Қараша / Ноябрь (Казахский осн.фонд 2018)
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2.

3.

62-712
А-14

Абдибаттаева,Марал Мауленовна.
Өнеркәсіптік желдету : Оқу құралы /
Абдибаттаева,Марал Мауленовна, Итжанова,Карлыга
Сабыралиевна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 386 б. : кесте. Библиогр.:б.380-382. - ISBN 978-601-04-2804-1 :
3860т.00т.
Оқу құралында өндірістік ғимараттарды желдетудің
теориялык негізі қарастырылған, желдет жүйелерін
пайдалану бойынша ұсыныстар берілген. Желдетумен
байланысты құбылыстар мен үдерістердің физикалык
мәні баяндалған, желдету жүйелерін есептеу тәсілдері,
желдету қондырғыларын таңдау бойынша ұсыныстар
жасалған. Қондырғылар туралы мәліметтер тек
желдетудің конструкциялық ерекшеліктерін сипаттауда
қажеттілігі бойынша келтірілген және желдету
жүйелерін есептеуде қолданылған.

530
А-14

Абишев, Медеу Ержанұлы.
Теориялық физиканың таңдаулы тараулары : Оқу
құралы / Абишев, Медеу Ержанұлы, Бейсен, Нұрзада
Әлдибекқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 228 б. : сызба. Библиогр.:б.227 (10 атау). - ISBN 978-601-04-3153-9 :
2900т.00т.
Оқу құралында теориялық физиканың таңдаулы
тараулары қысқаша баяндалады. Объектілеріне
байланысты физиканың келесі салалары: классикалық
механика, классикалық өрістер теориясы, кванттық
механика, термодинамика және статистикалық физика,
өрістердің кванттық теориясы қарастырылған.

574
А-16

Абубакирова,Калкаш Дауренбековна.
Экология бойынша терминологиялық сөздік =
Терминологический словарь по экологии /
Абубакирова,Калкаш Дауренбековна, Таныбаева,Айнур
Кабдрасуловна, Рысмагамбетова, Айна Акановна; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 142 б. - Библиогр.:б.140-141. - ISBN 978-601-043140-9 : 1210т.00т.
Терминологиялық сөздікте ғылыми журналдарда,
анықтамалық әдебиеттерде, Қазакстан
Республикасының Экологиялық Кодексінде,
халыкаралық келісімдерінде, мемлекеттік

стандарттарда, ведомстволық нормативті-құқықтық
актілерде қолданылатын жүйеленген 500 термині қазақ,
орыс және ағылшын тілдерінің сәйкес эквивалентінде
берілген.

4.

5.

6.

811.512.122
А-17

Авакова,Раушангуль Амирдиновна.
Тіл біліміне кіріспе (сызбалар мен кестелер) : Оқуәдістемелік құралы / Авакова,Раушангуль Амирдиновна,
Бектемирова,Сауле Бекмухамедовна; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 204 б. :
кесте. - Библиогр.: б.185-203. - ISBN 978-601-04-2742-6 :
1500т.00т.
Тіл туралы ғылымның алғашқы баспалдағы болып
табылатын бұл пәнде студент - лингвистиканың
теориялық және практикалық әрі қолданбалы
мәселелелерін жан-жакты қарастырады. «Тіл біліміне
кіріспе» курсын оқып-үйрену нәтижесінде студенттер
тіл білімінің негізгі мәліметтерімен, ұғымдарымен,
терминдерімен және оның өзекті теориялық
мәліметтерімен танысады. Сонымен қатар аталмыш оқуәдістемелік құралы студенттердің лингвистика
ғылымынын кыры мен сырына әрі теориялык, әрі
практикалык тұрғыдан өз бетімен тұжырымдар мен
дәйектемелер жасауға мүмкіндік береді.

811.512.122
А-31

Айғабылұлы,Айтбай.
Ғылыми еңбектер жинағы / Айғабылұлы,Айтбай;
Құраст.: А.Б.Салқынбай, Н.Ж.Егізбаева; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 218 б. : сурет. - ISBN 978-601-04-2911-6 : 2180т.00т.
Белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы,
профессор А. Айғабылұлының "Ғылыми еңбектер
жинағына" бұрын жарияланбаған ғылыми еңбектері
жинақталып енгізілді.

519
А-37

Ақпараттар теориясынан есептер жинағы : Оқуәдістемелік құралы / Құраст.-авторлар.: А.Қ.Самбетова,
Г.А.Мирзахмедова, Д.Р.Рахимова; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 134 б. :
сурет. - Библиогр.:б.132. - ISBN 978-601-04-2746-4 :
2500т.00т.
Энтропиялык сипаттамаларды бағалау, ақпарат санын
бағалау, жүйелердің акпараттық сипаттамаларын
бағалау жэне тиімді кодтау тақырыптары бойынша
практикалық сабақтарға арналған неғізгі түсі-ніктер мен
акпараттар теориясының есептік қатынастары
қарастырыл-ған. Маtсһаd 6.0 Рius программалық

жабдыктамасын колдану арқылы типтік есептерді
шешуге мысалдар келтірілген. Жауаптары бар типтік
есептер жинағы беріген.

338
А-37

Ақтымбаева,Әлия Сағындыққызы.
Туризмдегі ақпараттық қамтамасыздандыру : Оқу
құралы / Ақтымбаева,Әлия Сағындыққызы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 92
б. : сурет. - Библиогр.б.85-86. - ISBN 978-601-04-2894-2 :
1120т.00т.
Бұл оқу құралы туризм мамандығына оқылатын
студенттерге арналған. Оқу құралы 5В090200 «Туризм», 5В091200 - «Мейрамхана ісі және конак үй
бизнесі» мамандықтары бойынша «Туризмдегі
акпараттык қамтамасыздандыру» пәнінің
бағдарламасына сай құрастырылған. Оқу құралында
берілген дәрістер студенттердің өзіндік жүмыстарын
жасауға көмектеседі.

517
А-40

Алдибеков, Тамаша Молдабекович.
Дифференциалдық теңдеулер : Оқу құралы / Алдибеков,
Тамаша Молдабекович; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 255 б. : сурет. Библиогр.:б.250. - ISBN 978-601-04-2828-7 : 2850т.00т.
Оқу құралында жоғары оқу орындарының
дифференциалдық теңдеулер пәнінің бағдарламасына
сәйкес дифференциалдық теңдеулер курсы баяндалған.

9.

621
А-44

Алимгазинова,Назгул Шәкәрімқызы.
Электр тізбектер теориясы : Дәрістер жинағы /
Алимгазинова,Назгул Шәкәрімқызы,
Манапбаева,Арайлым Бекболатқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 228 б. :
сурет. - Библиогр.: б.226. - ISBN 978-601-04-2821-8 :
2480т.00т.
Дәрістер жинағында «Электр тізбектер теориясы»
пәнінің негізгі бөлімдері бойынша дәрістер келтірілген.
Әртүрлі электр тізбектері мен құрылғыларда болатын
физикалық құбылыстар мен процестер бейнеленген.
Сонымен қатар дәрістер жинағында тұрақты және
айнымалы тоқ сызықты электр тізбектеріндегі негізгі
есептеу әдістері қарастырылған.

10.

821.512.12293(031)
А-52

Аманаты алаштың : Балаларға арналған энциклопедия
/ Құраст.: Т.Қ.Шаңбай. - Алматы : Сардар, 2018. - 248 б.
: сурет. - ISBN 978-601-82678-7-7 : 1716т.00т.
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8.

11.
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37
А-56

Анарбек, Назгүл.
Пенитенциарлық педагогика : Оқу құралы / Анарбек,
Назгүл, Есеева, Менсұлу; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 134 б. : кесте. Библиогр.:б.129-130. - ISBN 978-601-04-2827-0 :
1800т.00т.
Оқу құралы құрылымдық тұтастығымен және теориялық
тереңдігімен сипатталады. Оқу материалы және баяндау
локикасы пенитенциарлық жүйе және әлеуметтік
педагог мамандарынын дайындау ерекшеліктері
ескеріле отырып, олардың болашақтағы қызметінің
сипатына орай құрастырылған.

517
А-68

Анықталмаған интегралдар : Әдістемелік нұсқаулық /
Құраст.: Ұ.Р.Көшербаева,Г.Қ.Рзаева, В.А.Мамаева; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 106 б. : сурет. - Библиогр.:б.104. - ISBN 978-60104-2336-7 : 1010т.00т.
Бұл әдістемелік нұсқаулық студенттердің
математикалық талдау пәніне өз бетімен дайындалуына
ұсынылады. Әдістемелік нұсқауда анықталмаған
интегралдарды табудың барлық әдістері қамтылған. Әр
әдіске байланысты мысалдар шығарылу жолдарымен
көрсетілген. Әр тақырып сонында СӘЖ тапсырмалары
мен теориялық сұрақтар берілген.

621
А-88

Асқарова, Әлия Сәндыбайқызы.
ЖӘС жану камераларында төменгі сұрыпты
Қазақстан көмірінің жану процесін үшөлшемді
модельдеу : Монография / Асқарова, Әлия
Сәндыбайқызы, Бөлегенова, Салтанат Әлиханқызы,
Бекетаева, Меруерт Тұрғанбекқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 187 б. :
сурет, кесте. - Библиогр.:б.176-185 (150 атау). - ISBN
978-601-04-2360-2 : 1940т.00т.
Монографияда жасалынған физикалық, математикалық
және химиялық модельдер мен ЗD компьютерлік
модельдеу әдістерін кез келген көмір жағуға негізделген
ЖЭС-да келесі мақсаттарда: ЖЭС жану камераларындағы технологиялық процестерді жетілдіру және
зиянды заттардың мөлшерін кеміту мақсатында төменгі
сұрыпты көмірді жағу процестерін зерттеу үшін, энергия
құрылғыларын қорғау мақсатында қазандықтағы және
жану камерасының қабырғасындағы жылулық кернеу
облыстарын зерттеу үшін; күлділігі жоғары төменгі
сүрыпты отынның жануы барысындағы шаң-газды

қалдықтардың түзілу кинетикасын зерттеу жэне
тиімділігі жоғары ЖЭС-да отандык көмірлерді
экологиялық «таза» жағу технологиясын жасау үшін,
нақты энергетикалық нысандағы жүйелі тәжірибелік
зерттеулерді әзірлейді.

581
А-88

Асқарова,Зифа Асанбаевна.
Қозғыш ұлпалардың физиологиясы : Оқу-әдістемелік
құралы / Асқарова,Зифа Асанбаевна, Сраилова,Гульзия
Тураповна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 96 б. : сурет. - Библиогр.:б.93. ISBN 978-601-04-2273-5 : 2000т.00т.
Оқу-әдістемелік құралы жоғарғы оқу орындарының
биология факультеттерінің студенттеріне арналған. Окуәдістемелік құралында студенттердің қозғыш
ұлпалардың физиологиясының теориялык материалдар
және орындалатын тәжірибелердің .толык сипаттамасы
келтірілген.

94
А-89

Астана : Фотоальбом / Жинақты құраст.
Т.Барабанова. - Алматы : Тау-Қайнар, 2018. - 320 б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтін қазақ, орыс. ағылшын
тілдерінде. - ISBN 978-601-7059-96-5 : 7893т.60т.
Президент заманауи Қазақстанның қуаты, оның
көпұлтты халқының жасампаз энергия көзі болып
табылатын Астананың құрылысына көп мәрте назар
аударады. Республиканың астанасы-бұл еліміздің
барлық азаматтарының болашаққа деген үміті мен
сенімділігінің символы. Кітап Қазақстан
Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаевтың
дәйексөздеріне негізделген.

16.

