
Тамыз/август (Казахский фонд 2018) 

 

1. 
821.512.122 

А-13 

   Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. 
Ата-анаға көз қуаныш / Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы; 

Құраст.: Б.Ахмер, М.Абламаева; ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігі Абайдың "Жидебай-Бөрілі" 

мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық 

қорық-музейі. - Алматы : Қаламгер, 2018. - 30 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-03-0533-5 : 391т.88т. 

2. 
821.512.122 

А-14 

   Абдраман, Шәмшиден : Екі томдық шығармалар 

жинағы. Т.1 : Ғылыми-фантастикалық романдар, 

танымдық хикаят және әңгімелер / Құраст. Шарбану 

Алманбетова. - Алматы : Ан Арыс, 2018. - 480 б. : сурет. 

- ISBN 978-601-7828-89-9 : 1473т.22т. 

3. 
78 

А-89 

    Астана : Өлеңдер мен әндер : Жыр құшағында. Ән 

қанатында / Құраст.:Г. Ақжолова. - Астана : Фолиант , 

2018. - 320 б. : сурет. - ISBN 978-601-338-022-3 : 

1584т.00т. 

 

Жиырма жыл ішінде жаңа дәуірдің жасампаз шаһарына 

айналып үлгерген Астана ақын, композиторлар 

шығармашылығына да тың тақырып, жаңа серпін әкелді. 

Олардың ойлы өлең, отты жырларынан елордамыздың 

келбет-көркін, тыныс-тіршілігін аңғарсақ, асқақ рухты 

әндері қазақтығымызды қастерлеп, елді сүюге 

отаншылдық сезімге жетелейді. Солардың бір парасы 

жинақталған осы кітап Отанымыздың жүрегіне, 

тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған Астанамыздың 

мерейлі мерекесіне тамаша тарту болмақ. 

4. 
821.512.122 

Б-21 

Бақтыгереева, Ақұштап. 
    Ана әлдиі : Екітомдық таңдамалы шығармалары. Т.1 / 

Бақтыгереева, Ақұштап. - Алматы : Айғаным, 2018. - 380 

б. - ISBN 978-601-03-0506-9 : 1178т.58т. 

5. 
821.512.122 

Б-21 

Бақтыгереева, Ақұштап. 
    Өлең деген құдірет : Екітомдық таңдамалы 

шығармалары. Т.2 / Бақтыгереева, Ақұштап. - Алматы : 

Айғаным, 2018. - 380 б. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-03-0542-7. - ISBN 978-601-03-0543-4 : 

1178т.58т. 



6. 
94 

Е-77 

Ерімбетова, Құндызай Мырзашқызы. 
    Шәбден Ералиев. Тарих толқынындағы тағдыр : 

Монография, тарихи очерк / Ерімбетова, Құндызай 

Мырзашқызы. - Астана : Кәусар , 2017. - 176 б. : сурет. - 

(Ұлы дала тұлғалары). - Сыйға алынды. - 

Библиогр.:б.171-174. - ISBN 978-601-80643-1-9 : 

176т.00т. 

 

Кітапта ХХ ғасырдың басындағы кеңестік жүйесінің 

орнауына алғышарт болған, Қазан төңкерісінен кейінгі 

саяси-идеологиялық негіздеулер, Қазақ даласында 

жүргізілген саяси күштеу әрекеттерінің салдары 

баяндалады. Революционер-коммунист Шәбден-Ералиев 

өмірі мен қызметі арқылы, ұрпақтар сабақтастығына 

қатысты әңгіме өрбиді. 

7. 
821.512.122 

Е-96 

Ештанаев, Ғазиз Елеусізбайұлы. 
      Тамшыда да тағдыр бар : Жыр жинағы, өлеңдер, 

поэмалар, аудармалар / Ештанаев, Ғазиз Елеусізбайұлы. - 

Алматы : Ан Арыс, 2018. - 208 б. - ISBN 978-601-7828-

88-2 : 707т.15т. 

8. 
81`25 

Ә-54 

Әлпейісова, Камал Әбілқасымқызы. 
      Ілеспе аударма: таным мен тәжірибе : Оқу құралы / 

Әлпейісова, Камал Әбілқасымқызы. - Алматы : Арда, 

2018. - 152 б. : кесте, сурет. - Библиогр.:б. 147-149. - 

ISBN 978-601-7355-44-9 : 684т.00т. 

Ел мен елдің қарым-қатынасын, өркениеттің дамуын 

қамтамасыз ететін факторлардың бірі аударма. 

Қазақстанның ұстанып отырған саясатына сәйкес, 

халықаралық қатынаста аудармаға, оның ішінде 

аударманың жоғары деңгейі-ілеспе аудармаға деген 

сұраныс жылдан жылға артып келе жатыр. Ұсынылып 

отырған еңбек осы мамандықтың қыр-сырын ашып 

көрсетіп, талапкерлерді тәрбиелеуге арналған. 

