1.

Абай / Құраст. П.Бисенбаев. - Алматы : Аруна, 2017. 24б.: сурет. - ("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-6911: 269т.00т.
"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы
821.512.122.09
дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін
А-13
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем тарихында
айрықша із қалдырған танымал адамдар туралы жанжақты мәлімет беріп, олардың өміріне қатысты қызықты
деректермен таныстырады.

2.

94
А-16

Абылай хан / Құраст. К.Әбікенова. - Алматы : Аруна,
2017. - 24б.: сурет. - (Даңқты адамдар). - ISBN 978-996526-692-8: 269т.00т.
"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы
дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем тарихында
айрықша із қалдырған танымал адамдар туралы жанжақты мәлімет беріп, олардың өміріне қатысты қызықты
деректермен таныстырады.

528
А-17

Авакян,Вячеслав Вениаминович.
Қолданбалы геодезия : Оқу құралы / Авакян,Вячеслав
Вениаминович, Касымканова, Хайни-Камаль
Михайловна, Джангулова,Гульнар Кабатаевна; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 248 б. : сызба,кесте. - Библиогр.:б. 246-247. - ISBN
978-601-04-2169-1(ортақ). - ISBN 978-601-04-2232-2(I
бөлім): 3500т.00т.
Оқу құралында инженерлік-геодезиялық жұмыс орындау
түрлері негізінде болашақ мамандарға инженерлік
ізденістер, теориялық және практикалық негізде білім
беру, жобаларды жергілікті жерлерге көшіру, құрылыстар
мен ғимараттарды салу кезінде геометриялық талаптарға
сай геодезиялық камтамасыз ету, технологиялық
құрылғыларды жөндеу және құрастыру әдістері қарастырылған.

811.111
А-56

Ағылшынша-орысша-қазақша, қазақша-орысшаағылшынша тілдескіш / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; ҚР
Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы : Сардар,
2017. - 208б. : сурет. - EXPO 2017. Астанаға қош келдіңіз!.
- ISBN 978-601-80678-1-5: 2475т.00т.
Еліміздің бас қаласы Астана-ғылым мен білімнің ордасы,
мәдениетінің ошағы, әрі егемен еліміздің қаржы орталығы
ретінде қанат жайып келеді.Бұл көптілді тілдескіштер

3.

4.

Астанаға келген қонақтар мен шетелдік туристерге
танымдық әрі практикалық көмек беретін өте пайдалы
құрал болады деген сенімдеміз.

687
А-28

Аженова,Қарлығаш Султаналиевна.
Тігін өндірісінің жабдықтары : Оқу құралы /
Аженова,Қарлығаш Султаналиевна. - Астана : Фолиант,
2017. - 176 б. : сурет. - (Кәсіптік білім). - Библиогр.: б.172.
- ISBN 978-601-302-406-6: 1070т.00т.
Оқу құралында тігін өндірісінде қазіргі заман
талаптарына сай құрастырылған тігін жабдықтарының
түрлері жайында мәліметтер кестелер, сұлбалар,
иллюстрациялар және сызбалар арқылы берілген.
Сонымен қатар, студенттердің тақырыпты меңгеруін
тексеретін сұрақтар мен тапсырмалар да қарастырылған.
Оқулық соңында терминдердің сөздігі берілген.

821.512.154
А-32

Айтматов, Шыңғыс.
Тау құлаған: Роман мен хикаят / Айтматов, Шыңғыс;
Орыс тілінен аударған Нұрлан Қами. - Алматы: ДәуірКітап, 2017. - 608б.: сурет. - ISBN 978-601-217-594-3:
4560т.00т.
Бұл кітапқа жазушы Шыңғыс Айтматовтың "Тау құлаган"
және "кассандра таңбасы" атты осы уақытқа дейін қазақ
тілінде жеке кітап болып басылмаған романдары мен
"Шыңғысханның ақ бұлты" атты хикаятының
аудармалары енді.

7.

510
А-37

Ақжігітов, Ерболат Әжімұлы.
Жоғары математикадан есептер мен жаттығулар : Оқулық.
1-бөлім / Ақжігітов, Ерболат Әжімұлы, Тілепиев,Мұрат
Шәпенұлы. - Астана: Фолиант, 2017. - 296 б.: сызба. (Жоғары білім). - Библиогр.: б. 294. - ISBN 978-601-302621-3: 1831т.00т.
Оқулық сызықтық және векторлық алгебра элементтері,
жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрия,
комплекс сандар, бір айнымалы функция, оның шектері,
функциялардың дифференциалдық есептеулері,
функцияны туындылар арқылы зерттеу, анықталмаған
интегралдар, анықталған интегралдар және оны қолдану,
меншіксіз интеграл бойынша қысқаша теориялық
материалдар, олардың әрқайсысы үшін есептер мен
жаттығулар берілген, сонымен қатар оларды
толықтыратын таңдалып алынған үлгі-мысалдар
шешулерімен көрсетілген.

8.

510

Ақжігітов, Ерболат Әжімұлы.

5.

6.

А-37

Жоғары математикадан есептер мен жаттығулар : Оқулық.
2-бөлім / Ақжігітов,Ерболат Әжімұлы, Тілепиев,Мұрат
Шәпенұлы. - Астана : Фолиант, 2017. - 328 б. : сызба. (Жоғары білім). - Библиогр.: б.323-324. - ISBN 978-601302-652-7 : 2029т.00т.
Оқулық екі бөлімнен құралып, жеке-жеке кітап болып
шығып отыр. Қолымыздағы екінші бөлімде көп айнымалы
функциялар, олардың дифференциалдық және
интегралдық есептеулері, дифференциалдық теңдеулер,
қатарлар теориясы, ықтималдықтар теориясы бойынша
қысқаша теориялық материалдар, олардың әрқайсысы
үшін есептер мен жаттығулар берілген, сонымен қатар
оларды толықтыратын таңдалып алынған үлгі-мысалдар
шешулерімен көрсетілген.

004
А-37

Ақпараттық -коммуникациялық технологиялар : Оқу
құралы / Урмашев, Байдәулет Амантайұлы, Гусманова,
Фарида Равиловна, Газиз,Гульнур Газизқызы және т.б.;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 390 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б. 374-377. - ISBN
978-601-04-2230-8: 2200т.00т.
Заман талабына, оқыту үдерісін жетілдіре отырып қоғам
сұранысына, жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына орай
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану
тиімділігін осы оқу құралының көмегімен жеңілдетуге
мүмкіндік бар. Сонымен қатар студенттерді акпараттықкоммуникациялық технологиялардың негізгі идеясымен
таныстыру, ақпараттық жүйе негізін үйрету, сол сияқты
жергілікті желілер мен аймақтық-таратылған желілер
туралы түсініктерін қалыптастыруға және жаңа
технологиялар туралы ақпараттар алуға болады.

10.

94
А-39

Алаш қозғалысы : Алаш қозғалысына, партиясына,
Алашорда үкіметіне арналған өлеңдер, әдеби шығармалар
/ Құраст. Е.Е. Тілешов, С.Б.Жұмағұлов. - Алматы, 2017. 88б. - Библиогр.: б. 85-86. - ISBN 978-601-80579-3-9 :
1461т.60т.
Кітапта 1917 жылы Бірінші жалпы қазақ, Екінші жалпы
қазақ съездерінде жарияланған «Алаш» партиясы,
Алашорда үкіметіне арналған отаншылдық рухтағы
өлеңдер топтастырылған. Ұлт азаттығы мен саяси
теңдігін, жер тұтастығы жэне рухани кемелділігін арқау
еткен шығармалар елдік жэне мемлекетшілдік касиеттерге
қуатты күш дарытудағы жасампаздық қасиетімен құнды.

11.

94
А-39

Алаш қозғалысы : Балаларға арналған анықтамалық / Е.
Тілешов [и др.]. - Алматы, 2017. - 152б.: сурет. - ISBN 978-

9.

601-80579-4-6 : 3078т.00т.
Балаларға арналған бұл жинаққа Алаш қозғалысының
басталуы, барысы, ұлттық маңызы, қайраткерлері туралы
мақалалар енгізілген. Қазақтың азаматтық және рухани
тарихындағы ең үлкен ұлт-азаттық қозғалыстың жалпы
мазмұны, оның негізгі тұлғары туралы мағлұматтар еркін,
танымдық стильде ұсынылып отыр.

12.

13.

14.

15.

657
А-44

Алимбекова,Гаухар Ақылбековна.
Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру : Оқу құралы /
Алимбекова,Гаухар Ақылбековна, Жунисова,Гульнар
Ерикқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 170 б. : сызба,кесте. - Библиогр.:б.
162. - ISBN 978-601-04-2263-6 : 2000т.00т.
1С:Бухгалтерия бағдарламасының 8.2 нұсқасының барлық
техникалық мүмкіндіктері мен ерекшеліктері ашып
көрсетілген.Сонымен қатар, бухгалтерлік
бағдарламаларда құжаттарды толтыруға және өткізуге
байланысты мысалдар келтірілген.

012
А-46

Алтай Халифа Ғақыпұлы: Биобиблиографиялық
көрсеткіш / Құраст.: Г.Н. Балтабаев, С.Е.Әжіғали,
С.С.Қорабай, Г. Ғаббасұлы, Р.С.Қожахметов,
К.М.Қоңырбаев, Абд.Х.Алтай. Дүниежүзі қазақтарының
қауымдастығы Халифа Алтай халықаралық
қайырымдылық қоры Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих
және этнология институты "Ғылым ордасы" РМК орталық
ғылыми кітапханасы. - Алматы, 2017. - 249 б. : портр. Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде.-Сыйға алынды,
Электронды нұсқасы бар. - ISBN 978-601-7815-30-1 :
248т.00т.

821.512.122
А-46

Алтай, Асқар.
Дегелеңдегі қызыл күн : Әңгімелер мен повестер / Алтай,
Асқар. - Алматы: Арда+7, 2017. - 232б.: сурет. - ISBN 978601-7355-68-5: 969т.60т.
Балалар әдебиетіне қалам тербеген жазушының біріАсқар Алтай. Жазушының бұл кітабына бұрын прозалық
жинақтарында жарияланбаған "Сарытау
серігі","Аютамыр","Бөкентұмсық" сияқты әңгімелер
енген.

811.512.122
К-27

Аменова, Айнаш Алибековна.
Кванттелген мәтіндердің және тест түріндегі
тапсырмалардың әзірлемесі / Аменова, Айнаш
Алибековна; Құраст.: А.А.Аменова. - Астана, 2017. - 71 б.
- Библиогр.: б.69. - ISBN 978-9965-23-427-9: 360б.00т.

Берілген мәтіндер арқылы ересектерге мемлекеттік тілді
оқыту бойынша білімдерін бақылау үшін тест
тапсырмалары құрылган. Мәтіндердің саны - 19, ал оған
құрылган тест тапсырмалары 200-ді құрайды.

821.411.21
А-75

Арабша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-арабша
тілдескіш / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; ҚР Мәдениет және
спорт министрлігі. - Алматы : Сардар, 2017. - 208б. :
сурет. - EXPO 2017. Астанаға қош келдіңіз! . - ISBN 978601-80678-3-9 : 2415т.00т.
Еліміздің бас қаласы Астана-ғылым мен білімнің ордасы,
мәдениетінің ошағы, әрі егемен еліміздің қаржы орталығы
ретінде қанат жайып келеді.Бұл көптілді тілдескіштер
Астанаға келген қонақтар мен шетелдік туристерге
танымдық әрі практикалық көмек беретін өте пайдалы
құрал болады деген сенімдеміз.

1
А-77

Аристотель / Ағылшын тілінен аударған Б.Қойтай. Алматы : Аруна, 2017. - 24б. : сурет. - ("Даңкты адамдар").
- ISBN 978-9965-26-697-3 : 269т.00т.
"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы
дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем тарихында
айрықша із қалдырған танымал адамдар туралы жанжақты мәлімет беріп, олардың өміріне қатысты қызықты
деректермен таныстырады.

18.

336
А-88

Асилова, Айжан Сәрсенқызы.
Ақша-несие саясаты : Оқу құралы / Асилова, Айжан
Сәрсенқызы, Нұрғазина, Әсел Мұратқызы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 108
б. : кесте. - Библиогр.: б. 105-106. - ISBN 978-601-04-28072 : 1500т.00т.
Оқу құралында ақша-несие саясатының құрылуы мен
жүзеге асырылуы, Орталық банктердің қызметі, ақшанесиелік реттеу құралдарының жіктелуі және ашық
нарықтағы операцияларды орындау шарттары мен тәртібі
туралы тақырыптар қарастырылған. Берілген мәліметтерді
есте сактауға жеңіл болуы үшін оқу құралында өзін-өзі
тексеру сұрақтары, есептер мен тапсырмалар берілген.
Оқу құралының мәліметтері ақша-несие саясаты
саласындағы теориялық және тәжірибелік дағдыларды
дамытуға мүмкіндік береді.

19.

004
А-89

Астаубаева, Гульнар Нурбапаевна.
Интернет-программалау: Оқу құралы /
Астаубаева,Гульнар Нурбапаевна; "Нархоз ун-ті"

16.

17.

акционерлік қоғамы. - Алматы: Экономика, 2017. - 112 б.:
сызба. - Библиогр.: б.89-90. - ISBN 978-601-225-968-1:
2500т.00т.
Оқу құралы "Интернет - программалау", "Интернет
қосымшаларын құру", "Деректерді басқару" пәндерінің
мазмұнын қамтиды.

20.

21.

22.

94
А-94

Ахметбек, Бақытжан.
Сыр ескерткіштері : Кітап-альбом / Ахметбек, Бақытжан. Алматы: Аспантау, 2017. - 304 б.: сурет. - (Рухани
жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0518-2: 4326т.30т.
Бұл кітапта Бақытжан Ахметбектің ежелгі Сыр өңірінің
қасиетті киелі орындары, осы өлкеден шыққан топ
бастаған от ауызды, орақ тілді айтулы би-шешендер, қол
бастаған батырлар мен дүлдүл ақын-жыраулар, әулиеәнбиелер, тарихи есерткіштер мен кесенелер жайлы
ғылыми-зерттеу мақалалары топтастырылған. Әсіресе,
түркі әлеміндегі ірі тұлға болып табылатын Қорқыт Ата
жайлы зерттеулері тың әрі қызықты.

636
А-94

Ахметов, Аманбай.
Мал шаруашылығындағы логистика: Оқу құралы /
Ахметов,Аманбай, Жолмырзаева,Рауан, Бердалина,Ақнұр;
ҚР БҒМ, ҚазҰАУ. - Алматы: KazBookTrade, 2017. - 155 б.
: сурет, кесте. - Библиогр.:б. 152. - ISBN 978-601-80565-74 : 3750т.00т.
Бұл оқу құралы мал шаруашылығындағы логистика
туралы. Мал және мал өнімдерін тасымалдау, оның
бүгінгі замандағы қызметі жайлы, әлемдік барлық
тәжірибелерге сүйене отырып жазылған мазмұнды еңбек.
Қазіргі кезде малдың алуан түрлері мен оның өнімдері
әлемнің кез келген бұрышынан ұзақ және жақын
арақашықтықтарға автокөліктермен, пойыздармен, су
және әуе жолдары арқылы тасымалданады. Мал және мал
өнімдерін тасымалдау саласында мал дәрігерлері,
заңгерлер, жүк тасымалдауға маманданған түрлі сала
қызметкерлері еңбек етеді. Аталған оқу құралы негізінен
мал шаруашылығымен айналысатын Қазақстан
Республикасындағы шаруашылық иелері үшін аса қажетті
болып отырғанын да атап өткеніміз орынды.

371
Ә-14

Әбдильдин, Серікболсын.
Ұстаз. = Педагог / Әбдильдин, Серікболсын; Құраст.
Е.Бапи және Б.Мәкімбай. - Алматы, 2017. - 256б. : сурет. Мәтін қазақ,орыс тілдерінде-Сыйға алынды. - ISBN 978601-06-4548-6 : 254т.00т.
Биыл 25 қарашада белгілі мемлекет және қоғам қайраткері

Серікболсын Әбділдин 80 жасқа толады. Осыған орай
бұрын-сонды БАҚ беттерінде жарияланған мақалаларын
шолып, профессордың ұстаздық енбектеріне зер салдық.
Нәтижесінде үш тараудан тұратын кітап жинақталды.
Бірінші тарауда автордың жастық шағы жэне кәсіби
маман болып қалыптасуы туралы баяндалады, екіншісінде
- профессордың ұстаздық іс-әрекеті қамтылады, ал үшінші
тарауда ғалым-агрономның жер мен елғе деген ықыласы
топшыланады. Кітап жастарға, әсіресе ұстаздар мен
болашақ мемлекет басшысыларына арналған.

23.

24.

25.

