
Новинки казахского фонда 

1. 
581 

Ж-19 

Жайлыбай, К.Н. 
      Ағаш өсімдіктерді өсірудің әдістемесі мен жастарды 

экологиялық патротизмге тәрбиелеу : Оқу құралы / К. Н. 

Жайлыбай; ҚР БҒМ, ҚазМҚПУ. - Алматы, 2017. - 62 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 59. - ISBN 978-601-224-894-4 : 

66т.00т. 

 

Әлемдік жылу процесінің және шөлейттену үдерісінің 

алдын алу үшін және Қазақстан территориясында ауа бассейінін 

тазартып, экологиясын жақсарту мақсатында өте күшті 

фотосинтездеушіәрі ұзақ жыл өмірсүретін ағашты өсімдіктерді 

алдағы 40-45 жыл бойы үздіксіз әрі көптеп өсіру керек. 

2. 
502/504 

Ж-19 

Жайлыбай, Келіс Нұрмашұлы. 

      Экология терминдерінің түсіндірме сөздігі : Оқу құралы / 

Жайлыбай, Келіс Нұрмашұлы, Раймқұлова, Сәуле 

Қырғызбайқызы; ҚР БҒМ, ҚазМҚПУ. - Алматы : Қыздар 

университеті, 2017. - 100 б. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінде.-Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 99. - ISBN 978-601-

224-878-4 : 127т.00т. 

 

Экология ғылыми XXI ғасырда қарқынды дамуда, ғылыми 

материалдар, оқулықтар мен оқу құралдары көптеп және 

әртүрлі тілде жариялануда. Оларды игеру үшін елімізде үш 

тұғырлы тіл идеясы енуде. Осыған сәйкес, әдістемелік оқу 

құралында экология терминдерінің түсіндірме сөздігі үш тілде 

берілген. 

3. 
629 

Р-16 

Раимбаев, Ә.Т. 
     Автокөліктерді техникалық эксплуатациялау : Оқу құралы / 

Ә. Т. Раимбаев; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік 

ун-ті. - Тараз : Тараз университеті, 2017. - 262 б. : сызба. - 

Библиогр.:б. 258. - ISBN 978-9965-890-80-2 : 261т.00т. 

 

Оқу құралында автокөліктерді техникапық 

эксплуатациялаудың жағдайы: теориялық ғылыми тұрғыда 

қарастырылып негізделген. Автокөліктердің детальдарының 

тозу механизміне қатысты техникалық жағдайдың өзгеру 

заңдылықтары келтірілген. Эксплуатациялауда техниканың 

жұмыс қабілеттілігін қамтамасыздандыру стратегияларына жан-

жақты талда жасалынған. Экономика тұрғысында анықталатын 

көрсеткіштер жиынтығы топтастырылып мазмұндалған. Бұл оқу 

кұралы «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» 

мамандарын дайындайтын т.б. оқу орындарына арналған. 



4. 
517 

Р-24 

Рахимова, Г.Қ. 

     Функционалдық анализдің кейбір қолданулары : Оқу-

әдістемелік құрал / Г. Қ. Рахимова; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати 

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

2017. - 160 б. : сызба. - Библиогр.: б. 160. - ISBN 978-9965-890-

52-9 : 161т.00т. 

 

Оқу-әдістемелік құралда негізгі қарастырылған 

мәселелер-Банах және Гильберт кеңістіктері жағдайында 

қарастырылып, осыларда анықталған функционалдар, 

операторлар үшін функциональдық анализдің дәстүрлі 

мәселелері баяндалған. 

5. 
902/904 

С-28 

Сәдуақасұлы, Абай. 
     Құлжабасы сілемінің жартас өнері = Наскальное искусство 

хребта кулжабасы : Фотоальбом / Сәдуақасұлы, Абай, 

Железняков, Борис., Херманн, Люк. - Алматы : Жамбыл, 2017. - 

240 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінде.-Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 239. - ISBN 978-601-

7908-33-1 : 240т.00т. 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру" атты мақаласында көрсетілген 

міндеттерге орай "Қазақстан сакральды географиясы" Жобасын 

жүзеге асыруға байланысты Қазақстанның жартас өнері 

кереметтерінің бірі осы фотоальбомда қалың көпшілікке 

таныстырылады. Мұнда жауһарлар 4 мың жыл бойы, 

қалыптасты, енді көпшілік ортаға жақсы таныс суреттер туралы 

мамандар ұзақ уақыт бойы пікірталастар жүргізетін болады. 

6. 
004 

Т-48 

Тлебаев, М.Б. 

    "Linux" операциялық жүйесі : Оқу-әдістемелік құрал / М. Б. 

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

- Тараз : Тараз университеті, 2017. - 87 б. : сурет. - Библиогр.:б. 

85. - ISBN 978-9965-890-44-4 : 87т.00т. 

 

Әдістемелік құралда Linux операциялық жүйесінде жұмыс 

жасау негіздері қарастырылған. 

7. 
622 

Т-90 

Түсіпбаев, Несіпбай Қуандықұлы. 

     Кен байыту негіздеріне кіріспе : Оқу құралы / Түсіпбаев, 

Несіпбай Қуандықұлы; ҚР БҒМ, Қ.И.Сәтбаев атынд. ҚазҰТЗУ, 

Металлургия және кен байыту ин-ты Акционерлік қоғамы . - 

Алматы, 2017. - 128 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 

125. - ISBN 978-601-323-105-1 : 128т.00т. 

 

Оқу құралында пайдалы қазбалар туралы жалпы 



түсініктер, олардың жаратылысы, құрамы, байыту 

көрсеткіштері қарастырылған. Флотациялық байыту әдісі 

толығырақ жазылған, теориялық негіздері, флотореагенттердің 

қасиеттері, байыту сұлбалары және флотомәшинелер туралы 

мәліметтер жазылған. Мыс, мыс-мырыш, қорғасын-мырыш 

кендерінің құрамы, байытылу ерекшеліктері, 

флотореагенттердің әсері, сұлбалары қарастырылған. Сонымен 

қатар полиметалдық және алтын кендеріне қысқаша 

мағлұматтар берілген. Осы оқу күралы "Пайдалы қазбаларды 

байыту" мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған. 

8. 
821.512.122 

Ш-18 

Шаймерденұлы, Едихан. 

      Тәңір Жауынгері : Әңгімелер жинағы / Шаймерденұлы, 

Едихан. - Алматы, 2017. - 364 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7442-04-0 : 364т.00т. 

 

Қолыңыздағы кітапта автордың өз ғұмырынан алынған 

жеке рухани тәжірибесі әңгімелер түрінде берілген. Қызыл 

Империя бұғауындағы бодан елде туып-өскен жанның өз 

халқының қасиетті дәстүрін Ғарыш Заңдарымен ұштастыра 

отырып Қызыл Империяны қалай күйреткені, халқына 

бостандық әпергені қызғылықты фактілермен баяндалады. 

Кітап оқырманды үйреншікті 3 өлшемді дүниеден алып шығып 

7 өлшемді Ғарышты терең түсінуге жетелейді. Кітаптың тілі 

тартымды, оқиғалары қызықты. 

 


