
 

1. 
004 

А-14 

Абдувалова, А.Д. 

C++Builder ортасында бағдарламалау негізі : Оқу құралы / А. Д. 

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

Тараз : Тараз университеті , 2017. - 138 б. : сурет, кесте. - Библиогр.: 

б. 132 (10 атау). - ISBN 978-9965-890-58-1 : 137т.00т. 

Оқу құралында С/С++ тілдерін негізге ала отырып, С++ Builder 

ортасында бағдарламалау тәсілдерін үйретуден тәжірибелік 

мағлұматтар беріліп, әр кезеңге мысалдар қарастырылып, олардың 

программалары құрылған 

2. 
811.512.122 

А-32 

Айтбайұлы, Өмірзақ. 

Тілтірек : Ой-толғамдар, мақалалар / Айтбайұлы, Өмірзақ. - Алматы : 

Дәстүр, 2017. - 384 б. - ISBN 978-601-7505-48-6 : 1414т.29т. 

Академик Өмірзақ Айтбайұлының бұл кітабы да бар өмірін қасиетті 

ана тіліміздің тағдырына арналған жан тебіренісі. Ол мәдениет, қоғам 

қайраткерлері туралы сөз қозғаса да, білім, ғылым, өнер туралы 

толғанса да немесе автор туралы замандастары сөйлесе де қасиетті 

ана тіліміздің тағдыры тілге тиек етеді. 

3. 
519 

А-32 

Айтказина, А.М. 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикадан есептер 

шығару практикумы : Оқу-әдістемелік құрал / А. М. Айтказина; ҚР 

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

университеті , 2017. - 78 б. : кесте. - Библиогр.: б. 77 (16 атау). - ISBN 

978-9965-890-53-6 : 79т.00т. 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика пәнінен 

есептер шығару практикумы оқу-әдістемелік құралында үлгілі 

есептерді шығаруға қолданылатын негізгі формулалар келтірілген 

және әр тақырыптың есептерін шығару үлгілері мен жолдары 

қарапайым түрде көрсетілген. 

4. 
821.512.122 

А-38 

Ақылай, Сәнді Күреңбайқызы. 

Өлең-ғұмыр : Өлеңдер, поэмалар, аудармалар / Ақылай, Сәнді 

Күреңбайқызы. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-7505-

51-6 : 1060т.72т. 

Ақын Сәнді Ақылайдың "Өлең - ғұмыры" жыр әлеміндегі екінші 

кітабы. Алғашқы жинағы 2003 жылы "Рух патшалығына саяхат" 

деген атпен жарық көрген. 

5. 
821.512.122 

А-45 

Алпамысқызы, Нәзікен. 

Ғұмырдың кемел шағы бар : Өлеңдер / Алпамысқызы, Нәзікен. - 

Алматы : Дәстүр, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-7505-54-7 : 1060т.72т. 

Бұл белгілі ақын Нәзікен Алпамысқызының мемлекеттік 

тапсырыспен шығарып отырған алғашқы жыр жинағы. 

6. 
821.512.122 

А-46 

Алтын тобылғы : Таңдамалы шығармалар. - Алматы : Раритет, 2017. 

- 472 б. - ISBN 978-601-250-299-2 : 2405т.52т. 

Осы жинаққа жыл сайын өткізілетін "Алтын тобылғы" жүлдесіне 

қатысқан еліміздің жас қаламгерлерінің ең үздік шығармалары 

енгізілді. 



7. 
821.512.122 

А-87 

Асабаев, Зәкір. 

Замана тынысы : Очерк, эссе, көсемсөз, естеліктер / Асабаев, Зәкір. - 

Алматы : Дәстүр, 2017. - 384 б. - ISBN 978-601-7505-49-3 : 1414т.29т. 

Кітапта күллі бір кезең, дәуір, халықтың бастан кешкен елеулі 

оқиғалары суреттеледі. 

8. 
821.512.122.09 

А-94 

Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау : 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары / 

Жалпы редакциясын басқарған Е.Қажыбек, Ж.Сейдуманов. - Алматы 

: Елтаным, 2017. - 392б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7849-23-8 : 392т.00т. 

Жинаққа мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті ғалым, қазақ тіл 

білімінің негізін қалаушы, әдебиет зерттеуші, түркітанушы, ақын, 

публист, педагог, аудармашы А.Байтұрсынұлының өмірі мен 

шығармашылығына "Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу 

және насихаттау" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары еніп отыр. 

9. 
821.512.122 

Б-20 

Баймұқанов, Асылбек. 

Азаматтық міндетім / Баймұқанов, Асылбек . - Алматы : Ғылым , 

2016. - 88 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 88т.00т. 

Бүгінгі Дүниежүзінің 178 еліне есімі танылған ғалым қарттығына 

қарамастан қолынан қаламын тастамай, өлең дейтін өмір шерін 

бірінен соң бірін тынбай тарқатып жатыр... Қолыңыздағы "Азаматтық 

міндетім" деп аталған жыр жазбалар соның бір дәлелі. 

10. 
821.512.122 

Б-22 

Балғабаев, Сұлтанәлі. 

Алтын сағым : Үш томдық шығармалар жинағы. Т.2 : Повестер мен 

әңгімелер / Балғабаев, Сұлтанәлі. - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 400 б. : 

порт. - ISBN 978-601-7828-14-1. - ISBN 978-601-7828-64-6 : 1178т.58т. 

Көрнекті қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, "Құрмет" 

орденінің иегері, халықаралық "Алаш" әдеби және Қазақ ПЕН-клубы 

сыйлықтарының лауреаты Сұлтанәлі Балғабаев қазақ әдебиетінің 

көркем проза, драматургия және публицистика жанрларында қырық 

жылдан астам уақыттан бері өнімді еңбек етіп келеді. 

11. 
821.512.122 

Б-27 

Батыр, Дәлелбек. 

Тастандының тағдыры : Роман / Батыр, Дәлелбек. - Алматы : Ан 

Арыс, 2017. - 272 б. - ISBN 978-601-7828-60-8 : 848т.58т. 

Белгілі жазушы Дәлелбек Батырдың "Тастандылар тағдыры" атты 

романы қазіргі заманның өзекті мәселесі-тастанды бала проблемасын 

сөз етеді. 

12. 
821.512.122 

Б-38 

Бейісбай, Саясат. 

Бір жұтым ауа : Эссе, мақалалар, сұхбаттар / Бейісбай, Саясат. - 

Алматы : Баспа, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-80663-2-0 : 1060т.72т. 

"Бір жұтым ауа" белгілі қаламгер Саясат Бейісбайдың қаламынан 

туған шығармаларының жинағы. Ол өзі көрген, куә болған оқиғалар 

туралы тартымды баяндайды. 

13. 
930 

Б-38 

Бейсенбайұлы, Жарылқап. 

Ұлы Даланың ежелгі тарихының этномәдени төркіндері / 

Бейсенбайұлы, Жарылқап. - Алматы : ҚАЗақпарат, 2017. - 400б. : 



сурет. - Библиогр.:б.361-395. - ISBN 978-601-03-0468-0 : 6375т.60т. 