373
Ә-15

Әбенбаев,Сейсенбек Шоқпарбайұлы.
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі : Оқулық /
Әбенбаев,Сейсенбек Шоқпарбайұлы, Ахметова,Гүлсара
Мұхаметқалиқызы. - Астана : Фолиант, 2017. - 312 б. :
кесте. - (Жоғары білім). - Библиогр.:б. 301-308. - ISBN
978-601-302-568-1 : 3594т.00т.
Оқулыктың көздеген негізгі мақсаты - педагогикалық оқу
орындарының студенттеріне және мектеп оқушыларымен
тәрбие жұмысын жаңа бастаған педагог-ұстаздарга тәрбие
жұмысының теориялық-әдістемелік аспектілерін
меңгерту. Оқулық Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігінің оқу стандартына сай
жазылды.

821.512.122
Ә-36

Әзірбаев,Кенен.
Шығармалары : Бестомдық. Т.1 : Мен сүйемін
халқымды.Өлеңдер,термелер,толғаулар / Әзірбаев,Кенен;
Құраст.: Бақытжан Кененұлы Әзірбаев. - Алматы :
Келешек, 2017. - 448 б. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN 978-601-03-0488-8 :
1178т.57т.
Қазақ халқының айтулы ақыны, дүлдүл әншісі Кенен
Әзірбаевтың шығармалар жинағының бұл томына
өлеңдері, термелері, толғаулары еніп отыр. Жыр өнерінде
Сүйінбайдың, Жамбылдың, ән өнерінде Ақан сері, Біржан
сал, Балуан Шолақ дәстүрлерін жалғастырған ардақты
өнерпаздың мәңгі өшпес туындылары ұлттық
мәдениетіміздің алтын қорына қосылған баға жеткісіз
асыл қазына болып табылады.

821.512.122
Ә-36

Әзірбаев,Кенен.
Шығармалары : Бестомдық. Т.2 : Жарыстым талай елдің
жүйрігімен.Айтыстар мен дастандар / Әзірбаев,Кенен;
Құраст.: Бақытжан Кененұлы Әзірбаев. - Алматы :
Келешек, 2017. - 208 б. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN
978-601-03-0489-5 : 1178т.57т.

Екі ғасыр тоғысында өмір сүрген, бұрын өткен ақынжыраулар мен әншілерден қалған алтын сынықтай
дарабоз өнерпаз, ақын, сазгер Кенен Әзірбаевтың
шығармалар жинағының бұл томына үзеңгілес, әріптес
ақындармен әр кезеңдегі айтыстары мен дастандары еніп
отыр.

821.512.122
Ә-36

Әзірбаев,Кенен.
Шығармалары : Бестомдық. Т.3 : Жан серігім, домбыра.
Әндер мен күйлер / Әзірбаев,Кенен; Құраст.: Бақытжан
Кененұлы Әзірбаев. - Алматы : Келешек, 2017. - 280 б. :
нота. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN 978-601-03-0490-1
: 1178т.57т.
Қазақ халқының дүдүл ақыны, бұлбұл әншісі Кенен
Әзірбаев шығармалары жинағының бұл томына
өнерпаздың халық арасына кең тараған әндері мен күйлері
еніп отыр. Қазақтың ән өнеріндегі кешегі Ақан сері,
Біржан сал, Балуан Шолақтың дәстүрлерін лайықты
жалғастырушысы, солардың ізін басушы болған Кенен
Әзірбаев туындылары қазақ музыка мәдениетіне қосылған
асыл қазына болып табылады.

821.512.122
Ә-36

Әзірбаев,Кенен.
Шығармалары : Бестомдық. Т.4 : Аңыздар
сыры.Аңыздар,әңгімелер / Әзірбаев,Кенен; Құраст.:
Нысанбек Төреқұлов, Төрткен Кененқызы. - Алматы :
Келешек, 2017. - 404 б. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN
978-601-03-0492-5 : 1178т.57т.
Көзі тірісінде-ақ аты аңызға айналган дара тұлға,
казақтың ауыз әдебиетінің озық үлгілерін жырлап,
жинақтап кеңінен насихаттаған ақын Кенен Әзірбаевтың
шығармалар жинағының бұл томына өзінің қиын да
қызықты өмірі, би-шешендер, сал-серілер жайлы аңыз
әңгімелері еніп отыр.

28.

821.512.122
Ә-36

Әзірбаев,Кенен.
Шығармалары : Бестомдық. Т.5 : Песни гор и степей /
Әзірбаев,Кенен; Құраст.: С. Құсаинов. - Алматы :
Келешек, 2017. - 260 б. - Шығарманың 5-ші томы орыс
тілінде жазылған. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN 978601-03-0491-8 : 1178т.57т.
Қазақ халқының дүдүл ақыны, бұлбұл әншісі Кенен
Әзірбаев шығармалары жинағының бұл томына
өнерпаздың халық арасына кең тараған әндері мен күйлері
еніп отыр.

29.

726

Әлемнің қасиетті жерлері / Ағылшын тілінен аударған Г.

26.

27.

Ә-52

30.

31.

32.

33.

Ағарал. - Алматы : Аруна, 2017. - 208б. : сурет. - ("1100
қызықты дерек"). - ISBN 978-9965-26-677-5 : 2142т.00т.
Білуге ұмтылу-қоршаған ортаны, әлемдегі бізге беймәлім
құбылыстардың құпия сырларын ашуға талпыну деген
сөз. Жан-жақты болуға деген құштарлық әрбір адамның
бойынан табылады. Әсіресе балалардың көп нәрсені
білмекке ынта-жігері шексіз.

012
Б-78

Әлихан Бөкейхан (1866-1937): Библиографиялық
көрсеткіш. 2-бөлім / Құраст.: Балғымбаева Б.С.,Жусип
С.А. Кыстаубаева Д.А.,Окап М.; ҚР Ұлттық кітапханасы. Алматы, 2017. - 219 б. - Мәтін қазақ орыс тілдерінде. 217т.00т.
Көрсеткіш көмекші құрал ретінде есімдер, басылым
аттарының көрсеткіштерімен жабдықталған. Көрсеткіш
Әлихан мұраларын зерттеушілерге, тарих, мәдениет
саласының қызметкерлеріне арналған.

012
Б-78

Әлихан Бөкейхан: Библиографиялық көрсеткіш. 1-бөлім
/ Құраст.: С.Б.Балғымбаев, Д.А.Қыстаубаева, М. Оқап,
С.А.Жүсип; ҚР Ұлттық кітапханасы. - Алматы, 2017. 285б. - 283т.00т.
Көрсеткіш көмекші құрал ретінде есімдер, басылым
аттарының көрсеткіштерімен жабдықталған. Көрсеткіш
Әлихан мұраларын зерттеушілерге, тарих, мәдениет
саласының қызметкерлеріне арналған.

821.512.122
Ә-54

Әлмашев, Жолтай.
Тоғыз тұңғиық: Хикаяттар, әңгімелер, әфсаналар /
Әлмашев, Жолтай. - Астана : Нұра-Астана , 2017. - 424 б. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7101-67-1:
1555т.72т.
Биыл алпыс жасқа толып отырған танымал қаламгердің
бұл кітабы екі бөлімнен тұрады. Алғашкы бөлімде тоғыз
хикаят топтастырылған, шығармалардың тақырыбы да,
айтар ойы да сан алуан. Ал екінші бөлімдегі әңгімелер
мен әфсаналардың көтеріп тұрған жүгі өте салмакты,
айтары айшыкты. Жазушының туындыларынан өзіне тән
жазу машығын аңғару еш қиын емес.

001
Б-21

Бакирбекова, Айгуль Макулбеккызы.
Инновациялық жобаларды басқару : Оқу құралы /
Бакирбекова, Айгуль Макулбеккызы; Л.И.Гумилев атынд.
ЕҰУ. - Алматы: Экономика, 2017. - 212 б. : кесте. Библиогр.: б.210-211. - ISBN 978-601-225-971-1 :
2800т.18т.
Оқу құралында инновациялық жобаның теориялық

негіздері, баскару объектісі ретінде жан-жакты
зерделеніп, жобаны басқарудағы адами аспектілер оның
менеджерімен командасы, инновациялық жобаны
жоспарлау және құжаттарын дайындау, оны
қаржыландыру мен бюджеті, инновациялық жобаның
тиімділігін бағалау, жоба сапасын басқару мен
жобалардағы тәуекелдерді баскару қарастырылған.

34.

35.

36.

94
Б-27

Бату хан / Құраст. Н.Әбдімомынов. - Алматы : Аруна,
2017. - 24б. : сурет. - ("Даңқты адамдар"). - ISBN 9789965-26-690-4 : 269т.00т.
"Аруна баспасы "Даңқты адамдар" топтамасымен
дүниежүзіне әйгілі адамдардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр.Бұл туындылар арқылы
халқымыздың аяулы тұлғалары жайлы жан-жақты
мәлімет алып қана қоймай, әлем тарихында айрықша із
қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты
деректермен таныса аласыздар.

339
Б-37

Бейжанова, Анара Турсыналиевна.
Маркетингтің заманауи бағыттары : Оқу құралы /
Бейжанова, Анара Турсыналиевна; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 178 б. :
сызба. - Библиогр.:б. 176-177. - ISBN 978-601-04-2123-3 :
2140т.00т.
Маркетингтің заманауи бағыттары оқу құралында
маркетингтің заман талабына сай қалыптасқан және
қазіргі кезде белсенді түрде дамып келе жатқан маркетингтің жаңа бағыттары мен технологиялары
қарастырылған, атап айтканда инновациялық маркетинг,
интерактивті маркетинг, сарафанды маркетинг, партизандық маркетинг, вирустық маркетинг, интернет
маркетинг, латералдық маркетинг, трейд-маркетинг,
мерчандайзинг, СКМ-тсхнология, карым-катынас маркетингі.

519
Б-40

Бектемесов, Мақтағали Әбдімәжитұлы.
Сандық әдістер : Оқу құралы / Бектемесов, Мақтағали
Әбдімәжитұлы, Гусманова, Фарида Равильқызы,
Тұрғанбаева, Алма Рымбекқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 252 б. :
сызба. - Библиогр.:б. 247. - ISBN 978-601-04-2281-0 :
2420т.00т.
Ұсынылып отырған оқу құралында әр түрлі қолданбалы
есептерді шығаруда қолданылатын сандық әдістер туралы
негізгі кажетті мәліметтер білім алушыларға түсінікті әрі
ғылыми тілде келтірілген. Оқу құралындағы сандық

әдістер үшін блок-сызбалар қарастырылды.

37.

38.

39.

619
Б-45

Беркінбай, Омархан.
Жабайы жануарлардың өнімдерін мал дәрігерліксанитарлық сараптау = Ветеринарно-санитария
экспертиза продуктов дичи : Оқулық / Беркінбай,
Омархан. - Алматы : Альманах, 2017. - 229 б.: сурет. Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - Библиогр.:б.
226. - ISBN 978-601-241-522-3: 5100т.00т.
Оқулық мынадай бөлімдерден құралған: негізгі түсініктер
мен терминдер; Қазакстанның негізгі кәсіби-аңшылық
жануарларының түрлері; Қазақстан аумағындағы
аңшылық ережесі; Қазақстан республикасында аңшылық
мерзімі; жабайы жануарлардың өнімдерін мал дәрігерліксанитарлық сараптау.

619
Б-45

Беркінбай,Омархан.
Ветеринария ісін ұйымдастырудың мемлекеттік емес
түрлері : Оқу құралы / Беркінбай,Омархан. - Алматы :
Альманах, 2017. - 186 б.: кесте. - Библиогр.:б. 176-182. ISBN 978-601-7900-57-1: 2000т.00т.
Оқу құралы мынадай бөлімдерден тұрады: алғысөз,
кіріспе, ветеринарлық кәсіпкерлік саласы бойынша
Қазақстан Республикасының заңнамалары, ветеринария
ісін ұйымдастырудың мемлекеттік емес түрлері,
ветеринариялық кәсіпкерлік саласындағы келісімдер,
шарттар және міндеттемелер, кәсіпкерлікпен
айналысатын шаруашылық субъектілерінің ісін
ұйымдастыру, әдебиеттер.

619
Б-45

Беркінбай,Омархан.
Мал дәрігерлігі негіздері (Практикум) : Оқу құралы /
Беркінбай,Омархан. - 2-ші бас.,толықт. - Алматы :
Альманах, 2017. - 555 б. : сурет, кесте. - Библиогр.: б.550552. - ISBN 978-601-241-279-6 : 7000т.00т.
Оқу құралы мынадай бөлімдерден құралған: глоссарий
мен мал дәрігерлік негіздері; жануарлармен жұмыс жасау
тәртібі және оларды бекіту; жұкпалы аурлармен ауырған
жануарлармен жұмыс жасау тәртібі, оқшауханаларды
және инфекциялық клиникаларды ұйымдастыру;
диспансеризация және биогеоценотикалық балау
негіздері; жануарлардың патологиясы, клиникалық балау;
ветеринариялық санитария; аурулар: инфекциялық,
инвазиялық: протозооздар, гельминтоздар (нематодоздар,
акантоцефалездар, цестодоздар, трематодоздар),
арахноздар, энтомоздар; жұқпалы емес аурулар:
хирургиялық, ішкі, гинокологиялық; улану және

фармакология.

811.512.122
Б-32

Бәкір,Әбдіжәлел Қошқарұлы.
Тіл тұғыры / Бәкір,Әбдіжәлел Қошқарұлы. - Астана, 2017.
- 176 б. : сурет. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7908-28-7 : 810т.00т.
Бұл кітапқа мемлекеттік тілдің саяси құқықтық және
әлеуметтік мәселелерін сарапқа салып, оның қолданыс
аясын кеңейте түсу турасында тұрақты қалам тартып келе
жатқан ғалым-профессордың соңғы жылдары баспасөз
беттерінде жарияланған мақалалары мен ғылымитәжірибелік конференция, семинарларда сөйлеген сөздері,
азаматтық пікірлері мен ұсыныстары топтастырылған.
Сондай-ақ жинаққа кезінде Үкіметке ұсынылған
«Мемлекеттік тіл туралы» Заң жобасына қатысты
құжаттар мен мақалалар енгізілген.

94
Б-61

Бияров,Бердібек.
Алтай. Алтын бесік : Кітап-альбом / Бияров,Бердібек. Алматы : Аспантау, 2017. - 560 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0513-7 : 7969т.50т.
Бұл кітапқа ғалым Бердібек Бияровтың кең-байтақ қазақ
өлкесінің қасиетті Алтай, Семей өңірлерінің аңыз бен
жырға, тылсым сырларға толы киелі орындары мен қасиетті жерлері жайлы танымдық мақалалары еніп отыр.
Алтай өңірінің түркі жұрты өркениетінің
қалыптасуындағы орны айрықша. Оны сол аймақта
жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары да нақтылай
түседі. Автор осы аймақтағы қасиетті де киелі орындар
жайлы нақты тарихи мұрағаттық деректерге сүйене
отырып тың дүние жасаған.

42.

903/904
Б-70

Бозоқ аруы: Танымдық-көпшілік басылым / Құраст.:
Ш.Бейсенова,Ж.Әскербекқызы. - Астана: Фолиант, 2017. 208 б.: сурет. - (Рухани жаңғыру, Ұлы дала арулары). ISBN 978-601-302-833-0 : 1663т.20т.
«Ұлы Дала Арулары» топтамасымен шығып отырған
екінші кітап - «Бозоқ аруы» аталады. Жинақ екі бөлімнен
тұрады. Бірінші бөлімде археологиялық қазбадан
табылған айымдар, сондай-ақ әйел-ана балбал мүсіндері
туралы мәліметтер фольклорлық мұрамен сабақтастырыла
қаралып, танымдық, ақпараттық баян түрінде ұсынылған.
Екінші бөлім ұлттарихынан ерекше орын алып, ел
жадында сақталған әулие аналар өмірінен сыр шертеді.

43.

336
Д-37

Джаншанло, Рамзан Есарович.
Қаржылық талдау: Оқу құралы / Джаншанло, Рамзан

40.

41.

Есарович, Байдаулетов, Мади, Актуреева, Эльмира
Аширбековна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 288 б. : кесте. - Библиогр.: б.
287. - ISBN 978-601-04-2803-4 : 3200т.00т.
Оқу құралында қаржылық талдаудың әртүрлі аспектілері
ашып көрсетілген. Қаржылық талдау, ақша ағындары,
іскерлік белсенділік, ұйымның қаржылық нәтижелері
және инвестициялық қызметтеріне қатысты сұрақтары
егжей-тегжейлі қаралған. Қаржылық талдау әдістері
қазіргі заманның акпараттар базасынын ерекшеліктерін
ескере отырып нақты мысалдарда көрсетілген.
Тараулардың сонында бақылау сұрақтары және тест
тапсырмалары келтірілген.