9. 
502/504 

Ж-19 

Жайлыбай, Келіс Нұрмашұлы. 
      Биологиялық экология : Оқулық / Жайлыбай, Келіс 

Нұрмашұлы, Нұрмаш, Нұрлан Келісұлы. - Алматы : 

Эпиграф , 2017. - 420 б. : сурет, кесте. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.:б.388-391. - ISBN 978-601-310-226-9 : 

420т.00т. 

Оқулықта биологиялық экология ғылымының 

анықтамасы, мақсаты мен міндеттері қалыптасу 

кезеңдері, тірі организмдер мен табиғи ортаның өзара 



қарым-қатынастық заңдылықтары, дара, түр, популяция 

экологиясы, бірлестіктер экологиясы, экожүйелер 

экологиясы, биосфера тұрақтылығы туралы мәселелер 

қарастырылған. 

10. 
012 

Е-49 

    Жанат Елшібек : Библиографиялық көрсеткіш / 

Құраст.: Е.Ж.Әли, Н.А.Аккулова; Бас ред. 

Ү.Д.Мұңалбаева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. - 

Астана, 2017. - 152 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7227-14-2 : 152т.00т. 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық 

кітапханасы әзірлеген бұл библиографиялық көрсеткіш 

көрнекті қаламгер, мәдениет қайраткері, Халықаралық 

"Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты, журналист-

жазушы Жанат Елшібектің шығармашылық әлеміне 

арналып отыр. 

11. 
811.512.122.09 

Ж-88 

Жүнісбек, Әлімхан. 
      Қазақ тіл білімінің мәселелері : Қазақ фонетикасы / 

Жүнісбек, Әлімхан. - Алматы : Абзал-Ай, 2018. - 368 б. : 

сызба, кесте. - ISBN 978-601-7172-75-6 : 1863т.00т. 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Ә.Жүнісбек ұзақ жылдардан бері қазақ тіл білімінің 

фонетика саласымен: тіліміздегі дауысты және дауыссыз 

дыбыстар жүйесі, сингармонизм заңы, орфография мен 

орфоэпия және т.б. кешенді түрде айналысып келеді. 

Сондықтан да қолдарыңыздағы жинаққа автордың қазақ 

фонетикасы мен фонологиялық жүйесін және латын 

қарпіне көшудің өзекті мәселелерін сөз еткен басты-

басты еңбектері енгізіліп отыр. 

12. 
612 

И-13 

Ибадильдин, А.С. 
     Қан құю, қан компоненттері, плазма және қан 

алмастырушы препараттар туралы негізгі мәселелер : 

Оқу құралы / А.С. Ибадильдин, Қ.Қ. Амантаева; ҚР 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, 

С.Ж.Асфендияров атынд. ҚазҰМУ. - Алматы : Хантәңірі 

, 2017. - 192 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.182-183. - 

ISBN 978-601-03-0462-8 : 192т.00т. 

Бұл оқу құралында клиникалық медицинаның актуалды 

әрі қиын бөлімі-қан құю, қан компоненттері, плазма 

және қан алмастырушы препараттар жайлы жазылған. 

Қан тобын анықтауда кететін қателіктер және олардың 



алдын алу әрекеттері, қан құюға көрсеткіштер және 

қарсы көрсеткіштерге толық тоқталады. 

13. 
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.154-

159. - 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. 

14. 
811.512.122`35 

К-91 

Күдеринова, Құралай. 
     Бірге ме, бөлек пе? / Күдеринова, Құралай. - Алматы : 

Қазақ тілі, 2018. - 84 б. : сурет, кесте. - ISBN 978-601-

80645-6-2 : 768т.82т. 

Қазақ тілі орфографиялық ережесі мен сөздігіне сәйкес 

бірге және бөлек жазылатын сөздердің емлесін сатылып 

меңгертуге арналған оқу-әдістемелік құрал ретінде 

ұсынылып отыр. 

15. 
811.512.122 

Қ-23 

Қайдар, Әбдуәли Туғанбайұлы. 
     Тіл-ғұмыр : Ғылыми мақалалар жинағы / Қайдар, 

Әбдуәли Туғанбайұлы; Жауапты ред.: Ж.Мәнкеева. - 

Алматы, 2018. - 360 б. : сурет. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-80746-2-2 : 1782т.00т. 

Бұл кітапқа белгілі тіл маманы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі 

Әбдуәли Қайдардың өмірі мен ғылыми шығармашылық 

қызметі туралы мәліметтер және латын әліпбиі мен жазу 

мәселесі, түркітану мен бір буынды түбірлер, қазақ 

этнолингвистикасы, этимология, этнонимика және 

перемиология мәселелері бойынша ғылыми мақалалары, 

сондай-ақ ғалым жайында әріптестері мен шәкірттерінің 

ой-толғамдары енгізілді. 