Кітапта Ұлы Даланың ежелгі тарихына қатысты кейінгі жылдарда 

жүргізілген этномәдени, археологиялық, генеалогиялық, 

этимологиялық және т.б. зерттеу нәтижелері салғастыра сарапталап, 

аталған алып аумақта өркен жайлы байырғы мәдениеттердің иелері, 

негізінен, осы ұлан-ғайыр кеңістікті талай мыңжылдықтар бойы 

мекен еткен тұрғылықты жұрттар екендігі дәйектеледі. 

14. 
821.512.122 

Б-39 

Бекмұратұлы, Сәрсенбек. 

Сүмбіле жұлдыз туғанда : Өлеңдер, балладалар, поэмалар / 

Бекмұратұлы, Сәрсенбек. - Алматы : Баспа, 2017. - 288 б. - ISBN 978-

601-80663-0-6 : 1060т.72т. 

Ақын Сәрсенбек Бекмұратұлының бұл жинағына тәуелсіз елімізге, 

ана тілімізге, ділімізге, ата салт-дәстүрімізге және Отанды сүюге 

арналған өлеңдері арқау болған. 

15. 
821.512.122.09 

Б-45 

Бердібай, Рахманқұл. 

Он томдық шығармалар жинағы . Т.1 : Эпос-ел қазынасы / Бердібай, 

Рахманқұл; Құраст. Дандай Ысқақұлы. - Алматы : РПБК Дәуір, 2017. 

- 320 б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-217-582-0. - ISBN 

978-601-217-581-3 : 1320т.00т. 

ҚР ҰҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, публицист жазушы, ҚР ғылымына еңбегі сіңген 

қайраткер, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері 

Рахманқұл Бердібайдың он томдық шығармалар жинағының бірінші 

томында халықтың рухани қазынасы болып табылатын эпостар мен 

қисса-жырлардағы дәстүр мен жаңашылдық проблемаларын кеңінен 

талдаған зерттеулерге кең орын беріліп, халық ауыз әдебиетінің 

эпикалық сипаты ғылыми тұрғыдан жан-жақты талданады. 

16. 
57 

Б-46 

Берсімбай Рахметқажы Іскендірұлы. Ш.99 / Ред. басқ. 

Ғ.М.Мұтанов; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2017. - 388 б. : сурет. - (Өнегелі өмір). - Сыйға алынды. 

- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-2135-6 : 388т.00т. 

Жинақта генетика саласында орасан табысқа жетіп, шетелге аты 

мәшһүр болған ғалымның өмір жолы, ғылымдағы жетістігі мұрағат 

құжаттары мен фотосуреттер, әріптес, замандастары және 

шәкірттерінің лебізі арқылы айшықталды. 

17. 
012 

Б-46 

Берсімбай Рахметқажы Іскендірұлы: библиографиялық 

көрсеткіш = Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана / 

Құраст.: Н.Ж.Өмірбекова, Б.О.Бекманов, Жауапты ред. 

Д.Қамзабекұлы; ҚР БҒМ ҚР ҰҒК, Л.Н.Гумилев атынд. Еуразия 

Ұлттық ун-ті. - Астана : Мастер ПО ЖШС, 2017. - 290 б. : порт. - 

(Қазақстан ғалымдарының библиографиясына мәліметтер). - Мәтін 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде,-Сыйға алынды. - ISBN 978-601-301-

916-1 : 290т.00т. 

Ұсынылып отырған көрсеткіш-Қазақстан ғалымдары 

библиографиялары сериясының жалғасы - Берсімбай Рахметқажы 

Іскендірұлына арналған. 

18. 
575 

Б-46 
Берсімбай, Рахметқажы Іскендірұлы. 

Генетика : Оқулық / Берсімбай, Рахметқажы Іскендірұлы; ҚР БҒМ, 



Әл-Фараби атынд, ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 394 

б. : сызба, сурет, кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 388 (24 атау). 

- ISBN 978-601-301-251-3 : 394т.00т. 

Оқулық ретінде ұсынылып отырған "Генетика" кітабында генетика 

ғылымының негізгі мәселелері қарастырылады. 

19. 
577 

Б-46 

Берсімбай, Рахметқажы Іскендірұлы. 

Молекулалық биология : Оқу құралы / Берсімбай, Рахметқажы 

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

университеті , 2016. - 286 б. : сызба, сурет, кесте. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б. 279-280 (29 атау). - ISBN 978-601-04-1933-9 : 286т.00т. 

Кітапта нуклеин қышқылдары мен белоктардың құрылымы және 

қызметі, негізгі молекулалық-генетикалық процестер: репликация, 

транскрипция, трансляция, гендердің мутациясы мен репарация 

механизмдері, гендердің экспрессиясының реттелуі қарастырылған. 

20. 
621 

Д-38 

Джунисбеков, М.Ш. 

Спутниктік және радиорелейлік беріліс жүйелері : Оқу-әдістемелік 

құрал / М. Ш. Джунисбеков, А. А. Орманбекова; ҚР БҒМ, М.Х. 

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

2017. - 57 б. : сурет, кесте. - Библиогр.: 51-52 (30 атау). - ISBN 978-

9965-37-348-0 : 54т.00т. 

Бұл оқу-әдістемелік құралда зертханалық жұмыс бөлімдері, орындалу 

тәртіптері, есеп беруге арналған талаптар, қондырғымен жұмыс жасау 

кезіндегі қауып-қатердің алдын алу шаралары жазылған. 

21. 
621 

Д-38 

Джунисбеков,М.Ш. 
Электрлік байланыстың бағытталған жүйесі : Оқу-әдістемелік құрал / 

М. Ш. Джунисбеков, С. О. Ахметова, И. Б. Шедреева; ҚР БҒМ, 

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

университеті , 2017. - 98 б. : сурет, сызба. - Библиогр.: б. 94-95 (25 

атау) . - ISBN 978-9965-890-55-0 : 97т.00т. 

Бұл анықтамалық кітапшада зертханалық жұмыс бөлімдері, орындалу 

тәртіптері, есеп беруге арналған талаптар, қондырғымен жұмыс жасау 

кезіндегі қауып-қатердің алдын алу шаралары жазылған. 

22. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит Аймұханұлы. 

Тәуелсіздік толғауы : Көсем сөз, көркем сөз / Досанов, Сәбит 

Аймұханұлы. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 384 б. : порт. - ISBN 978-601-

7505-52-3 : 1414т.29т. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

Махмуд Қашқари атындағы "Түрік әлеміне сіңірген аса зор еңбегі 

үшін" Халықаралық сыйлықтың лауреаты Сәбит Аймұханұлы 

Досановтың бұл кітабындағы шығармалар-Тәуелсіздік жылдарының 

көркем шежіресі. 

23. 
821.512.122 

Ә-14 

Әбділдәұлы, Орысбай. 

Ана сүті / Әбділдәұлы, Орысбай. - Алматы : Алатау , 2017. - 480 б. - 

ISBN 978-9965-807-78-7 : 1767т.86т. 

