
Қыркүйек/сентябрь (Казахский фонд 2018) 

1. 
373 

А-16 

Абылкасымова, Культай. 
     Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде қазақ әдебиетін 

оқытудың әдістемесі : Оқу құралы / Абылкасымова, 

Культай. - Алматы, 2017. - 316 б. : кесте. - Библиогр.:б.307-

313. - ISBN 978-601-80675-3-2 : 5800т.00т. 

Бұл оқу құралында оқу орыс тілінде жүретін мектептерде 

қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәні бойынша өткізілетін 

дәрістер мен семинар сабақтарының мазмұны берілген. 

2. 
664 

А-30 

    Азық-түлік тауарларын тану және сараптау : Оқу 

құралы / Күзембаева, Гауһар Қанашевна [и др.]. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 432 б. : кесте. - (Жоғары білім). - 

Библиогр.:б. 430-431 (29 атау). - ISBN 978-601-302-801-9 : 

4893т.00т. 

Оқу құралында азық-түлік өнімдерінің түрлері және 

жіктелінуі, тамақ өнімдерінің тағамдық құндылығы және 

олардың адам тамақтануындағы мәні, әртүрлі топтағы азық-

түлік өнімдерінің ассортименті және сапалық 

сипаттамалары,азық-түлік өнімдерін сақтау, тасымалдау 

және тарату негіздері, азық-түлік өнімдерінің сапасын 

бағалау және талдаудың қазіргі заман талабына сай 

тәсілдері туралы келтірілген. 

3. 

821.512.122-

93 

А-40 

    Алдаркөсе мен Қожанасыр хикаялары / 

Құраст.:Абылайхан Құлбаев. - Алматы : Балауса, 2018. - 192 

б. : сурет. - ISBN 978-9965-672-99-6 : 2508т.00т. 

Бұл жинаққа Алдаркөсе мен Қожанасырдың терең 

мағыналы, пәлсафаға толы ұтқыр әзіл-оспақтары, 

күйдіргідей ойып түсетін қалжың хикаялары енгізіліп отыр. 

4. 
37 

А-44 

Алимбекова, А.А. 
     Педагогикалық антропология : Оқу құралы / А.А. 

Алимбекова. - Алматы : Альманах , 2018 . - 174 б. : кесте. - 

Библиогр.:б.162-168. - ISBN 9864-9466-9-1 : 3000т.00т. 

Оқу құралында педагогикалық антропология курсының 

мазмұны ашып көрсетілген, Педагогикалық 

антропологиялық салалары және қалыптасуы мен дамуы 

туралы ақпарат берілген. 

5. 
94 

А-82 

Артықбаев, Жамбыл Омарович. 
     Қазақстан тарихы : Оқулық / Артықбаев, Жамбыл 

Омарович, Раздықов, Сакен Зейнуллович. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 240 б. - (Кәсіптік білім). - Библиогр.:б. 

231-235 (115 атау). - ISBN 978-601-302-923-8 : 2263т.00т. 

"Қазақстан тарихы" оқулығы біздің отанымыздың ең көне 



кезеңінен бастап қазіргі күнге дейінгі тарихын қамтиды. 

Оқулық біздің мемлекеттік тарихымыздың маңызды 

кезеңдерін қамтитын 4 бөлімнен тұрады. 

6. 
75/76 

А-89 

    Астана-суретшілер көзімен = Астана графике и 

живописи / Құраст.: Ж.Қазанқапов, Ж.Кәкенұлы. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 192 б. : сурет. - ISBN 978-601-338-023-0 : 

3036т.00т. 

Елордамыз Астананың көз тартарлық көркем көріністері 

шығармашыл жандарға шалқар шабыт беріп келеді. Бас 

қаламыздың қалыптасуы мен дамуы, табиғаты мен тыныс-

тіршілігі өлең-жырларда ғана емес, суреттің қыр сырын 

меңгерген шеберлердің де қағаз-кенептерінде өз өрнегін 

қалдыруда. 

7. 
929 

А-94 

Ахметжан, Зәки Ахметжанұлы. 
    Беріш-Себек шежіресі / Ахметжан, Зәки Ахметжанұлы. - 

Алматы : Арыс, 2017. - 240 б. : сурет. - ISBN 978-601-291-

350-7 : 2000т.00т. 

Шежіреде Беріш-Себектің аталықтарының бұрыннан 

белгілі-белгісіз ұл-қыздарның аттары жазылған. "Жеті 

атасын білген ұл-жеті жұрттың қамын жер" дегендей, бұл 

фәниден өткен ата-балаларды ұмытпай, рухтарын ұлықтап, 

туыс-бауырларға танытуды мақсат еткен. Бұл дүниеде 

мәңгілік ешнәрсе жоқ, тек ұрпағыңмен мәңгісің. Ендеше 

еліне қамқор, ұрпағына мақтаныш болған, сол кездердегі 

аталастарды, билер мен батырларды, қоғам қайраткерлерін, 

еңбек және соғыс ардагерлерін, туған жердің асылдарын, 

бұл күнде арамызда жүрген бауырларды білуге, танып 

жүруге талпынған. 

8. 
512 

Б-17 

Байарыстанов, Асқар Ойнарұлы. 
    Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 

теориясы мен есептері : Оқу құралы / Байарыстанов, Асқар 

Ойнарұлы, Идирисов, Жұмабай Молдақыдырұлы. - Алматы 

: Нур-Принт , 2018 . - 172 б. : сызба. - Библиогр.:б.171. - 

ISBN 978-601-7241-42-1 : 2500т.00т. 

Оқу құралында сызықтық алгебра және аналитикалық 

геометрия бөлімдері қарастырылған. Әрбір тақырыпта 

теориялық түсініктемелер мен сол тақырыптарға сәйкес 

есептер берілген. 

9. 
821.512.122.09 

Б-21 

Бақтыгереева, Ақұштап. 
    Парасат сөзі / Бақтыгереева, Ақұштап. - Алматы : 

Айғаным, 2018. - 152 б. - ISBN 978-601-03-0540-3 : 

565т.714т. 

Белгілі ақын Ақұштап Бақтыгерееваның бұл жинағына 



қоғам өмірінің өзекті мәселелеріне, адамгершілік, 

шығармашылық, әдебиет пен мәдениет жайлы өзекжарды 

толғақты толғаныс-толғамдары еніп отыр. 

10. 
621 

Б-21 

Бақытжанов, Исмағзом Бақытжанұлы. 
    Жылу электр станцияларының қазандық қондырғылары : 

Оқулық / Бақытжанов, Исмағзом Бақытжанұлы. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 336 б. : сурет:кесте. - (Жоғары білім). - 

Библиогр.:б.330-331 (32 атау). - ISBN 978-601-302-644-2 : 

4644т.00т. 

Оқулықта энергетика саласында қолданылатын отынның 

түрі, олардың көрсеткіштері, ошақтарда өтетін отынның 

жану құбылыстары мен түтін газ пайда болуы көрсетілген. 

Отынның жағу тәсілдері мен жылу электр станцияларының 

қазіргі жоғарғы қуатты бу генераторларында өтетін жұмыс 

құбылыстарының физика-химиялық негіздері көрсетілген. 

11. 
681 

Б-39 

Бекбаев, А. 
    Сызықты және бейсызықты жүйелердің автоматты реттеу 

теориясы : Оқулық / А. Бекбаев, Д. Сулеев, Б. Хисаров. - 

Алматы : CyberSmith , 2018. - 348 б. : сызба. - 

Библиогр.:б.343. - ISBN 9965-769-11-7 : 3680т.00т. 

Кітапта автоматты реттеу теориясының принциптері мен 

заңдылықтары, реттеу жүйелерін құру жолдары, оларды 

математикалық бейнелеу және модельдеу әсістері, 

орнықтылықты бағалау критерийлері баяндалған. 

12. 
37 

Б-39 

Бекмағамбетова, Роза Қарпыққызы. 
    Педагогика-1. Педагогиканың жалпы негіздері / 

Бекмағамбетова, Роза Қарпыққызы, Шолпанқұлова, Гүлнар 

Кеңесбекқызы, Демеуова, Ляззат Нұрмаханқызы; ҚР БҒМ, 

Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Альманах , 2018 . - 154 

б. : кесте. - ISBN 978-601-7945-21-3 : 2800т.00т. 

