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Желтоқсан/декабрь - 2019
1.

2.

Абай (Ибраһим Құнанбаев).
Шығармалары / Абай (Ибраһим Құнанбаев); Ред.алқа.:
821.512.122
С.Қасқабасов (төраға). - Алматы : Жібек жолы, 2019. - 488 б.
А-13
: сурет. - Абайдың туғанына 175 жыл. - ISBN 978-601-294292-7 : 2246т.11т.
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А-37

Актымбаева,Алия Сагындықовна.
Мемлекеттік реттеу және туристік саясат : Оқуәдістемелік құралы / Актымбаева,Алия Сагындықовна,
Сапиева,Акмарал Женисбаевна, Саркужаева,Айгерим
Бекарысқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 204 б. : кесте. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-3705-0 : 2100т.00т.
Бүл оқу-әдістемелік кұралы 5В090200 «Туризм» мамандығы
жоспарындағы «Мемлекеттік реттеу және туристік саясат»
пәнінің бағдарламасына сай құрастырылған.
Алимханов,Елемес.
Қазақтың ұлттық халық ойындары мен спортының
теорялық және педагогикалық негіздері : Монография /
Алимханов,Елемес; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 330 б. : кесте. - Библиогр.: б.322328. - ISBN 978-601-04-3094-5 : 3030т.00т.

3.

4.

796
А-44

78
А-45

Монографияға ұлттық халық ойындары мен спорттың
теориялық қалыптасуы, педагогикадағы және
этнопедагогикадағы орны, ойындардың спорт түрлеріне
айналуы, ойындар мазмұнындағы халықтың салт-дәстүрлері, наным-сенімдері, үлттық спорт пен ойындарды топтау,
жүйелеу, кәсіби атау сөздер туралы зерттеу жұмыстары мен
деректер енгізілген.
Алпысбаев,Әли Демегенұлы.
Жетісу-жер жаннаты. Ән қанатында : Әндер және күйпоэмалар жинағы / Алпысбаев,Әли Демегенұлы. - Алматы :
Алматы-Болашақ, 2019. - 576 б. : сурет,нота. - ISBN 978601-7461-64-5 : 5280т.00т.
Қазақ өнеріндегі шығармашылық жарқын тұлғалардың бірі композитор, дирижер Әли Демегенұлы Аппысбаев. Елімізге
кеңінен танымал композитордың бұл кітапқа таңдаулы
әндері мен әуендері, күй-поэмалары еніп отыр. Кітап
композиторлар мен дирижерлерге, кәсіби музыканттар мен

халық аспаптары оркестрінің ұжымдарына, сондай-ақ,
жалпы музыка мамандары мен өнер сүйер қауымға
арналады.
Ана тілі.Қазақстандағы этнос тілдерін оқытуға
арналған мәтіндер жинағы .В1 деңгей / Ред.алқасы.:
С.Қ.Омаров(құраст) және т.б. - Нұр-Сұлтан : Тіл-қазына,
2019. - 474 б. : сызба. - ISBN 978-9965-23-550-4 : 474т.00т.
5.

811.512.122 «Ана тілі» мәтіндер жинағында В1 деңгейіне арналған 20
А-56
мәтін ұсынылған. Мәтіндер ақпараттық-коммуникативтік
мақсатқа құрылған, сондықтан сөйлеу тақырыбына сай
күнделікті тұрмыста жиі жұмсалатын сөздер, сөз тіркестері,
сөйлемдер қолданылады. Мәтіндер мазмұны
лингвоелтанымдық, лингвомәдени-танымдық сипатымен де
ерекшеленеді.
Асанова,Баян Сулейменовна.
Кітапхана ісі мамандығының терминдері : Оқу-әдістемелік
құралы / Асанова,Баян Сулейменовна, Раймбекова,Майра
Тасболатовна; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 48 б. - ISBN 978-601-04-3516-2 :
1080т.00т.
Жоғары оқу орындарының кітапхана ісі мамандығы
бойынша окытатын пәндерінде кездесетін терминдердің
анықтамалары мен түсініктемелері осы күні жүйеленіп,
кеңінен колданылуда, бірақ бұл салада арнайы құрал көп
емес. Сондыктан көп жылғы тәжірибелер жинақтала келе,
осы оку-әдістемелік құралы жасалды.

6.

02
А-87

7.

Асқаров,Ерік.
821.512.122
Кірлеме,менің жүрегім / Асқаров,Ерік; Құраст.
А-88
Д.Қәпұлы,Н.Асқаров. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 480 б.
- Библиогр. : б.474. - ISBN 978-601-338-419-1 : 2376т.00т.

8.