Қым-қиғаш тіршілікте әр-алуан тағдыр кешіп жүрген үлкенді-кішілі 

жұмыр басты пенделер көңіл-күйіндегі қуаныш пен ренішті, шаттық 

пен шарасыздықты арқау еткен шағын-шағын шығармалар шоғыры 

қалайда ой тереңіне сүңгітеді, қилы-қилы қызғылықты оқиғаларға 



ортақтастырады. 

24. 
821.512.122 

Ә-14 

Әбдішова, Жанар. 

Өмір сүрсем... кеш емес : Әңгімелер / Әбдішова, Жанар. - Алматы : 

Алаш, 2017. - 352 б. - ISBN 978-601-7338-19-0 : 1425т.60т. 

Жанар Әбдішованың "Өмір сүрсем... кеш емес" аталатын кітабына 

мерзімдік баспасөзде жарияланған, оқырманға жақсы таныс бір топ 

туындылары енген. Кейбір әңгімелерінің тақырыптары автордың 

қалауымен өзгертіліп басылды. 

25. 
373 

Ә-43 

Әке мен бала-Мұхамедхан Сейтқұлов пен Қайым Мұхамедханов-

Отан патриоттары = Отец и сын-Мухамедхан Сейткулов и Каюм 

Мухамедханов-патриоты Отечества . - Алматы, 2017. - 120 б. : сурет. - 

Мәтін қазақ,орыс тілдерінде; -Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-

4203-4 : 120т.00т. 

Оның қазақ мәдениетінің белгілі қайраткерлерін қалыптастыру 

жолындағы еңбегі ерен. 

26. 
821.512.122 

Ә-55 

Әлім, Қайсар. 

Безінген ләйлек : Хикаяттар, әңгімелер, пьеса, эсселер, сапарнама / 

Әлім, Қайсар. - Алматы : Ана тілі, 2017. - 480 б. - ISBN 978-601-251-

125-3 : 1980т.00т. 

Автор әңгімелері мен эсселерінде ұлттық құндылықтарды, 

адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттерді, махаббат, достық адалдық 

ғибраттарын мазмұнды әрі шыншыл кестелеген. Жұмыр жердің әр 

қиырына жасаған сапарнамалары да қызғылықты оқылады. 

27. 
796 

Ә-55 

Әлімбекова, А.Ү. 

Жеке тұлғаны спорт ойындары арқылы саламатты өмір салтына 

тәрбиелеу : Оқу құралы / А. Ү. Әлімбекова; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2017. - 

73 б. - Библиогр.: б. 72 (22 атау) . - ISBN 978-9965-890-54-3 : 73т.00т. 

Спорттық ойындар адамдарға тән ойын іс-әрекеттері негізінде 

қалыптасқан. Адам өмірінде ойын үлкен орын алады. Балалық жаста 

ойын іс-әрекет түрінің негізгісі өмірге, еңбекке дайындау құралы, 

дене тәрбиесінің тиімді құралы болып табылады. 

28. 
811.512.122 

Ж-23 

Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі / Жалпы ред. 

басқарғандар: Е.З.Қажыбек, А.М.Фазылжанова; Сөздікті құраст.: 

А.Ә.Жаңабекова, Қ.Қ.Рысберген, А.Ж.Аманбаева және т.б.; ҚР БҒМ 

ҒК, Ахмет Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ты. - Алматы : Дәуір, 

2016. - 1472 б. : кесте. - Бұл құжаттың электронды нұсқасы берілген. - 

ISBN 978-601-217-569-1 : 4500т.00т. 

7 миллионнан астам сөзқолданысы бар мәтіндік база негізінде 

жасалған "Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі"-

мемлекеттік тілді оқытуда,әсіресе оқулықтарды, оқу құралдары, оқу 

сөздіктерін, тілдік минимумдарды жасауға бірден-бір қажетті құрал. 

29. 
821.512.122 

Ж-25 

Жамбыл Жабаев = Жамбыл Жабаев : Фотоальбом / Жинақты құраст. 

В.Титенев. - Алматы : Тай-Кайнар, 2017. - 188 б. : сурет. - Мәтін 

қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7059-81-1 : 4554т.00т. 

Суретті кітапта Жамбылдың қазақ және орыс тілдеріндегі поэтикалық 

шығармаларының қазақтардың тұрмысы, Ұлы Отан соғысы, ақынның 



өміріне, республика өмірі мен белгілі айтыстарына арналған негізгі 

бөлімдерден тұратын топтамалары енгізілген. 

30. 
821.512.122 

Ж-26 

Жандыбаев, Ғұсман. 

Шығармалары . Т.1 : Өлеңдер / Жандыбаев, Ғұсман . - Алматы : Қазақ 

энциклопедиясы , 2017. - 336 б. - ISBN 978-601-7472-97-9 : 1320т.00т. 

Үш томдық шығармалар жинағының бірінші томына ақынның әр 

кезеңде жазған өлеңдері, сондай-ақ таңдаулы лирикалары енді. 

31. 
821.512.122.09 

Ж-36 

Жәңгірұлы, Шәдітөре. 

Назым Сияр Шәриф / Жәңгірұлы, Шәдітөре; Жалпы ред. басқ.: Төрәлі 

Қыдыр. - Алматы : Сардар, 2016. - 608 б. - Сыйға алынды . - ISBN 

978-601-7174-85-9 : 608т.00т. 

Шәді Жәңгірұлы қаламынан туған туынды-қазақ даласындағы 

дініміздің мәңгілік құндылықтарын дәріптейтін асыл мұрасы. 

32. 
821.512.122 

Ж-88 

Жүністегі, Кәмел. 

Көгілдір күмбез : Хикаяттар, әңгімелер, ой иірімдері / Жүністегі, 

Кәмел . - Алматы : Mep-Press, 2017. - 380б. - ISBN 978-601-03-0462-8 : 

1414т.29т. 

Белгілі қаламгер Кәмел Жүністегінің "Көгілдір күмбез" атты 

жинағына "Тағдырлы ауыл", "Қайрақты жайбарақат ағып жатқан", 

"Үміт көшігі" тәрізді хикаяттарымен қатар "Өмір сүруге хақысы", 

"Қазан астында", "Көжедегі құрт", "Конвой" секілді әңгімелері еніп 

отыр. 

33. 
572 

Ж-81 

Жұмашова, Жұлдыз Аманбаевна. 

"Қазақ-Түркі халқының сан онтологиясы" / Жұмашова, Жұлдыз 

Аманбаевна ; Жауапты ред.: Айнұр Төлеу; ҚР БҒМ, ҚР "Тұран" ун-ті. 

- Алматы : Асыл кітап, 2017. - 184 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 

167-174 (107 атау). - ISBN 978-601-214-310-2 : 184т.00т. 

Қазіргі уақыттағы батыстық танымдардан туындаған кең тараған 

сандар рәмізділігін түсіну үшін батыстық сандардың символикалық 

бастамасына да шолу жасалған. 