94
А-90

Атамекен ақпараттық-танымдық жинақ : Ред.
алқасы: Б.Әбдіғалиұлы, Ж.Смағұлов, А.Қожабек,
Е.Тілешов. - Алматы, 2018. - 144 б. : сурет. Библиогр.:б.141-142. - ISBN 978-601-06-5396-2 :
144т.00т.
Жинақта Қазақстанның ерекше бағаланатын табиғи
мұра ескерткіштері туралы мәліметтер беріле отырып,
танымал археологиялық ескерткіштер, діни және
ғибадат орындарына қысқаша шолу жасалған.
Өлкеміздің бай табиғи, тарихи, туристік әлеуетін таныту
мақсатында қолданылған иллюстрациялық материалдар

17.

539
А-90

Атом:демокриттен борға дейін : Оқу құралы / ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 106 б. : сурет. - Библиогр.:б.104 (10 атау). - ISBN

14.

15.

978-601-04-2809-6 : 1500т.00т.
Ұсынылған кітап ғылыми көпшілікке арналған әдебиет
болып саналады. Мұнда атом идеясының пайда болу,
және іс жүзінде қолдану тарихы баяндалған.

18.

19.

20.

070
А-97

Аширова, Анар Тишибайқызы.
Газет мақалаларының тақырыптары:
құрылымы,функциясы,прагматикасы : Монография /
Аширова, Анар Тишибайқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 150 б. Библиогр.:б.144-148. - ISBN 978-601-04-2689-4 :
1800т.00т.
Кітапта бұқаралық ақпарат құралының құрамдас бөлігі
болып табылатын газет тақырыптарының қызметі мен
мағыналық сипаты көрсетіліп, «жеке сөз», «түйдекті
тіркес», «сөз тіркесі» және «сөйлем» типті
тақырыптардың құрылымдық ерекшеліктеріне
семантикалық, функционалды тұрғыдан талдау
жасалған.

327
Б-18

Байкушикова, Гульнара Серикбаевна.
Қазіргі халықаралық қатынастардағы экологиялық
қауіпсіздік мәселелері:Еуропа елдерінің Орталық Азияға
тәжірибесі : Монография / Байкушикова, Гульнара
Серикбаевна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 202 б. - Библиогр.:б.191-200
(155 атау). - ISBN 978-601-04-2705-1 : 2520т.00т.
Монографияда қазіргі халықаралық қатынастарда
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі,
Еуропа елдерінің осы саладағы тәжірибесі кешенді
зерттеліп, Орталық Азияда экологиялық қауіпсіздігі
қамтамасыз ету жолдары қарастырылған.

159
Б-20

Байшукурова,Анара Кадыркуловна.
Психогенетика : Оқу құралы / Байшукурова,Анара
Кадыркуловна, Ахтаева,Надия Селихановна; ӘльФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 158 б. : сурет. - Библиогр.: б.154-155. - ISBN 978601-04-2824-9 : 1400т.00т.
Оқу құралында жеке тұлғаны психологиялық тұрғыдан
қалыптастыру мәселелері қарастырылады, оған тек
генотип қана емес, сонымен қатар ортаның үш факторы
да әсер етеді: генотип пен орта, сондай-ақ олардың өзара
бірлескен ыкпалы. Психогенетика - осы факторлардың
ықпалынан адамның жеке психологиялық
айырмашылыктарының қалыптасуын зерттейтін ғылым
жэне дифференциалды психология мен генетиканың

арасындағы шекаралық білімдердің пәнаралық саласы
болып табылады.

544
Б-39

Бекишев, Курмангали.
Электролиз(теория мен есептер) : Оқу-әдістемелік
құралы / Бекишев, Курмангали, Толеков, Азамат; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 110 б. : кесте. - Библиогр.:б. 105. - ISBN 978-60104-2319-0 : 1400т.00т.
Оқу-әдістемелік құралында электролиз тақырыбы
бойынша теориялық, мәліметтер, есептерінің шығару
үлгілері және өз бетінше шығаруға арналған есептер
келтірілген.

22.

54
Б-39

Бекишев,Құрманғали.
Ерітінділердегі иондық тепе-теңдіктер : Оқуәдістемелік құралы / Бекишев,Құрманғали,
Ізгілік,Амангүл; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 128 б. : кесте. Библиогр.:б,123. - ISBN 978-601-04-2253-7 : 1400т.00т.
Оқу-әдістемелік қуралында электролит ерітінділеріндегі
орын алатын иондық тепе-теңдіктер қарастырылған. Әр
такырып бойынша теориялық кіріспе, типтік есептерді
шығару үлгілері, өз бетімен шығаруға арналған есептер
топтамалары келтірілген.

23.

Бектемирова, Сауле Бекмухамедовна.
Киноморфизм концептісі : Монография /
Бектемирова, Сауле Бекмухамедовна; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 142 б. :
кесте. - Библиогр.:б.135-140 (143 атау). - ISBN 978-601811.512.122`374 04-2196-7 : 1700т.00т.
Б-40
Монографияда қазақ тілі біліміндегі халықтың
этномәдениеттанулық деректі негізінде кинологиялық
атаулардың ұлттық-танымдық табиғаты мифтік ойлау
жүйесі, тілдегі көрінісі, лексикографиялық деректері
сараланады әрі оларға тілдік тұрғыдан талдау
жасалынады.

21.

24.

930
Б-61

Бияздықова,Кенжегүл Әлімбекқызы.
Қайта өрлеу және жаңа заман мәдениеті : Оқуәдістемелік құралы / Бияздықова,Кенжегүл
Әлімбекқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 114 б. : кесте. - Библиогр.:
б.112. - ISBN 978-601-04-3025-9 : 1410т.00т.
«Қайта Өрлеу және Жана Заман мәдениеті» пәні
гуманизм ренес- сансының негізгі идеялық бағыты мен

жаңа замандық Батыс мәдениетінің калыптасу
ерекшеліктерін таныстырады. Бұл курс әлемдік философия тарихы, мәдениеттану, эстетика, өнер тарихының
тұжырымдары мен теориялык өзгешеліктеріне
негізделді. Ұсынылған курстың негізгі теориялык
кайнар көзі - өткен дәуірлердегі өнер үлгілері, адам және
гуманизм идеялары, Жаңа Заман философиясы, Батыс
өркениетінің қалыптасу кезеңі.

25.

26.

27.

004
Б-79

Бөрібаев,Бақыт.
C# тілінде программалау (практикалық курс) : Оқу
құралы / Бөрібаев,Бақыт, Абдрахманова, Малика
Бериковна; ҚРБ ҒМ Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы
: Қазақ университеті, 2018. - 258 б. : кесте. Библиогр.:б.243. - ISBN 978-601-04-3130-0 : 4000т.00т.
Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарындағы
жаратылыстану саласында немесе техникалық бағытта
білім алып жатқан студенттерге «Алгоритмдеу және
программалау тілдері», «Алгоритмдер және мәліметтер
кұрылымы» және «Программапау технологиялары»
тәрізді пәндерді оқу кезінде теориялық білімдерді игеру
мен зертханалық жұмыстар орындауды жеңілдетуге
арналған.

376
Ғ-12

Ғаббасов,Совет-Хан.
Педагогика және психология негіздері : Оқу құралы /
Ғаббасов,Совет-Хан; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 364 б. : кесте. Библиогр.:б.363. - ISBN 978-601-04-2336-6 : 4800т.00т.
Бұл еңбекте автор жалпы педагогиканың адамзаттық
сипаттарына зер сала отырып, оны тұңғыш рет
инновациялы ғылыми негіздеуге және жүйелеуге
тырысады. Оның жаңа көзқарастағы методологиясы мен
теориясы ұсынылады. 2011 жылы кітап №10408
бойынша патентгелген. Автор кітабының темірқазығы
ретінде кезінде Білім министрлігі қабылдаған, өзінің
«Үзіліссіз ұрпақ тәрбиесі мен оқу-ағарту жүйесінің
үлгісі» атты концепциясын бағдарға алған.

528
Г-31

Геодезиялық практикум / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ.
- Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 163 б. : кесте. Библиогр.:б.160-161. - ISBN 978-601-04-3225-3 :
1520т.00т.
Оқу құралында геодезиялық жұмыстарды зертханалық
өңдеуді орындау түрлері негізінде болашак мамандарға
теориялык және практикалық білім беру, масштабты
пайдаланып горизонталь қашыктықты аныктау, тік

бұрышты және географиялық координаттарды анықтау,
технологиялық құрылғыларды жөндеу және құрастыру
әдістері қарастырылған.

28.

29.

30.

31.

32.

54
Г-49

Глинка,Николай Леонидович.
Жалпы химия есептері мен жаттығулары : Оқу
құралы / Глинка,Николай Леонидович; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Екінші басылым. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 302 б. : сурет. - ISBN 978-601-043001-3 : 2870т.00т.
Оқу құралында орыс тілінде жазылған Н.Л. Глинканың
«Жалпы химия есептері мен жаттығулары» атты жоғары
оқу орындарына арналған оқу құралынын жиырма
бесінші басылымының қазақ тіліндегі аудармасы беріліп
отыр.

544
Г-57

Головченко, Ольга Юрьевна.
Жану үдерісінің негізгі параметрлері : Оқу құралы /
Головченко, Ольга Юрьевна, Ақназаров, Сестагер
Хусаинович, Рахимова, Бибигуль Уалиевна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 126 б. : кесте. - Библиогр.:б. 123 (20 атау). - ISBN 978601-04-2941-3 : 1840т.00т.
Жану үдерісіне пайда болатын құбылыстар
қарастырылған. Жанғыш қоспалар жанған кезде
материалдық және жылулық баланстың,
температуралық параметрлердің және критикалық
жағдайлардың практикалық есептері ұсынылған.

821.512.122.09
Д-20

Дәрібайұлы, Самал.
Ақын-жыраулардың шығармашылық тұлға ретінде
қалыптасуы және орындаушылық дәстүр : Оқу құралы /
Дәрібайұлы, Самал; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы
: Қазақ университеті, 2017. - 64 б. - Библиогр.:б.58. ISBN 978-601-04-2721-1 : 1130т.00т.

821.512.122
Д-20

Дәрібайұлы, Самал.
Қазақ әдебиетін оқытудағы әдеби ойындар мен
жаттығулар : Оқу-әдістемелік құралы / Дәрібайұлы,
Самал; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 52 б. - ISBN 978-601-04-2236-0 :
1350т.00т.

639
Д-22

Дәуітбаева, Күләш Әділбайқызы.
Ихтиотрофология : Оқу-әдістемелік құралы /
Дәуітбаева, Күләш Әділбайқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 150 б. :

сурет. - Библиогр.:б.145-148 (60 атау). - ISBN 978-60104-2835-5 : 2000т.00т.
Жалпы бөлімде балықтарды аулау, өңдеу әдістемелері
көрсетілген. Арнайы бөлімде планктонқоректі,
бентосқоректі, өсімдікқоректі балықтардың қорек
компоненттерінің сандық және сапалық көрсеткіштерін
анықтау әдістемелері көрсетлген.

33.

34.

35.

004
Д-38

Джомартова,Шолпан Абдразаковна.
UML тілінің негіздері : Оқу құралы /
Джомартова,Шолпан Абдразаковна, Рахимова,Диана
Рамазановна, Тұрарбек, Әсем Турарбекқызы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 176 б. : кесте. - Библиогр.:б.173. - ISBN 978-601-04-23084 : 1300т.00т.
Оқу құралында UML унификациялық моделдеу тілінің
негіздері туралы мәлімет қарастырылып, осы тілді
программалық жүйелерді жобалау мен талдауға қолдану
ұсыныстары беріледі. Оқу құралында берілген тілдің
көмегімен программалық жүйені құру үрдісінің әрбір
қадамы көрсетіледі. Бұл оқу құралы үш тілде баспаға
шығарылады (қазақ, орыс, ағылшын) және объектілі
бағытталған әдіс қолданылатын, ақпараттық жүйелерді
жобалау пәнін жүргізетін оқытушылар үшін пайдалы
болады.

