхана . - Павлодар : КЕРЕКУ, 2016. - 56 б. : сурет. - 

("ПМУ ғылымдары"). - Сыйға алынды. - 56т.00т. 



Ұсынылып отырған көрсеткіш-"ПМУ ғылымдары" 

сериясының жалғасы болып табылады. Көрсеткіштің 

мақсаты -кітапхана оқырмандарын университет 

ғылымдарының ғылыми еңбектерімен таныстыру. 

46. 
821.512.122.09 

С-22 

Сарбалаұлы, Бақыт. 
Бесік жыры-басты жыр / Сарбалаұлы, Бақыт. - Алматы : 

Айғаным, 2017. - 380 б. - ISBN 978-601-03-0447-5 : 

1414т.29т. 

Сыншының бұл кітабы қазіргі қазақ әдебиетінің көкейкесті 

маңызды мәселелерін қозғайды. Әдебиеттегі сүреңсіздікке, 

теңгермешілікке қарсы күрес аша отырып, жас, орта буын 

өкілдерімен қатар беделді қаламгерлерімізбен де батыл 

полемикаға барады.Соңғы кезде жазылған прозалық, 

поэзиялық, сондай-ақ сыни еңбектерді бүгінгі кезеңнің 

рухына сәйкес әрі жан-жақты таразылайды. 

47. 
677 

С-22 

Сарыбаева, Э.Е. 
Ширатылған иірімжіп өндірісінің технологиясы : Оқу 

құралы / Э. Е. Сарыбаева, С. Н. Мухамеджанова; ҚР БҒМ, 

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

университеті , 2016. - 227 б. : сурет, кесте. - Библиогр.: б. 

224-225 (20 атау). - ISBN 978-99-65-20-864-5 : 1135т.00т. 

Ширатылған жіптер ассортименті, құрылымы және 

қасиеттері, ширатуға арналған құрал-жабдықтар, ширату 

тәсілдері, фасонды және тігін жіптерінің өндірісі 

қарастырылған. 

48. 
012 

С-22 

Саятов Марат Хұсайынұлы = Саятов Марат Хусаинович 

: Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.: С.Е.Асанова; 

ҚР БҒМ ҒК, "Микробиология және вирусология ин-ты" 

РМК, "Ғылым Ордасы" РМК Ғылыми кітапханасы. - 

Алматы, 2017. - 144 б. - (Қазақстан ғылымдарының 

биобиблиографиясы ). - ISBN 978-601-7815-28-8 : 800т.00т. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы 

сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш 

белгілі ғалым-вирусолог, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының академигі, биология 

ғылымдарының докторы, профессор Марат Хұсайынұлы 

Саятовқа арналған. 

49. 
504 

С-31 

Сейітқазиев, Ә.С. 
Қоршаған табиғи ортадағы жүйелік талдау : Оқу-

әдістемелік құрал / Ә. С. Сейітқазиев; ҚР БҒМ, 

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

университеті , 2016. - 119 б. : кесте. - Библиогр.: б. 117-118 

(24 атау). - ISBN 978-9965-37-364-0 : 595т.00т. 



Тәжірибелік жұмыс орындауға арналған кітап. 

50. 
821.512.122 

С-28 

Сәрсек, Жарас. 
"Жан-арымның жарығы" / Сәрсек, Жарас. - Алматы : 

Айғаным, 2017. - 342 б. - ISBN 978-601-03-0446-8 : 

1272т.86т. 

Ақын Жарас Сәрсектің "Жан-арымның жарығы" атты 

жинағына әр жылдары жарық көрген өлеңдері, сұхбаттары 

еніп отыр. 

51. 
821.512.122 

С-28 

Сәттібайұлы, Көсемәлі. 
"Шамаң келсе, шындықты айт..." : Эсселер, сұхбаттар / 

Сәттібайұлы, Көсемәлі. - Алматы : Қаламгер, 2017. - 387 б. 

: сурет. - ISBN 978-601-03-0453-6 : 1060т.72т. 

Белгілі қоғам қайраткері, Халық жазушысы, Мемлекеттік 

сыйлықтың иегері Шерхан Мұртазаны өзіне ұстаз 

санамайтын ақын, жазушы, журналист кемде-кем. 

Солардың бірі-талантты жазушы,қаламы қарымды 

журналист Көсемәлі Сәттібайұлы. Әлем әдебиетінің 

алыптарымен болған әңгімелерден,естеліктерден және 

эсселерден Шерағаңның бейнесін көріп,болмысын 

танисыз. 

52. 
821.512.122 

Т-12 

Табылды, Әдібай. 
Айналайын, балалар : 13 томдық. Т.4 / Табылды, Әдібай. - 

Алматы : ИИЦ Азия Арна , 2017. - 344 б. - ISBN 978-601-

80125-4-9. - ISBN 978-601-7299-26-2 : 1188т.00т. 

Ақын, жазушы, педагог-ғалым Әдібай Табылды қазақ 

балалар әдебиетінің керегесін кеңейтіп, шаңырағын 

биіктетіп, уықтарын түгелдеп шығарған 41 кітабына 

ертегілер, пьесалар, скетчтер, интермедиялық, 

қойылымдар, әңгімелер, жаңылтпаштар, жұмбақтар, 

мазақтамалар, тақпақтар, түрлі айтыстар ендірді. 