34. 
739 

З-49 

Зергерлік өнер әлемі = Мир ювелирного искусства. Т.1 / Құраст.: 

Қожағұлов, Тоққожа Мұқажанұлы, Әденова, Ләззат Жолдаспайқызы, 

Атамқұлов, Болат Ақмолдаұлы. - Алматы : Қазақпарат, 2017. - 456 б. : 

сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-03-

0459-8 : 9563т.40т. 

Кітапта қазақ зергерлік өнерінің ежелгі заманнан бүгінге дейінгі 

бірқатар озық үлгілері мен байтақ еліміздің түпкір-түпкірінен бүгінгі 

қолөнер шеберлердің туындылары қамтылған. 

35. 
739 

З-49 

Зергерлік өнер әлемі = Мир ювелирного искусства. Т.2 / Құраст.: 

Қожағұлов, Тоққожа Мұқажанұлы, Әденова, Ләззат Жолдаспайқызы, 

Атамқұлов, Болат Ақмолдаұлы . - Алматы : Қазақпарат, 2017. - 246 б. 

: сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-03-

0459-8 : 5161т.20т. 

Кітапта қазақ зергерлік өнерінің ежелгі заманнан бүгінге дейінгі 

бірқатар озық үлгілері мен байтақ еліміздің түпкір-түпкірінен бүгінгі 

қолөнер шеберлердің туындылары қамтылған. 



36. 
821.512.122 

И-48 

Иманасов, Сәкен. 

Шығармалар жинағы . Т.5 : Қаламдастары мен замандастары 

жайында / Иманасов, Сәкен; Арнаулы ред.: Қ.Құрманғали. - Алматы : 

Алатау , 2017. - 480 б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-9965-

807-77-0 : 1473т.22т. 

Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының иегері, ҚР еңбек сіңірген 

қайраткері, қазақтың көрнекті ақыны Сәкен Иманасовтың таңдамалы 

шығармалар жинағының бесінші томына оның қаламдастары мен 

замандастары жайлы жазылған эсселері мен пайымдаулары, арнау 

өлеңдері еніп отыр. 

37. 
821.512.122 

И-83 

Иса, Ибрагим. 

Сағым дүние / Иса, Ибрагим . - Алматы : Mep-Press, 2017. - 288б. - 

ISBN 978-601-03-0465-9 : 1414т.29т. 

Белгілі ақын Ибрагим Исаның "Сағым дүние" атты жинағына терең 

ойға, нәзік иірімділеріне толы бір топ өлең-жырлары еніп отыр. 

38. 
371 

И-97 

Иын, Жянли. 

Ақылды ана : Отбасы хрестоматиясы / Иын, Жянли; Қытай тілінен 

аударған. Мұнай Әбілбайұлы. - Алматы : Орхон, 2017. - 408 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-13-0 : 408т.00т. 

Кітапта отбасындағы бала тәрбиесі, бала болмысының қалыптасуы, 

олардың психологиялық ерекшеліктері және басқа маңызды 

мәселелер жайында сөз қозғалады. 

39. 
821.512.122.09 

І-95 

Ісімақова, Айгүл Мұхаммедсерікқызы. 

Алаш әдебиеттануы / Ісімақова, Айгүл Мұхаммедсерікқызы. - 

Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 480 б. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-80664-0-5 : 2376т.00т. 

Әдебиеттанушы Айгүл Мұхаммедсеріқызы Ісімақованың бұл еңбегі-

XXғасырдың басындағы Алаш әдебиеті мен қазақ әдебиеттану 

ғылымының ұлттық көркемсөз өнерін зерделеуге арналған. 

40. 
330 

К-30 

Кенжебаева, М.Т. 

Әдістемелік нұсқаулар жинағы / М. Т. Кенжебаева, С. Р. Нарматов; 

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

университеті , 2017. - 270 б. : сурет. - Библиогр.: б. 259-260 (32 атау). - 

ISBN 978-9965-37-325-1 : 269т.00т. 

Осы жинақта оқу сабақтарында дискуссия мен рольдік ойындар 

түрінде сабақ өткізудің оқытушыларға арналған әдістемелік 

нұсқаулар да ұсынылған. 

41. 
821.512.122 

К-31 

Кеңесбаев, Талғат. 

Ойшоғыр : Повесть, әңгімелер / Кеңесбаев, Талғат. - Алматы : Баспа, 

2017. - 288 б. - ISBN 978-601-80663-3-7 : 1060т.72т. 

Белгілі жазушы Талғат Кеңесбаев "Ойшоғыр" повесінде 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қоғамның қалыптасу кезеңін 

және адамдардың қарым-қатынасын, бауырмалдылығын суреттейді. 

42. 
373 

К-32 

Керімбаева, Р.Қ. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған дамыту ойындары : 

Әдістемелік құрал / Р. Қ. Керімбаева, М. Р. Балтабаева; ҚР БҒМ, 

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



университеті , 2017. - 75 б. : кесте. - Библиогр.: 72-73 (47 атау). - ISBN 

9965-980-60-9 : 74т.00т. 

Психологтар түзету-дамыту жұмысы барысында дамыту ойындарын, 

тәрбиешілер ортаңғы топтың вариативті оқу бөліміне "Дамыту 

ойындары" оқу іс-әрекетін ендіріп қолдануға болады. 

43. 
373 

К-32 

Керімбаева, Р.Қ. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуға арналған түзету-

дамыту жұмыстары : Оқу-әдістемелік құрал / Р. Қ. Керімбаева, А. С. 

Ережепбаева, Ж. Қ. Даниярова; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2017. - 119 б. : кесте. 

- Библиогр.: б. 116 (30 атау). - ISBN 978-601-240-639-9 : 117т.00т. 

Оқу-әдістемелік құралда мектеп жасына дейінгі балалардың тілін 

дамытуға арналған психологиялық түзету-дамыту сабақтары, тіл 

ұстату жаттығулары, релаксация, психологиялық ойындар, ойын-

тапсырмалар жинағы ұсынылған. 

44. 
811.512.1.09 

К-91 

Күдеринова, Құралай Бимолдақызы. 

Түркі тілдерінің әліпбиі мен емле тарихы : Монография / Күдеринова, 

Құралай Бимолдақызы. - Алматы : Қазақ тілі, 2016. - 336 б. : кесте. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 275-287 (219 атау). - ISBN 978-601-

80411-5-0 : 336т.00т. 

Монография ХХ ғ. басынан бермен қарайғы түркі жазуларының 

тарихы, әліпби құрамы мен емле мәселелерінің қойылуы мен шешілу 

жолдары, қазіргі әліпби таңдаудағы проблемалары туралы сөз етеді. 

45. 
821.512.122 

К-93 

Күмісбайұлы, Шәкен. 

Өмірдің соңғы бір сәті : Повестер мен әңгімелер / Күмісбайұлы, 

Шәкен. - Алматы : Алаш, 2017. - 384 б. - ISBN 978-601-7338-21-3 : 

1584.00т. 