637
Д-46

Диханбаева,Фатима Тоқтарқызы.
Сүт және сүт өнімдерінің микробиологиясы : Оқу құралы
/ Диханбаева,Фатима Тоқтарқызы. - Астана : Фолиант,
2017. - 160 б. : сурет, сызба. - (Кәсіптік білім). Библиогр.:б.155. - ISBN 978-601-302-462-2 : 1814т.00т.
Оқу құралында микроорганизмдердің тірі әлем
жүйесіндегі орны, микроорганизмдер жүйелілігі мен
номенклатурасы, бактериялар жіктелуі, пішіндері және
қозғалуы, микроорганизмдер физиологиясы және тыныс
алуы, сонымен қатар қоршаған ортаның адам өміріне
маңызы қарастырылған. Сондай-ақ сүт және сүт
өнімдерінің микробиологиясы, сүт өндірісіндегі маңызды
микроорганизмдер сипаттамасы, сүт өндірісінде
қолданатын ашытқылар, олардың классификациясы, сүт
өнімдерін өндірудегі биохимиялық процестер толық
түсіндірілген.

45.

004
Д-87

Дүйсебекова, Күләнда Сейтбекқызы.
Деректер қоймасы : Оқу құралы / Дүйсебекова, Күләнда
Сейтбекқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 220 б. : сызба, кесте. Библиогр.:б.217. - ISBN 978-601-04-2607-8 : 2480т.00т.
Оқу құралында қатынастық деректер қорлары туралы
жалпы түсініктер қарастырылып, модельдеріне сипаттама
берілген. Деректер қорларын логикалық, инфологиялық
және физикалық жобалау мәселелері қарастырылған.
Деректер қорларымен жұмыс істеудің, оның ішінде
басқарудың заманауи технологияларына толық сипаттама
берілген.

46.

004
Д-87

Дүйсебекова,Күләндә Сейтбекқызы.
Деректер қорлары жүйелері : Оқу құралы /
Дүйсебекова,Күләндә Сейтбекқызы, Көпбосын, Ләйлә

44.

Серікбекқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 214 б. : сызба, кесте. Библиогр.:б. 213 . - ISBN 978-601-04-2405-0 : 1700т.00т.
Оқу құралында қатынастық деректер қорлары туралы
жалпы түсініктер қарастырылып, модельдеріне сипаттама
берілген. Деректер қорларын логикалық, инфологиялық
және физикалық жобалау мәселелері қарастырылған.

821.512.122
Е-74

Ертегілер еліне қош келдіңіз: Жан-жануарлар жайлы
ертегілер. - Алматы : ЖК "Спапнова А.Б.", 2017. - 64б. :
сурет. - Кітап соңында аудионұсқасы берілген. - ISBN
978-601-06-4403-8 : 1020т.00т.
Қазақ ертегілерінің желісімен дайындалып, түрлі-түсті
суреттермен көркемделген бұл кітап балалар
кітапханасын толықтырады. Тілі жеңіл, қабылдауға оңай,
танымдық деректері мол жинақтың балаларға берері мол.

373
Е-78

Есбосын, Н.Қ.
Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер қоржынынан / Н. Қ.
Есбосын. - Астана, 2017. - 127б.: сурет. - Библиогр.: б.117.
- ISBN 978-9965-23-430-9: 1123т.00т.
Оқу құралында соңғы жылдары әдістемемізге еніп жатқан
жаңа әдіс-тәсілдер мен жаттығулар, рефлексия мен кері
байланыс, тренингтер мен ойсергектер, ойындар
жинақталған. Оқу үдерісіне шығармашылықпен қолдануға
ұсынылатын бұл көмекші құралдағы материалдар алғаш
рет әліпбилік жүйемен беріліп отыр. Әдістемелік оқу
құралы мұғалімдер, тренерлер және тәрбиешілерге
ұсынылады. Құрал мүғалімдер, әдіскерлер және
тәрбиешілерге арналған.

49.

94
Е-96

Ештанаев,Ғазиз.
Уық шаншылған Ұлытау: Кітап-альбом / Ештанаев,Ғазиз,
Мырзабеков,Батырбек, Смағұл,Сара. - Алматы: Аспантау,
2017. - 312 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-60103-0517-5 : 4402т.92т.
Бұл кітапқа қазақ елі мен жерінің біртұтас мемлекет
болып қалыптасуында аса зор маңызға ие Орталық
Қазақстан, оның ішінде қасиетті Ұлытау өңірінің ежелгі
тарихы жөнінде, сол өлкеден орын тепкен Алаша хан,
Жошы хан т.б. тарихи ескерткіштер, кесенелер, қасиетті
орындар жайлы зерттеу мақалалар жинағы еніп отыр.
Ежелгі Орталық Қазақстан өңірі тарихи ескерткіштер көп
кездесетін өлке. Бұл өлке - ежелгі дала өркениетінің,
шаруашылығының мәдениетінің алтын бесігі іспетті.

50.

811.512.122

Жақанова, Ж.Р.

47.

48.

Ж-21

51.

52.

53.

Қазақ тілі. Базалық деңгей : Оқу құралы / Ж. Р. Жақанова,
Д. М. Жұмагелдина, А. А. Игенова. - Астана, 2017. - 148 б.
: сурет. - Библиогр.:б.147-148. - ISBN 978-601-7373-72-6 :
1900т.00т.
Қазақ тілін базалық деңгейде меңгеруге арналған оқу
құралы тыңдалым, оқылым, жазылым, сөйлесім әрекеттері
арқылы қазақ тілінде сөйлеу және жазу дағдысын
қалыптастырады.

811.512.122
Ж-21

Жақанова, Ж.Р.
Қазақ тілі. Қарапайым деңгей : Оқу құралы / Ж. Р.
Жақанова, Д. М. Жұмагелдина, А. А. Игенова. - Астана,
2017. - 118 б. : сурет. - Библиогр.: б. 116-117. - ISBN 978601-7373-53-5 : 1700т.00т.
Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгеруге арналған оқу
құралы "Қазтест" стандарты бойынша әзірленген. Бұл оқу
құралы тыңдалым, оқылым, жазылым, сөйлесім әрекеттері
арқылы қазақ тілінде сөйлеу және жазу дағдысын
қалыптастырады.

34
Ж-22

Жалаири, Өмірәлі Шакарапұлы.
Ел басы біреу ел оған тіреу / Жалаири, Өмірәлі
Шакарапұлы. - Алматы : Алатау , 2017. - 432б. : сурет. Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7461-33-1 :
3927т.00т.
Отандық мемлекеттік құрылысты нығайту және
мемлекеттік басқару саласында ерен еңбек етіп жүрген
көрнекті қоғам қайраткері, белгілі ғалым, заң
ғылымдарының докторы, профессор Өмірәлі Шакарапұлы
Жалаиридің бұл кітабында оның негізгі еңбектері
«Конституционно-правовые основы организации
государственной власти в Республике Казахстан в
соответствии с принципом ее разделения на ветви»
монографиясы, басқа да мақалалары, белгілі қоғам
қайраткерлерінің ғалым туралы пікірлері қамтылды.

52
Ж-23

Жалпы астрономия: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 194 б.:
сызба. - Библиогр.:б.188-189. - ISBN 978-601-04-2800-3:
1800т.00т.
Оқу құралы 4 тараудан тұрады: бірінші тарауда сфералық
астрономия негіздері бойынша мағлұматтар келтірілген:
аспан координаттарының жүйелері, Жер козғалысы,
уақыт санау жүйелері, жұлдыздар орналасуын
бұрмалайтын эффектілер сөз болады. Екінші тарау аспан
механикасының элементтеріне арналған. Мұнда
планеталар қозғалысы, олардың ерекшеліктері мәселелері

қарастырылған. Үшінші тарауда астрофизика саласының
негізгі түсініктері сөз болады: Күн, оның радиосәулеленуі,
жұлдыздар, олардың түрлері, спектрлік классификациясы,
Галактикалар эволюциясы мәселелері қарастырылған.

53
Ж-23

Жалпы физика курсы: Оқу құралы. 1-бөлім / Досаева,
Биғайша Тойшыбековна, Қойшыбаев, Нұрғали,
Жауғашева,Сауле Аманбаевна және т.б.; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 322
б. : сызба,кесте. - Библиогр.:б. 319. - ISBN 978-601-042284-1: 4500т.00т.
Оқу құралы физика пәні бойынша оқытылатын дәрістің
негізінде құрылған. Бұл оқу құралында «Механика.
Молекулалық физика. Электродинамика» бөлімдердің
тақырыптары бойынша барлық сұрақтармен қамтылған.
Табиғаттағы іргелі заңдарға түсіктеме беріліп, кейбір
тәжірибелер түсіндірілген.

343
Ж-26

Жанибеков, Ақынқожа Қаленұлы.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында дәлелдемелерді
бағалаудың теориялық және тәжірибелік мәселелері:
Монография / Жанибеков, Ақынқожа Қаленұлы; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті,
2017. - 180 б. - Библиогр.: б.171-179. - ISBN 978-601-042693-1: 2000т.00т.
Бұл монографиялық еңбекте Сотқа дейінгі тергеп-тексеру
барысында дәлелдемелерді бағалаудың теориялық және
тәжірибелік мәселелері қарастырылады. Дәлелдемелерді
бағалауға, онымен сабақтас терминдер мен ағымдарға
түсінік және анықтама беріле отырып, аса өзекті
қоғамдык мәселелер жан-жақты қозғалады әрі
талқыланады. Сонымен қатар, сотқа дейінгі тергептексеру барысында дәлелдемелерді бағалау еркіндігін
шектейтін факторлар анықталып, оларға сипаттама
беріледі.

56.

619
Ж-26

Жануарлар ішкі аурулары: Оқулық. 1-кітап / М. А.
Молдағулов, Ө. К. Есқожаев, Заманбеков,Н.А. және т.б.;
ҚР БҒМ, ҚазҰАУ. - 2-түзетіліп толықтырылған басылым.
- Алматы: Альманах, 2017. - 386 б.: сурет. - ISBN 978-601241-092-1: 5000т.00т.
Оқулықта жануарлардың ішкі аурулары толығымен
қамтылған. Жануарлар ауруларын диагностикалау, емдеу
мен сақтандырудың заман талабына сай әдістері
келтірілген.

57.

619

Жануарлар ішкі аурулары: Оқулық. 2-кітап / Ө. К.

54.

55.

Ж-26

58.

59.

60.

Есқожаев, М. А. Молдағулов, Қожанов,К.Н. және т.б.;
БҒМ, ҚазҰАУ. - Алматы: Альманах, 2017. - 364 б. - ISBN
978-601-241-195-9: 5000т.00т.
Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы
аңдардың ішкі аурулары толығымен қамтылған.
Жануарлар ауруларын диагностикалау, емдеу мен
сақтандырудың заман талабына сай әдістері келтірілген.

61
Ж-31

Жарқынбай, Уатқан.
Жырақта қалған жылдар: Публицистикалық хикаят /
Жарқынбай, Уатқан. - Алматы, 2017. - 176 б. : сурет. Сыйға алынды. - 180т.00т.
Бұл кітап 1958 жылдан бастап жазылған автордың
күнделігі негізінде құрастырылған. Өкініштісі, белгілеу
дәптерлердің көбісі 1991 жылы Моңғолиядан Қазақстанға
көшкен кезде жоғалып кеткендіктен барлығы дерлік
қамтылмай қалған. Кітапта автордың 1955 жылы
Ұланбатыр қаласында университет бітірген кезден бастап,
1991 жылы зейнет демалысына шыққанға дейінгі
аралықта өз басынан кешірген өмірінің тәжірибесі мен
қоғамдық өмірдегі күрес жолының ең маңызды деген
тұстары туралы баяндалады.

621
Ж-32

Жартылайөткізгішті электронды аспаптар және өлшеу
әдістері : Оқу құралы / Саймбетов, Ахмет Қуанышбаевич,
Мухаметқали, Бауыржан Қалиғажыұлы, Джапашов,
Нұрсұлтан Махмудұлы және т.б.; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 352 б. :
сызба. - Библиогр.: б. 349. - ISBN 978-601-04-2172-1 :
2900т.00т.
Бұл оқу құралында жартылайөткізгіштік аспаптар,
жартылайөткізгіштік аспаптар құрылымы, оның ішінде
жартылайөткізгіштік диодтар, биполярлық транзисторлар,
өрістік транзистор, тиристорлар және жартылайөткізгіштік оптоэлектрондық элементтердің
физикалық қасиеттері, қолдану аясы, зертханалық
жұмыстар, қосу схемалары, зертханалық стендті үйрену
және өлшеу әдістері қарастырылған.

821.512.122
Ж-60

Жиенбаев, Сағи.
Он томдық шығармалар жинағы . Т.4 : Аудармалар /
Жиенбаев,Сағи. - Алматы : Мереке, 2017. - 400 б. : порт. ISBN 978-601-7845-01-8(т.IV). - ISBN 978-601-7370-572(Ортақ): 1320т.00т.
Армян елінің інжу-маржаны болып табылатын "Давид
Сасунский" халық эпосын көрнекті ақын Сағи Жиенбаев
қазақ тіліне шебер аударған еді. Ақынның таңдамалы

шығармалар жинағының IV-томына осы эпос еніп отыр.

821.512.122
Ж-60

Жиенбай, Қуаныш.
Жер үстінде де жұмақ бар : Роман,әңгімелер / Жиенбай,
Қуаныш. - Алматы : ЖК InterBesCompany , 2017. - 480б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-06-4570-7 :
2121т.43т.
Әр қаламгердің жан дүниесіне жақын өз тақырыбы, өзінің
айқын қолтаңбасы, адам психологисындағы астан-кестен
арпалысты сезімдерді майдан қыл суырғандай аса
дәлдікпен суреттейтін шеберлігі болады десек, Қуаныш
Жиенбай осы пікірімізге толықтай дәлел бола алатын
прозашы. Бүгінге дейін оннан астам кітаптары жарық
көрген, әдеби сыннан да өз бағасын алып үлгерген.

811.512.122
Ж-88

Жүнісбек, Әлімхан.
Төл әліпби-төл жазу мәселелері = Töl әlipbiy - töl jazuw
mәseleleri / Жүнісбек, Әлімхан. - Алматы : Дайк-Пресс,
2017. - 232 б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601290-108-5: 1170т.00т.
Еңбек қазақ тілінің төл әліпби құрамын анықтап, жүйесін
сипаттап шығуға арналған. Қазак тілі дыбыстары ортақ
түркі әліпбиі негізінде дыбыс жазбаға (транскрипцияға)
түсіріліп, өрнек мәтінмен көрнекіленген. Қазақ тілінің
артикуляциялық базасы жан-жакты талданып, дауыстыдауыссыз дыбыстардың артикуляциясының анықтамасы
берілген. Төл әліпби үлгісімен қатар, қазіргі акпарат талабына сай Интернет әліпбидің нұсқасы, төл әліпби
мәселесіне қатысты өзге де өзекті мақалалар қоса беріліп
отыр. Еңбек казақ тілі мамандарына, студенттерге,
магистрлерге және РҺО талапкерлерге, сондай-ақ казақ
жазуына қызығушы әріптестерге арналған.

63.

811.124
З-21

Заманбеков,Н.А.
Латын ветеринариялық терминологиясы : Оқу құралы / Н.
А. Заманбеков, Р. С. Саттарова; Құраст.:
Ш.Б.Туржигитова және т.б.; ҚазҰАУ Ветеринария фак.,
Клиникалық ветеринариялық медицина каф. - Алматы :
Альманах, 2017. - 268 б. : кесте. - Библиогр.:б. 266-267 (38
атау). - ISBN 978-601-7869-34-2 : 3500т.00т.
Кіріспе бөлімінде латын тілінің тарихы, қазіргі замандағы
рөлі, грамматика және фонетика негіздеріне арналады.
Екінші бөлімі клиникалық, ал үшінші бөлімі
фармацевтикалық терминологияға бағытталған. Әр
бөлімнен кейін бақылау сұрақтары қамтылады.

64.

619

Заманбеков,Нұртілеу Ақжолтайұлы.

61.

62.

З-21

Ветеринариялық фармация: Оқу құралы / Заманбеков,
Нұртілеу Ақжолтайұлы, Кобдикова, Нүрзила
Карибасқызы, Күзембекова, Гүлнұр Берікқызы; ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігі, ҚазҰАУ. - Алматы :
Альманах, 2017. - 384 б.: сурет. - Библиогр.: б. 348-351 (73
атау). - ISBN 978-601-241-506-3: 6000т.00т.
Оқу құралында фармацияның даму тарихы; мемлекеттік
фармакопея; дәріханалардың құрылымы мен
жабдықталуы; дәріхана қоймасы; дәріхана ісінің
ұйымдастырылуы, басқарылу жүйесі және жоспарлауы;
дәріхана ісінің экономикасы, менеджменті, маркетигісі
және инвестициясы; нормативті-техникалық құжаттар;
дәрілік заттардың сақталуы, мөлшерлеу принциптері;
дәрілік кереғарлықтар туралы мәліметтер қамтылады.