547
Д-97

Дюсебаева, Мольдыр Акимжановна.
Органикалық заттар мен материалдарды талдау
әдістері : Оқу құралы / Дюсебаева, Мольдыр
Акимжановна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 128 б. : кесте. Библиогр.:б.126. - ISBN 978-601-04-2818-8 : 1580т.00т.
Берілген оқу құралында органикалық қосылыстарды
талдаудың хроматографиялық және спектрлік әдістері
қарастырылады.

531
Е-44

Елгондина, Марден Базарбаевна.
Теориялық механиканың мысалдары мен есептері :
Оқу-әдістемелік құралы / Елгондина, Марден
Базарбаевна, Ноғайбаева, Мақпал Оразбаевна; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 146 б. : сызба, сурет. - Библиогр.:б.143. - ISBN
978-601-04-2278-0 : 1200т.00т.
Оқу-әдістемелік құралында теориялық механика пәні
бойынша түрлі күрделі деңгейдегі есептерді шығару
үлгілері мен есептер берілген.

595
Е-79

Есенбекова, Перизат Абдыкаировна.
"Көлсай көлдері" Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі
насекомдары / Есенбекова, Перизат Абдыкаировна;
Ред.алқа.: А.Б.Малыбеков, Х.А.Ахметов, М.Әлімқұлов
және т.б.; ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің орман
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің,
"Көлсай көлдері" Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркі
Республикалық мемлекеттік мекемесі. - Алматы : Саты,
2018. - 204 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.191201 (166 атау). - ISBN 978-601-7962-14-2 : 204т.00т.
Кітапта "Көлсай көлдері" Мемлекеттік ұлттық табиғи
паркі насекомдары жайлы мәліметтер беріліп отыр.
Насекомдар отрядтары, тұқымдастары мен түрлеріне
жалпы сипаттама берілген.

821.512.122
Ә-25

Әділханова,Жанна Сайынқызы.
Қазақ әдебиеті : Оқу-әдістемелік құралы /
Әділханова,Жанна Сайынқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 68 б. :
кесте. - ISBN 978-601-04-2719-8 : 1000т.00т.
Бұл оқу-әдістемелік құрал шетелдегі қазақ диаспора
өкілдеріне арналған. Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу
материалдары мен тапсырмалар қамтылған.
Фольклордан бастап жекелеген авторлардың өмірі мен
шығармашылық деректері шетелдік қазақтарға өздері
білім алған елдерінде толық оқытылмайтын
болғандықтан, дайындық факультетінде осы мәселелер
жүйелі турде қамтылды. Тыңдаушылар алған білімдерін
тапсырмалар мен тест нұсқалары арқылы пысықтап,
тиянақты меңгере отырып, қазақ эдебиеті өкілдері
туралы толық мағлұмат алады.

38.

37
Ә-72

Әрінова, Бақыт Айтуқызы.
"Өзін-өзі тану" пәнін оқыту әдістемесі : Оқу құралы /
Әрінова, Бақыт Айтуқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 172 б. : сурет,
кесте. - Библиогр.:б.168-169 (32 атау). - ISBN 978-60104-3231-4 : 1800т.00т.
Бұл оқу құралында "Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың
әдістемесі қарастырылады. Оқу құралының логикалық
құрылымы мен мазмұны өзін-өзі танудың теориялық
негіздері туралы түсінік беріп, болашақ әлеуметтік
педагог және өзін-өзі тану мұғалімдеріне пәнді оқыту
әдістемесі туралы тұтас ұғым қалыптастыруға мүмкіндік
береді.

39.

66

Әубәкіров,Ермек Айтқазыұлы.

36.

37.

Ә-80

40.

41.

42.

Химиялық технологиядан тест тапсырмалары /
Әубәкіров,Ермек Айтқазыұлы, Ташмұхамбетова,Женета
Халелқызы, Жәкірова,Нүрбибі Құныпияқызы; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 324 б. : кесте. - Библиогр.:б.322. - ISBN 978-60104-2623-8 : 3030т.00т.
Оқу құралы химиялық технологияны ғылым және оның
зерттеу нысаны - химиялық өндіріс ретінде қарастыра
отырып, бақылау мақсатындағы тест тапсырмаларының
жинағынан тұрады. Химиялық технологиядағы
процестердің жүру заңдылықтары, теориялық негіздері,
маңызды химиялық өндірістер тест сұрақтары негізінде
қарастырылған.

54
Ж-23

Жалпы және бейорганикалық химия пәні
бойынша есептер мен жаттығулар жинағы / Құраст.авт.: Б.Д.Балғышева, Г.С.Қуанышева; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 274 б. :
кесте. - Библиогр.:с.272. - ISBN 978-601-04-2732-7 :
3040т.00т.
Оқу құралында жалпы және бейорганикалық химия пәні
бойынша қысқаша теориялық негіздер және күрделілігі
әртүрлі болып келетін есептер мен жаттығулар жинағы
берілген.

341
Ж-19

Жанат Жайлау.
Қарулы қақтығыстар кезінде балаларды қорғаудың
халықаралық-құқықтық қырлары : Монография / Жанат
Жайлау; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 222 б. - Библиогр. мақала соңында.
- ISBN 978-601-04-2761-7 : 2520т.00т.
Монография жаһандану және кұқықтық мемлекеттілікті
қалыптастырып отырған Қазақстан Республикасында
және әлемде балалар мүдделерін қорғаудың
халықаралық-құқықтық реттеу мәселелеріне арналған.
Жұмыста қарулы қақтығыстар кезінде бала құқықтарын
қорғау аясында кұқықтық қатынастарды реттеу
қағидаларына жаңаша теориялық пайым ұсынылды, осы
құқықтық қатынастардың еліміздің халықаралыққұқықтық байланыстарға белсенді түрде түсуі
жағдайындағы нысандары мен субъектілерінің мәні
ашылды.

621
Ж-32

Жарық көздері және жарық техникасы бойынша
зертханалық жұмыстар / Молдабеков, Жанғали
Мусырманкулович [и др.]; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 58 б. : сурет. -

Библиогр.:б.56. - ISBN 978-601-04-2936-9 : 1170т.00т.
Қазіргі заманда дамып келе жатқан техника саласында
разрядты шамдармен қатар, газдық разряд физикасының
да алатын орны ерекше. Әдістемелік оку құралында
жарық электр көзінің жұмыс істеу принципі, олардын
ерекшеліктері, параметрлері және колдану аймақтары
қарастырылған, әртүрлі схемалардағы газразрядты
шамдардың жану жағдайлары үшін ең қолайлысын
тандап, әртүрлі жарық көздерін салыстыруға болатын
жалпы параметрлерін таныстырады.

43.

44.

45.

347
Ж-56

Жетпісбаев, Батыр Адамович.
Мүліктік даулардың құқықтық мәселелері : Оқу
құралы / Жетпісбаев, Батыр Адамович, Алимжан,
Кайрат Есенболдыұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 142 б. Библиогр.:б. 135-138. - ISBN 978-601-04-3144-7 :
1400т.00т.
Оқу құралында мүліктік даулардың негізгі мәселелері
және оларды қарау тәртібі қарастырылады.

533
Ж-77

Жукешов, Ануар Муратович.
Газдық разряд физикасы : Оқу құралы / Жукешов,
Ануар Муратович; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 138 б. : сызба, кесте. Библиогр.:б.135 (19 атау). - ISBN 978-601-04-2788-4 :
2500т.00т.
Оқу құралында газдық көздерінің теориясымен бірге
заманауи жарық құралдарының толық сипаттамасы
берілген. Газдық разрядтардың негізгі түрлері
қарастырылып, оларда өтіп жатқан физикалық
процестері сарапталған.

66
Ж-79

Жусупова,Ғалия Евентаевна.
Табиғи проантоцианидиндердің химиясы мен
технологиясы : Монография / Жусупова,Ғалия
Евентаевна, Жусупова,Айжан Избасаровна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 102 б. : кесте. - Библиогр.:б.57-72. - ISBN 978-601-042076-2 : 1320т.00т.
Еңбекте әртүрлі флаван-3-олдардың химиялық
қасиеттері мен құрылысының теориялық негіздері,
соның ішінде өсімдіктің маңызды биологиялық белсенді
қосылыстары, яғни димерлі, олигомерлі және полимерлі
түрлері (проантоңианидиндер) қарастырылған. Сонымен
қатар олардың физика-химиялық сипаттамалары, әдеби
көздердің түпнұсқасы және алынған білімге сапалы баға

беру үшін бақылау сұрақтары берілген.

517
Ж-88

Жүнісова, Жанат Хафизқызы.
Интегралданатын дифференциалдық теңдеулер :
Монография / Жүнісова, Жанат Хафизқызы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 160 б. : кесте. - Библиогр.:б.157-159. - ISBN 978-601-042550-7 : 1500т.00т.
Монографияда интегралданатын дифференциалдық
тендеулер қарастырылып, солитондық, рационалдық,
домендік қабырға сияқты нақты шешімдерді алу
жолдары көрсетілген. Интегралданатын
дифференциалдық теңдеулерді зерттеу үшін шашырап
тараудың кері есебі әдісі мен Дарбу әдісі қолданылған.

811.512.122
Ж-81

Жұмағұлова, Арзан.
Кәсіби қазақ тілі : Оқу құралы / Жұмағұлова, Арзан;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Өңделіп, толықтырылған
екінші басылым. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 274 б. : сурет. - Библиогр.:б.272 (17 атау). - ISBN 978601-04-2731-0 : 3040т.00т.
Ғаламдану үдерісі қоғамның барлық саласын қамтыған
бүгінгі таңда мемлекеттік тілді меңгерту де жаңа талап
пен сұранысқа қарай тілді оқыту мен меңгертудің жаңа
Еуропалық стандартына сәйкестендірілді.

48.

579
З-32

Заядан, Болатбек Казыханулы.
Фототрофты микроорганизмдердің биотехнологиясы
бойынша зертханалық практикум / Заядан, Болатбек
Казыханулы, Акмуханова, Нурзия Рахмедовна,
Садвакасова, Асемгул Каликумаровна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. 262 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.255. - ISBN 978-60104-3133-1 : 2500т.00т.
Оқу құралы фототрофты микроорганизмдердің
биологиялық ерекшеліктерін және олардың биосфера
деңгейіндегі орны мен фотобиотехнологиядағы маңызы
жайлы сұрақтарды қарастырады. Фототрофты
микроорганизмдердің негізгі топтарының дақылдыморфологиялық, физиология-биохимиялық қасиеттері
және жарық, температура, оттегі т.б. факторға тәуелді
экологиялық қуыстарға таралуы жайлы талқыланған.

49.

004
И-15

Ибраимов,Марғұлан Касенович.
LabVIEW ортасында программалау негіздері : Оқуәдістемелік құралы / Ибраимов,Марғұлан Касенович,
Икрамова,Салтанат Бауыржанқызы; Әл-Фараби атынд.

46.

47.

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 144 б. :
сурет. - Библиогр.:б. 142. - ISBN 978-601-04-3032-7 :
1740т.00т.
Оқу-әдістемелік құралында "Labview ортасында
программалау негіздері" пәнінің бөлімдері бойынша
дәрістер, лабораториялық жұмыстар, тапсырмалар,
қосымша жаттығулар келтірілген.

50.

51.

52.

519
И-48

Иманбаева,Ақмарал Каримқызы.
Ақпарат және энтропия теориясы : Оқу құралы /
Иманбаева,Ақмарал Каримқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 92 б. :
сурет, кесте. - Библиогр.:б. 87 (6 атау). - ISBN 978-60104-2262-9 : 2000т.00т.
Оқу құралында ақпарат және энтропия теориясының
негізгі түсініктері мен фактілер келтірілген.
Информацияны өлшеу, жіберу, өңдеу, және таңбалау
әдістері қарастырылған.