Автордың бұл жинағына кейінірікте жазылған повестері мен көптеген 

әңгімелері кіріп отыр. Заман ағымына сай жазылған шығармалар өмір 

шындығын саралап, толғауы тоқсан толғақты мәселелерді тілге тиек 

етсе, әңгімелері де бүгінгі уақыттың бетбедеріндегі сан қилы өмір 

белесіне жетелейді. 

46. 
392 

Қ-17 

Қазақ салт-дәстүрлері / Құраст. Әлижан Тауұлы. - Алматы : Балауса, 

2017. - 384 б. - Библиогр.: 373-374. - ISBN 978-9965-672-98-9 : 

1909т.60т. 

Қай халықтың болмасын, салт-дәстүрлері міндетті түрде сол 

халықтың мінез-құлқын, ой-өрісін, ұлтқа тән қасиеттерін танып 

тұрады. 

47. 
574 

Қ-18 

"Қазақстан және оған шектес аумақтардағы биоалуантүрлілікті 

табиғатта және коллекцияларда сақтау" = Материалы 

международной научно-практической конференции "Проблемы 

сохранения биоразнообразия Казахстана и сопредельных территорий 

в природе и в коллекциях" посвященной 80-летию Биологического 

музея Казахского национального университета имени Аль-Фараби : 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ-нің Биология мұражайының 80 жылдығына 

арн. халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары / Ред. алқа.: 

Б.Қ.Зиядан, Қ.С.Мұсабеков, Н.Ш.Мамилов және т.б.; Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 292 б. : сурет, 



кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

04-2491-3 : 292т.00т. 

Жинаққа Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

Биология мұражайының 80 жылдығына арналған "Қазақстан және 

оған шектес аумақтағы биоалуантүрлілікті табиғатта және 

коллекцияларда сақтау" атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары енді. 

48. 
7 

Қ-18 

Қазақстан халқының өнері = Искусство народа Казахстана. - 

Алматы, 2017. - 280 б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінде. - ISBN 978-601-7069-82-8 : 6831т.00т. 

Бұл кітап Қазақстанның Тәуелсіздік жылдарындағы өнердің дамуына 

арналған. Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің Тәуелсіздігіміздің ең 

ұлы қүндылықтарының бірі болып табылады. 

49. 
821.512.122.09 

Қ-31 

Қамзабекұлы, Дихан. 

Алаш арқауы (зерттеу мақалалар) / Қамзабекұлы, Дихан. - Алматы : 

Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 408 б. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-80664-3-6 : 1980т.00т. 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл жинағына елдік 

және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша кезеңі-Алашқа арқау 

болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, ізденістер, 

оқиғалар туралы әр жылдары баспасоз бетіне жарияланған 

зерттеулері мен мақалалары еніп отыр. 

50. 
821.512.122 

Қ-39 

Қаңтарбаев, Әлібек. 

Жұлдыздар сөнбейді : Новелла, әңгімелер, көркем очерктер, 

публикациялар / Қаңтарбаев, Әлібек. - Алматы : ЖК Баспа, 2017. - 

338 б. - ISBN 978-601-80663-9-9 : 1131т.43т. 

"Жұлдыздар сөнбейді" - жазушы Әлібек Қаңтарбаевтың әр жылдары 

жазылған шығармаларының жиынтығы. 

51. 
821.512.122.09 

Қ-66 

Қорабай, Серікқазы. 

Нәрлі тамырлар : Ғылыми зерттеулер мен мақалалар / Қорабай, 

Серікқазы . - Алматы : Хантәңірі, 2017. - 342б. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-03-0458-1 : 1272т.86т. 

Әдебиет зерттеуші Серікқазы Қорабайдың әдеби-танымдық 

зерттеулер жинағында қазақ әдебиетінің ежелгі заманнан бүгінгі 

күнге дейінгі тарихының түрлері кезеңдерінен терең сыр шерткен 

көкейтесті мәселелер мен бұрын жарияланбаған армян жазуындағы " 

Дана Хиқар хикаясы", "Құмандар кітабы" сияқты ортағасырлық 

қыпшақ әдеби жәдігерлері туралы кеңінен сөз болады, Абайдың 

әдеби мектебі туралы да жаңаша пайымдалады. 

52. 
78 

Қ-66 

Қорабай,Серіқазы. 
Қазақтың сал-серілері : Танымдық жинақ / Қорабай,Серіқазы; Құраст. 

Серіқазы Қорабай. - Алматы : Айғаным , 2017. - 216б. - (Ұлы даланың 

дара тұлғалары ). - Библиогр.:б.212. - ISBN 978-601-03-0451-2 : 

1060т.72т. 

Жинақта қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің жарқын белгісі, биік 

шыңы сал-серілік өнердің қыр-сыры туралы ғұлама ғалым, академик 

Ә,Марғұланның,көрнекті фольклортанушы-ғалым Е.Ысмайыловтың 



және басқа ғалымдардың зерттеулері мен пікірлері, 

ақындық,сазгерлік, әншілік, орындаушылық қасиеттерімен 

дараланған. 

53. 
75 

Қ-74 

Құлбаев,Игілік. 
Біз қонақжай елміз = Мы гостеприимная страна / Құлбаев,Игілік. - 

Алматы : Асыл сөз, 2017. - 200 б. : фотоальбом. - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-80659-0-3 : 3388т.40т. 

Альбом белгілі қазақ суретшісі - Игілік Құлбаевтың 

шығармашылығына арналған. Кітапта суретшінің көркем 

туындыларымен бірге, оның шығармашылығы туралы кең сипаттама 

берілген. 

54. 
94 

Қ-74 

Құлымбетов, Ұзақбай : Материалдар мен құжаттар жинағы. Т.1 / 

Құраст.: С.О.Смағұлова (жауапты), М.Р.Сатенова, Р.Е.Оразов; ҚР 

БҒМ ҒК, Ш.Ш.Уәлиханов атынд. тарих және этнология ин-ты. - 

Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 416 б. : кесте. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-80664-2-9 : 1650т.00т. 

Кітапта Қазақстанның қоғамдық-саяси және экономикалық дамуына 

қомақты үлес қосқан қоғам қайраткері Ұзақбай Құлымбетовтің 

туындылары мен оның тағдырына арналған құжаттық материалдар 

топтастырылып отыр. 

55. 
821.512.122 

Қ-74 

Құлыяс, Табыл. 

Таңдамалы : Үш томдық. Т.2 : Деректі хикаяттар / Құлыяс, Табыл. - 

Астана : Фолиант , 2017. - 392 б. : сурет. - ISBN 978-601-302-273-4. - 

ISBN 978-601-301-633-6 : 1320т.00т. 

Белгілі жазушы, сатирик, архив зерттеушісі Табыл Құлыяс бұл 

кітабында халқымыздың басынан өткен аштық, қуғын-сүргіннің ауыр 

зардаптарын, сталинизмнің қанды қасабын құнарлы тілмен, 

бұлтартпас құжаттармен шынайы баяндаған. 

56. 
94 

Қ-92 

Қытай тарихынан шолу : Тарихи деректер / Қытай тілінен аударған. 