Оқу құралына тірек дәрістер, өз бетімен арналған 

материалдар, өтілген материалды тексеруге арналған тестік 

тапсырмалар енгізілген. 

13. 
619 

Б-45 

Беркінбай, Омархан. 
    Аң және құс аурулары : Оқулық / Беркінбай, Омархан. - 

2-ші бас., түзетілген, және толықт. - Алматы : Альманах , 

2018 . - 482 б. : сурет. - Библиогр.:б.474-477. - ISBN 978-

601-241-344-1 : 5500т.00т. 

Оқулық мынандай тараулардан тұрады: глоссарий; 

Қазақстанның негізгі кәсіби-аңшылық және сирек 

кездесетін жануарларды; жануарлардың санын реттейтін 

факторлар; аурулар (инфекциялық аурулар, инвазиялық 

аурулар); жұқпалы емес аурулар; улану; қоныс аударатын 



аңдар мен құстардың аурулары және оның ауыл 

шаруашылығындағы және медицинадағы маңызы; 

жергілікті аң және құстардың аурулары және аурулардың 

ошақтылығы; жабайы аң және құс ауруларын алдын алу 

және сауықтыру принциптері. 

14. 
796 

Б-77 

Ботагариев, Тулеген Амиржанович. 
    Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі : 

Оқу құралы / Ботагариев, Тулеген Амиржанович. - Астана : 

Фолиант , 2017. - 240 б. : кесте. - (Жоғары білім). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-302-678-7 : 

3174т.00т. 

Оқу құралы модульдерге бөлініп, теориялық, тәжірибелік 

материалдардан, өзін-өзі тексеру сұрақтарынан, тест 

тапсырмаларынан жүйеленіп, оқушыға сапалы білім 

игеруге мүмкіндік береді. 

15. 
619 

В-38 

    Ветеринария тарихы : Оқу құралы / Беркінбай, 

Омархан, Әбутәліп, Әспен, Шабдарбаева, Гулнар және т.б. - 

Алматы, 2018. - 108 б. : кесте. - Библиогр.:б. 104-106. - ISBN 

978-601-241-622-0 : 2000т.00т. 

Оқу құралы мынадай тақырыптардан тұрады: глоссарий, 

қарапайым емшілік, халықтық ветеринария, кәсіби 

ветеринария, қытайда ветеринарияның дамуы, индияда 

ветеринарияның дамуы, персияда ветеринарияның дамуы, 

месопотамияда ветеринарияның дамуы, мысырда 

ветеринарияның дамуы, Ежелгі Грекияда ветеринарияның 

дамуы. 

16. 
681 

Д-13 

Даев, Ж.А. 
     Өндірістік процестердің автоматтандырылған басқару 

жүйелерін жобалау және құрастыру : Оқулық / Ж.А. Даев. - 

Алматы : Альманах , 2018 . - 137 б. : сызба:кесте. - 

Библиогр.:б.134-136 (38 атау). - ISBN 978-6017900-97-6 : 

2000т.00т. 

Оқулық ЖОО "Автоматтандыру және басқару" 

мамандығының студенттері мен магистранттарына 

арналған, сондай-ақ оқулық автоматтандырылған басқару 

жүйелерін жобалау, құрастыру және пайдалану 

мекемелерінің мамандарына арналады. 

17. 
070 

Д-22 

Дәулетхан, Әлімғазы. 
    Өмірімнің арқауы-ел мен ерлер тарихы : 

Публицистикалық, ғылыми-зерттеу мақалалар, 

жолжазбалар / Дәулетхан, Әлімғазы. - Алматы : Жания-

Полиграф , 2018. - 424 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

06-5290-3 : 424т.00т. 



Тарих ғылымдарының кандидаты, танымал тарихшы, 

белгілі жазушы, журналист, саясаткер, тағдыр тәлкегін сан 

рет басынан өткізсе де мойымай, өзінің 75-жылдық 

гұмырында шындық пен әділдік майданында қасқая қарсы 

тұрып, қазақ халқына, Тәуелсіз Қазақстанының төл 

тарихына, ішкі-сыртқы саясатына, журналистикасы мен 

әдебиетіне елшеусіз үлес қосып келе жатқан автордың бұл 

жинағына соңғы жиырма жылда жазған публицистикалық 

және қазақ елінің жаңа тарихына жаңаша көзқараспен қарау 

меселелеріне қатысты ғылыми -зерттеу мақалалары мен 

өмірбаяндық эсселері, сұхбаттары мен әсерлі жолжазбалары 

топтастырылған. 

18. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит. 
    Он екі томдық таңдамалы шығармалары . Т.1 : Әңгімелер, 

повестер / Досанов, Сәбит; Жауапты шығарушысы-Асқар 

Алтай. - Алматы : Арда+7, 2018. - 664 б. : сурет. - ISBN 978-

601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-47-0 : 1767т.86. 

19. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит. 
    Он екі томдық таңдамалы шығармалары : Роман. Т.2 : 

Екінші өмір / Досанов, Сәбит; Жауапты шығарушысы-

Асқар Алтай. - Алматы : Арда+7, 2018. - 504 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-49-4 : 

1767т.86т. 

20. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит. 
    Он екі томдық таңдамалы шығармалары : Роман. Т.3 : 

Тау жолы / Досанов, Сәбит; Жауапты шығарушысы-Асқар 

Алтай. - Алматы : Арда+7, 2018. - 576 б. : сурет. - ISBN 978-

601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-50-00 : 1767т.86т. 

21. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит. 
    Он екі томдық таңдамалы шығармалары : Роман-эпопея. 

Т.4 : Жиырмасыншы ғасыр: / Досанов, Сәбит; Жауапты 

шығарушысы- Асқар Алтай . - Алматы : Арда+7, 2018. - 576 

б. : сурет. - ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-

51-7 : 1767т.86т. 

22. 
37 

Д-87 

Дүйсенбаев, Абай Қабақбайұлы. 
    Педагогика : Оқулық / Дүйсенбаев, Абай Қабақбайұлы. - 

Астана : Фолиант , 2018. - 264 б. - (Жоғары білім). - 

Библиогр.:б.261-263 (67 атау). - ISBN 978-601-302-817-0 : 

4191т.00т. 

Бұл оқулық мазмұнында педагогиканың теориялық-

әдіснамалық негіздері, пәнаралық бағыттағы педагогикалық 

үдерістің ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар, 



практикалық сабақтардың жоспары, өзіндік жұмыс 

тапсырмалары, емтихан сұрақтары, глоссарий, әдебиеттер 

тізімі берілген. 

23. 
94 

Е-33 

Еженханұлы, Бахыт. 
     Қожаберген батыр (1756-1767 жылдарда қалыптасқан 

мәнжу-қытай мұрағат құжаттары негізінде) / Еженханұлы, 

Бахыт. - Алматы : Арыс, 2017. - 496 б. : карта. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-291-355-2 : 496т.00т. 

Кітап қазақ батыры Қожаберген мен оның елі туралы сыр 

шертеді. Кітап авторы 1756-1767 жылдарда қалыптасқан 

Цин патшалық мұрағат құжаттар негізінде аталмыш тұлға 

мен оның еліне қатысты 11 жылдық тарихқа зейін салу 

арқылы казақ-қалмақ, қазақ-цин тарихи қарым-

қатынастарындағы бірсыпыра күрделі әрі маңызды 

мәселелерге зерттеулер жүргізген 

24. 
94 

Е-41 

    Ел тарихы адамдар тағдырында = История страны в 

судьбах людей / Ред.алқасы: Ербол Іргебай,Дина 

Мұхамедхан. - Алматы, 2018. - 336 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-06-5208-8 : 336т.00т. 

Бұл кітапта Қазақстанды мекендейтін түрлі ұлт өкілдерінің 

қилы тағдыры жөнінде баяндалады. Репрессия, 

ашаршылық, соғыс пен тылдағы ауыр еңбек тақырыптары 

естеліктердің негізгі өзегі болып табылады. Аға толқынның 

тағдыры келер күнге оптимизммен қарауы, қиындықтарды 

жеңіп қуана білуі, қарапайымдылық, сенім мен шынайы 

достықтан тұрады. 