811.512.122
З-22

Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысшаағылшынша, орысша-қазақша-ағылшынша,
ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі / Құраст.:
Ш.Ш.Жалмаханов, Г.Ы.Байғонысова, Н.П.Жданович. Астана , 2017. - 373 б. - ISBN 978-601-7504-33-5 :
1900т.00т.
Сөздікте қазіргі отандық және халықаралық заңнама
саласында жиі қолданылатын терминдер мен ұғымдар
жинақталды. Сөздіктің лұғаттық тізбесінде сөздердің
жеке тұрғандағы, контекстегі мағыналары қамтылып,
тікелей және сөз ұяшығындағы аудармалары берілді.
Сөздік тілдерді (казак, орыс, ағылшын) үйренушілерге,
заң саласы мамандарына және студенттер мен көпшілік
қауымға арналды.

66.

821.512.122
З-41

Зейнолла әлемі: Мақалалар,естеліктер,көптомдыққа
енбей қалған жазбалар, сұхбаттар, афоризмдер / Ред.алқа.:
Нұрлан Оразалин, Уәлихан Қалижанов, Шәмшабану
Хамзақызы және т.б. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 424 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 383-419. - ISBN
978-601-7828-61-5 : 424т.00т.
Қолдарыңыздағы бұл кітапқа қазақтың белгілі қаламгер
жазушы,тарихшы,этнограф,фольклоршы Зейнолла
Сәніктің шығармашылығын жан-жақты қамтыған зерттеу
мақалалары және қаламгер туралы замандастары мен
әріптестерінің естеліктері,сонымен бірге әр жылдарда
берген сұхбаттары мен афоризмдері және көптомдыққа
кірмеген публицистикалық жазбалары енгізілді.

67.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.1 : Сергелдең /
Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин. - Алматы :

65.

Ан-Арыс, 2017. - 328 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-7828-67-7. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 328т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына «Сергелдең» атты тарихи романы енгізілді.
Роман қазақ халқының тағдыр тәлкегіне ұшырап сан өліп,
сан тірілген алмағайып өмірі туралы. Романда атақты
батыр қолбасы Қабанбай (Ерасыл) Қожақұлұлының інісі
Тұматай ұрпақтарының Арқадан Тарбағатайға, онан өр
Алтайға, өр Алтайдан Гималай асып, Үнді мұхиты
арқылы Қара теңізге дейін сергелден күй кешкені,
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін атажұртка ат басын
тірегені жөнінде баяндалады.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.10 : Із.Биографиялық
хикаят / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин. Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 264 б. : сурет. - Сыйға алынды.
- ISBN 978-601-7828-73-8. - ISBN 978-601-7828-66-0 :
264т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына жазушының «Із» деп аталатын биографиялық
хикаяты енгізілді. Автор мұнда өзі басынан кешкен
окиғалар негізінде Шынжандағы қазақ зиялыларының
өмірі мен тағдыры жайлы сыр шертеді.

69.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.11 : Мақалалар,
рефераттар / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин.
- Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 344 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-7828-70-7. - ISBN 978-601-782866-0 : 344т.00т.
Көрнекті жазушы, тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көптомдык шығармалар жинағының
бұл томына қаламгердің әр жылдарда жазған мақалалары
топтастырылды. Тарихи такырыпқа жиі оралатын
жазушының Батыс пен Шығысты тұтастырған «Ұлы
Жібек жолының» сілемі есептелетін «Дала Жібек жолы»,
«Батыс Қытайдағы қазақ тарихына қатысты мәдени,
мұрағаттар» және «Ежелгі қытай жазбаларындағы түркі
(казак) қаламгерлері», «Дала мәдениеті — Еуразия
мәдениетінің алтын тұғыры» сынды зерттеулері оқырман
үшін ғылыми және деректі дүниелер болып табылады.

70.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.12 : Мақалалар,

68.

рефераттар / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин
. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 316 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-7828-71-4. - ISBN 978-601-782866-0 : 316т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына автордың әр жылдарда жазған қазақ
халқының тарихы мен мәдениетіне, әдебиетіне қатысты
мақалалары топтастырылды.

71.

72.

73.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.13 : Мақалалар,
рефераттар. Қазақ емшілігі мен дәрігерлігі / Зейнолла,
Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс,
2017. - 376 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-6017828-72-1. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 376т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына автордың әр жылдарда жазған қазақ
халқының тарихы мен мәдениетіне, әдебиетіне қатысты
мақалалары және Шынжаң қазақтарына белгілі халық
емшісі, сондағы қазақ медицина ғылымының негізін
қалаушьшардың бірі Жүніс Смағұлұлының «Қазақ
емшілігі мен дәрігерлігі» еңбегі енгізілді. Бұл еңбектің
жазылуына, жарық көруіне 3. Мұбәракұлы кезінде идея
авторы ретінде тікелей себепкер, әрі кітаптың редакторы
болған.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.14 : Очерктер,
портреттер, естеліктер / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.:
Нұрлан Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 320 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-74-5. - ISBN
978-601-7828-66-0 : 320т.00т.
Көрнекті жазушы, тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көптомдық шығармалар жинағынын
бұл томына жазушының қазақтың белгілі тұлғалары мен
өз замандастары туралы жазылған шалқымалар, әдеби
портреттері, көркем.очерктері, естелік-эсселері енгізілді.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.15 : Естелік,
жолжазбалар / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан
Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 432 б. : сурет. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-75-2. - ISBN 978-6017828-66-0 : 432т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына әр жылдарда жазылған естеліктері мен жол
сапарлары енгізілді. Кітап жалпы оқырманға арналған.

74.

75.

76.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.2 : Басбай / Зейнолла,
Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс,
2017. - 356 б.: сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-6017828-54-7. - ISBN 978-601-7828-66-0: 356т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдык шығармалар жинағының
бұл томына жазушының «Басбай» романы енгізілді.
Алғаш 1996 жылы Бейжіндегі «Ұлттар» баспасынан
шығып, ел ішіне кең тараған роман кейін Алматыдағы
«Санат» баспасынан (2007 жылы) жарық көрген болатын.
Исі қазақ оқырмандарының ыстық ықыласына бөленген
романға алағай да, бұлағай замана тарихы өзек болған.
Автор Басбай Шолакұлы өмір сүрген дәуірді терең
зерттегендіктен бас кейіпкер де, ол өмір сүрген тарихи
кезеңдегі окиғалар да өте нанымды бейнеленген.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.3 : Басбай туралы
әңгіме-жырлар / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан
Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 264 б. : сурет. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-55-4. - ISBN 978-6017828-66-0 : 264т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына жазушының «Басбай туралы әңгіме-жырлар»
атты деректі шығармасы енгізілді. «Басбай» романымен
сабақтасып жататын бұл туындыда Шыңжаң
қазақтарының арасынан шыққан көрнекті кайраткер,
меценат, аты аңызға айналған тағдырлы тұлға Басбай
Шолақұлының болмысы тарихи деректер мен мұрағат
кұжаттары арқылы жан-жакты ашыла түседі.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.4 : Қаракерей
Қабанбай. Хан батыр Қабанбай / Зейнолла, Сәнік;
Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. 396 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-56-1.
- ISBN 978-601-7828-66-0 : 396т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына белгілі шежіреші, өлкетанушы Бейсенғали
Садықанұлымен бірігіп жазған батыр, қолбасы Қабанбай

(Ерасыл) Қожағұлұлы жөніндегі «Қаракерей Қабанбай»,
«Қан батыр Қабанбай» атты екі бірдей өзара сабақтас
тарихи эссесі енгізілді.

77.

78.

79.
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821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.5 : Сүлеймен би /
Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин. - Алматы :
Ан-Арыс, 2017. - 256 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-7828-57-8. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 256т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көптомдык шығармалар жинағының
бұл томына «Сүлеймен би» тарихи эссесі енгізілді.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.6 : Тұғырыл
хан.Қайрақбай.Дәмежан / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.:
Нұрлан Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 352 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-58-5. - ISBN
978-601-7828-66-0 : 352т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына «Тұғырыл хан», «Қайрақбай», «Демежан»
тәрізді тарихи эсселер енгізідді. «Тұғырыл хан» эссесінде
Тұғырыл хан, «Кайракбай» эссесінде дауылпаз күйші
Қайракбай Шалекенұлының өмірі тарихи құжаттармен
толықтырылса, 1861-1908 жылдар аралығында өмір
сүрген Демежан Кешубайұлының кайғылы тағдыры
«Демежан» атты тарихи эссесіне негіз болған.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.7 : Қазақ
этнографиясы / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.: Нұрлан
Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 448 б. : сурет. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-59-2. - ISBN 978-6017828-66-0: 448т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына мәдениетанушы, этнограф Жанат
Зейноллақызымен бірігіп жазған «Қазақ этнографиясы»
деп аталатын енбегінің бірінші, екінші бөлімдері енгізілді.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.8 : Қазақ
этнографиясы / Зейнолла, Сәнік; Ред. алқа.: Нұрлан
Оразалин. - Алматы: Ан-Арыс, 2017. - 328 б. : сурет. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-68-4. - ISBN 978-6017828-66-0 : 328т.00т.

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына мәдениетанушы, этнограф Жанат
Зейноллақызымен бірігіп жазған «Қазақ этнографиясы»
деп аталатын енбегінің «Рухани этнография» деп
аталатын үшінші бөлімі енгізілді.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.9 : Шалқыма әңгіменовеллалар, хикаяттары / Зейнолла, Сәнік; Ред.алқа.:
Нұрлан Оразалин. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 332 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-69-1. - ISBN
978-601-7828-66-0 : 332т.00т.
Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының
бұл томына жазушының әр жылдарда жазған
шалқымалары, әңгімелері мен новеллалары, хикаяттары
енгізілді.

821.512.122
С-28

Зейнолла, Сәнік.
Сөз-ғұмыр / Зейнолла, Сәнік. - Алматы : Runa, 2017. - 300
б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-60-2 : 300т.00т.
Аталмыш кітап бір бойында бірнеше өнер тоғысқан
көрнекті жазушы, тарихшы,энтограф, фольклоршы
Зейнолла Сәніктің көптомдық шығармалар жинағының
негізінде құрастырады.

83.

821.512.122
И-48

Иманасов, Сәкен.
Шығармалар жинағы . Т.4 : Қаламдастары жайында
Қаламдастары Сәкен жайында / Иманасов, Сәкен. Алматы : Алатау , 2017. - 480б. - ISBN 978-9965-807-77-0(4-том). - ISBN 978-9965-807-72-5-(ортақ) : 1473т.22т.
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері, ҚР
еңбек сіңірген қайраткері, қазақтың көрнекті ақыны Сәкен
Иманасовтың таңдамалы шығармалар жинағының
төртінші томына оның жастық шақтағы кейбір сәттері мен
қызметтік кезеңдегі замандастары жайлы жазылған
естеліктері еніп отыр.Оқырманға бір ескерте кететін
жағдай, ақынның бұл жинағы баспаға бесінші томнан
кейін дайындалғандықтан, оның туғанына 75 жыл
толуына арналып өткізілген республикалық жыр
мүшәйрасының материалдары да қамтылды.

84.

657
И-48

Иманбаева, Зәуреш Отегенқызы.
Басқару есебі: Оқу құралы / Иманбаева, Зәуреш
Отегенқызы. - Алматы: Экономика, 2017. - 286 б.: кесте. Библиогр.:б. 279-282. - ISBN 978-601-225-944-5:

81.

82.

2700т.00т.
«Басқару есебі» оқу құралында басқару есебінің
теориялық негіздері, процедуралары, оның бастапқы
принциптері және логикасы қарастырылады. Сонымен
қатар нарық жағдайында кәсіпорынның табыстылық
көрсеткіштерінің жүйесі, табыстардың рөлі және негізгі
функциялары зерттеледі. Рентабельділік көрсеткіштерінің
мәні және рөлі анықталады, капиталдың табыстылық
деңгейіне факторлардың әсер етуін талдау әдістемесі,
өндірістік қорлардың рентабельділік деңгейінің талдау
факторлық моделі қарастырылады.

069
И-48

Имаханбет, Райхан Сахыбекқызы.
Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі : Ұлт ұстазы А.
Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу тарихы:
құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі / Имаханбет,
Райхан Сахыбекқызы; Бас ред.: Г.Ж.Орда;Жауапты ред.:
А.Ә.Оспанова. - Алматы : Өнер, 2017. - 288 б. :
суретті,деректі,құжатты. - Сыйға алынды. - ISBN 9789965-23-416-3 : 288т.00т.
Ғылыми жинақта Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйінің
жалпы ахуалы, келелі мәселелері, ғалым мұрасының
зерттелуі мұрағат деректері негізінде баяндалған.

811.134.2
И-89

Испанша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-испанша
тілдескіш / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; ҚР Мәдениет және
спорт министрлігі. - Алматы : Сардар, 2017. - 208б. :
сурет. - EXPO 2017. Астанаға қош келдіңіз!. - ISBN 978601-80678-5-3 : 2475т.00т.
Еліміздің бас қаласы Астана-ғылым мен білімнің ордасы,
мәдениетінің ошағы, әрі егемен еліміздің қаржы орталығы
ретінде қанат жайып келеді.Бұл көптілді тілдескіштер
Астанаға келген қонақтар мен шетелдік туристерге
танымдық әрі практикалық көмек беретін өте пайдалы
құрал болады деген сенімдеміз.

87.

94
І-47

Ілиясова, Рысжан.
Шежірелі Ақтөбе : Кітап-альбом / Ілиясова,Рысжан. Алматы: Аспантау, 2017. - 752 б.: сурет. - (Рухани
жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0511-3: 10701т.90т.
Бұл жинақта Ақтөбе өңіріндегі қасиетті мекендер, осы
аймақтағы тарихқа қатысты айшықты әңгімелер, ел
есіндегі арыстар жайындағы көптеген құнды дүниелер сөз
болған.

88.

573
К-12

Кабдулкаримова, Кульбану Кабдулкаримовна.
Аналитикалық химиядан практикум: Оқу құралы /

85.

86.

Кабдулкаримова, Кульбану Кабдулкаримовна, Омарова,
Нария Молдагалиевна. - Астана: Фолиант, 2017. - 232 б.:
кесте. - (Жоғары білім). - Библиогр.: б. 229. - ISBN 978601-302-595-7: 1599т.00т.
Оқу құралында анализдің химиялық талдау әдістерінің
және физика-химиялық анализдер (потенциометрия,
кондуктометрия, амперометрия, кулонометрия,
фотометрия, хроматометрия) әдістерінің теориялары мен
практикалық негіздері берілген. Сонымен бірге,
көрсетілген әдістердің зертханалық жұмыстарының
орындалуы, білім алушылардың оқытушы қатысуымен өз
беттерімен (БООЖ) және білім алушының өз бетінше
(БӨЖ) жасайтын тапсырмалары (есептер мен сұрақтар)
және тест сұрақтары берілген.

89.

90.

91.

94
Қ-45

Кенесары Қасымов / Құраст.К.Әбікенова. - Алматы :
Аруна, 2017. - 24б. : сурет. - ("Даңқты адамдар"). - ISBN
978-9965-26-689-8 : 269т.00т.
"Аруна баспасы "Даңқты адамдар" топтамасымен
дүниежүзіне әйгілі адамдардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр.Бұл туындылар арқылы
халқымыздың аяулы тұлғалары жайлы жан-жақты
мәлімет алып қана қоймай, әлем тарихында айрықша із
қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты
деректермен таныса аласыздар.

001
К-30

Кенжебаев, Сағындық Жүнісұлы.
Ғылым тарихы мен философиясы : Оқу құралы /
Кенжебаев, Сағындық Жүнісұлы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 284 б. Библиогр.: б.280-282. - ISBN 978-601-04-2613-9:
2500т.00т.
Оқу құралы ғылым тарихы мен философиясын зерттейтін
мәселелерді алға тартады. Ғылыми ойдың тарихы,
маңызы, ғылыми және философиялық тұжырымдамалар,
ғылымның қоғам өміріне әсер етуімен байланысты
мәселелер қарастырылады.

94
К-32

Керей мен Жәнібек хандар / Құраст. С.Өтеуғалиева. Алматы: Аруна, 2017. - 24б.: сурет. - (Даңқты адамдар). ISBN 978-9965-26-688-1: 269т.00т.
"Аруна баспасы "Даңқты адамдар" топтамасымен
дүниежүзіне әйгілі адамдардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар арқылы
халқымыздың аяулы тұлғалары жайлы жан-жақты
мәлімет алып қана қоймай, әлем тарихында айрықша із
қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты

деректермен таныса аласыздар.

92.

93.

94.