519
И-83

Исахов, Алибек Абдиашимович.
Сандық әдістер мен физикалық процестерді
математикалық модельдеу практикумы : Оқу құралы /
Исахов, Алибек Абдиашимович; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 212 б. :
сызба. - Библиогр.:б. 208-209 (17 атау). - ISBN 978-60104-2812-6 : 2420т.00т.
Оқу құралы сандық әдістер мен физикалық процестерді
математикалық модельдеу негіздерін баяндауға
арналған. Студенттерді физикалық процестерді
математикалық модельдеу дағдыларына үйрету
мақсатында сандық әдістер мен оларды С/С++
программалау тілінде жазылған код түрінде жүзеге
асыру мысалдары көп мөлшерде берілген.

547
К-14

Кайралапова,Гульфайруз Жумабаевна.
Органикалық химия пәні бойынша лабораториялық
жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық /
Кайралапова,Гульфайруз Жумабаевна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 128 б. : сурет. - ISBN 978-601-04-2305-3 : 2200т.00т.
Органикалық химия пәні бойынша лабораториялық
жұмыстарға арналған әдістемелік нұскаулығында
органикалық химия лабораториясында жұмыс жасаудың
кауіпсіздік ережелері, органикалық химия лабораториясындағы құрал-жабдықтар және колдану
тәсілдері, органикалық қосылыстарды бөлу,
органикалық заттарды тазалау және идентификациялау,

көмірсутектерді алу әдістері мен химиялық касиеттеріне
негізделген лабораториялық жұмыстар келтірілген.
53.

54.

55.

56.

57.

821.21
К-15

Калила мен Димна : Әңгімелер / Құраст.:
С.К.Майлыбай, С.К.Нұғыман. - Астана, 2018. - 304 б. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-4781-7 : 304т.00т.

340
К-18

Каратаева, Айгуль Муратбаевна.
Қазіргі кезеңдегі мемлекеттің функциясы : Оқу
құралы / Каратаева, Айгуль Муратбаевна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 98
б. - Библиогр.:б.90-92 (53 атау). - ISBN 978-601-04-28201 : 1800т.00т.
Ұсынылып отырған оқу құралында қазіргі кезеңдегі
мемлекеттің мәні мен әлеуметтік тағайымы, қазіргі
кезеңдегі мемлекеттің функциялары мен олардың
топтастырылу мәселелері жете зерттелген.

639
К-28

Кегенова,Гүлнар Болатқызы.
Өнеркәсіптік балық аулау негіздері : Оқу құралы /
Кегенова,Гүлнар Болатқызы, Сапарғалиева, Назым
Сапарғалиқызы, Кегенов, Ерлан Батырбекович; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2018. - 194 б. : сурет. - Библиогр.:б.192. - ISBN 978-60104-3149-2 : 1800т.00т.
Оқу құралында кәсіптік мақсатта ауланатын
балықтардың мінез-құлық ерекшеліктері, өндірістік
балық аулауда пайдаланылатын аулау құралдарының
жіктелуі, олардың түрлері және сипаттамасы
қарастырылады.

821.512.122
К-30

Кененбай, Ырым.
Жетпістегі жидеағаш / Кененбай, Ырым. - Алматы :
Алматы-Болашақ, 2018. - 400 б. : сурет. - Мәтін қазақ,
орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7461-43-0 : 2772т.00т.

612
К-32

Керімқұлова,Армангүл Рысқұлқызы.
Биомедициналық нанотехнология : Оқу құралы /
Керімқұлова,Армангүл Рысқұлқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 186 б. :
кесте. - Библиогр.:б.165-168. - ISBN 978-601-04-2268-1 :
3400т.00т.
Оқу құралында химиялық және биологиялық сенсорлар,
электрхимиялық сенсорлар мен биосенсорлар, микроэлектро-механикалық жүйелер, медициналық
наномашиналар, техникада және медицинада
фуллерендер мен фуллерен негізіндегі материалдарды

колдану, медицинадағы магнитті нанобөлшектер,
нанотоксикология және наноэкотоксикология,
наноматериалдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік
ережелерін сақтау баяндалған.

58.

59.

60.

61.

579
К-36

Кирбаева, Дарига Кенжебаевна.
Микробиология және вирусология негіздері : Оқу
құралы / Кирбаева, Дарига Кенжебаевна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 168 б. : кесте. - Библиогр.:б.164-165. - ISBN 978-601-042659-7 : 2100т.00т.
Оқу құралында «Микробиология және вирусология»
пәні бойынша дәріс негізінде микроорганизмдер және
олардың алуан түрлілігі, клеткаларының құрылымы,
физиологиясы, зат алмасуы, генетикасы, экологиясы
және микроорганизмдердің практикалық
маңыздылығына қатысты мәліметтер берілген.

821.512.122
К-69

Көпіш, Әшірбек.
Мәңгілік майдан (бір жанның мыңжылдық қасіреті) :
Тарихи-психологиялық роман-дилогия. 2-кітап : Көк
аспанның әміршісі / Көпіш, Әшірбек. - Алматы : Өнер,
2018. - 400 б. : сурет. - ISBN 978-601-209-255-4 :
1473т.21т.

543
К-81

Кудреева,Ләйла Кадирсизовна.
Сапалық талдаудың теориялық негіздері : Оқу құралы
/ Кудреева,Ләйла Кадирсизовна, Тоқтабаева,Әсел
Қырғызбаевна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 198 б. : кесте. Библиогр.:б.197 (13 атау). - ISBN 978-601-04-2161-5 :
2900т.00т.
Оқу құралында сапалық талдауда қолданылатын
аналитикалық реакциялардың негізін құрайтын заңдар
мен заңдылықтар, аналитикалық реакцияларға
негізделген химиялық талдау әдістерінің теориялық
негіздері, аналитикалық химия тәжірибесінде құрамы
күрделі заттарды бөлу және концентрлеуде, оларды
сапалық жағынан анықтауда теориялық негіздері және
қолдану жағдайлары қарастырылған.

612
К-83

Кулбаева, Маржан Сусаровна.
Шу және вибрация жағдайындағы қояндардың
терісіндегі аурикулярлы биоактивті нүктелердің
электрофизиологиялық қасиеттерінің тәуліктік
динамикасы : Монография / Кулбаева, Маржан
Сусаровна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ

университеті, 2017. - 152 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.
134-149 (237 атау). - ISBN 978-601-04-3087-7 : 1320т.00т.
Монографияда сыртқы ортадағы стресс факторлардың
ағзаға тигізетін әсерлерін терідегі биологиялық активті
нүктелердің электрофизиологиялық және
температуралық көрсеткіштері бойынша бағаланып қол
жеткізген нәтижелері берілген.

811.512.122
Қ-17

Қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмалары /
Құраст.: Қ.Ш.Қадырқұлов; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 164 б. Библиогр.:б. 162. - ISBN 978-601-04-2658-0 : 1730т.00т.
Ұсынылып отырған оқу құралы қазіргі қазақ тілінің
барлық саласына арналған шағын тақырыптық
түсініктер мен сол тақыраптарға арналған тест
тапсырмаларын қамтиды.

821.512.122
Қ-23

Қайсенов, Қасым.
Жау тылында / Қайсенов, Қасым. - Алматы : Өнер,
2018. - 384 б. : сурет. - Халық Қаһарманы Қасым
Қайсеновтің 100 жылдығына. - ISBN 978-601-209-253-0 :
1178т.57т.

64.

517
Қ-34

Қанғожин, Балтабек Есматұлы.
Полигармониялы функциялар және оларды талдау :
Оқу құралы / Қанғожин, Балтабек Есматұлы, Қошанов,
Бақытбек Дәнебекұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 102 б. Библиогр.:б. 97-99. - ISBN 978-601-04-2171-4 :
1400т.00т.
Бұл оқу құралы эллиптикалық тендеулердің шеттік
есептерін зерттеуге арналған. Біртексіз полигармониялы
тендеулер үшін шарда шеттік есептердін шешілуінің
кажетті және жеткілікті шарттары бастапкы шарттардың
терминінде зерттелген. Дербес жағдайда бигармониялы,
3 гармониялы, 5 гармониялы теңдеулер үшін Нейман
есебінін шешілуінін шарттары табылған. Оған косымша
полигармониялы тендеулер үшін шарда Дирихле
есебінің шешімі Грин функциясының көмегімен айқын
табылған. Сонымен қатар бұл жұмыста Пуассон теңдеуі
мен біртексіз бигармониялы тендеудің шектелмеген
облыстағы шешімдері зерттелген. Осындай зерттеулерде
қарастырылатын тендеулердін шешімін бірмәнді
анықтайтын қосымша шартты шексіздікте енгізу
кажеттілігі туындайды.

65.

159

Қасымова, Роза Садыққызы.

62.

63.

Қ-45

66.

67.

68.

Психология және адам дамуы : Оқу құралы /
Қасымова, Роза Садыққызы, Төлешова, Ұлмекен
Болатқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 186 б. : кесте. - ISBN 978-601-042258-2 : 3000т.00т.
Бұл оқу құралында тұлға теориялары тіл туралы әлемдік
және отандық ғалымдардын еңбектеріне талдау
жасалды. Сонымен қатар танымдық процестер ойлау,
сөйлеу, ес, зейін, қабілет ұғымдарына аныктамалар
берілген. Адамның даму және қалыптасу кезендері
сипатталған.

54
Қ-62

Қолданбалы химия курсы бойынша есептер мен
жаттығулар / Құраст. авт.: Л.М.Тугелбаева,
Р.Г.Рыскалиева, Р.К.Ашкеева; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 110 б. :
кесте. - Библиогр.:б.108. - ISBN 978-601-04-2737-2 :
1610т.00т.
Ұсынылып отырған жинақта қолданбалы химия
бойынша есептер мен жаттығулар қарастырылған.
Сонымен бірге тақырыптардың берілу реті теориялық
курс сұрақтарын қамтитын "Қолданбалы химия" оқу
құралына сәйкес келеді.

548
Қ-74

Құдайбергенов, Кеңес Кәкімұлы.
Қатты дене химиясы : Оқу құралы / Құдайбергенов,
Кеңес Кәкімұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 240 б. : сурет. - Библиогр.:
б.235-236. - ISBN 978-601-04-2608-5 : 2400т.00т.
Оқу құралында қатты дене химиясынын теориялық
негіздері: кристалдар химиясы, ақаулардың пайда болуы
мен жіктелуі, қатты денелерді синтездеудің бірнеше
әдістері, сорбция үдерісі, сорбент түрлері, қатты денені
зерттеуде қолданылатын қазіргі заманғы әдістердің
жұмыс істеу принциптері қамтылған. Сонымен қатар
наноқұрылымды, композитті және керамикалық
материалдардың физика-химиялық қасиеттері мен
қолданылу аймақтары қарастырылған.

69
Қ-75

Құмар,Дәурен Бақдәулетұлы.
Құрылыс өндірісінің технологиясы : Оқу құралы /
Құмар,Дәурен Бақдәулетұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ.
- Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 146 б. : сурет. Библиогр.:б.143. - ISBN 978-601-04-2903-1 : 1660т.00т.
Оқу құралында құрылыс өндірісінің технологиясы
қарастырылған. Еңбек құрылыс жұмыстарының
ерекшеліктерін, оларды орындайтын машиналар мен

жабдыктарды түсінуге көмектеседі. Құрылыс технолоғиясында колданылатын негізгі түсініктер мен реттеуші
ережелер, жер жұмыстары, тас қалау жұмыстары, тұтас
құйма темірбетон жұмыстары көрсетілген.