25. 
796 

Е-49 

Елубай, Оңдасын. 
    Дүниені дүбірлеткен жеті дода : Кітап-альбом / Елубай, 

Оңдасын. - Алматы : Алатау, 2018. - 368 б. : сурет. - ISBN 

978-601-7461-40-9 : 6831т.00т. 

«Дүниені дүбірлеткен жеті дода» түрлі-түсті фотоальбом 

жинағы, белгілі спорт журналисі, «Құрмет» орденінің 

иегері, жүрналист, жазушы Оңдасын Елубайдың Жеті 

Олимпиада ойындарына қатысып, көзбен көріп, санасына 

түйген, қатпары қалың қазақ спортының тәуелсіздік алған 

жылдарда қол жеткен табыстары.кейінгі толқын жас 

ұрпаққа үлгі-өнеге болатын, олардың бойында 

отансүйгіштік қасиеттерді, патриоттық сезімдерді 

қалыптастыратын шығарма. 

26. 
159 

Е-49 

Елшібаева, Күлмаш Ғалымжанқызы. 
     Геронтопсихология негіздері : Оқулық / Елшібаева, 

Күлмаш Ғалымжанқызы, Белов, Василий Георгиевич, 

Парфенов, Юрий Александрович. - Алматы : Нур-Принт, 



2017. - 184 б. : кесте. - Библиогр.:б. 182-183. - ISBN 978-5-

98709-765-6 : 2400т.00т. 

Бұл оқулық геронтопсихология саласында егде және 

қарттық жастығы адамдар туралы қазіргі заман білімінің 

толық көрінісін береді. Кітап әр қайсысы,, көрсетілген 

категориядағы адамдар жас мөлшері кезеңдерінің төмендегі 

векторлары бойынша психологиясының ерекшеліктерін 

сипаттайтын сегіз тарауға бөлінген: когнитивті 

ерекшеліктері, аффективті саласы мотивациялық саласы, 

мінез-құлықтың ерекшеліктері мен концепциясының 

ерекшеліктері. 

27. 
159 

Е-49 

Елшібаева, Күлмаш Ғалымжанқызы. 
     Сезім. Отбасы. Энергетика / Елшібаева, Күлмаш 

Ғалымжанқызы. - 2-ші стереотиптік бас. - Алматы : Нур-

Принт , 2017. - 56 б. - Библиогр.:б.42. - ISBN 9965-813-68-X 

: 900т.00т. 

Қызықты, да жан-жақты талданып жазылған осы еңбекте, 

жантануда кәсіпті мамандар мен жаңадан бастаған 

психологтарға, жалпы оқырмандарға аса пайдалы жұмыс 

ретінде ұсынылуда. 

28. 
159 

Е-49 

Елшібаева, Күлмаш Ғалымжанқызы. 
     Суицидтің алдын алу / Елшібаева, Күлмаш 

Ғалымжанқызы. - 2-ші стереотиптік бас. - Алматы : Нур-

Принт, 2017. - 124 б. : кесте. - ISBN 9965-894-12-4 : 

1320т.00т. 

Осы жазылған еңбек Сізге, білім беру мекемелеріндегі 

суицидтің алдын алу шараларын жоспарлауға, сонымен 

бірге топтық психологиялық тренинг арқылы көмек 

көрсетуде, психологтар, педагогтар, тәрбиешілер, ата-

аналарға мүмкіндік береді. 

29. 
37 

Е-79 

Есекешова, Марал Дүйсенейқызы. 
     Ғылыми-педагогикалық зерттеу негіздері : Оқу құралы / 

Есекешова, Марал Дүйсенейқызы, Асаубаева, Ақгүл 

Кенжебекқызы, Данилова, Лидия Валентиновна. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 168 б. : кесте. - (Жоғары білім). - 

Библиогр.:б.164-165 (25 атау). - ISBN 978-601-302-836-1 : 

1707т.00т. 

Оқу құралы бүгінгі күннің талабына сай жоғары оқу 

орындарында оқытыла басталған "Кәсіби педагогикадағы 

ғылыми зерттеу негіздері" пәніне арналған. 

30. 
351 

Ә-16 

Әбеуов, Е.Т. 
     Учаскелік полиция инспекторының қойын кітабы : Оқу-

практ. құрал / Е.Т. Әбеуов, Е.Е. Серімов, Е.Т. Қалықов; ҚР 



Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясы. - Қарағанды , 2017. - 291 б. : кесте. - 

ISBN 978-601-7881-34-4 : 291т.00т. 

«Учаскелік полиция инспекторының қойын кітабы» 

учаскелік полиция инспекторы қызметінің негізгі 

бағыттарын регламенттейтін қолданыстағы нормативтік-

құқықтық актілерден, олардан алынған үзінділерден 

тұрады. Оқу-практикалық құралдың негізгі өзегін учаскелік 

полиция инспекторы қызметіне қажетті нормативтік 

актілерден алынған үзінділер, Қазақстан Республикасы 

ӘҚБтК жекеленген баптарына түсіндірмелер және 

әкімшілік-процессуалдық және қызметтік құжаттар 

құрайды. 

31. 
739 

Ә-23 

Әденова, Ләззат. 
     Зергерлік өнер нақыштары : Кітап-альбом / Әденова, 

Ләззат, Қожағұлов, Тоққожа. - Алматы : Аспантау, 2018. - 

209 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру. Қазақ өнері). - Библиогр.: 

б.207. - ISBN 978-601-03-0539-7 : 3339т.60т. 

Бұл кітапта бастауын сонау көне замандардан, Сақ 

дәуірінен алатын қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа мирас 

болып келе жатқан ежелгі зергерлік өнерінің пайда болуы, 

қалыптасуы, дамуы, қыр-сыры жайлы әңгімеленеді. Осынау 

ғажайып өнердің қазақ даласына кеңінен қанат жайып, салт-

дәстүрімізбен қабысып, талғампаз халқымыздың әсемдік 

әлеміне терең бойлап эстетикалық қарым-қабілетін 

танытатын қолөнер шеберлерінің, ұсталардың, зергерлердің 

талантын, дарынын паш ететін керемет туындылары соның 

айғағындай. 

32. 
631 

Ә-54 

Әлиев, Болат. 
     Ауылшаруашылық машиналарының тетіктерін реттеу / 

Әлиев, Болат, Тоғанбаев, Төлеш. - Алматы : KazBookTrade, 

2017. - 192 б. : сурет, кесте. - ISBN 978-601-80736-3-2 : 

4400т.00т. 

Бұл кітапта ауыл шаруашылық машиналарын жұмысқа қосу 

және жұмыс барысында кездесетін ақауларды жөндеп, 

реттеу үшін көптеген техникалық кеңес беріледі. 

Машиналарды дұрыс күтіп ұстаумен бірге, механизмдердің 

тозу дәрежесіне, техникалық процесіне және 

агротехникалық шараларға байланысты үнемі үйлестіре 

реттеп отыру қажет. 

33. 
821.512.122 

Ә-95 

Әшімбаев, Сағат. 
     Шығармалары . Т.3 / Әшімбаев, Сағат; Құраст. 

Ш.Бейсенова. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2018. - 

400 б. : сурет. - ISBN 978-601-7967-02-4 : 1650т.00т. 



34. 
159 

Ж-32 

Жарықбаев, Құбығұл. 
     Қуғындалған қазақ психологиясы: Х.Досмұхамедұлы, 

Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы / Жарықбаев, Құбығұл. - 

Алматы : Арыс, 2017. - 336 б. : кесте. - Библиогр.:б.325-330 

(129 атау). - ISBN 978-601-291-358-3 : 2000т.00т. 

Кітапта Алаш қайраткерлері Халел Досмұхамедұлының, 

Жүсіпбек Аймауытұлының, Мағжан Жұмабайұлының 

тәлім-тәрбиелік тұжырым-түйіндерінің психологиялық 

астарларына тұңғыш рет талдау жасалып отыр. Мұнда 

олардың тұлғалық қалыптасуының, өмір жолы мен 

шығармашылығының өзіндік ерекшеліктері айқындалып, 

ғалымдардың қазақ психологиясының қалыптасуына қосқан 

үлесі, ұлттық психология мен тіл туралы толғаныстары, 

қазақтың тәлім-тәрбиелік төл атауларын жасау, еліміздегі 

педология ғылымының жай-жапсары, т.б. мәселелер қазіргі 

ғылыми психологиясының деңгейінде сарапқа салынады. 