53. 
821.512.122 

Т-12 

Табылды, Әдібай. 
Мектеп сахнасы : 13 томдық. Пьесалар. Т.3 / Табылды, 

Әдібай. - Алматы : ИИЦ Азия Арна , 2017. - 384 б. - ISBN 

978-601-80125-3-2. - ISBN 978-601-7299-26-2 : 1320т.00т. 

Скетчтер атты тарауда "Қыздың жұмысы", "Кербақбай мен 

Кердеңбай" сияқты сатиралық-юморлық шығармалар 

енген. 

54. 
130 

Т-14 

Тайжан, Алтай. 
Парыз бен пайым / Тайжан, Алтай. - Алматы : "Хантәңірі", 

2017. - 380 б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

03-0456-7 : 1414т.29т. 

Кітапта қазіргі заман тұрғысынан жаһандану тұсындағы 



Тәуелсіз елдің рухани-мәдени құндылықтары, тәрбиесі мен 

білімі, ұлттық болмысы мен тарихи санасы, ұлттық 

танымы мен тағылымы, дүниетанымы сөз болады. 

55. 
821.512.122.09 

Т-85 

Тұлғалар тұғыры / Құраст. Бақыт Байтөле. - Алматы : 

"Mep-Press", 2017. - 285 б. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-03-0447-5 : 1060т.72т. 

Кітапта әйгілі Қордай асуының күңгей-теріскейінде өніп-

өсіп жатқан ұрпақтардың ұраны болған, Жетісу мен Шу 

бойындағы Алашқа даңқы жайылған тарихи төрт тұлға 

жайлы атақты жыраулар, белгілі қаламгерлер мен 

әдебиетші-ғалымдар әр кезеңде айтқан дастандары мен 

зерттеу мақалалары топтастырылған. 

56. 
159 

Т-86 

Тұрдалиева, Ш.Т. 
Психологиядан практикум : Оқу-әдістемелік құрал / Ш. Т. 

Тұрдалиева, С. Н. Момынова; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 121 

б. : кесте. - Библиогр.: б.120 (23 атау). - ISBN 978-9965-

890-39-0 : 605т.00т. 

Оқу-әдістемелік құралға психологиялық зерттеу әдістері 

мен психодиагностикалық зерттеуге арналған әдістемелер 

енгізілген. 

57. 
69 

Ү-83 

Үсенбаев, Болат Үсенбайұлы. 
Ғимараттар мен құрылымдарды қайта жаңғырту : Оқу 

құралы / Үсенбаев, Болат Үсенбайұлы, Иманбердиева, 

Жанар Темірхановна; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2016. - 153 

б. : сурет. - Библиогр.: б. 150 (12 атау). - ISBN 9965-37-038-

9 : 765т.00т. 

Машина және механизмдерді пайдалана отырып, өз 

ерекшеліктеріне байланысты күшейтудің, құрылыс монтаж 

жұмыстарын жүргізудің тәсілдері мен әдістерін 

студенттерге жеткізіп үйрету. 

58. 
378 

Ұ-43 

Ұлт жоспары аясында полиция қызметкерлерін іріктеу 

және даярлау жүйесін жетілдіру = Улучшение системы 

отбора и подготовки сотрудников полиции в свете плана 

нации : Профессор Құлжақаева Роза Балбатырқызын еске 

алуға арналған халықаралық ғылыми-практ. конф. 

материалдары / Жалпы ред. Д.Т. Кенжетаев; ҚР Ішкі істер 

министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атынд. Қарағанды акад. - 

Қарағанды, 2016. - 386 б. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7881-03-0 : 1920т.00т. 

Басылым "Ұлт жоспары аясында полиция қызметкерлерін 

іріктеу және даярлау жүйесін жетілдіру" профессор 



Құлжақаева, Роза Балбатырқызы еске алуға арналған 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдарынан тұрады. 

59. 
615 

Ы-12 

Ыбрайымбайқызы, Рысалды. 
Емдік табиғи өсімдіктер : Халықтық емдік рецептері / 

Ыбрайымбайқызы, Рысалды. - Алматы : Шалкөде, 2016. - 

106 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7262-32-7 : 

106т.00т. 

Кітаптың авторы Рысалды Ыбрайымбайқызы "Қазақстан 

халық емшілері қауымдастығы" РҚБ мүшесі және халық 

емшісі ретінде ширек ғасырдан аса еңбегінде адам 

денсаулығын сырқатынан емдеудегі емдік табиғи 

өсімдіктердің маңыздылығы мен ерекшеліктері жөнінде 

түсінікті және нақты талдау жасай отырып, білгенін, 

естігенін, көргенін және оқығанын іс-тәжірибесіндегі 

жетістіктерін баяндайды. 

60. 
821.512.122.092 

Ы-12 

Ыбырайым, Бекен. 
Академик Серік Қирабаев / Ыбырайым, Бекен; Ред. алқа.: 

С.Пірәлиев, К.Нәрібаев, Б.Сманов, Б.Әбдіғазиұлы; 

Жауапты ред. С.Асылбекұлы; ҚР БҒМ, Абай атынд. 

ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2017. - 80 б. - Сыйға алынды. - 

80т.00т. 

Бұл кітап соңғы жетпіс жылға жуық уақыт бойы 

әдебиетіміздің тағдыры туралы үнемі толғанып, үзбей 

қалам тартып келе жатқан көрнекті әдебиеттанушы ғалым, 

белгілі сыншы Серік Смайылұлы Қирабаев-бүгінде ғылым 

әлеміндегі беделді тұлға. 

 