Ғалымбек Ақылұлы; Құраст.: Жян Бозан, Шау Шұңжың, Ху Хуа. - 

Алматы : Орхон, 2017. - 208 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-

12-47 : 208т.00т. 

Оқырмандарға ұсынылып отырған бұл кітапта Қытай халқының ерте 

заманғы тарихы, құлдық және феодалдық сатыларды бастан 

өткізгендігі, Қытай диқандарының таптық билеушілерге қарсы 

көтерілістері, әсіресе Чин, Сүй, Юань патшалықтарының елді билеуі, 

беделді, өркениетті, әрі қуатты-Хан, Таң, Миң үш ірі империалардың 

тарихы, Қытайға отаршылардың шапқыншылығы, Қытай Халық 

Республикасының қалыптасу тарихынан қысқаша шолу беріліп отыр. 

57. 
94 

Қ-92 

Қытайдың жаңа дәуір тарихы (1927-1937 жылдар) : Тарихи 

деректер. Т.2 : III бөлім 1927-1937 жылдар аралығын қамтиды / Қытай 

тілінен аударғандар: Дулат Мәлікұлы, Мұнай Әбілбайұлы, Алғабек 

Қисынқанұлы. - Алматы : Орхон, 2017. - 256 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7558-11-6. - ISBN 978-601-7558-09-3 : 256т.00т. 

Оқырманға ұсынылып отырған үштомдықтың бірінші томында 1927-

1937 жыл аралығындағы Қытай Халық Республикасының құрылу 

барсындағы аса ірі тарихи оқиғаларды қамтиды. 



58. 
94 

Қ-92 

Қытайдың жаңа дәуір тарихы (1937-1949 жылдар) : Тарихи 

деректер. Т.3 : IV-V бөлімдер 1937-1949 жылдар аралығын қамтиды / 

Қытай тілінен аударғандар.: Байдаулет Нұрәлин, Гүлжаз 

Асылханқызы, Жеңіс Қабдешұлы және т.б. - Алматы : Орхон, 2017. - 

400 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-12-3 : 400т.00т. 

Оқырманға ұсынылып отырған үштомдықтың бірінші томында 1937-

1949 жыл аралығындағы Қытай Халық Республикасының құрылу 

барсындағы аса ірі тарихи оқиғаларды қамтиды. 

59. 
94 

Қ-92 

Қытайдың жаңа дәуір тарихы : Тарихи деректер. Т.1 : I-II бөлімдер 

1921-1927 жылдар аралығын қамтиды / Қытай тілінен аударғандар: 

Әлімжан Нұрғазыұлы, Төлеген Рауанұлы. - Алматы : Орхон, 2017. - 

244 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-10-9. - ISBN 978-601-

7558-09-3 : 244т.00т. 

Оқырманға ұсынылып отырған үштомдықтың бірінші томында 1921-

1927 жыл аралығындағы Қытай Халық Республикасының құрылу 

барсындағы аса ірі тарихи оқиғалар және Апиын соғысынан кейінгі 

Қытайдағы өзгерістерді қамтиды. 

60. 
821.512.122 

М-13 

Майлыбайұлы, Көлібай : Өлеңдер жинағы / Құраст.: С. 

Көлібайқызы, Жауапты ред.: Талатбек Әкім. - Алматы, 2016. - 232 б. : 

54 бет жапсырма сурет . - Сыйға алынды . - ISBN 978-601-06-3175-5 : 

232т.00т. 

Көпшілік қауым назарына ұсынылып отырған «Өнегелі өмір» атты 

жинақ «Мәдени мұра» негізінде құрастырылып отыр. Онтүстік 

Қазақстан облысының рухани азығына айналған «Қазыналы 

Оңтүстік» аталымымен берілген көп томдық көркем әдебиеттің 

бірегей туындыларының бірнеше томына арқау болған айтыскер 

ақын, жырау Көлібай Майлыбайұлының шығармашылығына 

арналған. Жинаққа ақынның қолжазба мұрасында сақталған қысқаша 

өмірбаяны, аңыз, әпсаналары, жыр толғаулар, беташар, бата-

тілектерімен қатар аудан, облыс аралық ақындар айтысындағы сөз 

сайыстарындағы бірнеше шығармасы берілген. 

61. 
821.512.122 

М-18 

Мамырбаева, Ділдәр. 

Жетім құлын : Хикаяттар, әңгімелер / Мамырбаева, Ділдәр. - Алматы 

: Алаш, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-7338-20-6 : 1188т.00т. 

Адамның парасат дәрежесі көтерілген сайын оның ішкі арпалысы, 

ішкі қайшылығы жиілейді. Ішкі таразы қай жаққа басым түседі? Оған 

ой-сезім әлемі бағына ма? Ділдәрдің әңгімелеріндегі кейіпкерлер осы 

төңіректе ойналатын жандар. Адамгершілікті ұлықтайтын, жан 

дүниелері ізгілікті, шуақты. 

62. 
821.512.122 

М-46 

Мерекенова, Бақыт. 

Тағдыр : Роман, әңгімелер / Мерекенова, Бақыт. - Алматы : Ан Арыс, 

2017. - 272 б. - ISBN 978-601-7828-65-3 : 848т.58т. 

Кітаптың бас кейіпкерлері өмірде кездескен сан қилы 

қиыншылықтарға мойымай, аңсаған армандарына қол жеткізеді. 

Жазушының бұл жаңа кітабы-халқына тартқан кезекті 

шығармашылық еңбегінің жемісі. 

63. 
94 

М-36 

Мәңгілік ел-Қазақстан = Вечная страна-Казахстан : Фотоальбом / 

Бас.ред. Ж.Н.Тойбаева; Құраст.: М.Байленова, Г.Алмасбекова. - 



Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 184 б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде. - Библиогр.: б. 182. - ISBN 978-601-80664-

4-3 : 3233т.34т. 

"Мәңгілік ел-Қазақстан" фотоальбомы Қазақстан Республикасының 

жалпы сипаттамасын, табиғатының көзбен, коріп, тамашалауға 

тұрарлық, туризмі дамыған көрікті жерлерін, айтулы тарихы 

орындарын,қысқаша экономикалық-саяси ахуалын көрсететін, 

сонымен қатар қазақ халқының өзіне тән ұлттық құндылықтары мен 

еңбек түрлерін, маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін, киімдері 

мен музыкалық аспаптарын, ойындарын, тағамдар мен қолөнер 

бұйымдарын, т.б.. ерекшеліктерін, фотосуреттермен бірге 

таныстыратын басылым болып табылады. 

64. 
80 

Б-16 

Мүсілім Базарбаев / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов; Құраст.: Г.Байтоғаева, 

Г.Ж.Орда; Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2017. - 385 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.107). - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-04-2145-5 : 385т.00т. 

Бұл кітап қазақ халқының белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, 

көрнекті әдебиет зерттеуші ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Мүсілім Базарбаевтың 90 жылдық мерейтойына 

орай шығарылып отыр. 

65. 
070 

Н-86 

Нұрмахан Оразбек : Ой-толғаныстар мен естелік-әңгімелер / Құраст. 