821.512.122
Қ-79

Қыдыров, Боран.
Жыр-дәурен : Өлеңдер мен поэмалар / Қыдыров,
Боран. - Астана : Дүниежүзі қазақтарының
қауымдастығы "Атажұрт", 2018. - 252 б. - (Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығы). - ISBN 978-601-80721-2-3
: 919т.28т.

53
Л-18

Ландау, Лев Давидович.
Баршаға арналған физика : Оқу құралы / Ландау, Лев
Давидович, Китайгородский, Александр Исаакович;
Орыс тілінен ауд.: А.К.Саймбетов, Б.Қ.Мухаметқали,
Б.С.Кусманова және т.б.; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 198 б. : сурет. - . ISBN 978-601-04-3223-9 : 3400т.00т.
Бұл кітаптың негізгі мақсаты - оқырмандар үшін
заманауи физиканың жетістіктері және негізгі
идеяларын нақты түрде түсіндіру. Бакылаушыға
байланысты физикалық дене екі жағдайда
қарастырылады: инерциалды және инерциалды емес
координаттык жүйелерде.

71.

504
М-12

Мадибеков,Азамат Сансызбайұлы.
Атмосфераның ластануы және оны қорғау : Оқуәдістемелік құралы / Мадибеков,Азамат Сансызбайұлы;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 78 б. : сурет. - Библиогр.:б.75. ISBN 978-601-04-3126-3 : 980т.00т.
Әдістемелік құралда атмосферадағы ластаушы
заттардың таралу заңдылыктары, таралу процесіне әсер
ететін климаттық жағдайлардың ыкпалы, ауаның
ластануын болжаудың физикалық негіздері, фондық шоғырлану және мүмкін тасталымдардың шекті
нормаларын әзірлеу туралы ақпарат, атмосфералық
ауадағы қоспалардың концентрациясын есептеу
әдістерінің негізгі ережелері келтірілген, ауа сапасын
бақылау жүйесі туралы ақпарат және ауа сапасын
бағалау кезіндегі пайдаланылатын статистикалық
сипаттамалар қарастырылады.

72.

912
М-12

Маженова, Жанна Арипбаева.
Виртуалды геобейнелер : Дәрістер жинағы /
Маженова, Жанна Арипбаева; Әл-Фараби атынд.

69.

70.

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 126 б. :
сурет. - Библиогр.:б.122-123. - ISBN 978-601-04-2744-0 :
2500т.00т.
Виртуалды үлгілеу және картографиялау-жер туралы
және әлеуметтік-экономикалық ғылымдармен
байланысты байланысты геоақпараттық
технологияларды ғылымға енгізудің бірден-бір жаңа
бағыты. Виртуалды геобейне абстрактылы және
шынайы нысандарды көптеген жағдайларда және
бағдарламалық-басқарушылық ортада жаңғыртып,
бақылаушылармен өзара интерактивті байланыстарды
қамтамасыз етеді.

73.

74.

75.

547
М-18

Мамутова, Алуа Асабаевна.
Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы
пәні бойынша есептер жинағы : Оқу-әдістемелік құралы
/ Мамутова, Алуа Асабаевна, Торебеков,Уралбай
Толыбаевич ; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 134 б. : сурет. Библиогр.б.130. - ISBN 978-601-04-2318-3 : 1640т.00т.
Алифатты қосылыстардың классификациясы,
номенклатурасы, химиялық қасиеттері және құрылысын
байланыстыратын жалпы зандылықтары, зертханада
және өндірісте алу жолдары, олардың туындыларының
қасиеттері, түрлендіру жолдары, реакция турлері мен
механизмдері есептер жинағына енгізілген.

51
М-31

Махмеджанов, Набибулла Махмеджанұлы.
Жоғары математика : Оқулық / Махмеджанов,
Набибулла Махмеджанұлы; ҚР БҒМ. - Алматы, 2018. 500 б. : сызба. - Библиогр.:б.498 (16 атау). - ISBN 978601-04-3107-2 : 500т.00т.
Оқулық жоғары оқу орындарының жаратылыстану,
техника және информатика мамандықтарының
студенттеріне арналған. Оқулық кредиттік технология
әдісімен білім беруде кредиті көп мамандықтардың
бағдарламасына негізделіп жазылған.

004
М-39

Медетов, Бекболат Жаксылыкович.
Аналогтық құрылғылар схемотехникасы бойынша
практикум / Медетов, Бекболат Жаксылыкович,
Налибаев, Еркебұлан Дюсенбекович, Исимова,
Аайгерим Токтаровна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 116 б. : сурет,
кесте. - Библиогр.:б.114. - ISBN 978-601-04-2229-2 :
4350т.00т.
Оқу-әдістемелік құралы 10-зертханалық жұмыстың

сипаттамаларынан тұрады. Киргхоф заңдары, жартылай
өткізгішті диод, биполярлы транзистор, алгебралық
және дифференциалды теңдеулер жүйесінің
схемотехникалық шешу жолдары, сонымен қатар
активті және пассивті сүзгілер қарастырылған.

76.

340
М-40

Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша
емтиханға дайындалуға арналған жинақ (тест
тапсырмалары,глоссарий,сұрақтар) = Сборник для
подготовки к экзамену по предмету Теория государства
и права (тестовые задания,глоссарий,вопросы) / Құраст.авт.:А.С.Ибраева,С.А.Сартаев, Д.А.Турсынкулова және
т.б.; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 384 б. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын
тілдерінде. - ISBN 978-601-04-2811-9 : 4000т.00т.
Мемлекет және құқық теориясы курсы барлық заң
ғылымдары үшін іргетас болып табылады. Осы курстан
заң мамандыктарын игеру басталады. Мұнда мемлекет
пен құқықтың пайда болуы, дамуы және кызмет ету
заңдылыктары карастырылады.

77.

78.

579
М-52

Микроорганизмдерді бөліп алу және өсіру : Оқу
құралы / Сыдықбекова,Райхан Қонайқызы [и др.]; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 132 б. : кесте. - Библиогр.: б.127-129. - ISBN 978601-04-3045-7 : 1540т.00т.
Оқу құралы 5В050700 - «Биология» және 5В07000 «Биотехнология» мамандыктары бойынша оқитын
студенттерге «Жалпы микробиология»,
«Микробиология және вирусология», «Биотехнология
нысандары» және «Микроорганизмдерді бөліп алу және
өсіру» пәндерінін оқу бағдарламаларына сәйкес
құрастырылған.

621
М-66

Молдабеков, Жанғали Мусырманкулович.
Жарық көздері және жарық техникасы бойынша
есептер жинағы / Молдабеков, Жанғали
Мусырманкулович, Серік,Қастер,
Жарылқапова,Салтанат Есенбекқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 54 б. :
кесте. - Библиогр.:б.52. - ISBN 978-601-04-2937-6 :
1010т.00т.
Аталған әдістемелік оқу құралында студенттер үшін
аудиторияда жұмыс істеу үшін фотометриялық
шамаларға талдау жасалып, есептер келтірілген.
Сондай-ақ өндірістік кәсіпорындардың ішкі

жарықтандыруларын есептеу және жобалау мақсатында
бірнеше мысалдар келтіріліп, студенттердің
ғимараттарды жобалау үшін көрнекі ғимараттардың
жобалары келтірілген. Әрбір тақырыптың соңында
бірнеше деңгейдегі мысал есептері келтірілген.
Молдабекова, Майра Саметовна.
Молекулалық физика практикалық тапсырмалар мен
жаттығулар : Оқу құралы / Молдабекова, Майра
Саметовна, Асембаева, Мансия Кабыловна,
Мукамеденқызы, Венера; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 228 б. : сызба,
кесте. - Библиогр.:б.224. - ISBN 978-601-04-3028-0 :
2600т.00т.
79.

80.

539
М-66

539
М-66

Оқу құралында молекулалық физиканың күрделі
мәселелерін түсінуге арналған тапсырмалар келтірілді,
сонымен қатар құбылыстардың физикалық механизмін
ашып көрсететін, тәжірибелерде өлшенетін
шамалардың: қысым, көлем, температура және т.б.
арасындағы өзара байланысын тағайындайтын,
физикалық теориялардың қолдану шектерін және
табиғатта өтетін құбылыстарды түсіндіруге арналған
тапсырмалар студенттің өз бетімен жаттығуына
айтарлықтай көмектеседі.
Молекулалық физика пәніне арналған тесттер
жинағы / Құраст.: М.С.Молдабекова, М.К.Асембаева,
В.Мукамеденқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы
: Қазақ университеті, 2017. - 96 б. : сызба. Библиогр.:б.94 (11 атау). - ISBN 978-601-04-3008-2 :
1500т.00т.
Кітап "Молекулалық физика. Практикалық тапсырмалар
мен жаттығулар" оқу құралына қосымша ретінде
ұсынылады. Сондықтан тест тапсырмалары
молекулалық физика пәнінің негізгі тараулары бойынша
құрастырылады.

81.

159
М-78

Мун, Мария Владимировна.
Дифференциалды психология : Оқу құралы / Мун,
Мария Владимировна, Садықова, Назира Маргушовна;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 124 б. : кесте. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-2801-0 : 1440т.00т.
Бұл оқу құралында типтік бағдарламаны толығымен
қамтып көрсететін дифференциалды психология пәнінің

негізгі тараулары қарастырылған. Дифференциалды
психофизиология, темперамент, мінез бен ерекшеліктер,
адам конституциясы ұғымы, жыныстық диформизм модульдері бойынша негізгі ғылыми тұжырымдамалар
қамтылған.

82.

83.

84.

627
М-79

Мусина,Айнур Каировна.
Селтану негіздері : Оқу құралы / Мусина,Айнур
Каировна, Молдахметов,Марат Молдабекович; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 174 б. : кесте. - Библиогр.:б.166-173. - ISBN 978601-04-2946-8 : 2040т.00т.
Оқу құралында селтану пәні жэне оның қалыптасуы мен
даму ерекшеліктері қарастырылып, сел табиғаты, оның
таралу аймактары, сел тасқындарының есептік
сипаттамапары мен оларды есептеу жолдары, сел
тасқындарын моделдеу турлері, сел кұбылыстарын
болжау түрлері мен әр түрлі генезистегі сел
тасқындарының болжамдык критерийлері және сел
таскындарынан қорғану шаралары мен селден қорғану
имараттары қарастырылған.

341
М-83

Мұқалдиева, Гулия Бөкешқызы.
Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша
комиссия шартын құқықтық реттеу : Монография /
Мұқалдиева, Гулия Бөкешқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 228 б. Библиогр.:б.216-226 (188 атау). - ISBN 978-601-04-27020 : 3000т.00т.
Монографиялық жұмыста Қазақстан Республикасы
азаматтық құқықтағы комиссия шартының тарихын,
түсінігін, негізгі элементтерін, белгілері мен мазмұнын,
түрлерін кешенді зерттелген.

911
М-89

Мылқайдаров,Әлім Төлекұлы.
Дүниежүзінің экономикалық,әлеуметтік және саяси
географиясы : Практикум / Мылқайдаров,Әлім
Төлекұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 238 б. : кесте. - Библиогр.:б.226. ISBN 978-601-04-2322-0 : 2400.00т.
Бұл практикумда дүниежүзінің экономикалык,
әлеуметтік және саяси география пәнінің практикалык
және зертханалык курсына арналған тапсырмалар мен
косымша материалдар берілген. Практикум, сондай-ак
жоғары оқу орындарынын талаптары мен шарттарына
сәйкестендіріліп косымшалармен, тың деректермен
толыктырылған.

85.

86.