35. 
811.512.122 

Ж-88 

Жүнісова, Майра Әбибуллақызы. 
     Қазақ тіл біліміндегі антропоөзекті бағыттар : Оқу 

құралы / Жүнісова, Майра Әбибуллақызы. - Алматы, 2017. - 

104 б. : кесте. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-298-648-8 : 

104т.00т. 

«Қазақ тіл біліміндегі антропоөзекті бағыттар» пәні 

«6МП700-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 

магистратура бөлімінде оқытылып келеді. Оқу құралында 

магистранттарға қазақ тіл білімі жаңа бағыттарының 

зерттелу нысаны, міндеттері жайлы мағлұмат беріліп, олар 

жөнінде түсініктер қалыптастырады. 

36. 
811.512.122 

Ж-88 

Жүнісова, Майра Әбибуллақызы. 
     Қазақстандағы Қашқаритану (лингвистикалық аспект) : 

Монография / Жүнісова, Майра Әбибуллақызы. - Алматы, 

2017. - 216 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.207-214. - 

ISBN 978-601-298-646-4 : 216т.00т. 

Монографияда рухани жаңғыруға байланысты жазба 

ескерткіш тілін зерттеудегі Қазакстандағы тіл 

мамандарының ғылыми жұмыстары талданып, ескерткішті 

нысан еткен Қазакстандык ғалымдардың еңбектері мен 

әлемдік тіл білімінде зерделенуінің көрсеткіштері 

ұсынылған. Қазакстандағы тіл білімін меңгеретін 

мамандыктар үшін жазылған. 

37. 
821.512.122 

З-26 

    Зар заманның шерлі шежіресі : Шылбы Көбекұлы мен 

Дәулетхан Шылбыұлының шығармалары / 

Құраст.:Әлімғазы Дәулетхан. - Алматы : Жания-Полиграф , 

2018. - 296 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-

5265-1 : 296т.00т. 



38. 
373 

И-15 

Ибрагимов, Раскул. 
    Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі мен 

технологиясы : Оқу құралы / Ибрагимов, Раскул; ҚР БҒМ, 

Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы ун-

ті. - Алматы : Альманах , 2018 . - 372 б. : кесте. - 

Библиогр.:б.366-367 (19 атау). - ISBN 9965-9123-3-5 : 

3800т.00т. 

Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындары мен 

педагогикалық колледжнің студенттеріне, математика пәні 

мұғалімдеріне, бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған. 

Оқу құралында бастауыш мектепте математиканы оқыту 

теориясы мен технологиясы пәнінен лекциялар қоры 

баяндалған. 

39. 
373 

И-15 

Ибрагимов, Раскул. 
    Математика бастауыш курсының негіздері : Оқу құралы / 

Ибрагимов, Раскул; ҚР БҒМ, Қазақстан инженерлі-

педагогикалық халықтар достығы ун-ті. - Алматы : 

Альманах , 2018 . - 226 б. : сызба. - Библиогр.:б. 224. - ISBN 

9965-9123-3-5 : 3500т.00т. 

Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындары мен 

педагогикалық колледждің студенттеріне, бастауыш сынып 

мұғалімдеріне арналған. Оқу құралында бастауыш 

мектептегі математика курсының теориялық негіздері 

пәнінен лекциялар және практикалық сабақтары 

баяндалған. 

40. 
378 

И-15 

Ибрагимов, Раскул. 
    Математиканы оқытуға проблемалық жандасу 

технологиялары : Монография / Ибрагимов, Раскул. - 

Алматы : Альманах , 2018 . - 180 б. : кесте. - Библиогр.:б. 

174-178 (69 атау). - ISBN 978-601-7945-34-3 : 3000т.00т. 

Монографияда бастауыш сынып оқушыларының 

математика сабақтарында проблемалық оқыту 

технологиялары арқылы танымдық іс-әрекеттерін 

қалыптастырудың теориялық және әдістемелік негіздері 

көрсетілген. 

41. 
378 

И-15 

Ибрагимов, Раскул. 
    Орта мектепте математиканы оқыту теориясы мен 

әдістемесі : Оқу құралы / Ибрагимов, Раскул; ҚР БҒМ, 

Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы ун-

ті. - Алматы : Альманах , 2018 . - 294 б. : сызба. - 

Библиогр.:б.291-292 (26 атау). - ISBN 9965-9123-3-5 : 

3500т.00т. 

Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындары 

студенттеріне, орта мектеп мұғалімдеріне арналған. Оқу 



құралында орта мектепте математиканы оқыту теориясы 

мен әдістемесі пәнінен лекциялар қоры баяндалған. 

42. 
629 

И-18 

Иванов, Владимир Петрович. 
     Автомобильдерді жөндеу : Оқулық / Иванов, Владимир 

Петрович, Савич, Александр Семенович, Ярошевич, 

Владимир Кириллович; Ауд.:М.Ақмырзаев. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 264 б. : кесте:сурет. - (Кәсіптік білім). - 

Библиогр.:б.261-262 (20 атау). - ISBN 978-601-302-898-9 : 

2484т.00т. 

Оқулықта автожөндеу өндірісінің міндеттері мен 

құрылымы, автомобиль жөндеудің негізгі технологиялық 

процестері қарастырылған.Бөлшектерді индустриялық 

негізде қалпына келтіруге ерекше назар аударылған. 

43. 
502 

К-12 

Кабди, Кани. 
    Орнықты даму және қоршаған орта менеджменті / Кабди, 

Кани. - Алматы : Альманах , 2018 . - 304 б. : сурет:кесте. - 

Библиогр.:б.295-300 (107 атау). - ISBN 978-601-7945-33-6 : 

3200т.00т. 

Экожүйеде, немесе белгілі аймақта табиғи тұрақтылық 

шегінен аспауға, ондағы барлық орнықты даму сатылары 

қалыпты жүріліп тұруына бағытталған саналы басқару 

жүйесін қалыптастыруға болатындығы белгілі. Осындай 

белсенді басқару шарасы экологиялық сараптамамен қатар 

экономикалық есеп-қисап арқылы талтауды талап етеді, 

себебі бұндай шара айтарлықтай қаржы шығынын талап 

ететін болады. 

44. 
811.512.122 

К-92 

Күзекова, Зейнехан Сейітханқызы. 
     Қазақ тілі : Оқу құралы. Базалық деңгей (А2) / Күзекова, 

Зейнехан Сейітханқызы, Г. Масақова. - Астана , 2018. - 224 

б. : сурет. - Библиогр.:б.223. - ISBN 978-601-7820-32-9 : 

1695т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралы тілді оқып, ұйренудің 

базалық деңгейіне арналған. Оқу құралында алғаш рет 

концентрлік бағыт пен жүйелілікке құрылған тілдік 

жаттығулар мен сөйлетуге бағытталған жаттығулар, 

грамматикалық тақырыптар сөйлеу әрекеттерінде бекітіліп 

отырады. Оқу құралының негізгі мақсаты - тұрмыстық, 

әлеуметтік тақырыптардағы мәтіндер негізінде тіл 

үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық 

қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру. 

45. 
811.512.122 

К-92 

Күзекова, Зейнехан Сейітханқызы. 
     Қазақ тілі : Оқу құралы. Орта деңгей (В1) / Күзекова, 

Зейнехан Сейітханқызы, Г. Масақова. - Астана , 2018. - 120 



б. : сурет. - Библиогр.: б.119. - ISBN 978-601-7820-31-2 : 

958т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралы тілді оқып, үйренудің орта 

деңгейіне арналған. Оқу құралында грамматика қолданбалы 

сипатқа құрылды, функционалдық коммуникативтік 

бағытта жүйеленді. Оқу құралының негізгі мақсаты - 

тұрмыстық, әлеуметтік тақырыптардағы мәтіндер негізінде 

тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жаттығулар арқылы 

жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-

дағдыларын қалыптастыру. 

46. 
811.512.122 

К-92 

Күзекова, Зейнехан Сейітханқызы. 
     Қазақ тілі : Оқу құралы.Бастапқы деңгей (А1) / Күзекова, 

Зейнехан Сейітханқызы, Б. Ақбұзауова. - Астана , 2018. - 

122 б. : сурет. - Библиогр.: б.121. - ISBN 978-601-7820-29-9 : 

1025т.00т. 