Гүлсім Оразалықызы. - Алматы : Қазақстан, 2017. - 368 б. : сурет. - 

(Ғибратты ғұмыр). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-9965-10-

138-0 : 1584т.00т. 

Бұл кітап қазақ баспасөзінің қара нары, билікті аудармашы, жалынды 

журналист Нұрмахан Оразбектің өмірі мен қызметіне арналған. 

66. 
821.512.122 

Н-90 

Нысаналин, Аян. 

Сыңғыр / Нысаналин, Аян. - Алматы : Қаламгер, 2017. - 285 б. : сурет. 

- ISBN 978-601-03-0470-3 : 1060т.72т. 

Қазақтың белгілі ақыны Аян Нысаналин жиырмадан астам жыр 

жинағын шығарып, әдебиет пен өнердің қадау-қадау тақырыптарына 

белсенді араласып, қалам тартып жүрген дарабоз дарын. 

67. 
94 

О-58 

Омаров, Қали. 

Тектілер тағылымы / Омаров, Қали. - Қызылорда : Ақмешіт, 2017. - 

444 б. : сызба. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-9965-578-28-1 : 444т.00т. 

Бұл еңбек XVIII ғасырдағы қазақ қоғамдағы өзіндік орны бар 

қайраткер Жолай Ырысымбетұлының ел мен жер тұтастығы үшін 

жат-жұрттық басқыншылармен соғысы және оның ұрпақтарының ұлт 

азаттығы жолындағы күресі жайлы. 

68. 
821.512.122 

О-78 

Оспанов, Мұратбек. 

Айшуақ : Өлеңдер, балладалар, поэмалар / Оспанов, Мұратбек. - 

Алматы : Дәстүр, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-7505-53-0 : 1060т.72т. 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, бірнеше республикалық 

жыр мүшәйраларының жүлдегері, белгілі ақын Мұратбек Оспановтың 

бұл кітабына енген өлеңдері көпшілікті ой тұңғиығына жетелейді. 

69. 821.512.122 Өтегенов, Айтуар. 



Ө-76 Боз жусан иіс боз далам / Өтегенов, Айтуар. - Алматы : Сардар, 2017. 

- 400 б. - ISBN 978-601-7174-98-9 : 1980т.00т. 

Ақын А.Өтегенов шығармаларының тақырып аясы кең. Басты 

кредосы - өз оқырманның жүрегіне отансүйгіштік сезімін егу. Еліміз 

әлі еркіндік алмаған сонау тоталитарлық кеңес заманында-ақ Атырау 

мен Маңғыстаудың шежіресі мен тарихына терең үңіле білген ол 

балладаларымен өз оқырмандарын елең еткізген еді. 

70. 
821.512.122 

Р-17 

Раисова, Бақытжан. 

Кәусар дүние : Өлеңдер, аудармалар, толғаулар, поэмалар / Раисова, 

Бақытжан. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-7505-55-4 

: 1060т.72т. 

Белгілі ақын Бақытжан Раисованың бұл жинағына лирикалық 

өлеңдерімен қатар, ел тәуелсіздігіне арналған толғау, поэмалары еніп 

отыр. 

71. 
821.512.122 

С-18 

Салғараұлы, Қойшығара. 

Қазына : Ой-толғамдар, мақалалар / Салғараұлы, Қойшығара . - 

Алматы : Дәстүр, 2017. - 384 б. - ISBN 978-601-7505-47-9 : 1414т.29т. 

Автордың пайымдаулары тың да тосындығымен қызықтырады, 

тиянақты дәлелдеулерімен сендіреді. Тілі көркем, әдеби шығармадай 

жеңіл оқылады. 

72. 
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. 

73. 
908 

С-23 

Сатаев, Бегімтай. 

Сырдың сырлы Жөлегі : Қазақ елінің ұлы тойына шашу / Сатаев, 

Бегімтай. - Алматы : Арыс, 2017. - 384 б. : 16 бет түрлі түсті суретті 

жапсырма. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-291-333-0 : 384т.00т. 

Қолдарыңыздағы кітапта Қызылорда облысы Шиелі ауданында 

байырғы заманнан іргесі қаланып, бүгінде еңселі ауылға айналған 

Жөлек елді мекенінің тарихы мен ондағы азаматтардың тағдыры, 

бүгінгі келбеті мен жетістіктері сөз болды. 

74. 
821.512.122 

С-31 

Сейдімбек, Ақселеу Сланұлы. 

Шығармалары / Сейдімбек, Ақселеу Сланұлы. - Алматы : Қаламгер , 

2017. - 1116б. : сурет. - ISBN 978-601-03-0469-7 : 6364т.29т. 

Көрнекті ғалым-жазушы, филология ғылымының докторы, 

профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Сланұлы 

Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем туындылары мен 

очерктері беріліп отыр. 

75. 
004 

С-34 
Сембина, Г.К. 

Бағдарламаны әзірлеудің құрал-жабдықтары : Оқу-әдістемелік құрал / 



Г. К. Сембина; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. 

- Тараз : Тараз университеті , 2017. - 113 б. : сурет, кесте. - Библиогр.: 

б. 111 (11 атау). - ISBN 978-9965-890-60-4 : 112т.00т. 

Оқу-әдістемелік құралында заманауи бағдарламалық 

қамтамасыздауды жобалау және құру сұрақтары қарастырылады, 

мұндай жүйелерді құруда қолданылатын негізгі технологиялар 

сипатталып, артықшылықтары мен кемшіліктері келтіріліп, 

талданады. 

76. 
012 

С-28 

Сәбден Оразалы = Сабден Оразалы : Биобиблиографиялық 

көрсеткіш / Құраст.: Н.Ж.Бірімбетова, А.Н.Мұратова, Библиогр. ред.: 

Т.В.Вдовухина, Г.И.Белгібаева, А.Ж.Сақанова; ҚР БҒМ ҒК 

Экономика ин-ты, "Ғылым ордасы" РМК Орталық ғылыми 

кітапханасы . - Алматы : Ғылым ордасы, 2017. - 232 б. : сызба. - 

(Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы). - Мәтін қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде.- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7815-31-8 : 

232т.00т. 

"Қазақстан ғалымдар биобиблиографиясы" сериясының жалғасы 

болып табылатын бұл көрсеткіш Халықаралық жаһандық зерттеу 

академиясының, Халықаралық инженерлік және ҚР Ұлттық 

инженерлік академиясының академигі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, ҚР Парламентінің 4 дүркін депутаты, Қазақстан Ғалымдар 

Одағының Президенті, экономика ғалымдарының докторы, 

профессор Оразалы Сәбденге арналған. 

77. 
821.512.122 

С-28 

Сәрсенбай, Оразбек. 

Жылдар, жылдар...-байлығым : Әңгімелер, повестер, өлеңдер / 

Сәрсенбай, Оразбек; Құраст. Г.О.Сәрсенбаева. - Алматы : Қайнар, 

2017. - 400 б. : порт. - ISBN 978-601-212-060-8 : 1485т.00т. 