373
К-32

Керімбекова, Баян Дәулетханқызы.
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі: Оқу құралы /
Керімбекова,Баян Дәулетханқызы. - Астана: Фолиант,
2017. - 160 б.: кесте. - (Жоғары білім). - Библиогр.: б.154159. - ISBN 978-601-302-589-6: 1352т.00т.
Оқу құралында қазақ еліндегі оқу-білімнің алғашқы
көріністері, алғашқы мектеп-медреселер, оқу-ағартуға
қатысты ресейлік ғалымдар мен XX ғасыр басында өмір
сүрген Алаш зиялыларының педагогикалық ой-пікірлері
жайлы мағмұматтар берілген. Қазақ өдебиетін оқытудың
жаңаша тиімді әдіс-тәсілдері жинақталған. Әдебиет
сабағында жазбаша жұмыстар жаздырту әдістемесі,
оларды бағалау талаптары, әдеби ойын түрлері, сабақ
жоспары, сабақ талдау ережесі сынды болашақ ұстаздар
мен жас мамандарға қажет материалдар ұсынылады.

339
К-34

Ким, Людмила Михайловна.
Саяси маркетинг: Оқу құралы / Ким,Людмила
Михайловна, Ақболат, Динара Есенгелдіқызы,
Мәлік,Ғалым Алауидинұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 246 б. : кесте. Библиогр.: б. 237-244. - ISBN 978-601-04-2236-0:
3450т.00т.
"Саяси маркетинг" атты оқу құралы бәсекеге сай
саясаттанушы мамандарды даярлау жүйесінде маңызды
элемент болып табылады, сол сияқты отандық саяси
маркетологтардың кәсіби мәдениеті мен білімін
жетілдіруге ықпал етуге септігін тигізеді.

576
К-37

Кистаубаева, Аида Сериковна.
Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар негізі: Оқу
құралы / Кистаубаева, Аида Сериковна ; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 206
б. : сызба. - Библиогр.:б. 202-203. - ISBN 978-601-04-22834: 3500т.00т.
Оқу құралында биотехнологияның негізгі аумағына,
биотехнологиялық өндіріске қажет шикізаттарға,
дайындау әдістеріне сипаттама берілген.
Микробиологиялық синтездеуге, негізгі процестер мен
биотехнологиялық өндірісте қолданылатын
қондырғыларға, өсу фазасына және процесті
математикалық модельдеуге, масштабтауға сілтемелер
ұсынылған. Алынған дайын өнімді бөліп алуға, тазалауға
және кауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағдарлар
жасалынған.

005
К-38

Кишибекова, Галия Кабидолдаевна.
Тәуекел-менеджмент: Оқу құралы / Кишибекова, Галия
Кабидолдаевна, Абылайханова, Тана Абылайхановна;
Нархоз ун-ті. - Алматы : Экономика, 2017. - 236 б.: кесте. Библиогр.: б. 233-235. - ISBN 978-601-225-966-7:
3400т.00т.
Оқу құралы кәсіпкерлік қызметтің пайда алу мен
шығындарының қысқаруының қажетті балансына қол
жеткізуге бағытталған тәуекел-менеджменттің ең өзекті
теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттейді.
Тәуекелдер теориясының қалыптасу кезеңдері, олардың
қызметі, тәуекелдер жіктемесінің негізгі қағидалары
қарастырылады.

821.512.122
К-69

Көпіш, Әшірбек.
Мәңгілік майдан (Бір жанның мыңжылдық қасіреті) :
Тарихи-психологиялық роман-дилогия. 1-кітап :
Ұланғайыр / Көпіш, Әшірбек. - Алматы: Өнер, 2017. - 336
б. : порт. - ISBN 978-601-209-248-6: 1320т.00т.
Күні кеше ғана Уақыт қойнауына кеткен - XX гасырда,
бүкіл адамзаттың тағдырымен бірге, қазақ халқының
өзегін жойқын тарихи-әлеуметтік сілкіністер тілгілеп өтті.
Ен далада бейбіт, бейтарап өмір сүріп жатқан халық
империялық күштердің отаршылдығын, әкімшіл-әміршіл
кеңестік жүйе ұлттық ой-санамызды ұдайы күшпен
тойтарып отырған небір әділетсіздіктер мен қанды
оқиғаларды бастан кешірді.

97.

94
К-69

Көшімова, Бибатпа.
Үстірттегі көненің іздері : Кітап-альбом /
Көшімова,Бибатпа. - Алматы: Аспантау, 2017. - 536 б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0514-4 :
7627т.95т.
Қазақ жерінің батысында орналасқан ежелгі Маңғыстау
өңірінің қойнауы тұнған тарих десе де болғандай. Бұл
өлкеден есімдері халық жадында сақталған би-шешендер,
қол бастаған батырлар, от ауызды орақ тілді ақынжыраулар шыққан. Еңбектен осынау киелі де шежірелі
өңірдің көне тарихы, сол өлкеден шыққан Пір Бекет ата
бастаған әулиелер жайлы, осы маңда орын тепкен көне
ескерткіштер туралы ғалым-зерттеуші Бибатпа
Көшімованың кұнды да қызғылықты ғылыми-зерттеу
мақалалары орын алған.

98.

Қазақ афоризмдері (Ақыл-ой антологиясы: бағзыдан821.512.122.09
бүгінге дейін) / Құраст.: Ербол Шаймерденұлы. - Астана :
Қ-17
Фолиант , 2017. - 312 б.: сурет. - (Рухани жаңғыру). -

95.

96.

Библиогр.:б. 306-308 (106 атау). - ISBN 978-601-302-741-8
: 2805т.00т.
Қолыңыздағы кітап тарихи-философиялық зердеміздің
көкжиегін кеңейте түсетін және ұлттық рухани
болмысымызды тереңірек танып-білуге мүмкіндік беретін
өзгеше энциклопедиялық жинақтар қатарына жатады.
Философиялық хрестоматия ретінде пайдалануға болатын
бұл туындының анасы әдебиет болса, атасы - ой.
Көшпелілер ой мұхитының «құмдағы ізін» қармап,
«сайдағы тасын» теру арқылы жиырма бес ғасырлық
тарихи кезеңді көктей шолған ауқымды афористік
антологияда қазақы философия және сөз өнерінің бірегей
болмысы, өзгеше өрнегі мен терең мазмұны кең көрініс
тапқан.

99.

100.

101.

811.512.122
Қ-17

Қазақ сөзі.1200 сөз : Оқу-әдістемелік құрал / Е. Тілешов,
Л. Есбосынова, М. Дәрменова. - Астана, 2017. - 176 б. :
сурет. - Бұл құжаттың электронды нұсқасы берілген. ISBN 978-601-7504-32-8 : 1900т.00т.
Бұл оқу-әдістемелік құрал қазақ тілінің жиі қолданылатын
лексикалық минимумына негізделген. Қазақ тілін базалық
деңгейде меңгеруге арналган оқу-әдістемелік құрал 1200
сөзді қамтитын 15 сабақтан тұрады. Оқу құралында
сөздер мен сөз тіркестерін, сөйлем үлгілерін тақырыбына
сэйкес мағынасы мен қолданылу аясына қарай дүрыс
пайдаланудың тиімді тәсілдері ұсынылады. Оқуәдістемелік құрал оқытушыларға, әдіскерлерге, тіл
үйренушілерге арналған.

811.512.122
Қ-17

Қазақ тілі сабағында қолданылатын ойын түрлері /
Жалпы редакцияны басқарған Ж.А.Ізтұяқ: Жамбыл
облысы әкімдігі тілдерді дамыту басқармасының
"Тілдерді оқыту орталығы". - Астана, 2017. - 75б. : сурет. Библиогр.:б.71. - ISBN 978-9965-23-429-3 : 510т.00т.
Түрлі этнос өкілдеріне мемлекеттік тілді тартымды,
қызықты, сапалы меңгертуге бағытталған бұл жинақты
оқытушылар көмекші құрал ретінде пайдалана алады.
Мұнда тақырыптық, топтық, рөлдік, грамматикалық
ойындар жинақталған. Еңбек мұғалімдер, әдіскер және
топ үйренушілерге арналған.

784
Қ-17

Қазақ халық әндері / Құраст.: Мереке Құлкенов. Алматы : Мереке, 2017. - 160 б. - ISBN 978-601-7370-98-5
: 732т.00т.
Бұл жинаққа қазақ халқының сүйіп шырқайтын,
жұртшылыққа кең тараған халық әндері кіріп отыр.

102.

103.

104.

105.

784
Қ-17

Қазақ халық композиторларының әндері / Құраст.:
Мереке Құлкенов. - Алматы: Мереке, 2017. - 224 б. - ISBN
978-601-7370-99-2 : 633т.60т.
Бұл жинаққа ел арасына кең тараған халық
композиторларының әндері кірді. Кітап қазақ әндерін
сүйетін жалпы жұртшылыққа арналады.

030
Қ-17

Қазақ энциклопедиясы : Энциклопедиялық
анықтамалық / Құраст.: Ғ.Жандыбаев, К.Қошым-Ноғай,
Ғ.Егеубаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. 368 б. : сурет. - (50 жыл Қазақ энциклопедиясы). Библиогр.: б.364 (21 атау). - ISBN 978-601-80-664-6-7 :
3762т.00т.
Үкімет қаулысымен еліміздің төл энциклопедиялық
баспасы құрылып, үздіксіз жұмыс істеп келе жатқанына
жарты ғасыр толды. Осы уақыт ішінде баспа ұжымы қазақ
және орыс тілдерінде 12 томдық "Қазақ совет
энциклопедиясы" мен 10 томдық "Қазақстан" ұлттық
энциклопедиясын, сондай ақ көптеген салалық, пәндік,
аймақтық, тұлғалық энциклопедиялар мен басқа да
танымдық-анықтамалық кітаптарды, сөздіктерді жарыққа
шығарды.

78
Қ-18

"Қазақстан композиторлары" = "Композиторы
Казахстана". - Алматы: Алматы-Болашак, 2017. - 576б. :
сурет.;нота. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978601-7461-32-4 : 5280т.00т.

81`373.2
Қ-18

Қазақстан Республикасы. Әкімшілік-аумақтық
бірліктер атаулары. Анықтамалық = Справочник
Республики Казахстан названия административнотерриториальных единиц . - Алматы : Дайк-Пресс, 2017. 604б. : кесте. - ISBN 978-601-290-107-8 : 6555т.00т.
Еңбекте республикамыздың әкімшілік-аумақтық
бірліктеріндегі 19 мыңға жуық атауларды (елді мекен
атаулары мен баска да нысандарды) қамтып, олардың
мемлекеттік қазақ тілі мен ресми орыс тіліндегі дұрыс
жазылу нұсқаларын ұсынып отырмыз. Еліміздегі
ономастиканың бүгінгі тандағы қолдану аясы мен
жұмсалу- қызметінің арта түсуі, оның топонимия
саласының мемлекеттік мекемелер мен акционерлік
қоғамдар, ауыл шаруашылығы саласы мен білім беру
ісінде, ғылыми-зерттеу мекемелерінде, картографиялық,
геодезиялық және әскери штабтар мен бұқаралық ақпарат
құралдары және заң орындарында кеңінен
пайдаланылуымен, әсіресе халықаралық мәнінің күшейіп,
шетел мемлекеттерінде жиі қарым-қатынасқа түсуімен

ерекше сипат алуда.

106.

107.

108.

94
Қ-18

Қазақстанның 70 тарихи орны (Тарихи және
географиялық орындардың суретті энциклопедиясы) /
Ред.алқа.: Е.Тілешов, С.Итеғұлова, А.Қадырхан. - Астана,
2017. - 224б. : сурет. - ISBN 978-601-80578-9-2 : 4360т.50т.
Бұл жинаққа еліміздің тарихи және географиялық ең
байырғы атаулары енгізілді. Жинақтан орын алған
атаулар сан ғасырлық қазақ тарихында айрықша маңызға
ие болған. Олар небір тарихи оқиғаға, кезеңге байланысты
немесе ерге дәуірлерден бері ұлтка қоныс болған қасиетті
мекендер. Қазіргі Қазақстан ономастикасын
қалыптастыруда бұл атауларды көшелерге, нысандарға
беру жалпы мемлекеттік, патриоттық сана-сезім
қалыптастыруға оң ықпал етпек.

39
Қ-18

Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар мен
атауларының дәстүрлі жүйесі = Традиционная система
этнографических категорий, понятий и названий у казахов
: Энциклопедия. Т.4 Қ-Ө / Ред. алқа. Әділ Ахметов; ҚР
Мәдениет және спорт министрлігі. ҚР Мемлекеттік
орталық музейі. - Алматы, 2017. - 832 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Библиогр.:б.780-831. - ISBN 978-601-252-087-3. - ISBN
978-601-252-091-0(4т.) : 11060т.28т.
Энциклопедия дәстүрлі қазақы (кошпелі) ортадағы қоғам,
адам жэне қоршаған табиғи ортаның арасындағы сансалалы қатынастардың субъектілерін, объектілерін,
сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге асырылу жолдары
мен механизмін (ілкімді принциптері мен нормаларын)
бейнелейтін этнографиялық категориялар, ұғымдар мен
атауларды қамтиды. Тиістісінше олардың этнографиялық
мән-мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғалымдарға,
жоғарғы және арнайы орта білім саласының
мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр.

39
Қ-18

Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар мен
атауларының дәстүрлі жүйесі = Традиционная система
этнографических категорий, понятий и названий у казахов
: Энциклопедия. Т.5 П-Я / Ред. алқа. Әділ Ахметов; ҚР
Мәдениет және спорт министрлігі. ҚР Мемлекеттік
орталық музейі. - Алматы, 2017. - 816 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Библиогр.:б.771-815. - ISBN 978-601-252-087-3. - ISBN
978-601-252-092-7 : 11060т.28т.
Энциклопедия дәстүрлі қазақы (кошпелі) ортадағы қоғам,
адам жэне қоршаған табиғи ортаның арасындағы сан-

салалы қатынастардың субъектілерін, объектілерін,
сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге асырылу жолдары
мен механизмін (ілкімді принциптері мен нормаларын)
бейнелейтін этнографиялық категориялар, ұғымдар мен
атауларды қамтиды. Тиістісінше олардың этнографиялық
мән-мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғалымдарға,
жоғарғы және арнайы орта білім саласының
мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр.

622
Қ-30

Қалыбеков,Тұрсын.
Мұнай және газ кенорындарын игерудегі маркшейдерия :
Оқулық / Қалыбеков,Тұрсын, Жаркимбаев,Бахит
Молдагалиевич. - Астана : Фолиант, 2017. - 296 б. : сызба.
- (Жоғары білім). - Библиогр.:б. 293-294. - ISBN 978-601302-619-0 : 3410т.00т.
Кітапта мұнай-газ кәсіпшілігіндегі маркшейдерлік
қызметтің атқаратын міндеттері, мұнай және газ
кенорындарының геологиясы туралы қысқаша
мәліметтер, кенорнын жайғастыру мен игерудің
технологиясы келтірілген. Кенорнын игеру кезіндегі
геодезиялық-маркшейдерлік тірек тораптарының дамуы,
ұңғымаларды бұрғылаудағы маркшейдерлік жұмыстар,
геодинамикалық жағдайды зерделеу және геодезиялық
өлшеулер тәсілдері, мұнай-газды тасымалдаудағы
құбырлар құрылысының маркшейдерлік жұмыстары,
кәсіпшіліктегі құрылыс нысандарын салу мен кенорнын
геометрияландырудағы маркшейдерлік жұмыстар жанжақты баяндалған. Сонымен қатар кенорнын игеру
барысындагы жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау
және маркшейдерлік жұмыстарды орындағандағы
қауіпсіздік шаралары қарастырылған.

110.

398
Қ-44

Қасқабасов, Сейіт.
Таңдамалы. Т.4: Фольклор иірімдері. Әр жылғы
зерттеулер / Қасқабасов, Сейіт; Құраст.: Жанат
Аймұхамбетова. - Астана: Фолиант , 2017. - 328 б. - ISBN
978-601-7568-39-9. - ISBN 978-601-302-650-3 : 1320.00т.
Ғалымның таңдамалы шығармаларының төртінші
кітабына фольклордың теориясы мен тарихына қатысты
зерттеулері енгізілді. Кітаптың бірінші бөлімінде
фольклордың теориялық негіздері, типологиясы, жанрлық
құрамы, сондай-ақ фольклорлық мұраның қазіргі
мәдениетке әсері ғылыми тұрғыда зерделеніп,
тұжырымдар жасалған.

111.

342
Қ-45

Қасымбеков, Б.М.
"Назарбаев моделі" : Жаңа оқылымдағы танымал тарих /

109.

Б. М. Қасымбеков, Б. Б. Темірболат, Т. Т. Шаймергенов. Астана : Деловой мир Астаны, 2017. - 164 б. : сурет. Сыйға алынды. - Библиогр.:б.160-163. - ISBN 978-6017918-05-7 : 163т.00т.
Кітапта жас мемлекеттің табыстарын қамтамасыз етіп,
қазақстандық күре жолдың негізін қала Қазақстан
Республикасы Тұңғыш Президентінің басқару
шешімдерінің алгоритмдері нақты оқиғалары және
мысалдармен ашылады. Бұл алгоритмді кітап авторлары
«Назарбаев моделі» ретінде айқындайды. Оны талдау
барысында заманауи басқару мектебінде көпшілікке
танымал кейс әдістемесі бірінші рет кеңінен қолданылды.