Бұл оқу құралы қазақ тілін кешенді оқытудың бастапқы А1 

деңгейіне арналған. Құралда қамтылған материал Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес 

«Қазақ тілін оқытуға арналған типтік бағдарлама» бойынша 

дайындалды. Қазақ тілінің фонетикасынан басталған оқу 

құралы тіл үйренушінің қарапайым қажеттіліктерін өтейтін 

тақырыптар мен оларды меңгертетін жаттығулардың тығыз 

сабақтастығына құрылған. 

47. 
811.512.122 

К-92 

Күзекова, Зейнехан Сейітханқызы. 
    Қазақ тілі : Оқу құралы.Ортадан жоғары деңгей. Бірінші 

кезең (В2.1) / Күзекова, Зейнехан Сейітханқызы, Б. 

Ақбұзауова. - Астана , 2018. - 146 б. : сурет. - Библиогр.: 

б.145. - ISBN 978-601-7820-30-5 : 1150т.00т. 

Бұл оқу құралы қазақ тілін кешенді оқытудың 

жалғастырушы В2 деңгейіне арналған. Құралда қамтылған 

материал Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

стандарттарына сәйкес «Қазақ тілін оқытуға арналған 

типтік бағдарлама» бойынша дайындалды. Функционалдық 

грамматика негізінде жазылған оқу құралы тіл үйретудің 

осы деңгейіне сай жазу, оқу, тыңдау, сөйлеу дағдыларын 

жетілдіреді. Кітапта бейімделген және аутентті мәтіндердің 

арақатынасы сақталған. Тапсырмалар мен жаттығуларды 

мақсатты құрылуы тіл үйренушінің коммуникативтік, 

стратегиялық және дискурстық құзіретін қалыптастырады. 

48. 
637 

Қ-15 

Қажғалиев, Нұрлыбай Жігербайұлы. 
    Ет және ет өнімдерін өңдеу технологиясы : Оқулық / 

Қажғалиев, Нұрлыбай Жігербайұлы, Узаков, Ясин 

Маликович. - Астана : Фолиант , 2018. - 352 б. : кесте. - 

(Жоғары білім). - Библиогр.:б.341-342. - ISBN 978-601-302-



837-8 : 4860т.00т. 

Оқулықта ет және ет өнімдерін өңдеу технологиясының 

теориялық негіздері: еттің тағамдық және биологиялық 

құндылығы, еттің негізгі ұлпаларының құрылысы, мал 

етінің жіктелуі, соғыс малын тасымалдау, алғашқы өңдеу, 

ет өнімдерін суықпен және жылумен өңдеу, тұздау, малдан 

алынған шикізаттарыды өңдеу, еттен әзірленетін тағамдар 

баяндалған. 

49. 
342 

Қ-18 

    Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 
тарихының хрестоматиясы : Құраст.: З.Ж.Кенжалиев, 

Б.Ж.Қуандықов, Ш.М.Шарипов және т.б.; ҚазҰАУ, Құқық 

каф. Т.1. - Алматы : KazBookTrade, 2018. - 471 б. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-80675-9-4(Том 

1). - ISBN 978-601-80675-8-7(жалпы) : 8950т.00т. 

Ұсынылып отырған хрестоматияда Қазақстан 

Республикасының мемлекет және құқық тарихына қатысты 

ежелгі дәуірлерден қазақ хандығына дейінгі деректер және 

материалдар негізге алынған. 

50. 
347 

Қ-26 

Қалиев, Абылай Ақылбайұлы. 
     Қазақстан Республикасының азаматтық процестік 

құқығы : Дәрістер курсы бойынша оқу құралы / Қалиев, 

Абылай Ақылбайұлы; ҚР Ішкі істер министрлігі Бәрімбек 

Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы. - Қарағанды , 

2017. - 312 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.305-308. - 

ISBN 978-601-7881-44-3 : 311т.00т. 

Дәрістер курсы болашак мамандарды дайындауды жүзеге 

асыратын жоғары оқу орындарындағы оқу процесі үшін 

әзірленген. Дәріс курсында азаматтық процестік құкық 

пәнінің жұмыстық оқу бағдарламасына (силлабусқа) сәйкес 

азаматтық процестік құқығының пәні, әдісі, жүйесі, кайнар 

көзі карастырылған. 

51. 
58 

Қ-26 

Қалиұлы, Байынқол. 
     Өсімдік атауларының орысша-қазақша сөздігі = 

Названий растений русско-казахский словарь / Қалиұлы, 

Байынқол. - Алматы : KazBookTrade , 2017. - 104 б. - Мәтін 

қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-80736-2-5 : 

1380т.00т. 

Сөздікте орыс тілінде жиі кездесетін, жалпы саны 3550 

өсімдік атаулары қамтылып, алфавиттік жүйеге келтірілді 

және олардың қазақша баламалары берілді. Сөздіктің 

соңында өсімдіктердің қазақша атауларының алфавиттік 

көрсеткіші бар. 

52. 579 Құлдыбаев, Мэлс Мукатаевич. 



Қ-74     Микробиология пәнінің практикалық сабақтары : Оқу 

құралы / Құлдыбаев, Мэлс Мукатаевич, Шоқанов, 

Нажмиден Каирович. - Алматы : KazBookTrade, 2017. - 144 

б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.140. - ISBN 978-601-80736-4-

9 : 1920т.00т. 

Оқу құралында микробиология ғылымының теориялық 

қырларын іс-тәжірибеде пайдалы жайы баяндалады. Бұл 

еңбек студенттердің лабораториялық жағдайда 

микробиологияның келелі салалары бойынша жұмыс істеу 

дағдысын жетілдіруге көмектеседі. 

53. 
821.512.122.09 

Л-49 

    Ли Бәй қазақ емес! : Мақалалар мен ой-пікірлер / 

Құраст.:Әлімғазы Даулетхан. - Алматы : Жания-Полиграф , 

2018. - 252 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-5207-1 : 

252т.00т. 

54. 
929 

М-45 

    Менің анам Фархинұр Мұхамедханова = Моя мама 

Фархинур Мухамедханова . - Алматы, 2018. - 66 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б.63. - ISBN 978-601-06-5209-5 

: 66т.00т. 

Бұл кітап Қайым Мұхамедхановтың әр ісіне шексіз сенім 

білдірген кайсар да адал жары, тіпті ғалымның 

қуғындалуын өз басынан өткеріп, біздің жұртшылық үшін 

оның архивтерін, қолжазбаларын, хаттарын сақтап қалған 

Фархинур Мұхамедхановаға арналған. Фархинур - сенім 

мен тазалықтың, биік рух пен жанның, сұлулықтың 

мәңгілік символы іспетті. 

55. 
821.512.122 

М-37 

Мәукенқызы, Айнаш. 
    Жазылады өзің жайлы жыр-дастан / Мәукенқызы, Айнаш. 

- Алматы, 2018. - 204 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 204т.00т. 

56. 
669 

М-37 

Мәшеков, С.Ә. 
    Материалдарды қысыммен өңдеу теориясы : Оқу құралы 

/ С.Ә. Мәшеков, Б.Б. Быхин; ҚР БҒМ, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ. - Алматы : Альманах , 2018 . - 389 б. : 

сурет:кесте. - Библиогр.:б.377-379 (29 атау). - 4200т.00т. 

Оқу құралында қазіргі заманғы ғылымдық деңгейде 

материалдарды қысыммен өңдеу теориясының механика-

математикалық негізі (кернеу мен деформация теориясы, 

реологиялық теңдеулер, пластикалық ағыс теориясының 

есептерін қою және шығару әдістемелері) баяндалған. 

57. 
811.512.1`36 

М-66 

Молгаждаров, Қасиет Кәкенұлы. 
     Түркітануға кіріспе және салыстырмалы грамматикасы : 

Оқу құралы / Молгаждаров, Қасиет Кәкенұлы. - Алматы, 

2018. - 354 б. : кесте. - ISBN 978-601-7945-17-6 : 3800т.00т. 



Тіл білімінде жаңа бағытта қарқынды дамып келе жатқан 

түркі тілдерінің грамматикасы да орын алып отыр. 