16. 
821.512.122 

Н-25 
Нарымбетов, Сатыбалды. 
     Таңдамалы шығармалар : Үш томдық таңдамалы 



шығармалары . Т.1 / Нарымбетов, Сатыбалды. - Алматы : 

Хантәңірі, 2018. - 380 б. - ISBN 978-601-03-0541-0. - 

ISBN 978-601-03-0543-4 : 1178т.58т. 

17. 
070 

Н-88 

Нұсқабайұлы, Жарылқасын. 
     Қазақ журналистикасының тарихы (1870-2008 

жылдар) / Нұсқабайұлы, Жарылқасын, Аллаберген, 

Қырықбай, Оразбаев, Файзолла. - Алматы : Білім, 2018. - 

400 б. - Библиогр.:б.393-394. - ISBN 978-9965-09-898-7 : 

1544т.40т. 

 

Авторлар бұл еңбегінде қазақ журналистикасының ұзақ 

жылдың тарихына бүгінгі күн тұрғысынан көз жіберіп, 

тың байламдар жасап, жаңаша ой айтады. Қазақ мерзімді 

баспасөзінің тарихына қосымша оқу құралы ретінде 

қайта басылып отырған бұл кітап осы жаңашылдығымен 

де құнды. 

18. 
811.512.122 

С-22 

Сарыбаев, Шора Шамғалиұлы. 
     Тіл-ғұмыр : Ғылыми мақалалар жинағы / Сарыбаев, 

Шора Шамғалиұлы; Жауапты ред. З.М.Базарбаева. - 

Алматы, 2018. - 312 б. : сурет. - 1539т.00т. 

Бұл кітапқа белгілі тіл маманы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі 

Шора Сарыбаевтың өмірі мен ғылыми шығармашылық 

қызметі туралы ресми мәліметтер, негізгі ғылыми 

еңбектері және әріптестері мен шәкірттерінің ой-

толғамдары, сондай-ақ ғалымның әр жылдары түскен 

фотосуреттері енгізілді. 

19. 
821.512.122 

С-90 

Сүлейменов, Асқар. 
     Шығармалар жинағы : Екі томдық шығармалар 

жинағы. Т.1 : Повестер мен әңгімелер. Ой-толғамдар / 

Сүлейменов, Асқар. - Алматы : Айғаным, 2018. - 418 б. - 

ISBN 978-601-03-0536-6. - ISBN 978-601-03-0537-3 : 

1296т.43т. 

20. 
811.512.122 

С-94 

Сыздық, Рәбиға Сәтіғалиқызы. 
      Тіл-ғұмыр : Ғылыми мақалалар жинағы / Сыздық, 

Рәбиға Сәтіғалиқызы; Жауапты ред.: О.Жұбаева. - 

Алматы, 2018. - 344 б. : сурет. - ISBN 978-601-80746-1-5 : 

1701т.00т. 

 

Кітапқа көрнекті тіл маманы, ҚР ҰҒА академигі 

филология ғылымдарының докторы, профессор Рәбиға 



Сыздықтың өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы 

очерк, ғалымның қазақ әдеби тілінің тарихы, тіл 

мәдениеті, лингвостилистика, поэзия тілі, алаш 

арыстары, тілдік норма т.с.с. бойынша зерттеу 

мақалалары, сұхбаттары, әріптестері мен шәкірттерінің 

ғалым еңбектеріне берген пікірлері сараланып енгізіліп 

отыр. Сондай-ақ зерттеушінің әр-жылдары түскен 

фотосуреттері де берілген. 

21. 
821.512.122-93 

Т-65 

Төлепбергенұлы, Нұртан. 
    Өлеңді әліппе: жануарлар / Төлепбергенұлы, Нұртан. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2018. - 32 б. : сурет. - ISBN 978-601-

7172-74-9 : 513т.00т. 

22. 
821.512.122-93 

Т-65 

Төлепбергенұлы, Нұртан. 
     Өлеңді әліппе:қалалар / Төлепбергенұлы, Нұртан. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2018. - 32 б. : сурет. - ISBN 978-601-

7172-76-3 : 513т.00т. 

23. 
94 

Ы-15 

Ыбыраев, Жүніс Ақатайұлы. 
      Бауыржан Момышұлы.Майдан жыры мен сыры = 

История одной книги / Ыбыраев, Жүніс Ақатайұлы. - 

Алматы : Қазақпарат, 2018. - 380 б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-03-0507-6 : 1584т.00т. 

 

Белгілі журналист, жазушы Жүніс Ыбыраевтың бұл 

жинағына қазақ халқының батыр ұлы, Ұлы Отан 

соғысында өшпес ерлік көрсеткен қолбасы Бауыржан 

Момышұлы жайлы деректі әңгімелері еніп отыр. 

 

 