Наралиева, Рахила Тұрсынқызы.
Қазақ тілі (фонетика) : Оқу құралы / Наралиева,
Рахила Тұрсынқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 120 б. : кесте. 811.512.122`342 Библиогр.:б. 118. - ISBN 978-601-04-2722-8 : 1320т.17т.
Н-23
Тыңдаушыларға қазақ тілінің фонетика саласынан білім
бере отырып, олардың сөздік қорын дамытуды және тіл
мәдениетін арттырумен қатар, отансүйгіштікке баулуды,
еліміздің жоғары оқу орындарына түсу үшін кешендік
тест тапсыруға дайындауды мақсат етеді.

811.512.122
Н-23

Наралиева, Рахила Тұрсынқызы.
Қазақ тілі : Оқу-әдістемелік құралы / Наралиева,
Рахила Тұрсынқызы, Тастемірова, Гүлшара
Асылбайқызы, Тілеужанова, Гүлхан Тұрарқызы; Жалпы
ред.басқ.: Р.Т.Наралиева; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 162 б. : сурет. Библиогр.:б.160 . - ISBN 978-601-04-2797-6 : 2000т.00т.
Қазақ тілі оқу-әдістемелік құралы ЖОО-ға дейінгі білім
беру факультетінің АИР тыңдаушыларға арналған.
Шетелдік тыңдаушыларға қазақ тілінің фонетика
саласынан білім бере отырып, тілдің бастапқы деңгейін
меңгертуді және олардың сөздік қорын дамытуды және
тіл мәдениетін арттырумен қатар, еліміздің жоғары оқу
орындарына түсуге дайындауды мақсат етеді.

87.

52
Н-28

Наурзбаева, Айша Жетибаевна.
Ғарыштық сәулелену физикасына кіріспе : Оқу
құралы / Наурзбаева, Айша Жетибаевна; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 168 б. : сурет. - Библиогр.:б.167. - ISBN 978-601-042883-6 : 1800т.00т.
Оқу құралында ҒС физикасының негізгі ұғымдары
қарастырылады, ҒС-дің Жер беті қасындағы, Жер
орбитасы маңайындағы және гелиомагнитсферадан тыс
қасиеттері туралы, көздерінен бақылау нүктесіне дейін
таралу кезінде болатын ҒС-дің қоршаған ортамен
әсерлесу мен сол әсерлесу нәтижесіндегі ҒС
сипаттамаларының өзгерісі туралы, ҒС-дің болуы
мүмкін көздеріне қойылатын талаптар мен ҒС-дің
шыққан тегінің негізгі модельдері туралы мәлімет
беріледі, яғни физикасының осы саласының барлық
дерлік бөлімдеріне назар бөлінеді.

88.

821.512.122
Н-36

Негимов, Серік.
Шығармалары : Бес томдық. Т.1 : Шешендік өнер /

Негимов, Серік. - Астана : Фолиант, 2018. - 400 б. Библиогр.:б.391-393. - ISBN 978-601-338-133-6. - ISBN
978-601-338-132-9 : 1650т.00т.

89.

90.

91.

662
Н-32

Нәжіпқызы, Меруерт.
Жану,детонация,жарылыс үдерісінің заманауи
мәселесі : Оқу құралы / Нәжіпқызы, Меруерт; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 144 б. : сурет. - Библиогр.:б.131-141 (143 атау). ISBN 978-601-04-2794-5 : 1500т.00т.
Оқу құралы көмірсутекті жалындардағы күйе мен
фуллерендердің түзілу құбылыстарына арналған.
Сонымен қатар оқу құралында көмірсутектердің жануы
кезіндегі аса гидрофобты күйе синтезі және оның
негізінде гидроизоляциялық материалдарды алу
бойынша әрі алынған күйенің аммиакті селитралы
жарылғыш заттарды суға қарсы қосымша ретінде
пайдалану жұмыстарының нәтижелері келтірілген.

620
Н-32

Нәжіпқызы, Меруерт.
Наноматериалдар мен нанотехнологиялар : Оқу
құралы / Нәжіпқызы, Меруерт, Бейсенов,Ренат,
Мансұров,Зулхаир; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы
: Қазақ университеті, 2017. - 248 б. : сурет. Библиогр.:б.243-244. - ISBN 978-601-04-2661-0 :
2980т.00т.
Оқу құралы заманауи көміртекті материалдар мен
олардың касиеттері, алу технологиялары мен
наноматериалдардын қолданылу аймағына арналады.
Оқу құралында Жану проблемалары институтынын
наноматериалдар мен нанотехнологиялар бойынша
дайындамалары мен зерттеу нәтижелері ұсынылған.
Нанотехнологиялар - коғамның және өндірістің
дамуының негізгі бағыттарының бірі болып табылады.
Сондыктан аталған ғылым саласының дамуы әртүрлі
максаттағы объектілерді алуды камтамасыз етеді.

654
Н-32

Нәлібаев, Еркебұлан Дүйсенбекұлы.
Сымсыз байланыс технологиялары : Оқу-әдістемелік
құралы / Нәлібаев, Еркебұлан Дүйсенбекұлы; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2018. - 190 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.188 (28 атау). ISBN 978-601-04-3239-0 : 2530т.00т.
Сымсыз байланыс технологиясының даму тенденциясы
мен негізгі заңдылықтары, локалды, персоналды және
глобалды байланыс желілері, ұялы байланыс желісінің
технологиясы сипатталады.

92.

93.

94.

54
Н-65

Ниязбаева, Алмагүл.
Қызықты химия тәжірибелері : Оқу-әдістемелік
құралы / Ниязбаева, Алмагүл, Бекішев, Құрманғали; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 88 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.86. - ISBN 978601-04-2275-9 : 1700т.00т.
Оқу-әдістемелік құралында зертханалық сабақтарда
және химия ұйірмелерінде коюға болатын қызықты
химия тәжірибелерінің мазмұны келтірілген. Кітапша
жоғары оқу орындарының «5В011200-Химия»,
«5В060600-Химия» және «6М011200-Химия»
мамандығы бойынша оқитын студенттерге, химия
үйірмелерінің жетекшілеріне және мектеп мұғалімдеріне
арналған.

54
Н-65

Ниязбаева,Алмагүл Иембердіқызы.
Жалпы және бейорганикалық химия курсы бойынша
тесттер жинағы : Оқу-әдістемелік құралы /
Ниязбаева,Алмагүл Иембердіқызы, Қалабаева,Майра
Қасенқызы, Далабаева,Назгүл Санаққызы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 114 б. : кесте. - ISBN 978-601-04-2255-1 : 2500т.00т.
Бұл оқу-әдістемелік құралында бейорганикалық
химияның қысқаша мазмұны беріліп, мазмұнды игеруге
тесттер жинағы құрастырылған. Жалпы және
бейорганикалық химия курсы бойынша тесттер жинағы
5В060600-Химия және 5В072000-Бейорганикалық
заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының
студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен негізінде
жасалған.

621
Н-86

Нұрғалиева, Құралай Еркенқызы.
Электронды аналогты құрылғылар сұлбасын multisim
ортасында модельдеу : Лабораториялық жұмыстарға
әдістемелік нұсқаулар / Нұрғалиева, Құралай
Еркенқызы, Игенбаева, Әсел Сабырбайқызы, Сләмова,
Адина Нұғыманқызы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 88 б. : сурет, кесте.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-2805-8 :
1500т.00т.
Ұсынылып отырған нұсқаулық «Аналогты жэне дәл
өлшеуіш 0ұрылғылар» пәні бойынша жасалатын
лабораториялық жұмыстарға әдістемелік кұрал ретінде
пайдалануға арналған. Жұмыс жасау' ортасы негізінде
Еlесtгопісs Wогkbепсһ Gгоup компаниясының (Natіопаl
Instruments корпорациясына кіретін модулді орта)

Multisim (MS) бағдарламасы тандалып отыр.

95.

96.

811.512.122
Н-86

141
Н-87

Нұршайықова,Жанар Әзілханқызы.
Қазақ тілі: Интенсивный курс разговорного
казахского языка для иностранцев и русскоговорящих :
Учебное пособие / Нұршайықова,Жанар Әзілханқызы,
Мұсаева,Гүлбағиза Әбіласымқызы; КазНУ им.АльФараби. - 2-ое изд.,доп. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 134 б. : сурет. - ISBN 978-601-04-2686-3 :
1370т.00т.
Қазақ тілін базалық деңгейде меңгеруге арналған оқу
құралы тыңдалым, оқылым, жазылым, сөйлесім
әрекеттері арқылы қазақ тілінде сөйлеу және жазу
дағдысын қалыптастырады.
Нұрышева, Гүлжиһан Жұмабайқызы.
Философиялық антропология : Оқу құралы /
Нұрышева, Гүлжиһан Жұмабайқызы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 170 б. Библиогр.:б.152. - ISBN 978-601-04-3019-8 : 2000т.00т.
Оқу құралында пән бойынша дәрістермен қатар семинар
сабақтарының және өзіндік жұмыс тақырыптары, оларға
дайындалуға қажетті әдістемелік ұсыныстар, әдебиет,
бақылау сұрақтары және тест тапсырмалары берілген.
Нұсқабаев, Оразбек.
Ежелгі қоңыраттар (Тарихи-этносоциологиялық
сараптама) / Нұсқабаев, Оразбек . - Алматы : Қазақстан,
2018. - 184 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.177182 (79 атау). - ISBN 978-9965-10-143-4 : 184т.00т.

97.

98.

94
Н-88

821.512.122
О-58

Сараптамада көнеқытайлық түпнұсқалық
дереккөздеріндегі бұрындары ғылыми айналымға
ілікпеген тың мағлұматтар негізге алына отырып, арғы
түп негіздегі халықтар - Куэйлердің, Хуньюйлердің,
Хуньюньдердің т.б. тарихы болмысы, мемлекеттік
құрылымдары, тыныс-тіршіліктері, шаруашылығы,
мәдениеті, дүниетанымдық және өмірлік ұстанымдары,
діни сенімдері, әдет-ғұрыптары және іргелес
мемлекеттермен ара қатынастары екшеленген.
Омарұлы, Елдес.
Шығармалары . Т.1 : Тілтанымдық мұралары (Дыбыс,
таңба, әліппе, емле, терминология, морфология,
синтаксис мәселелері) / Омарұлы, Елдес;
Құраст.:Е.Маралбек, Жауапты ред. З.Ахметжанова. -

Алматы : Лұғат , 2018. - 300 б. : сурет. - ISBN 978-996523-453-8. - ISBN 978-9965-23-454-5 : 300т.00т.

99.

100.

101.

102.

821.512.122
О-58

Омарұлы,Елдес.
Шығармалары : Құраст.: Е.Маралбек, Жауапты ред.
З.Ахметжанова. Т.2 : Аудармалар / Омарұлы,Елдес. Алматы : Лұғат , 2018. - 500 б. : сурет. - ISBN 978-996523-453-8. - ISBN 978-9965-23-455-2 : 500т.00т.

821.512.122
О-65

Оразбайұлы, Ықылас.
Құсыни ғалам : Өлеңдер / Оразбайұлы, Ықылас. Астана : Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы
"Атажұрт", 2018. - 176 б. : сурет. - (Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығы). - ISBN 978-601-80721-3-0
: 636т.42т.

005
Ө-50

Өнім сапасын басқару.Сапа менеджментінің
әдістері мен тәсілдері : Оқу құралы / Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 226 б. :
сурет, кесте. - Библиогр.:б.222-225 (60 атау). - ISBN 978601-04-3004-4 : 2260т.00т.
Оқу құралында ұйымдастырудың әрбір деңгейінде
процесті (жұмыс) орындауды үздіксіз жетілдіру, сапа
менеджменті жүйелерін және қоршаған ортаны басқару
жүйесін тексеру (аудит) мәселелерін жүзеге асыру
кезінде пайдаланылатын құралдар мен сапа
менеджменті әдістері талқыланған, сонымен қатар
сапасына байланысты интеграциялық шығындарды
ескерудің негізгі жолдары қарастырылған.