112.

113.

114.

821.512.1
Қ-52

Қашқари, Махмұт.
Түрік сөздігі . Т.1 / Қашқари, Махмұт; Аударған.:Асқар
Құрмашұлы Егеубай. - Астана, 2017. - 592 б. - ISBN 978601-7355-65-4. - ISBN 978-601-7355-64-7(Т.1) : 3996т.00т.
Бұл жинақ бүгінгі күні Елбасымыз көтеріп отырған
халқымыздың Рухани жаңғыру үрдісіне айрықша ыкпал
ететін, ұлтымыздың рухани қазынасына косылып отырған
баға жетпес мұра. Түркі әлемінің ғұламасы, парасатты
ғалымы Махмұт Қашқаридың «Түрік сөздігі» қазақ тіліне
түңғыш рет аударылып, жарық көріп отыр. Сөздікті ана
тілімізге аударған және алғы сөзін жазған -ақын,
тәржімашы, ғалым Асқар Егеубай еді.

821.512.1
Қ-52

Қашқари, Махмұт.
Түрік сөздігі . Т.3 / Қашқари, Махмұт; Аударған.: Асқар
Құрмашұлы Егеубай. - Астана, 2017. - 600 б. - ISBN 978601-7355-64-7. - ISBN 978-601-7355-67-8(Т.3) : 4050т.00т.
Бұл жинақ бүгінгі күні Елбасымыз көтеріп отырған
халқымыздың Рухани жаңғыру үрдісіне айрықша ыкпал
ететін, ұлтымыздың рухани қазынасына косылып отырған
баға жетпес мұра. Түркі әлемінің ғұламасы, парасатты
ғалымы Махмұт Қашқаридың «Түрік сөздігі» қазақ тіліне
түңғыш рет аударылып, жарық көріп отыр. Сөздікті ана
тілімізге аударған және алғы сөзін жазған ақын,
тәржімашы, ғалым Асқар Егеубай еді.

821.512.1
Қ-52

Қашқари, Махмұт.
Түрік сөздігі : Аударған.: Асқар Құрмашұлы Егеубай. Т.2
/ Қашқари, Махмұт. - Астана, 2017. - 528 б. - ISBN 978601-7355-66-1: 3564т.00т.
Бұл жинақ бүгінгі күні Елбасымыз көтеріп отырған
халқымыздың Рухани жаңғыру үрдісіне айрықша ыкпал
ететін, ұлтымыздың рухани қазынасына косылып отырған
баға жетпес мұра. Түркі әлемінің ғұламасы, парасатты

ғалымы Махмұт Қашқаридың «Түрік сөздігі» қазақ тіліне
түңғыш рет аударылып, жарық көріп отыр. Сөздікті ана
тілімізге аударған және алғы сөзін жазған ақын,
тәржімашы, ғалым Асқар Егеубай еді.

115.

116.

117.

81
Қ-56

Қожакеева, З.
Тілдерді оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері / З. Қожакеева,
Ж. Елесбаева, М. Болысбекова. - Астана, 2017. - 88б.:
сурет. - ISBN 978-9965-23-431-6 : 637т.00т.
Оқу құралында берілген әдіс-тәсілдер оқытушылардың
тілді меңгертудегі тәжірбиесі негізінде құрастырылған.
Сондай-ақ, еңбекте тіл үйренушілер деңгейіне сәйкес
түзілген сабақ үлгілері берілген.

613
Қ-67

Қоспанбетов, Нургали Байсеитович.
Тамақтану физиологиясы,гигиена және санитария
негіздері (Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында) :
Оқу құралы / Қоспанбетов, Нургали Байсеитович. Астана : Фолиант, 2017. - 176 б. : сурет,кесте. - (Кәсіптік
білім). - Библиогр.: б. 172. - ISBN 978-601-302-739-5 :
1487т.00т.
Оқу құралы үш бөлімнен тұрады: Әртүрлі жастағы және
еңбек түріне байланысты тамақтану физиологиясының
ерекшелігі, ұтымды теңгермелі қоректену;
Микробиология негіздері (ауру және улану, азықтық
инфекцияның алдын алу); Гигиена және санитария
негіздері (тұтынушыларға қызмет көрсеткенде және
дайын тағамды тарқату, азық-түлікті аспаздық өңдеу
кезінде, тамақтану мекемелерін санитарлық талапқа
сөйкес ұстау, тамақтану мекемелерінің қызметтерінің
жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар).

94
Қ-74

Құламанова, Зиба.
Тастағы Тараз тарихы: Кітап-альбом / Құламанова, Зиба. Алматы: Аспантау, 2017. - 480 б.: сурет. - (Рухани
жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0512-0: 6831т.00т.
Бұл кітапқа екі мың жылдан астам тарихы бар, көне түркі
жұртының шаруашылығы мен мәдениетінің үлкен ошағы
болған, тарихи ескерткіштер көп орын тепкен Тараз
өңірінің киелі, қасиетті орындары жайлы ғалым Зиба
Құламанованың зерттеу мақалалары еніп отыр. Әсіресе
түркі жұрты тарихында айрықша орны бар Қарахан, Айша
бибі, Бабаджа хатун т.б. көне ескерткіштер жайлы
мәліметтер мен мағлұматтардың құндылығы өте жоғары.
Бұл өңірден ел бастаған би-шешендер, қазақ жерінің
азаттығы жолында жан аямай күрескен талай-талай
батырлар шыққан. Еңбектің жас ұрпақтың ел тарихын

танып - білудегі маңызы өте үлкен болмақ.

118.

119.

120.

821.512.122
Қ-75

Құмарұлы, Кәп.
Қос шалқар / Құмарұлы, Кәп, Мұқамәдиқызы, Егеухан;
Құраст.: Д.Кәпұлы. - Астана: Фолиант , 2017. - 320 б. :
сурет. - ISBN 978-601-302-669-5: 1584т.00т.
Бұл жинақта ерлі-зайыпты ақындардың Атамекен Қазақстаннан жырақта жүріп жазған сағынышқа толы
жүрек моншақтары мөлдіреген өлең тілінде өріледі.
Ұрпақ тәрбиесіне арналған тәлімді жырлар, Ата тарихқа
құрмет, қазақы салт-дәстүрге ізет танытар, адами қадірқасиетке өзек болар тағылымды туындылар оқырманның
сезім қылын шертері анық. Сырттағы қандастардың
басынан кешкен талайлы тағдыры да жыр-дастандардың
білтесі.

811.512.122
Қ-77

Құрманбайұлы, Шерубай.
Көркем аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен
қолданысы / Құрманбайұлы, Шерубай. - Астана : Фолиант
, 2017. - 560б.: кесте. - Библиогр.:б.536-553. - ISBN 978601-302-800-2: 2677т.50т.
Бұл еңбекте әлем әдебиеті жауһарларын қазақ тілінде
аудару кезінде жасалып, қалыптасқан және көркем
аудармаға ғылым тілі мен БАҚ тілінен енген жаңа атаулар
мен қолданыстар арнайы жиналып, тілдік тұрғыдан
зерттеліп отыр.

811.512.122
Қ-77

Құрманбайұлы, Шерубай.
Жаңа атаулар мен қолданыстар (2012-2017). Екінші кітап /
Құрманбайұлы, Шерубай. - Алматы: Керемет медиа, 2017.
- 288 б. - Библиогр.: б. 282-284. - ISBN 978-601-80578-7-8 :
1458т.00т.
Қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамы жыл санап байып,
көптеген жаңа атаулармен, терминдермен толығу үстінде.
Әсіресе, кейінгі ширек ғасыр көлемінде бұл үрдіс
айрықша қарқын алды. Жылына жүздеген жаңа атаулар
мен салалық терминдер пайда болып жатады. Ондай
атауларды уақтылы жинап, лингвистикалык сараптан
өткізіп, көпшілік кауымға таныстырып отырудың маңызы
зор. Ұсынылып отырған еңбек авторы соңғы 20-25 жыл
көлемінде осы іспен жүйелі түрде айналысып, бұған дейін
де бірнеше зерттеу еңбектері мен жинактар, сөздіктер
жариялады.

639
121.
Қ-87

Қыран құстармен аң аулау: тарихы мен бүгіні :
Халықаралық ғылым-практикалық конференциясының
материалдары. Алматы қаласы, 2017 жылғы 24-25 қараша.

- Алматы, 2017. - 222б. : сурет. - Мәтін
қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде.-Сыйға алынды. Библиогр. мақала соңында. - 222т.00т.
Қыран бүркіт-қазақ халқының өмір-тіршілігіндегі
жеңімпаз рухы, аса қасиетті саналады. Ұлтымыз қыран
құстың қайраттылығын, қырдағы қылп еткен, жанарынан
қалыс қалмайтын қырағылығын, асса аюға, ашықса
қасқырға да түсуге тайынбаған жүректілігін, дене
салмағынан неше есе ауыр қарсыласын алып ұратын
палуандығын, қарымды тегеурінін, ұстаған жерінен
айрылмайтын намысшылдығын, өзінен күштіге тап
болғанда өлсе де ерлікпен өлетін өр мінезін өте қастерлеп,
қадыр тұтады. Сондықтан, халқына қалқан болып, жауына
кеудесін төсеген азаматтар мен елі үшін еңіреп, тер төгіп
еселі үлес қосқан азаматтарды «Ақиық қыран», «Алымыр
мұзбалаққа» теңейтін мәндік ұғым ана тілімізде өмір
сүріп келеді.

528
Қ-88

Қырғызбаева, Гүлдана Мейрамбекқызы.
Жоғарғы геодезия : Оқулық / Қырғызбаева, Гүлдана
Мейрамбекқызы, Нұрпейісова,Маржан Байсановна. Астана : Фолиант, 2017. - 256 б. : сурет. - (Жоғары білім).
- Библиогр.:б. 253. - ISBN 978-601-302-567-4 : 3385т.00т.
Оқулық «Геодезия және картография» мамандығының оқу
бағдарламасына сәйкес жазылған. Бұл пәнді окыпүйренудің негізгі мақсаты - студенттерді жер бетіндегі
барлык топографиялық түсірістер мен жоғары дәлдікті
геодезиялық жұмыстарды өз бетімен жүргізуді үйрету.
Студенттердің бұл пәнді оқуы олардың болашақ
мамандығына деген көзқарасының қалыптасуымен қатар,
кейін «Геодезиялық өлшеулер нәтижелерін
математикалық өңдеу», «Ғарыштық геодезия» сияқты
пәндерді игеруінің негізін қалайды.

123.

811.581
Қ-92

Қытайша-қазақша үлкен сөздік / Құраст.: Дүкен
Мәсімханұлы, Айнұр Әбиденқызы. - Алматы : Эксклюзив
КА, 2017. - 1032 б. - ISBN 978-601-03-0493-2 : 14400т.00т.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті
қытайтанушы-ғалым, филология ғылымдарының докторы,
профессор Д.Мәсімханұлы мен шетел филологиясы
магистрі, доцент А.Әбиденқызы құрастырған «Қытайшақазақша үлкен сөздік» деп аталатын бұл сөздікке қазіргі
қытай тілінің қолданысындағы 70 мыңға жуық сөздері
мен сөз тіркестері (тұрақты тіркестері) қамтылған.

124.

811.581
Қ-92

Қытайша-орысша-қазақша, қазақша-орысшақытайша тілдескіш / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; ҚР

122.

Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы : Сардар,
2017. - 208б. : сурет. - EXPO 2017. Астанаға қош келдіңіз!
. - ISBN 978-601-80678-4-6 : 2475т.00т.
Еліміздің бас қаласы Астана-ғылым мен білімнің ордасы,
мәдениетінің ошағы, әрі егемен еліміздің қаржы орталығы
ретінде қанат жайып келеді.Бұл көптілді тілдескіштер
Астанаға келген қонақтар мен шетелдік туристерге
танымдық әрі практикалық көмек беретін өте пайдалы
құрал болады деген сенімдеміз.

528
М-12

Мадимарова, Гүлмира Сурабалдиевна.
Инженерлік геодезия : Оқу құралы / Мадимарова,
Гүлмира Сурабалдиевна, Сулейменова, Диана
Нурбакытовна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 220 б. : сызба. - Библиогр.:б.
218-219. - ISBN 978-601-04-2729-7 : 2700т.35т.
Оқу құралында «геодезия жөне топография негіздері»,
«Инженерлік геодезия», «Құрылыс-монтаж өндірісіндегі
геодезиялық жұмыстар» пәндерінен оқу жоспарларына
сәйкес топогеодезиялық және инженерлік құрылыс
кездеріндегі жұмыстардың барлығы дерлік толық
қамтылған.

343
М-39

Медеубеков,Т.Ш.
ҚР қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім) : Оқу құралы / Т.
Ш. Медеубеков, А. А. Гаитов; ҚР БҒМ Нархоз ун-ті АҚ,
"Құқық және басқару"мектебі, "Құқық" каф. - Алматы :
Экономика, 2017. - 106 б. : кесте, сызбалар. - Библиогр.: б.
102-104. - ISBN 978-601-225-957-5 : 2500т.00т.
Оқу құралында қылмыстық құкықтық жалпы мәселелері
қылмыс пен жаза туралы ұғымдары қылмыс кұрамы,
оның белгілері және ҚР қылмыстық кодексінің жалпы
бөліміне сәйкес өзге де сұрақтары қарастырылған.

91
М-44

Мемлекеттер / Ағылшын тілінен аударған
Ж.Құрмамбаева. - Алматы : Аруна, 2017. - 208б. : сурет. ("1100 қызықты дерек"). - ISBN 978-9965-26-680-5 :
2142т.00т.
Адам қашанда өзін қоршаған дүниенің қыр-сыры мен
құпия қалтарыстарын танып-білуге ұмтылады. Әлемдегі
бізге беймәлім құбылыстардың сырын ашуға талпынуәсіресе жан-жақты болуға деген ынта-жігері мол жас
жеткіншектерге тән қасиет.

004
128.
М-36

Мәнжу, М.Д.
Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы : Оқу құралы
/ М. Д. Мәнжу, Т. Ш. Миркасимова. - Алматы :

125.

126.

127.

Экономика, 2017. - 130 б. : сурет, кесте. - (Университеттік
білім). - Библиогр.: б. 126-127. - ISBN 978-601-225-932-2 :
1900т.00т.
Бұл оқу құралында студенттерге мәліметтер базасы,
ақпараттық жүйелердің негізгі түсінігі, оны құрастыру,
өңдеу, дамыту, жобалаудың негізгі принциптері туралы
практикалық сипатагы мәліметтер базасын құрастыруға
көмектесетін материалдар келтірілген. Мәліметтер базасын құрудың басты кезеңдері нақты қадам бойынша
орындап, үйрену тәсілдері берілген.

129.

130.

131.

75/76
М-52

Микеланджело /Ағылшын тілінен аударған
Б.Тоқтамысова. - Алматы: Аруна, 2017. - 24б. : сурет. ("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-705-5 : 269т.00т.
"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы
дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем тарихында
айрықша із қалдырған танымал адамдар туралы жанжақты мәлімет беріп, олардың өміріне қатысты қызықты
деректермен таныстырады.

579
М-52

Микробиология : Оқу құралы / А. Д. Салтыбаев, Г. Ж.
Сарсекеева, Алыбаева,М.И. және т.б. - Алматы :
Альманах, 2017. - 144 б. : сурет. - ISBN 978-601-263-298-9
: 1500т.00т.
«Микробиология» пәні бойынша бұл оқу-әдістемелік
құрал биологиялық мамандықта білім алатын бакалавр
және магистратура студенттеріне микробиологияның
теориялық негіздерін оқып үйретіп, практикалық
әдістерін зертханалық зерттеулерде қолдануға үйретуге
арналган.

330
М-52

Микроэкономика-кәсіпорын экономикасы: Оқулық /
Жалпы ред. басқ.: А.Е.Карлик, М.Л.Шухгальтер,
А.М.Белов және т.б. - Екінші басылым, қайта өңделген
толықтырылған аударма. - Алматы: Экономика, 2017. 364 б.: кесте. - Библиогр.:б.362. - ISBN 978-601-225-959-9
: 4800т.00т.
Оқулықта кәсіпорынның қызметінің негізгі функциялары
және бағыттары қарастырылған. Кәсіпорынның ұйымдыққұқықтық нысандарына, кәсіпорындар бірлестіктерінің
және қаржылық құрылымдарына, кәсіпорындардың
қызметін мемлекеттік реттеуіне үлкен көңіл бөлінген.
Ұйымдық құрылымдары және кәсіпорынның қызметін
жоспарлауы, ресурстық базасы, дағдарысқа қарсы
басқарудың проблемалары қарастырылған. Оқулық қазіргі
талаптарға сәйкес дайындалған, өзіне ситуациялар мен

мысалдарды суреттейтін ережелерді кірістіреді. Бұл
басылымда бұрынғымен салыстыру бойынша
кәсіпорынның сыртқы экономикалық және табиғатты
қорғау қызметіне, кәсіпорынның және өндірістің
ұйымдастыру тұрпаттарына арналған бөлімдері қосылған,
статистикалық және фактологиялық материал
жаңартылған.