"Түркітануға кіріспе және салыстырмалы грамматикасы" 

атты оқу құралында түркі тілдерінің фонетикалық, 

лексикалық, грамматикалық тұрғыдан тілдік ұқсас 

ерекшеліктері және типтік, туыстық жақтан топтастырылуы 

мен жіктелуіне байланысты мәліметтер жинақталып 

қамтылған. 

58. 
37 

О-58 

Омарбекова, Айкүміс Ілиясқызы. 
     Өзін-өзі тану : Хрестоматиялық жинақ / Омарбекова, 

Айкүміс Ілиясқызы, Жұмабекова, Фатима Ниязбекқызы. - 

Астана : Фолиант , 2018. - 416 б. : сурет. - (Жоғары білім). - 

Библиогр.:б.404-412 (130 атау). - ISBN 978-601-302-899-6 : 

4644т.00т. 

Хрестоматиялық жинақта "Өзін-өзі тану" пәнінің 

жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде оқытудың 

теориясы мен әдістемесіне сәйкес жалпыадамзаттық 

құндылықтарды меңгертуге арналған әлемдік рухани 

ұстаздар мен қазақтың ғұлама ойшылдарының ой-

тұжырымдарын таныстыра отырып, интеграциялық білім 

беруге арналған аңыз-әңгімелер, ертегілер мен дәйексөздер, 

т.б. жинақталған. 

59. 
75/76 

О-65 

Оразқұлова, Қалдыкүл. 
     Өмірдің алуан бояулары / Оразқұлова, Қалдыкүл. - 

Алматы : Аспантау, 2018. - 190 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру. Қазақ өнері). - Библиогр.: б.187-189. - ISBN 978-

601-03-0535-9 : 3036т.00т. 

Бұл жинаққа қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуы, дамуы, 

өткені мен бүгіні және болашағы жайлы танымдық 

мақалалар, фотосуреттер еніп отыр. Қазақ бейнелеу 

өнерінің де әлемдік көркемсурет өнерінің бір бөлшегі 

ретінде өзіндік мәнері, қолтаңбасы, ұлттық ерекшеліктері 

бар. 

60. 
619 

О-74 

Орынтаев, Қ.Б. 
      Зардапты анаэробтар тудыратын инфекциялық аурулар : 

Оқу құралы / Қ.Б. Орынтаев, Д.Е. Арзымбетов; ҚР БҒМ, 

Қазақ ұлттық аграрлық ун-ті. - 2-ші басылым. - Алматы, 

2017. - 76 б. : кесте. - ISBN 9965-09-225-7 : 1680т.00т. 

Оқу құралында анаэробтардың морфологиялық және 

физиологиялық ерекшеліктері мен оларды өсіру 

ерекшеліктері туралы мәліметтер келтірілген. 

61. 
81`271 

О-78 
Оспанова, Балтагүл Оспанқызы. 
    Лингвомәдениеттану : Оқу құралы / Оспанова, Балтагүл 



Оспанқызы. - Астана : Фолиант , 2018. - 152 б. : кесте. - 

(Жоғары білім). - Библиогр.:б.151 (15 атау). - ISBN 978-601-

302-806-4 : 2106т.00т. 

Бұл кітап лингвомәдениеттанымның теориялық 

негіздерінен білім жинақтауға, тілші мамандардың жалпы 

лингвомәдениеттану тұрғысында білім, түсінік 

қалыптастыруы үшін тіл білімінің жаңа саласымен, тың 

ғылыми дереккөздерімен таныстырады. 

62. 
630 

Ө-67 

Өрісбаев, Құдайберген Қашқынбайұлы. 
    Арам шөптерді химиялық әдістермен жою жолдары / 

Өрісбаев, Құдайберген Қашқынбайұлы. - Алматы : 

KazBookTrade , 2017. - 152 б. : кесте. - ISBN 978-601-80736-

1-8 : 1980т.00т. 

Арам шөптерді агротехникалық шаралар арқылы ғана емес, 

химиялық жолмен де көптеп жоюға болады. Әсіресе соңғы 

әдістің пайдасы өте-мөте зор. Химиялық перепараттарды әр 

ауданның топырақ құрамына, ауа райына байланысты әр 

түрлі мөлшерде әр кезде пайдаланады. Бірақ 

гербицидтердің пайдалы әсері республикамызда әлі толық 

зерттеліп болған жоқ. 

63. 
633/635 

Ө-73 

    Өсімдік шаруашылығы практикумы : Оқу құралы / 

Әрінов, Қайыржан, Можаев, Николай Иванович, 

Шестакова, Нина Адамовна және т.б.; Жалпы ред. жасаған 

проф.: Қ.Әрінов. - Астана : Фолиант , 2018. - 360 б. : 

сурет:кесте. - (Жоғары білім). - Библиогр.:б.359. - ISBN 978-

601-302-841-5 : 4968т.00т. 

Өндірістік маңызы бар негізгі екпе дақылдардың 

морфологиялық ерекшеліктері, түрлері, түршелері, 

Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген 

сорттары, еңбек дақылдар өнімін бағдарламалау, барынша 

жоғары мүмкін өнім алуда қарқынды өсіру 

технологияларының теориялық негіздері, аймақтардың 

биоклиматын бағалау әдістемесі және осы жағдайларда 

дақылдар, сорттар мен будандар өсірідің мүмкіндіктері 

қарастырылған. 

64. 
556 

Р-22 

Ратов, Боранбай Товбасарович. 
    Гидрогеологиялық ұңғыларды бұрғылау және жабдықтау 

: Оқу құралы / Ратов, Боранбай Товбасарович; ҚР БҒМ, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ. - Алматы : KazBookTrade , 

2018. - 182 б. : 56 сурет, 14 кесте. - Библиогр.:б. 175-179. - 

ISBN 978-601-7529-50-5 : 4100т.00т. 

Оқу құралында кеңінен қолданысқа ие болған сулы 

қабаттарды ашу және гидрогеологиялық ұңғыларды 

сүзгілермен жабдықтау әдістері көрсетілген. Сүңгілер типін 



және оларды орналастыру әдістерін таңдау бойынша 

ұсыныстар берілген. Қабаттарды ашу кезінде жұтылу мен 

ұңғы қабырғаларының тұрақтылық мәселелері 

қарастырылған. 

65. 
622 

Р-22 

Ратов, Боранбай Товбасарұлы. 
    Мұнай және газ ұңғыларын жөндеудің күрделі 

технологиялары : Оқу құралы / Ратов, Боранбай 

Товбасарұлы, Ибылдаев, Муратбай Хыдырович; ҚР БҒМ, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ. - Алматы : KazBookTrade, 

2018. - 316 б. : 48 кесте, 156 сурет. - Библиогр.:б.309-310. - 

ISBN 978-601-7529-51-2 : 5800т.00т. 

Оқу құралында Мұнай және газ ұңғыларын жөндеу кезінде 

орындалатын жұмыстардың негізгі түрлері, ағымдағы және 

күрделі жөндеу жұмыстарындағы негізгі технологиялық 

үрдістер және жөндеу кезіндегі қолданылатын құрал-

жабдықтардың конструкциялары келтірілген. 

66. 
531 

Р-94 

Рыстығұлова, В.Б. 
     Механика : Оқу құралы / В.Б. Рыстығұлова. - Алматы : 

Альманах , 2018 . - 176 б. : сызба. - Библиогр.:б. 172. - ISBN 

978-601-7900-98-4 : 2500т.00т. 

Оқу құралы "Механика" пәнінің типтік бағдарламасының 

негізгі бөлімдерін қамтиды. Әрбір бөлімнің соңында 

соңында қарастырылып отырған тақырыпқа сәйкес есеп 

шығару мысалдары және өз бетінше шығаруға арналған 

есептер берілген. 

67. 
821.22 

С-15 

Садеқ, Һедаят. 
     Соқыр байғыз / Садеқ, Һедаят; Парсы тілінен аударған 

Айнаш Қасым. - Алматы : Асыл кітап, 2018. - 112 б. : сурет. 

- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7962-09-8 : 112т.00т. 