Көркем сөздің көрнекті шеберінің бұл кітабына енген әңгімелері, 

повестері, өлеңдері қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған 

дүниелер ретінде танылуда. 

78. 
338 

С-52 

Смагулова, К.Р. 

Қонақжайлылық және туризм экономикасы : Оқу құралы / К. Р. 

Смагулова, О. Ж. Досымова; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2017. - 134 б. : кесте. 

- Библиогр.: б. 132 (9 атау). - ISBN 978-9965-890-59-8 : 134т.00т. 

Қонақжайлылық және туризм индустриясына қатысты сұрақтар 

экономиканы дамыту қызметіне үлес қосатын негізгі түсініктер 

қарастырылған. 

79. 
576 

С-74 

Спандияров, Е. 

Биоқұрама жем технологиясы : Оқу құралы / Е. Спандияров, М. Д. 

Кенжеходжаев, Ә. С. Боранқұлова; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2017. - 152 б. : сурет, 

кесте, сызба. - Библиогр.: б. 149-150 (20 атау). - ISBN 978-9965-890-

50-5 : 151т.00т. 

Бұл оқу құралында биоқұрама жем технологиясы, ауыл шаруашылық 

және тамақ өнеркәсібінің биоқұрама жем құрайтын шикізаттарының 

сипаттамалары, олардың физикалық және механикалық қасиеттері, 

негізгі процестер, технологиялық машиналар мен желілердің 

сипаттамалары, сондай-ақ премикстер, карбамидті концентрат және 



ақуызды-дәруменді қосымшалар технологиясы келтірілген. 

80. 
94 

С-85 

Су, Шуйаң. 

Тибет туралы білімдер / Су, Шуйаң; Қытай тілінен аударған: Балапан 

Рабатов. - Алматы : Орхон, 2017. - 184 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-7558-16-1 : 184т.00т. 

Бұл кітап Тибет тарихы, ұлттық салт-сана жайындағы байымдау ғана 

емес, қазіргі адамдардың Тибет туралы ізденістері, толғаныстары 

және зерттеулері туралы жетерлік деректер берілген. 

81. 
792 

С-95 

"Сын сардары" : Естеліктер / Құраст.: Күләш Сығай; Жауапты ред.: 

М.Б.Жақсылықова. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 384 б. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7505-46-2 : 1414т.29т. 

Бұл кітапта Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, 

Мемлекеттік Сыйлықтың лауреаты, Тәуелсіз "Пластиналы тарлан" 

сыйлығының лауреаты, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентай, 

Түркістан қалаларының "Құрметті азаматы", "Құрмет" орденінің 

иегері, профессор Әшірбек Сығай туралы әріптестері мен 

достарының, замандастары мен шәкірттерінің естеліктері 

топтастырылған. 

82. 
821.581 

Т-19 

Таң дәуірі поэзиясы : Үш жүз өлең / Қытай тілінен аударған: 

Бөкейхан Бекейұлы. - Алматы : Орхон, 2017. - 292 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7558-15-4 : 292т.00т. 

Қытайдағы феодалдық қоғамның дамып, шегіне жеткен тұстағы 

мәдениет жетістіктерінің ең соқталысы Таң дәуірінің өлеңдері болып 

саналады. 

83. 
792 

Т-22 

Тасыбекова, Торғын. 

Біздің Әшірәлі / Тасыбекова, Торғын. - Алматы : Қазақ 

энциклопедиясы , 2017. - 128 б. : 24 суретті жапсырма бет. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7472-99-3 : 785т.40т. 

Қысқа ғана, небәрі 55 жылдық ғұмырында өз көрермендерінің қиялын 

сан-саққа жүгірте алған аяулы да айтулы актердің соңына қалдырған 

сахналық мұралары туралы тебіреніске толы сырлар шерткен 

әріптестерінің шынайы пікірлері оқырман қауымды сүлесоқ 

қалдырмасына сенімдіміз. 

84. 
821.512.122.09 

Т-93 

Тілепов, Жұмат. 

Ел мүддесі-ерлер еншісі : Ғылыми зерттеулер.Үш томдық 

шығармалар жинағы. Т.2 / Тілепов, Жұмат. - Алматы : Дәуір-Кітап, 

2017. - 384 б. - ISBN 978-601-7888-12-1. - ISBN 978-601-7314-72-9 : 

1320т.00т. 

Белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, 

Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Жұмат 

Тілеповтің үш томдық шығармалар жинағы. 

85. 
821.512.122 

Т-52 

Тоқаев, Кемел. 

Шығармалары : Роман және повестер. Т.1 / Тоқаев, Кемел; Құраст. 

Жақау Дәуренбеков. - Алматы : Ана тілі, 2017. - 384 б. - ISBN 978-

601-251-127-7. - ISBN 978-601-251-126-0 : 1320т.00т. 

Кемел Тоқаев- соғыс тақырыбына арналған сүбелі шығармаларымен 

қатар, қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының жолын ашқан қаламы 



қарымды көрнекті қаламгер. 

86. 
821.512.122 

Т-57 

Томанов, Серік. 

Соғады сен деп жүрегім : Өлеңдер, балладалар, поэмалар / Томанов, 

Серік . - Алматы : Хантәңірі, 2017. - 260б. - ISBN 978-601-03-0457-4 : 

1272т.86т. 

Ақын Серік Томановтың бұл кітабында оның құйрықты жұлдыздай 

қысқа ғұмырында жазып үлгерген таңдамалы жауһар жырлары 

топтастырылған 

87. 
821.512.122 

Ұ-25 

Ұзақов, Бегабат. 

Құлама құз, қара жер : Әңгімелер, әдеби эсселер / Ұзақов, Бегабат. - 

Алматы : Баспа, 2017. - 320 б. - ISBN 978-601-80663-4-4 : 1131т.43т. 

Жазушы Бегабат Ұзақов өз шығармаларында адалдық пен 

опасыздықтың, әділет пен қиянаттың, мәрттік пен нәмәрттіктің егесін 

суреттеу арқылы ой толғап, тың тұжырымдар жасайды. 

88. 
392 

Ұ-46 

Ұлы дала елі = Страна Великой степи. - Алматы : Сардар, 2017. - 240 

б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-

7174-99-6 : 2805т.00т. 

Бұл кітапта халықтың жадында көне заманнан сақталған дәстүрлі 

өнерінен бастап еуропалық классикалық үлгілер, заманауи озық 

бағыттар кеңінен қамтылған. 

89. 
323 

Х-66 

Хо Ши Мин = Ho Chi Minh : Өмірбаяны / Бас ред. Тұрсын Жұртбай. - 
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Ветнам халқының ірі тарихы, саяси қайраткері, ұлт азаттық 

қозғалыстың көшбасшысы, Ветнам Социалистік Республикасының 

негізін салушы президент Хо Ши Миннің өмірі мен қызметіне 

арналған бұл кітап "Орхон" баспасының "Ұлы Тұлға" сериясы 

аясында қазақ-ағылшын тілінде шықты. 

 

 