006
Ө-50

Өнімді сынау,бақылау және қауіпсіздігі пәнінен
тесттер жинағы / Құраст.: А.А.Куйкабаева,
А.З.Нурмуханова, В. Мукамеденқызы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 122 б. : кесте. - Библиогр.:б.118. - ISBN 978-601-04-30068 : 1720т.00т.
Тест жинағы стандарттау және сертификаттау
мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін
университет бағдарламасына сәйкес жазылған. Тест
жинағы аталған мамандық бойынша бакалавриат
студенттері үшін оқу жетістігін сырттай бақылауға
қажетті қысқаша дәрістер материалдарын, студенттерге
жалпы өнім, өнімді сынау көрсеткіштері, өнімді сынау
әдістері, тәжірибелерді орындау тәсілдерін үйренуге
мүмкіндік беретін құнды материалдарды қамтиды.

103. 57

Өсімдіктану және жануартану бөлімдері: (ҰБТ-ға

Ө-73

104.

538
П-12

дайындалу) : Анықтамалық құрал / Құраст.-автор.
А.Е.Үсенбекова; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 212 б. : кесте. Библиогр.:б.208. - ISBN 978-601-04-2734-1 : 2700т.00т.
Аныктамалық құрал Қазақстан Республикасының
Жалпы білім беретін мектептің биология пәнінің 6-7
сыныпқа арналған биология оқулығының толық курсы
бойынша құрастырылып жазылды. Анықтамалық
құралы ҰБТ-ға даярланушы талапкерлерге, биология
ғьлымы оқытушыларына, биология мамандығы
студенттеріне, олимпиадаларға қатысушы оқушыларға,
колледж, мектеп оқушыларына, жалпы биология
ғылымына қызығушы оқырмандарға ұсынылады.
Павлов,Павел Васильевич.
Қатты дене физикасы : Оқу құралы / Павлов,Павел
Васильевич, Хохлов,Александр Федорович; Қазақ тіліне
ауд.: Қ.А. Тауасаров, Б.З.Мансуров; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 309 б. :
сурет, кесте. - Библиогр.:б.303 (14 атау). - ISBN 978-60104-2243-8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2245-2 : 3200т.00т.
Бұл еңбек "Қатты дене физикасы" атты бірінші кітаптың
жалғасы. Екінші кітапта қатты денелердің өңірлік
теориясының негізі, энергетикалық, магниттік, асқын
өткізгіштік, оптикалық қасиеттері, аморфты қатты
денелердің физикалық қасиеттері туралы толық
мәліметтер берілген.

105.

106.

1
Р-22

Рау,Иоганн.
Фридрих Ницшенің философиясы мен өмірі туралы
очерктер : Монография / Рау,Иоганн,
Нұрышева,Гүлжиһан Нұрышева; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 192 б. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3072-3 :
2120т.00т.
Еңбекте немістің көрнекті философы Фридрих
Ницшенің өмірі мен философиясы баяндалған.
Монография жоғары оқу орындарының студенттеріне,
магистранттары мен докторанттарына және философия
ғылымына қызығушылық танытқан көпшілік кауымға
арналады.

338
Р-33

Рекреациялық туризм : Оқу құралы / Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 196 б. : сурет. - Библиогр.:б.186-187. - ISBN 978-601-042939-0 : 2260т.00т.

"Рекреациялық туризм" оқу кітабының мазмұны
студенттерге реакциялық және туристік қызмет туралы
кәсіби білім алуға, сондай-ақ рекреациялық аймақтану,
рекреациялық ресурстарды бағалау дағдыларын игеруге,
бағдарлама түрлерін дамытуға мүмкіндік береді.

107.

108.

109.

542
Р-94

Рыскалиева,Роза Габдрахимовна.
Элементтер химиясы реакция теңдеулерінде : Оқу
құралы / Рыскалиева,Роза Габдрахимовна,
Тугелбаева,Ляйла Маханбетовна, Ашкеева,Раушан
Копшильевна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 170 б. : кесте. Библиогр.:б.168. - ISBN 978-601-04-3003-7 : 2200т.00т.
Элементтер химиясы реакция тендеулерінде атты оқу
құралы биология, география, физика факультеттерінде
химияны оқитын студенттерге «Элементтер химиясы»
пөні бойынша семинар сабақтарына арналған. Берілген
оқу құралында химиялық реакциялар көмегімен
химиялық элементтер мен олардың косылыстарының
алыну әдістері мен манызды қасиеттері сипатталған.

535
С-16

Саймбетов, Ахмет Куанышбаевич.
Талшықты оптикалық байланыс желісі : Оқу құралы /
Саймбетов, Ахмет Куанышбаевич, Толегенова, Ақмарал
Алибековна, Құттыбай, Нұржігіт Бақытұлы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. 194 б. : кесте. - Библиогр.:б.191. - ISBN 978-601-04-31362 : 2900т.00т.
Қазіргі уақытта байланыс қызметін ұсынушылар әр жыл
сайын талшықты-оптикалық, кабельдің мыңдаған
километрін жер астымен, теңіз, көлдердің түбімен,
жерасты жолдары арқылы тартады.

621
С-16

Саймбетов,Ахмет Куанышбаевич.
Өлшеуші техниканың негіздері : Оқу құралы /
Саймбетов,Ахмет Куанышбаевич,
Ғылымжанова,Мырзағыз Мәлікқызы,
Құттыбай,Нұржігіт Бақытұлы; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 216 б. :
сурет. - Библиогр.:б.213. - ISBN 978-601-04-3224-6 :
3400т.00т.
Оқу құралы электронды техниканың жұмыс істеу
принципін, өлшеу қателіктері мен негізгі қағидаларын
қамтиды. Бөлімдер өлшеу жүргізу жүйелерінің
құрылымдық бөлігінің кызмет аткару ерекшеліктерінен
және олардың тұрғызылуының басты қағидаларынан

тұрады.

110.

111.

112.

1
С-30

Сегізбаев,Ораз Аманғалиұлы.
Қазақ философиясының тарихы (Ежелгі
түсініктерден ХІХ-ХХ ғасырдың бірінші жартысының
ілімдеріне дейін) : Оқу құралы / Сегізбаев,Ораз
Аманғалиұлы; Орыс тілінен ауд.:Нұрмышева Гүлжиһан
Жұмабайқызы, Сәбит Мұрат Сәбитұлы; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 330 б. : сурет. - ISBN 978-601-04-2816-4 : 3800т.00т.
Еңбекте қазақ философиясы мен әлеуметтік-саяси
ойының даму тарихының логикасы мен
заңдылықтарының жүйелі сараптамасы берілген. Негізгі
назар қазақ философиясы мен әлеуметтік-саяси ойының
өзіндік белгілерін, ұлттық ерекшеліктерін және дәстүрлі
идеяларын айқындауға аударылды.

159
С-32

Сейітнұр,Жарас Сейітнұрұлы.
Саяси психология : Оқу құралы / Сейітнұр,Жарас
Сейітнұрұлы; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 216 б. : кесте. Библиогр.:с.210-214. - ISBN 978-601-04-3146-1 :
2000т.00т.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының магистранттары,
докторанттары мен студенттеріне және окытушыларға,
зерттеуші-психолог, әлеуметтік-гуманитарлык
мамандыктарына арналып жазылған. Оқу құралы
6М050300 - Психология мамандығы бойынша элективті
пәндер каталогына сәйкес әзірленген.

004
С-31

Сейкетов, Адиль Жагипарович.
Алгоритмдер және деректер құрылымдары : Оқу
құралы / Сейкетов, Адиль Жагипарович, Рахимова,
Диана Рамазановна, Мирзахмедова, Гулбану
Абсаматовна; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 162 б. : сурет, кесте. Библиогр.:б.159-160. - ISBN 978-601-04-3044-0 :
1920т.00т.
Бұл еңбектің негізіне Қазақстан Республикасының
жоғары оқу орын-дарында программалау тілдері
бойынша оқытылатын пәндер дәрістерінің толық курсы
енгізілген.

546
113.
С-31

Сейлханова, Гульзия Амангелдыевна.
Байланыстырғыш материалдардың химиялық
технологиясы : Оқу құралы / Сейлханова, Гульзия
Амангелдыевна, Усипбекова, Енлик Жанысбековна; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 86 б. : кесте. - Библиогр.:б.84. - ISBN 978-601-042273-5 : 2000т.00т.
Оқу құралында байланыстырғыш материалдардың
негізгі сипаттамасы, олардың жіктелуі қарастырылған.
Смағұлова, Гүлдархан Нұрғазықызы.
Фразеологизмдердің семантикалық категориялары :
Оқу құралы / Смағұлова, Гүлдархан Нұрғазықызы; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Өңделіп толықтырылған екінші
басылым. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 178 б. :
811.512.122`373 кесте. - Библиогр.:б.174-176 (69 атау). - ISBN 978-601114.
C-52
04-2298-8 : 2700т.00т.
Кітапта фразеологизмдердің семантикалық
категориялары:вариант фразеологизмдер, мағыналас
фразеологизмдер, қарсы мәнді фразеологизмдер,
полисемиялық және омоним фразеологизмдердің
теориялық мәселелері жан-жақты сөз етіледі.

54
С-85

Сулейменова,Орынтай Яхметовна.
Химия дидактикасының қысқаша курсы : Оқу құралы
/ Сулейменова,Орынтай Яхметовна,
Сулейменова,Ұлдане Яхыметовна; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 128 б. :
кесте. - Библиогр.:б.126-127. - ISBN 978-601-04-3007-5 :
1580т.00т.
Оқу құралы химия және химиялык технология
факультеті «6М011200 - химия» мамандығының
магистранттарына және «5В011200 - химия»
мамандығының бакалаврларына арналған. Сонымен
катар заманауи білім беру бағытында кредиттік
технологияға негізделіп құрастырылған.

94
С-93

Сыдыков, Е.Б.
Шәкәрім Құдайбердіұлы = Шакарим Кудайбердиев :
Фотоальбом / Е.Б. Сыдыков. - Алматы : Курсив, 2018. 320 б. : сурет. - ISBN 978-601-7059-91-0 : 7893т.60т.
Шәкәрім, әрі ұлы дарын, әрі Абайдьің классикалық
поэзиясын жалғастырушысы бола тұра, халықтың игілігі
болып табылатын және жас ұрпақты изгілік пен
адамгершілікке тәрбиелеуге септігін тигізетін, халқына
ұлы әдеби мұра қалдырған. Ол - халың мақтанышы!

811.512.122
117.
С-94

Сыздықова, Рәбиға.
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.12 : Қазақ тілінің
анықтағышы (емле, тыныс белгілері) / Сыздықова,
Рәбиға; Жауапты ред.: О.Жұбаева. - Алматы : Ел-

115.

116.

шежіре, 2018. - 384 б. - ISBN 978-601-7912-19-2 :
1620т.00т.
«Анықтағышта» қазақша дұрыс жазу, сөзді дұрыс айту
(дыбыстау) ережелері түсіндіріледі, яғни емле, тыныс
белгілері мәселелері талданып, казақ тілінің
орфографиялық, орфоэпиялық нормалары баяндалады.
Кітапта жазылуы біршама киындық келтіретін жеке
сөздер мен тіркестердің сөздігі бар. «Анықтағыш»
мектеп мұғалімдері мен баспа қызметкерлеріне,
бұқаралық ақпарат кұралдары саласында істейтіндерге,
сондай-ақ қалың жұртшылықтың пайдалануына
арналған.

118.

119.