68. 
94 

С-18 

Салғараұлы, Қойшығара. 
    Өмірбаян туған күннен басталады / Салғараұлы, 

Қойшығара. - Астана : Фолиант , 2018. - 480 б. : сурет. - 

Библиогр.:б. 469-476. - ISBN 978-601-338-003-2 : 2376т.00т. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының және 

Күлтегін сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, белгілі ғалым әрі жазушы Қойшығара 

Салғараұлының бұл жинағына қазіргі таңда «түріктектес», 

«түріктілдес» деп танылып жүрген халықтардың арғы ата-

бабаларының естен өшкен ескі замандардағы тарихына 

қатысты әлем халықтарының мифологиясындағы тарихтық, 

тілдік деректерді және көне жазба мұралар берер 

мәліметтерді бүгінгі археология, лингвистика, генетика, 

тарих ғылымдарының жетістіктерімен сабақтастыра талдау 



арқылы осы кезге дейін айтылмай келген мәселелерге 

қатысты өзіндік жаңа, тың пайымдаулар жасайды. 

69. 
821.512.122 

С-22 

Сарай, Әнес. 
    Шығармалары : Повесть және әңгімелер. Т.2 : Еділ бойы 

саздары / Сарай, Әнес. - Астана : Фолиант , 2018. - 400 б. - 

ISBN 978-601-302-830-9. - ISBN 978-601-338-015-5 : 

1650т.00т. 

70. 
622 

С-33 

Селенова, Бағдат Саматқызы. 
     Табиғи және жасанды газдар : Оқу құралы / Селенова, 

Бағдат Саматқызы. - Астана : Фолиант , 2018. - 88 б. : 

кесте:сурет. - Библиогр.:б.84. - ISBN 978-601-302-400-4 : 

810т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралында табиғи және жасанды 

газдардың шығу көздері, олардың жалпы физикалық 

қасиеттері мен заңдылықтары, көмірсутекті газдарды 

тасымалдауға және өңдеуге дайындау технологиялары, 

жасанды газдарды алу технологиялары қамтылған. 

71. 
71 

С-89 

Сұранқұлов, Шаизхан Жұбандықұлы. 
    Аймақты инженерлік абаттандыру және көлік : Оқулық / 

Сұранқұлов, Шаизхан Жұбандықұлы. - Астана : Фолиант , 

2018. - 224 б. : сурет. - (Жоғары білім). - Библиогр.:б. 223. - 

ISBN 978-601-302-811-8 : 3084т.00т. 

Оқулықта қала құрылысын сәулеттік жобалау негіздері 

бойынша мәліметтер келтірілген. Қала түрлері, ондағы 

көше-жол жүйелері, қала аймағын инженерлік жайғастыру 

және абаттандыру жолдары баяндалған. Сонымен қатар 

мұнда топырақ түрлері, батпақты жерлерді құрғату 

жолдары, қала аумағындағы бассейндер және көше, тротуар 

төселімдерін жобалау ерекшеліктері және табиғаты күрделі 

жерлерді бекіту әдістері келтірілген. 

72. 
621 

С-94 

Сыздықова, Зәуреш Ысмайылқызы. 
     Дәнекерлеу құрылғысының өндірісі : Оқу құралы / 

Сыздықова, Зәуреш Ысмайылқызы, Аймурзаев, Берік 

Жетпісәліұлы. - Астана : Фолиант , 2018. - 232 б. : сызба. - 

(Кәсіптік білім). - Библиогр.:б. 227. - ISBN 978-601-302-810-

1 : 1734т.00т. 

Оқу құралында электрмен, газбен, аргон доғалы пісірудегі 

трансформаторлар, түзеткіштер, агрегаттар, инвенторлар, 

жартылай автоматтар, плазмалы кескіштер және олардың 

қолданылуы мен тиімділігі, дәнекерлеу құрылысымен 

орындалатын пісірудің түрлері, металдардың құрамы мен 

пісірілгіштігі жіктердің орналасуы, кездесетін ақаулар 

оларды жөнге келтіру, электр, газ жабыны қауіпсіздік 



ережелері жайлы мәліметтер баяндалған. 

73. 
821.512.122 

Т-21 

Тарази, Әкім. 
    Шығармалары . Т.9 : Көк Аспанда қырағы көз бар / 

Тарази, Әкім. - Астана : Фолиант , 2018. - 480 б. - ISBN 978-

9965-35-956-9. - ISBN 978-601-338-052-0 : 1980 т.00т. 

74. 
821.512.122 

Т-52 

Тоқаев, Кемел. 
    Шығармалары . Т.5 / Тоқаев, Кемел; Құрастырған Жақау 

Дәуренбеков. - Алматы : Ана тілі, 2018. - 336 б. - ISBN 978-

601-251-134-5. - ISBN 978-601-251-126-0 : 1421т.37т. 

75. 
821.512.122 

Т-52 

Тоқаев, Кемел. 
    Шығармалары : Роман. Т.2 / Тоқаев, Кемел; Құрастырған 

Жақау Дәуренбеков. - Алматы : Ана тілі, 2018. - 384 б. - 

ISBN 978-601-251-137-6. - ISBN 978-601-251-126-0 : 

1320т.00т. 

76. 
72 

Т-73 

Труспекова, Халима. 
    Жаңа заман сәулеті : Кітап-альбом / Труспекова, Халима . 

- Алматы : Аспантау, 2018. - 200 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру. Қазақ өнері). - ISBN 978-601-03-0538-0 : 

3187т.80т. 

Өнерзерттеуші, ғалым Халима Труспекованың бұл 

жинағына тәуелсіздік алғаннан кейінгі ширек ғасыр 

кезеңінде Қазақстанның сәулет өнер саласындағы жаңа 

жетістіктері жайлы мақалалары еніп отыр. Әсіресе, 

еліміздің жаңа астанасы - Астана қаласында бой көтерген 

әкімшілік, іскерлік, мәдени, спорт нысандары әлемдік 

сәулет өнерінің жаңа жетістіктері мен технологияларының 

айкын көріністері болып табылады. Еліміздің сәулет өнері 

саласында Батыстық және Шығыстық дәстүрлер үйлесім 

тауып, Еуразия кеңістігінде архитектуралық жаңа 

концепция қалыптасты. 

77. 
910(031) 

Т-90 

Түсіпбекова, Гүлсім. 
     География : Балаларға арналған энциклопедия / 

Түсіпбекова, Гүлсім, Ахметов, Қадырбек. - Алматы : ЖК 

"Спанова А.Б.", 2017. - 480 б. : сурет:кесте. - 

Библиогр.:б.477 (19 атау). - ISBN 978-601-06-5242-2 : 

5598т.22т. 

Балаларға арналған бұл энциклопедиялық анықтамалық 

Жердің пайда болуынан бастап, оның геологиясы (ішкі 

қыртысы) мен жер бедерінің қалыптасу кезеңдерін, ондағы 

тіршіліктің даму сатыларын қамтыған. 

78. 
629 

Т-86 
Тұрысбеков, Бекқұл Тұрысбекұлы. 
     Кәсіпқой автослесарь : Оқу құралы / Тұрысбеков, Бекқұл 



Тұрысбекұлы, Тұрысбеков, Серік Бекқұлұлы. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 144 б. : сурет. - (Кәсіптік білім). - 

Библиогр.:б.143 (12 атау). - ISBN 978-601-302-808-8 : 

1032т.00т. 

Ұсынылып отырған оқу құралында автослесарьдың жұмыс 

орны мен орындайтын жұмыстарының түрлері, жұмыста 

қолданылатын құралдар мен жабдықтардың, 

қондырғылардың пайдалану тәсілдері, автомобильдерге 

техникалық қызмет көрсету және олардыжөндеу 

мерзімділіктері мен жұмыс түрлері келтірілген. 

79. 
81 

Ф-52 

    "Филология" мамандығына арналған пәндік дәрістер 

жинағы : Қазақ жазуының тарихы. Көмекші сөздер тарихы. 

Қазақ тілінің тарихы грамматикасы. Т.2 / Құраст.:Қ.К. 

Молгаждаров. - Алматы : Альманах , 2018. - 423 б. : кесте. - 

Библиогр.:б.418-422 (106 атау). - ISBN 978-601-206-102-4 : 

6000т.00т. 

Бұл еңбекте 3 пән бойынша дәріс сабақтарының модульдік 

сипаттамалары мен жоспарлары және кіріспелері мен 

дәрістері, соңында негізгі және қосымша әдебиеттері 

беріледі. Дәсістердің тақырыбына қатысты жалпы 

ғылымдарымыздың еңбектерінен мүмкіндігінше 

материалдар алынып, мазмұн көлемі мен қажетті 

әдебиеттердің негізінде қамтылынды. 