811.512.122
М-67

Момынова, Бағдан.
Қазақ ым-ишараттарының түсіндірме сөздігі / Момынова,
Бағдан; Ғыл. ред.: Ж.Манкеева. - Алматы, 2017. - 288 б. ISBN 978-601-290-106-1 : 2137т.50т.
Ұсынылып отырған сөздікте тілдік қатынастағы көмекші
құралдар топтастырылған және жүйеленген. Ымишараттардың мағыналары мен қызметтік ерекшеліктері
ашып көрсетілген.

378
М-79

Мурсалимова,М.
Қазақ тілін оқытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолдану :
Әдістемелік құрал / М. Мурсалимова; Құраст.
А.Б.Мурсалимова. - Астана, 2017. - 63б. : сурет. Библиогр.:б.61. - ISBN 978-9965-23-428-6 : 446т.00т.
Әдістемелік құрал тіл оқыту орталықтарының
оқытушыларына көмекші құрал ретінде ұсынылады. Оқу
құралында берілген жағдаяттық тапсырмалар А1
қарапайым, А2 базалық, В1 орта, В2 ортадан жоғары
деңгей тіл үйренушілеріне бейімделіп жасалған. Еңбек
мұғалімдер, әдіскер жэне топ үйренушілерге арналған.

134.

811.512.122
М-79

Мусаева, Гульбагиза Абласымовна.
Қазақ тілі-шет тілі ретінде : Оқу құралы. 1-кітап : Базалық
деңгей / Мусаева, Гульбагиза Абласымовна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Өңделіп толықтырылған. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 244 б. : сурет. - Библиогр.: б.
234. - ISBN 978-601-04-2726-6(ортақ). - ISBN 978-601-042727-3(1-кітап) : 2440т.00т.
Оқу құралы тіл үйренушінің тілдік қарым-қатынас
құзіретін қалыптастыруға арналған. Мұнда сөйлеу тілінің
бүкіл аспектісі тыңдалым, оқылым, жазылым, сөйлесім
бір-бірімен байланыста өрбіп, тіл үйренушінің
коммуникативтік талаптарына сай құрастырылған. Оқу
құралының құрылымы мен материалдарын беруде автор
тілді шет тілі ретінде оқыту әдістемесінің заманауи
тәсілдерін қолданған.

135.

811.512.122
М-79

Мусаева, Гульбагиза Абласымовна.
Қазақ тілі-шет тілі ретінде : Оқу құралы. 2-кітап :

132.

133.

Жалғастырушы деңгей / Мусаева, Гульбагиза
Абласымовна; Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ. - Өңделіп
толықтырылған. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 138
б. : сурет. - Библиогр.:б.134. - ISBN 978-601-04-27266(ортақ). - ISBN 978-601-04-2728-0(2-кітап) : 1190т.00т.
Жалғастырушы деңгейге арналған бұл оқу құралы
базалық деңгейде қалыптасқан тілдік дағдыларды одан әрі
дамытып, түрлі тақырып аясында тілдік қарым-қатынас
құзірет қалыптастыруға арналған. Әлеуметтік-тұрмыстық,
әлеуметтік-мәдени салалар бойынша таңдап алынған
тілдік материал және оны меңгеруге қажетті күрделі
тілдік құрылымдар тіл меңгерушінің сөздік қорын
көбейтіп, оз ойын еркін, жоғары деңгейде жеткізуге
үйретеді.

136.

137.

514
М-79

Мусалимов,Теміржан Құлмұхамбетұлы.
Сызба геометрия және техникалық сызу : Оқулық /
Мусалимов,Теміржан Құлмұхамбетұлы, Қолбатыр,Серік
Әбдікәрімұлы. - Астана : Фолиант, 2017. - 336 б. : сызба,
кесте. - (Жоғары білім). - Библиогр.:б.327-331. - ISBN 978601-302-572-8 : 1718т.00т.
Оқулық «Сызба геометрия және техникалық сызу»пәнін
оқып-үйренуге арналған және болашақ мамандар үшін
жалпы кәсіптік пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
құрамдас бөлігі болып табылады. Кітапта болашақ
мамандардың графикалық дайындығының теориялықөдіснамалық негіздеріне, графикалық пөндерді заманауи
білім технологиясына және графикалық есептерді шешу
әдістемесі мазмұнын меңгеруге ерекше назар аударылған.
Сонымен қатар, жұмыста бейнелеу теориясының негізгі
мәселелері және кешенді сызбаның пайда болуы, заттарды
сызбада бейнелеу тәсілдері, байланыстыру түрлері мен
жалғастырулар, БКҚЖ (бірыңғай конструкторлық
құжаттардың жүйесінің) ережелері мен талаптар негізінде
техникалық сызбаларын орындау ережелері
қарастырылады.

821.512.122
М-79

Мұртаза, Шерхан.
Таңдамалы: Әңгімелер, хикаяттар, мақалалар, роман,
пьесалар / Мұртаза, Шерхан; Құраст. Алма Мұртаза,
Мейрамбек Төлепберген. - Алматы: Айғаным, 2017. 1116б. : сурет. - (Әдебиет әлемі). - ISBN 978-601-03-05199 : 7128т.00т.
Қазақ әдебиетіне Сәбит, Ғабит, Ғабиден бастаған алыптар
шоғырының ізін ала келген үркердей топтың көрнекті
өкілдерінің бірі, белгілі көркемсөз шебері, қоғам

қайраткері Шерхан Мүртазаның бұл жинағына әңгімелері,
хикаяттары, драмалық туындылары, бірді-екілі
романдары еніп отыр "Әдебиет - ардың ісі" дегендей,
бүкіл шығармашылық ғүмырында жазу өнеріне
соншалықты жауапкершілікпен, ыждағаттылықпен қарап
көркемдіктің биік шыңын бағындыра білген айтулы
қаламгердің туындылары қазақ әдебиетінің алтын қорына
қосылды десек, артық айтқандық емес. Көркем
шығармашылықты жемісті қоғамдық қызметімен
үштастыра білген автордың азаматтық болмысы, парасатпайымы еліміз тәуелсіздік алған кезенде жарқырай
көрінді.

517
М-86

Мұхтаров, Мағзұм.
Дифференциалдық теңдеулер : Оқу құралы / Мұхтаров,
Мағзұм, Исмағұлова,Нұрсұлу Мұқашқызы. - Астана:
Фолиант, 2017. - 392 б. : сызба. - (Жоғары білім). Библиогр.:б.387. - ISBN 978-601-302-587-2: 2425т.00т.
Оқу құралының мазмұны Қазақстан мемлекетінің
жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жай
дифференциалдық теңдеулер теориясының негіздеріне
арналған. Оқу құралында дифференциалдық теңдеулер
теориясының негізгі анықтамалары, теоремалары
берілген. Сонымен қатар, дифференциалдық теңдеулер
теориясы бойынша қолданбалы есептерді шешу
икемділігін, дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік
жасайтын қосымша мысалдар және тәжірибелік
тапсырмалар (жауаптарымен), әр тарауды қайталауға
арналған сұрақтар және тест тапсырмалары келтірілген.

139.

325
Н-17

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы.
Көші-қон және қазақ әлемі: Баяндамалар, мақалалар және
сыр-сұхбаттар / Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы; Құраст.
Махмұт Қасымбеков, Дүкен Мәсімханұлы. - Астана, 2017.
- 360б.: сурет. - ISBN 978-601-302-686-2 : 2415т.60т.
Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына орай жарық
көріп отырған бұл кітапқа Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еліміздің
тәуелсіздік жылдарындағы көші-қон саясатына, сондай-ақ
халқымыздың мәдениеті мен тарихына, бүгіні мен
болашағына қатысты сөйлеген сөздері, жасаған
баяндамалары, жарық көрген мақалалары мен бұқаралық
ақпарат құралдарына берген сыр-сұхбаттары
топтастырылған.

140.

069
О-72

Орталық музей еңбектері: Музей ісі. Археология.
Тарих. Деректану. Антропология.

138.

Этнология.Фольклортану = Труды центрального музея.
Т.2 / Құраст.: Н.Әлімбай, Ж.Шалғынбай; Ғылыми ред.:
Н.Әлімбай; ҚР мәдениет министрлігі; ҚР Орталық
Мемлекеттік музейі. - Алматы : Балалар әдебиеті, 2017. 536б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-252-022-4 : 527т.00т.
ҚР МОМ еңбектерінің екінші томына отандық
ғалымдармен қатар,шетелдік зерттеушілердің де
мақалалары еніп отыр. Жинақтың тақырыптық аясы музей
ісі, археология, тарих деректану, антропология,
этнология, фольклортану сияқты салаларды қамтиды

141.

142.

143.

75/76
П-12

Пабло Пикассо / Ағылшын тілінен аударған Ә
Әкімниязова. - Алматы : Аруна, 2017. - 24б. : сурет. ("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-708-6 : 269т.00т.
"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы
дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем тарихында
айрықша із қалдырған танымал адамдар туралы жанжақты мәлімет беріп, олардың өміріне қатысты қызықты
деректермен таныстырады.

539
П-12

Павлов, Павел Васильевич.
Қатты дене физикасы : Оқу құралы. 1-кітап / Павлов,
Павел Васильевич, Хохлов, Александр Федорович; Қазақ
тіліне ауд.: Қ.А.Тауасаров, Б.З.Мансуров; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 332
б. : сызба, кесте. - Библиогр.:б.329. - ISBN 978-601-042243-8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2265-0(1-кітап) :
3200т.00т.
Қатты дене физикасының бірінші кітабында кристалдың
құрылымы және оны анықтаудың тәсілдері, атомаралық
өзара әсерлесу, қатты денелердегі негізгі байланыс
типтері, қатты денелердің ақаулары, қатты денелердің
механикалық қасиеттері, кристалдық тордағы атомдардың
тербелісі, қатты денелердің жылулық қасиеттері туралы
толық мәліметтер берілген.

821.512.122
С-12

Сабырбаев,Қайрат Зекенұлы.
Дүлдүлдер дүбірі: Жыр жинағы / Сабырбаев,Қайрат
Зекенұлы. - Астана: Фолиант, 2017. - 224 б.: сурет. - ISBN
978-601-302-795-1: 1184т.70т.
Ақын Қайрат Зекенұлының өлеңдері талғам мен таным
негіздерін сипаттайтын тұшымды ойлардан тұрады. Оның
өмірге көзқарасы, махаббат пен достықты бағалауы, тірлік
түйткілдерін тануы кітапқа енген шығармаларынан

шынайы көрініс тапқан. Авторды өзгелерден даралап
тұратын ерекшелік - дүлдүлдер дүбірін құлақ түбіне
әкелер жылқы тақырыбының мейлінше сәтті сомдалуы.

144.

145.

146.

619
С-16

Сайдулдин, Тілеуберді.
Ветеринариялық иммунология : Оқу құралы / Сайдулдин,
Тілеуберді. - Алматы: Полиграфия-сервиз и К, 2017. - 366
б. : сурет, кесте. - Библиогр.: б.354-363 (194 атау). - ISBN
978-601-7399-68-9: 9500т.00т.
Ветеринария мамандарын даярлауда иммунологияны
оқытудың маңызы зор. Алайда бұл сала дербес пән емес,
микробиология, вирусология, паразитология,
эпизоотология, т.б. сабақтардың құрамы ретінде беріледі.
Аталған пәндердің оқулықтарында, басқа да арнайы
нұсқаулық, анықтамалық, монографияларда
ветеринариялық иммунологияның кейбір мәселелері
жалпы биология тұрғысынан атүсті ғана, немесе
медицина деректері бойынша әр түрлі жануарлардың
ерекшеліктері ескерілмей бұрмаланып баяндалады.

821.512.122
С-22

Сарай,Әнес Төлендіұлы.
Шығармалары. Т.1: Ақ тымық түн. Повестер мен
әңгімелер / Сарай,Әнес Төлендіұлы. - Астана : Фолиант,
2017. - 320 б. - ISBN 978-601-302-831-6 : 1320т.00т.
ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, көрнекті жазушы Сарай Әнес
Төлендіұлы - «Еділ-Жайық» трилогиясы, «Теңіз сарыны»
дилогиясы, «Тосқауыл» романдарының авторы.
Жазушының он жеті томдың шығармаларының бірінші
томына «Қараша өткен соң», «Тырналар жоғары ұшқан
жыл», «Бозқырау» повестері мен «Мазасыз түн»,
«Домбыра», «Құмдар билейді», «Қобызшы», т.б.
әңгімелері еніп отыр.

012
С-22

Сартқожаұлы, Қаржаубай.
Библиографиялық көрсеткіш / Сартқожаұлы, Қаржаубай;
Жауапты ред.: Ғарифолла Әнес, Құраст.: Ә.И.Шаяндина;
ҚР БҒМ, Л.Н.Гумилев атынд. Еуразия Ұлттық ун-ті
Ғылыми кітапхана. - Алматы: Арыс, 2017. - 56 б. - ISBN
978-601-291-341-5: 500т.00т.
Бұл көрсеткіш Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің филология ғылымдарының докторы,
профессор, түрколог Қаржаубай Сарткожаұлының
еңбегіне арналған. Көрсеткіш материалдары
хронологиялық тәртіппен орналасқан. Әр жылдардағы
жарияланған еңбектері әліпби ретімен беріліп отыр.
Соңында еңбектердің әліпбилік және есімдер

көрсеткіштері берілген.

147.

94
С-22

Сартқожаұлы,Қаржаубай.
Тас кітаптың құпиясы / Сартқожаұлы,Қаржаубай. Астана, 2017. - 383 б. : сурет, кесте. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-291-344-6: 2631т.00т.
Еңбекте профессор, доктор Қаржаубай Сартқожаұлының
көшпелілер мәдени құндылықтарына соңғы жылдары
жасалған ғылыми мақалалары жинақталған. Оның ішінде:
көшпелілер тарихы, дүниетанымы, идеологиялық
кұндылықтары, ру-тайпалық жүйе зерттелуімен қатар, тас
бетіндегі ежелгі хунну жазулары және археологиялық
қазба мұралардан табылған көне түркі мәтіндері.

Смағұлов, Жандос Қожахметұлы.
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеттану ғылымы : Оқулық /
Смағұлов, Жандос Қожахметұлы. - Астана : Фолиант,
2017. - 480 б. - (Жоғары білім). - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-302-570-4 : 4533т.00т.
Оқулықта қазақ әдебиеттану ғылымының тарихын
зерттеп-зерделеу барысында тұжырымдалған негізгі
мәселелерді оқыту басты нысанаға алынған. Ұлттық
ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің өткен ғасырдағы әдеби
мұраны игеру жолындағы зерттеулер жүйеленіп, қазақ
821.512.122.09
148.
әдебиеттануының туу, қалыптасу дәуірлері сараланған.
С-52
Сол арқылы ұлттық әдебиет туралы ғылымның жеке сала
ретінде қалыптасу жолындағы ізденістері мен іркілістері,
жетістіктері мен кемшіліктеріне қазіргі кездегі өскелең
талап деңгейінде баға берілген. Ұлттық ғылымизерттеушілік ой-пікірде назардан тыс қалып жүрген қазақ
библиографиясы мен сынының тарихы және ғылыми
мектептердің қалыптасу жолдары туралы тың ізденістер
жасалған. Оқыту құралдарынан талап етілетін
әдіснамалық және әдістемелік жұмыс түрлері де толық
қамтылған.

149.

811.512.1
С-94

Сыздықова, Рәбиға.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.10 : Язык "Жами`аттауарих" Жалаири / Сыздықова, Рәбиға. - Алматы : Елшежіре , 2017. - 423 б. - Шығарманың 10-шы томы орыс
тілінде жазылған. - ISBN 978-601-7912-03-1 : 1798т.20т.
Оқу құралында көркем әдебиет классиктері
шығармаларының тілі талданған. Талдау үлгілері
талдаудың мақсат-міндеттеріне, түрлеріне, жете
талданатын мәтіндердің ауыр, жеңілдіктеріне қарай
жүргізіледі. Қысқаша түсініктеме бөлімінде тақырыпқа
байланысты теориялық материалдар жүйеленеді.