811.512.122
С-94

811.512.122
С-94

Сыздықова, Рәбиға.
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.13 : Қазақтың
ғылым әлеміндегі алғашқы алыптар; "Абай"
энциклопедиясында жарияланған ғылыми-теориялық
мақалалар / Сыздықова, Рәбиға; Жауапты ред.:
О.Жұбаева. - Алматы : Ел-шежіре, 2018. - 384 б. - ISBN
978-601-7912-20-8 : 1620т.00т.
Кітапта қазақтың алғашқы ағартушылары, ғылым-білім
дүниесіндегі тұлғалар - Ш.Уәлиханов, А.Байтұрсынұлы,
Х.Досмұхамедұлы, М.Дулатов, Қ.Жұбанов сынды
ғалымдардың еңбек жолы, шығармашылығы жайында
Р.Сыздыкованың әр жылдары жазылған еңбектері
қамтылған. Академик Р.Сыздыкова қазақтың ұлттық тіл
білімінің іргетасын қалаушы ағартушы-ғалым, қоғам
қайраткері, публицист, ақын Ахмет Байтұрсынұлы мен
Қ.Жұбановтың өмірбаяны, қызметі, азаматтық бейнесі
туралы тұңғыш зерттеп, сөз еткені, ахметтану,
жұбановтану сияқты ғылым салаларын
қалыптастырғаны белгілі.
Сыздықова, Рәбиға.
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.14 : Тіл және
ұлттық мәдениет: "Абай" энциклопедиясында
жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар /
Сыздықова, Рәбиға; Жауапты ред.: О.Жұбаева. - Алматы
: Ел-шежіре, 2018. - 344 б. - ISBN 978-601-79-12-21-5 :
1377т.00т.
Кітапқа академик Рәбиға Сыздықованың қазақ тілінің
бүгіні мен болашағы, әдеби тіл, тілдік норма,
орфографиялық, орфоэпиялык норма, қазақ тілінің
емлесі, көркем аударма т.с.с. мәселелерге қатысты әр
жылдары баспасөз бетінде жарияланған макалалары

енген. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясының
калыптасып, дамуына, тілдік норманың қалыптануына
өлшеусіз еңбек еткен ғалымның ой-тұжырымдары
бүгінде, латын негізді әліпбиге көшуге бет алып отырған
кезде өте өзекті болып отыр.
Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік нұсқаулық
/ Бержанова, Рамза Жаинабековна, Мукашева, Тоғжан
Джангельдиевна, Сыдыкбекова,Райхан Конаевна және
т.б.; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2018. - 88 б. : сурет. - Библиогр.:б.86. ISBN 978-601-04-3151-5 : 900т.00т.
120.

664
Т-13

Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік нұсқаулықта
«5В070100-Биотехнология», «5В060700-Биология»
мамандықтарының бакалавриат студенттеріне кредиттік
технология негізінде дайындайтын университеттерге
әзірленген. Тағамдық биотехнологиядан әдістемелік
нұсқаулықта әр түрлі сүт өнімдерінің, ет өнімдерінің,
балық өнімдерінің, нан өнімдерінің, консервіленген
өнімдердің микрофлорасы туралы мәліметтер және
оларды зерттеу тәсілдері келтірілген.
Тест жинағы (қазақ тілі шет тілі ретінде) А1-В1
деңгейлері : Шетел азаматтарына арналған оқу құралы /
Құраст.: Р.И.Дүйсенбаева, М.П.Ешимова,
Г.Ә.Машинбаева, Г.Ә.Мұсаева; Әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 226 б. :
кесте. - ISBN 978-601-04-2220-9 : 2700т.00т.

121.

122.

811.512.122
Т-37

544
Т-53

Оқу құралында қазақ тілін шет тілі ретіндегі
элементарлық А1 жэне базалық В1 деңгейлері бойынша
сөйлеу әрекетінің барлық түрі қамтылған тестілер
ұсынылған. Тестілер Қазақстан Республикасы жоғары
оқу орнына дейінгі факультеттерде бірінші жыл оқитын
шетелдік студенттердің білімін кезеңдік бақылау
арқылы тексеру (А1 деңгейінен В1 деңгейіне)
мақсатында дайындалған.
Тоқтабаева, Әсел Қырғызбайқызы.
Полимерлі материалдардың сапасын бақылаудың
зертханалық жұмыстары : Оқу-әдістемелік құралы /
Тоқтабаева, Әсел Қырғызбайқызы, Тұмабаева, Аяужан
Мұхамеджанқызы, Қалдыбеков, Дәулет Болатұлы; ӘлФараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 86 б. : кесте. - Библиогр.:б.84-85. ISBN 978-601-04-2242-1 : 1500т.00т.

Оку-әдістемелік кұралында полимерлі материалдардың
сапасын бакылаудың зертханалық жұмыстары, ұнтақ
тәрізді полимерлі материалдардың физикатехнологиялык параметрлерін және көлемдік
сипаттамаларын, бастапкы шикізаттың және тұрмысты
өнеркәсіпте колдануға арналған материалдардың
сапасын бакылауды жүргізу бойынша бакылау
сұрактары берілген.
Туралина, Динара Елеусизовна.
Тұтас орта механикасынан есептер мен жаттығулар :
Оқу-әдістемелік құралы / Туралина, Динара
Елеусизовна, Шерьязданов, Галим Бекенович; ӘлФараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 68 б. - Библиогр.:б. 14. - ISBN 978-60104-2227-8 :
1770т.00т.
123.

531
Т-80

Оку -әдістемелік құралында тұтас орта механикасының
негізгі бөлімдері бойынша есептер мен жаттығулар
беріледі: тұтас орта кинематикасы (тұтас ортаның
қозғалыс заңдылыктары, Лагранж және Эйлер әдістері,
орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу, траектория, ағын
сызығы, құйын сызығы), тутас ортаның кернеулік күйі
мен деформациясы (деформация тензоры, деформация
жылдамдығының тензоры, кернеу тензоры).
Туреханова, Кундыз Моминовна.
Электр және магнетизм курсы бойынша есептер
жинағы : Оқу құралы / Туреханова, Кундыз Моминовна;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Өңделіп, толықтырылған 2басылым. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 174 б. :
сурет. - ISBN 978-601-04-2332-9 : 2040т.00т.

124.

125.

537
Т-81

66
У-51

Оқу құралында электр және магнетизм курсы бойынша
есептер алты тарауға бөлінген. Бұл еңбекте 1 басылымға
қарағанда әр тараудың тақырыбына сай теория,
келтіріліп, бірнеше есептердің шығару үлгілері
қарастырылып, физикалық мағыналары тереңірек
түсіндірілген, ал соңында күрделілігі әр түрлі
дәрежедегі есептер жинағы келтірілген.
Умбетқалиев,Қуаныш Асқарұлы.
Химиялық технологиялардағы электртехника : Оқу
құралы / Умбетқалиев,Қуаныш Асқарұлы,
Досжанов,Оспан Маткаримұлы, Тулепов,Марат
Ізтілеуұлы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2017. - 170 б. : кесте. -

Библиогр.:б.166-167. - ISBN 978-601-04-2298-8 :
1800т.00т.
Ұсынылып отырған оқу құралы студенттерді
электррадиотехниканың негіздерімен таныстырады.
Өнеркәсіптік электроника жөнінде түсінік беріліп,
электррадиотехникада қолданатын аспаптардың
жұмысы, олардың параметрлері баяндалады. Оқу
құралы химия және химиялық технология
факультетіндегі химиялық физика жөне материалтану
кафедрасының студенттеріне арналған.

126.

127.

128.

547
Х-45

Химия пәні бойынша лабораториялық
жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар / Құраст.-авт.:
А.Қ.Баешова, А.О.Едигеева; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 104 б. : кесте. Библиогр.:б.102 (16 атау). - ISBN 978-601-04-2733-4 :
1340т.00т.
Бұл әдістемелік нұсқаулықта химия пәні бойынша
қойылатын дәстүрлі лабораториялық жұмыстармен
қатар жылу энергетикасы мамандығына бейімделген
"Химиялық ток көздері" тақырыбына арнайы көңіл
бөлінген.

577
Х-45

Химиялық энзимологияның зертханалық
жұмыстары : Оқу-әдістемелік құралы / Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 92
б. : кесте. - Библиогр.:б.91. - ISBN 978-601-04-3013-6 :
1220т.00т.
Оқу-әдістемелік құралда нәруыздардың, энзимдердің,
биологиялық ББЗ-тардың жалпы сипаттамалары мен
физика-химиялық қасиеттері және оларды талдаудың,
сандық, сапалық әдістері берілген.

82
Ж-66

ХХ ғасырдағы шетел әдебиеті тарихы : Әдістемелік
нұсқаулық / Құраст.:Б.О.Жолдасбекова, Ж.А.Баянбаева;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 88 б. : сурет. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-1821-9 : 1360т.00т.
«XX ғасырдағы шетел әдебиеті» әдістемелік нұсқаулығы
сабаққа дайындалуға арналған такырыптар мен
материалдарды, өзін-өзі тексеруге арналған бақылау
сұрақтарын, оқылатын материалға қатысты әдебиеттер
тізімін қамтамасыз етеді.

811.512.122
129.
Ш-97

Шыныбекова, Айгуль Кулшаевна.
Қазақ терминологиясындағы жүйе және құрылым :
Монография / Шыныбекова, Айгуль Кулшаевна; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2017. - 170 б. : кесте. - Библиогр.:б.148-153. - ISBN 978601-04-3199-7 : 1600т.00т.
Бұл ғылыми еңбек қазақ тіл білімінің өзекті
мәселелерінің бірі -терминология саласы туралы
зерттеулерден тұрады. Автор қазақ терминологиясының
қалыптасу кезеңдерінен бастап терминдердің жүйесі,
жуйелілік мәселесі жайында ғылыми тұжырымдар
жасайды. Қазақ терминдерінің қазіргі жайы жэне
құрылымы туралы мәліметтер келтіріледі. Теориялық
талдаулар соңынан косымша кесте берілген. Ғылыми
еңбек филология ғылымының терминология саласын
зерттеушілерге, жоғары оқу орындарындағы
оқытушыларға, студенттерге, ізденушілер мен
магистранттарға, сондай-ақ қазақ терминологиясындағы
жүйе туралы қызығушы түрлі ғылым саласы бойынша
ізденуші көпшілікке де арналған

130.

131.

132.

621
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Электр тізбектер теориясы пәні бойынша есептер
жинағы / Алимгазинова, Назгүл Шәкәрімқызы [и др.];
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 162 б. : сурет. - Библиогр.:б.160. ISBN 978-601-04-3011-2 : 2000т.00т.
Есептер жинағы электр құрылғылары мен электр
тізбектерін талдаудың әртүрлі әдістерін іс жүзінде
қолдануды өз бетінше менгеруге көмек ретінде
ұсынылады. Әр бөлім қысқаша теориялық
мөліметтерден және практикалық тапсырмалардан
құрастырылған. Әр тақырып бойынша электр тізбектері
мен құрылғыларды талдауы және есептеу әдістерінің
колданылуы мысалдарда келтірілген.

621
Э-46

Электронды сандық құрылғылар сұлбасын
multisim ортасында модельдеу : Әдістемелік
нұсқаулық / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 71 б. : сурет. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-3030-3 : 1020т.00т.
Ұсынылып отырған нұсқаулық «Сандық құрылғылар»
пәні бойынша жасалатын зертханалық жұмыстарға
әдістемелік құрал ретінде пайдала-нуға арналған.

539
Я-36

Ядролық физикадан есептер жинағы /
Қадыров,Нағметжан Бәйтенұлы [и др.]; Әл-Фараби
атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. 146 б. : сурет. - ISBN 978-601-04-3005-1 : 1560т.00т.
Есептер жинағы Ядролык физика саласы бойынша
ядролық физиканың әр тарауынан қысқша мәліметтер

беріп, сол тақырыпқа байланысты есептер жинағымен
толықтырылған. Студенттерге есептерді шығару
барысында нұскаулықтар көрсетілген.