80. 
81 

Ф-52 

    "Филология" мамандығына арналған пәндік дәрістер 

жинағы : Тіл біліміне кіріспе. Түркітануға кіріспе және 

салыстырмалы грамматикасы. Т.1 / 

Құраст.:Қ.К.Молгаждаров. - Алматы : Альманах , 2018. - 

461 б. : кесте. - Библиогр.:б.458-460 (83 атау). - ISBN 978-

601-206-102-4 : 6000т.00т. 

Бұл еңбекте 2 пән бойынша дәріс сабақтарының модульдік 

сипаттамалары мен жоспарлары және кіріспелері мен 

дәрістері, соңында негізгі және қосымша әдебиеттері 

беріледі. Дәрістердің тақырыбына қатысты жалпы 

ғылымдарымыздың еңбектерінен мүмкіндігінше 

материалдар алынып, мазмұн көлемі мен қажетті 

әдебиеттердің негізінде қамтылынды. 

81. 
821.22 

Х-24 

Хатами, Ахмад. 
     Иранның қазіргі дәуір әдебиеті / Хатами, Ахмад; Парсы 

тілінен аударып,түсініктерді жазған Айнаш Қасым. - 

Алматы : Асыл кітап, 2017. - 304 б. - ISBN 978-601-7782-77-

1 : 804т.00т. 

Бұл еңбекте прозадағы Джамалзаденің «Йеки буд, йеки 

набуд» (Ерте, ерте, ертеде...) (1921 ж.) деп аталатын 

новеллалар жинағы мен поэзиядағы Нима Йушидждың 



«Ғоғнос» (Жалынкұс) (1937 ж.) өлеңімен басталатын 

Иранның казіргі дәуір әдебиеті (1921-2011 ж.ж.) жайлы 

жан-жакты мәлімет, соның ішінде танымал жаңашыл акын-

жазушылардың өмірбаяндары саяси-әлеуметтік окиғалар 

тоғысында қарастырылып, шығармаларының үзінділері 

түпнұска тіл - парсы тілінен қазақ тіліне тұңғыш рет 

аударылып, окырманға ұсынылады. 

82. 
622 

Ч-45 

Черкешов, Жауқашты. 
    Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау техникасы мен 

технологиясы : Оқу құралы / Черкешов, Жауқашты, 

Орынбаев, Қожантай Асанұлы. - Астана : Фолиант , 2018. - 

184 б. : сурет:кесте. - (Кәсіптік білім). - Библиогр.:б. 179-

180 (17 атау). - ISBN 978-601-302-389-2 : 1437т.00т. 

Оқу құралында мұнай және газ ұңғымалары, мүнай және газ 

ұңғымаларын бұрғылау техникасы мен технологиясы, 

бұрғылау әдістері жөнінде оқу материалы берілді. 

83. 
622 

Ч-45 

Черкешов, Жауқашты. 
    Мұнай кәсіпшілік машиналары мен механизмдері : Оқу 

құралы / Черкешов, Жауқашты, Сақтағанова, Күләш 

Сайынқызы. - Астана : Фолиант , 2018. - 168 б. : сурет, 

кесте. - (Кәсіптік білім). - Библиогр.:б.166-167 (17 атау). - 

ISBN 978-601-302-370-0 : 1707т.00т. 

Оқу құралында мұнай мен газ өндіру және мұнайды, газды 

дайындау процесінде көпшілікте қолданылатын машиналар 

мен механизмдер, оларды қолдану технологиясы, 

машиналар мен механизмдердің түрлері және техникалық 

сипаттамасы жөнінде оқу материалы берілді. 

84. 
012 

Ш-18 

   Шайқұтдінов Еренғайып Мәлікұлы : Қазақстан 

ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар / 

Құраст.:А.Ж.Керімкулов,А.А.Амитов; ҚР БҒМ, Қ. И. 

Сәтбаев атынд.Қазақ ұлттық техн.зерттеу ун-ті Ғылыми 

кітапхана. - Алматы : ҚазҰТЗУ, 2018. - 427 б. - Сыйға 

алынды. - 427т.00т. 

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен еңбектерін 

сипаттайтын мәліметтер, оның енбектері және ол туралы 

әдебиет енгізілген. 

85. 
297 

Ш-18 

Шайхыұлы, Ермахан. 
      Қоңыр қажының күнделігі : Қолжазба / Шайхыұлы, 

Ермахан. - Алматы : Аннұр Сапа, 2017. - 88 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80526-6-8 : 88т.00т. 

 

Белгілі жазушы-публицист Ермахан Шайхыұлының бұл 

кітабы қасиетті Мекке және Мәдина сапары туралы 



жолжазбадан тұрады. Бұл туындыда кіші және үлкен 

қажылық туралы, сондай-ақ сол кезде орындалатын барлық 

амалдар һәм айтылатын дұга-тілектер жайлы егжей-

тегжейлі жазылған. Қажылыққа баруға дайындалып жүрген 

адамға көмекші құрал ретінде пайдалануға әбден болады. 

86. 
37 

Ш-21 

Шалғынбаева, Қ.Қ. 
      Кәсіби лидерлік негіздері : Оқу құралы / Қ.Қ. 

Шалғынбаева, А.А. Алимбекова. - Алматы : Альманах , 

2018 . - 257 б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7945-21-3 : 4500т.00т. 

Оқу құралында оқу, тәрбие арқылы лидерлік сапаларды 

дамытудың теориясы мен әдістемесі берілген. Лидерлікке 

ықпал ететін факторларды анықтау арқылы лидерлік 

әлеуметтік феномен екенін туаралы айтылған. 

87. 
94 

Ш-31 

Шахай, Шүкір. 
     Жан жүрегім-Астана = Астана-сердце мое : Кітап-альбом 

/ Шахай, Шүкір. - Астана : Сарыарқа, 2018. - 320 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-277-233-3 : 6160т.71т. 

 

Елбасымыздың қажырлы күш-жігерінің арқасында қанатын 

кеңге жайып бара жатқан Елорданың кешегісі мен бүгінгі, 

оның ертеңгі қадамдары республикаға белгілі 

фотожурналист, көп жылдардан Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрін қызметін атқарып жүрген Шүкір 

Шахайдың «Жан жүрегім - Астана» атты фотоальбомында 

жан-жақты көрсетілген Астананың 20 жылғы тарихын осы 

фотоальбом арқылы кез алдымызға елестетуге болады. 

Фотоальбом тақырыптарға талғаммен, әрі 

мазмұндылығымен бөлінген. «Жан жүрегім - Астана» 

Астананың өркендеуі деген ұғымды терең аша келіп, 

суреттерді алға тарта отырып, сол арқылы Елорданың 

маңызды. мәртебесін айқындай түседі. 

88. 
379 

Э-40 

    Экологиялық туризм : Оқулық / Құлманова, Гүлжан [и 

др.]; Ред.басқ. О.Беркінбай. - 3-ші басылым, түзет., толықт. 

- Алматы, 2017. - 407 б. : сурет. - Библиогр.:б.370 (16 атау). 

- ISBN 978-601-241-181-2 : 5400т.00т. 

Оқулық келесі: алғысөз; негізгі түсініктер мен терминдер; 

Қазақстандағы туризмнің қазіргі кездегі жай-күйі және 

даму проблемалары; туризмнің және туристтік қызметтің 

нормативтік-құқықтық базасы;туристтік өнімнің жарнамасы 

мен маркетингі; аңшылық туралы ұйымдастыру және 

жүзеге асыру, Іле Алатау ұлттық табиғи бағының 

биологиялық алуан түрлілігі; Қазақстандағы экологиялық 

туризм; аңшылық туризмдегі менеджмент; Қазақстандағы 



экологиялық туризмнің дамуы; Қазақстандағы аңшылық 

туризм; әуесқой балықшылық, су туризмі, атты туризм; 

туризм және қонақ үйі ісі; Жануарлар әлемін қорғау, өсірі 

және пайдалану туралы, Ерекше қозғалатын табиғи 

аумақтар туралы; Жекелеген қару түрлерінің айналымына 

мемлекеттік қадағалау туралы заңдары мен олжаны 

алғашқы өңдеу және оны шетелге шығару тәртібі 

бөлімдерінен тұрады. 

 

 