811.512.122
С-94

Сыздықова, Рәбиға.
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.9 : Ауызша дамыған
қазақ әдеби тілі / Сыздықова, Рәбиға; Жауапты ред.:
О.Жұбаева. - Алматы : Ел-шежіре , 2017. - 242 б. - ISBN
978-601-7912-04-8 Т.9. : 1028т.70т.
Бұл жұмыс автордың 1968 жылдан бері жоғары оқу
орындарында «Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты пәннің
оқулығы ретінде пайдаланылып келе жатқан
монографиясының үстеме, қосалқы сыңары болып
танылуға тиіс. Аталған оқулықтағы талдаулар мен
танымдар кеңейтіле, айқындала түсті, мысалдары
молырақ келтірілді. Абайға дейін де нормасы тұрақталған,
әсері қуатты әдеби тілдің болғанын, ол ауызша түрде
қызмет еткенін, оның негізгі үлгілері акын-жыраулар
поэзиясы мен шешендік сөз үлгілері екенін айқындап,
арнайы терминологиялық мазмұн бере отырып, автор оны
«ауызша дамыған әдеби тіл» деп атайды.

821.512.122
Т-21

Тарази,Әкім.
Шығармалары. Т.8 : Күлмейтін комедия. Драмалар /
Тарази,Әкім. - Астана : Фолиант, 2017. - 480 б. - ISBN
978-601-302-759-3(Т.8). - ISBN 978-9965-35-956-9 :
1980т.00т.
Көрнекті жазушы-драматург, Мемлекеттік сыйлықтың
иегері Әкім Таразидің VIII томына драмалың жанрдағы
шығармалары «Күлмейтін комедия» деген атпен
топтастырылып отыр. Проза жанрында өзіндік
қолтаңбасымен ерекшеленген қаламгердің пьесалары да
әр түрлі тақырыпта оқырманға ой салады.

152.

94
Т-22

Тасполатов, Бақыт.
Басында Қазығұрттың кеме қалған: Кітап-альбом /
Тасполатов, Бақыт. - Алматы: Аспантау, 2017. - 304 б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0516-8 :
4326т.30т.
Ғалым-зерттеуші Бақыт Тасполатовтың бұл кітабына
Оңтүстік Қазақстанның киелі де қасиетті орындары
жайлы зерттеу мақалалары еніп отыр. Автор көне
Қазығұрт баурайындағы ежелгі жер-су атаулары, халық
сан ғасырлардан бері кие тұтып келе жатқан әулиелер,
тарихи тұлғалар жайлы нақты мәліметтер мен деректерге
сүйене отырып баяндайды. Бұл еңбек өскелең жас
ұрпақтың туған ел мен жерге деген перзенттік
сүйіспеншілігін оятады деген сенімдеміз.

153.

004
Т-93

Тіл біліміндегі цифрлық технологиялар: қазақ тілінің
ұлттық корпусын құру = "Цифровые технологии в

150.

151.

языкознании:создание национального корпуса казахского
языка" : Профессор Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың
80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылымитеориялық конференция материалдары / Жауапты ред.
Ерден Қажыбек;ҚРБ және ҒМ Ұлттық ғылым акад.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Алматы : "Ғылым ордасы" баспасы, 2017. - 385б. - Мәтін
қазақ. орыс тілдерінде. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7293-57-4 : 385т.00т.
Қазіргі заманғы ақпараттар тасқынында оларды жедел әрі
сапалы қабылдау мен өңдеудің жаңа әдістерін Іздестіру уақыт талабы.

154.

155.

156.

821.512.122
Т-50

Тоғысбаев, Бек.
Шығармалары. Т.1 / Тоғысбаев, Бек. - Астана : Data Times,
2017. - 288б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4309-3. - ISBN
978-601-06-4308-6 : 1178т.58т.
Қөрнекті жазушы Бек Тоғысбайұлының көптомдық
шығармалар жинағының бірінші томына "Әкеден ұл туса"
атты романы енген. Роман халқымыздың біртуар
перзенттері М. Тынышпаев, Ораз Жандосовтардың
жалын-отты жолдарынан там-тұмдап болса да сыр
шертеді.еніп отыр.

821.512.122
Т-50

Тоғысбаев, Бек.
Шығармалары. Т.2 / Тоғысбаев, Бек. - Астана : Data Times,
2017. - 368б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4310-9. - ISBN
978-601-06-4308-6 : 1178т.58т.
Қөрнекті жазушы Бек Тоғысбайұлының көптомдық
шығармалар жинағының бірінші томына "Өмір-өзен",
"Қамауда" атты романы енген. Аталмыш екі романда да
өткен жылдар тоғысындағы қым-қуыт, қиян-кесі өміртірлік, яғни, адамзат баласының ар мен адалдық
жолындағы арпалысы, ал кейбірінің мансап, байлық қуып
құрдым құшқан тағдыры тұшымды ой, кестелі тілмен
түсіндіріледі.

159
Т-52

Тоқсанбаева, Нүргүл Қорғаджанқызы.
Психологияны оқыту әдістемесі : Оқу құралы /
Тоқсанбаева, Нүргүл Қорғаджанқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 194 б. Библиогр.:б. 181-184. - ISBN 978-601-04-2339-8 :
1920т.00т.
Оқу құралында психологияны оқытудың әдістері мен
теориялары, оқу іс-әрекеті, дамыта оқыту, белсенді оқыту
жүйесі қамтылған. Сондай-ақ студенттердің
психологиялық кәсіби қорының бағыттылығын

қалыптастыруға белсенді әдістерді қолдану негізіндегі
сабақтардың барлық төжірибе түрлері (дөріс, семинарлар, тәжірибе және зертханалық сабақтар)
тәжірибелік іс-өрекеттегі теориялық білім арқылы
қарастырылған.

157.

158.

159.

160.

667
Т-52

Тоқтабаева,Әсел Қырғызбайқызы.
Сыр-бояу материалдарының химиясы мен технологиясы :
Оқу құралы / Тоқтабаева,Әсел Қырғызбайқызы,
Нұрлыбаева,Айша Нурлыбаевна; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 230 б. :
сызба. - Библиогр.: б. 226. - ISBN 978-601-04-2286-5 :
3500т.00т.
Оқу құралында сыр-бояу материалдарының
құрамдастары, түрлері, физика-химиялық қасиеттері
туралы жалпы түсінік, сыр-бояу материалдарын алуда
қолданылатын технологиялары қарастырылған.

81
Т-65

Төлепбергенұлы,Нұртан.
Әріптер мен қалалар / Төлепбергенұлы,Нұртан. - Алматы,
2017. - 35 б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4047-4 : 500т.00т.
Балаларға арналған алфавит.

517
Т-78

Тулегенова,Макпал Бахитовна.
Комплекс айнылмалы функциялар теориясы және
амалдық есептеу : Оқу құралы / Тулегенова,Макпал
Бахитовна, Койлышов,Умбеткул Курманкулович; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 322 б. : сызба. - Библиогр.:б. 319-320. - ISBN 978601-04-2326-8 : 2900т.00т.
Оқу құралында комплекс айнымалы функциялар теориясы
және амалдық есептеу пәнінің негізгі анықтамалары мен
теоремалары қысқаша беріліп, есептерді шығаруға
көбірек көңіл бөлінген. Әр параграфтан кейін
студенттердің өздері шешуі үшін жаттығулар жөне
кітаптың соңында олардың жауаптары көрсетілген. Бұл
еңбек авторлардың көптеген жылдар бойы әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыған
дөрістерінің негізінде жазылған.

336
Т-78

Тулешова,Г.К.
Ілгерілемелі қаржылық есеп : Оқу құралы / Г. К.
Тулешова, Б. Ж. Акимова, С. С. Сапарбаева. - Алматы :
Экономика, 2017. - 222 б. : кесте. - Библиогр.: б.220-221. ISBN 978-601-225-943-8 : 3500т.00т.
Оқу құралында қаржылық есепте игерілмеген тақырыптар
қарастырылады: аралық қаржы есептілігі, гиперинфляция

жағдайындағы қаржылық есептілік, үлестік құралдар
негізіндегі төлемдер. Сонымен қатар, бизнесті біріктіру,
жал есебі, инвестициялық меншік, қызметкерлерге
төленетін сыйақы және т.б. сұрақтар бойынша
тереңдетілген түсініктеме ұсынылады. Әр тарау соңында
бақылау сұрақтары, тестілер және бақылау тапсырмалары
берілген.

161.

162.

163.

576
Т-82

Тусупбекова, Гульмира Аблаевна.
Қызық сүйек кемігі мен шеткері қан клеткаларының
морфологиясы мен физиологиясы : Оқу құралы /
Тусупбекова, Гульмира Аблаевна; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 158 б. :
сурет. - Библиогр.:б. 152-155 . - ISBN 978-601-04-2312-1 :
2600т.00т.
Оқу құралында қызыл сүйек кемігі мен шеткері қан
клеткаларының морфологиясы, физиологиясы, олардың
даму сатылары және канның пішінді элементтерінің жеке
морфологиясымен бірге кызметтері, физикалық,
химиялық қасиеттері. Қан жүйесі клеткаларына қоршаған
орта факторларының әсерлері кезіндегі олардың
құрылымдық-кызметтік өзгерістері баяндалған.

811.512.1
Т-90

Түркі ортақ латын әліпбиі = Türkü ortaq latin әlipbiyi /
Авторлар.: Жүнісбек Ә., Күдеринова Қ.; Халықаралық
түркі академиясы. - Астана : Ғылым, 2017. - 264 б. : кесте.
- Сыйға алынды. - Библиогр.: б.184-189 (141 атау). 264т.00т.
Еңбек - түркі тілінің дыбыс құрамы мен оның жіктелімі;
түркі жазуының даму-қалыптасу барысы; ғылымиәдістемелік саласы (қоғами-әлеуметтік мәселелерімен
қоса) - талданымына арналған жинақ болып табылады.
Түркі тілдерінің әліпби үлгілері талданды. Әрбір түркі
тілінің дыбыс қүрамы жеке-жеке талданып, түркі
тілдеріне ортақ дыбыстардың құрамы өз алдына
анықталды және жеке тілдерге тән бірегей дыбыстар
екшеліп көрсетілді.

811.512.122
Т-86

Тұрлыбекова, Жұмагүл Арапбайқызы.
Менің алғашқы 500 сөзім / Тұрлыбекова, Жұмагүл
Арапбайқызы. - Астана, 2017. - 124 б. : сурет. - Мәтін
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7504-427 : 1600т.00т.
Тіл үйрету құралында балаларға қазақ тілін үйрету
мақсатында жекелеген атаулар мен ұғымдар үш тілде,
яғни қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде ұсынылды.
Сондай-ақ, бүлдіршіндердің үш тілді тез, әрі оңай

меңгеруі үшін жеке сөздер мен сөз тіркестері суреттер
арқылы берілген.

164.

165.

166.

908
Ү-93

Үшқоңыр : Фотоальбом / Жинақты құраст.: В.Титенев. Алматы : Тау-Қайнар, 2017. - 240 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Кітап Қазақстан Республикасының
Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың шығармаларынан
алынған үзінділерге негізделген. - ISBN 978-601-7059-859: 5920т.20т.
"Үшқоңыр" суреткітабы Қазақстан Республикасының
тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
туған өлкесі Үшқоңыр елдімекеніне арналып
шығарылған. Кітап Елбасының жүрекжарды тебіреністері
мен туған жеріне деген ыстық махаббаты жайлы қанатты
сөздеріне негізделген.

619
Ұ-46

Ұлы дала ветеринариясының тарихы: Оқулық /
Беркінбай,Омархан, Әбутәліп,Әспен, Шаяхметов,Нұрбек
және т.б. - Алматы : Альманах, 2017. - 574 б.: кесте. ISBN 978-601-241-7437-56-5: 5500т.00т.
Оқулық мынадай бөлімдерден тұрады: глоссарий;
ветеринарияның даму кезеңдері, ежелгі әлем елдеріндегі
ветеринарияның дамуы; орта ғасырлардағы ветеринария;
ұлы даладағы халықтық ветеринария; ұлы далада ғылымитәжірибелік ветеринарияны ұйымдастыру; қазақ
даласындағы мал шаруашылығы және індеттер; Қырғыз
АКСР-ы ветеринариясы; Қазақ КСР-сы ветеринариясы;
Қазақстан Республикасында жаңа экономикалық
қатынастар кезеңінде ветеринарияның дамуы; Қазақстан
Республикасының ветеринариясы.

811.133.1
Ф-80

Французша-орысша-қазақша, Қазақша-орысшафранцузша тілдескіш / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; ҚР
Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы : Сардар,
2017. - 208б.: сурет. - EXPO 2017. Астанаға қош келдіңіз! .
- ISBN 978-601-80678-2-2: 2475т.00т.
Еліміздің бас қаласы Астана-ғылым мен білімнің ордасы,
мәдениетінің ошағы, әрі егемен еліміздің қаржы орталығы
ретінде қанат жайып келеді.Бұл көптілді тілдескіштер
Астанаға келген қонақтар мен шетелдік туристерге
танымдық әрі практикалық көмек беретін өте пайдалы
құрал болады деген сенімдеміз.

811.124
167.
Ш-18

Шайдаров, Мажит.
Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі /
Шайдаров, Мажит, Ахметов,Мұхамбедия. - Алматы, 2017.
- 556 б. - Библиогр.:б. 552 . - ISBN 978-601-80578-8-5 :

5916т.00т.
Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі
латын тілінде берілген 10 000-нан астам терминдерін
қамтыған. Сөздікте латын тіліндегі медициналық
терминдерге қысқаша түсініктеме берілген.

168.

169.

170.

821.512.122
Ш-23

Шанин, Жұмат.
Арқалық батыр: Пьесалар мен мақалалар / Шанин, Жұмат;
Құраст.: Рымғали Нұрғалиев. - Алматы: Өнер-21 ғасыр,
2017. - 384 б. : сурет. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN
978-601-209-245-5: 1414т.29т.
Кітапқа қазақ театры мен музыка өнерінің жұлдыздары
атанған атақты актерлер Қалыбек Қуанышбаев, Серке
Қожамкұлов, Елубай Өмірзақов, Қапан Бадыровтың,
әйгілі әншілер Әміре Қашаубаев, Күләш Байсейітова,
Құрманбек Жандарбеков пен Қанабек Байсейітовтің
сахналык ұстазы болған, республикамыздың алғашқы
халық артисі, тұңғыш режиссері, драматург, театр
қайраткері, көзі тірісінде казақтың Станиславскийі
атанған Жұмат Шаниннің шығармашылық ой-қиялынан
туған комедиялары, драмалары мен трагедиялары, әр
кезде жазған мақалалары, сонымен катар ол жайында өз
замандастары мен кейінгі ұрпақ өкілдерінің жазған
мақалалары жинақталып, қалың оқушы қауымға
ұсынылып отыр.

94
Ш-77

Шоқай, Ералы.
Отырар алқабындағы қасиетті орындар : Кітап-альбом /
Шоқай, Ералы, Пәрменқұл,Сәбит. - Алматы : Аспантау,
2017. - 560 б.: сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-60103-0515-1: 7969т.50т.
Бұл жинаққа Отырар алқабындағы қазақ тарихы үшін
айырықша орны бар қасиетті орындар мен киелі жерлер,
атақты тарихшылар мен ғұлама ғалымдар жайлы ғылымизерттеу мақалалар еніп отыр. Қазақ елінің ортағасырлар
кезеңіндегі мәдениетіне, шаруашылығына, рухани өміріне
байланысты ежелгі қалалардың орнын-дағы қазба
жұмыстары халқымыздың өткенін танып-білуге көп
пайдасын тигізуде.

821.512.36
Ш-97

Шыңғыс қаған туралы жыр-аңыздар (Моңғол
фольклор қазынасы) / Халықаралық түркі академиясы. Астана: Ғылым, 2017. - 80 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978601-7793-35-8: 80т.00т.
Шыңғыс қаған туралы тарихи жыр-аңыздарды қазақ
тілінде сойлеткен - дарынды ақын, аудармашы, халық
мұрасының жанашыры Солдатхан Орайханұлы. Халық

қазынасының інжу-маржанын теріп, шешен тілмен шебер
тәржіма жасаған сөз зергерінің еңбегі зор.
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Э-34

Альберт Эйнштейн /Ағылшын тілінен аударған
Б.Қойтай. - Алматы: Аруна, 2017. - 24б. : сурет. ("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-696-6 : 269т.00т.
"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы
дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін
кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем тарихында
айрықша із қалдырған танымал адамдар туралы жанжақты мәлімет беріп, олардың өміріне қатысты қызықты
деректермен таныстырады.

1
Я-82

Яссауи феномені: Отбасы хрестоматиясы / Керімбай,
Санжар [и др.]. - Алматы, 2017. - 456 б.: сурет. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-7558-28-4: 447т.00т.
Кітапта Қожа Ахмет Яссауи жайлы тың қисса-аңыздар
енгізілген. Хикметтері экзистенциялық формада жаңаша
талданады. Ислам мен түркі мәдениетінің өзара синтезге
түсіп, Түркі-Ислам өркениетінің қалыптасу жолдары
баяндалады. Яссауи ілімі мен дүниетанымы жайлы
толғанады. Тәуелсіз Казакстанның 26 жылдағы
әлеуметтік-рухани саласына экзистенциялық талдау
жасалады.