Асқарова,Алтынай Шаулиевна.
Қазақ әдеби сыны теория, тарихи мәселелері және оқыту
821.512.122
методикасы : Оқу құралы / Асқарова,Алтынай Шаулиевна;
.09
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
А-88
университеті, 2019. - 209 б. - Библиогр.: б.186-207. - ISBN
978-601-04-4097-5 : 2300т.00т.

9.

94
А-88

Ассирия мен Вавилон.Ежелгі өркениет тарихы мен
қазыналары. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 207 б. : сурет.
- 5500т.00т.
Ассириялықтар мен вавилондықтардың тарихы, олар
туралы аңыз-әпсаналар және олардың жеткен жетістіктері

бұл халықтың қаншалықты ежелгі, ұлы, сонымен бірге
қуатты болғандығын дәлелдейді. Оның адамзат тарихында
өшпес із қалдырған ерекше құндылығы да бізді тебірентпей
қоймайды. Өзге мәдениет қатпарларына көмілген ежелгі ірі
қалаларды ұмыту - тарихи деректерді бұрмалауға және
бірнеше он жылдықтар бұрын біртұтас ассириялықвавилондық тарих пен мәдениет туралы деректің шығуына
әкеп соқтырды.
Атамекен: Ақпараттық - танымдық жинақ / Ред.
алқасы: Б.Әбдіғалиұлы, Ж.Смағұлов, А.Қожабек,
Е.Тілешов. - Нұр-Сұлтан : Тіл-Қазына, 2019. - 144 б. : сурет.
- Библиогр.:б.140-142. - ISBN 978-9965-23-545-0 : 2300т.00т.

10.

94
А-90

Жинақта Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті
нысандарының құрамына енген ел аумағындағы
археологиялық ескерткіштер мен ортағасырлық қалалық
орталықтар туралы мәліметтер беріледі. Сондай-ақ бұл
жәдігерлер теңірегіндегі тарихи мәліметтер мен атадан
балаға жеткен аңыз-әңгімелер қатар өріліп, оқырманды
халқымыздың рухани әлеміне жетелей жөнеледі. Өлкеміздің
бай табиғи, тарихи, туристік әлеуетін таныту мақсатында
қолданылған иллюстрациялық материалдар жинақтың
тартымдылығын арттырады.
Ахатаева,Надия Селихановна.
Басқару психологиясы : Оқу құралы / Ахатаева,Надия
Селихановна, Абдигапбарова,Айткүл Искендировна,
Бекбаева,Зейнеп Нусиповна; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 452 б. : кесте. Библиогр.: б.445-448. - ISBN 978-601-04-3336-6 : 3400т.00т.

11.

12.
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Бұл оқу құралы Басқару психологиясы курсынан оқытылған
дәрістер мен ұстаздық-тәжірибелік жұмыстардың жемісі
болып табылады. Құралда баскару іс-әрекетінің әлеуметтіктеорияльж негіздері, мазмұны мен құрылымы, субъект
психологиясы, басқару іс-әрекетіндегі перцептивті, мнемоникалык, реттеу, ойлау процестері, жетекші интеллектісі,
басқару психологиясының қолданбалы негіздері, іскерлік
қарым-қатынас психологиясы, басшы тұлғасының кәсіби
маңызды тұлғалық сапаларын анықтауға арналған
әдістемелер, сауалнамалар, т.б. қарастырылды.
Ахмаганбетов,Руслан.
Саяси этика : Оқу құралы / Ахмаганбетов,Руслан; ӘлФараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2019. - 230 б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

04-4160-6 : 2500т.00т.
Саяси этика оқу құралында саясаттағы, саяси ғылымдардағы
адамгершілік, моральдық нормалардың мәселесі
қарастырылған. Саяси этиканың негізгі категориялары
туралы студенттерді жалпы біліммен камтамасыз етуге
арналған.
13.

821.512.122
А-94

Ахмадиев,Жанат.
Қазымбет қазы / Ахмадиев,Жанат. - Алматы : АлматыБолашақ, 2019. - 352 т. - ISBN 978-601-7461-55-3 : 731т.36т.
Байгунаков,Досбол Сүлейменұлы.
Тас ғасыры : Оқу құралы / Байгунаков,Досбол
Сүлейменұлы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 188 б. : сурет. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-3864-4 : 1880т.00т.
Бұл оқу құралы әлемдік тас ғасыры дәуірінен, осы кездегі
адамзаттың даму тарихынан, тас құралдарының
эволюциясынан, әрбір құрлықтағы негізгі ескерткіштер мен
археологиялық мәдениеттерден ақпарат береді. Еңбекте тас
ғасыры археологиясы, оның даму кезеңдері, негізгі
бағыттары мен олжалары жүйеленген, әрбір тарихи-мөдени
өңірлердегі тас ғасыры индустрияларына қатысты
мағлұматтар сипатталынған.

14.

902
Б-17

15.

Байғұт,Мархабат.
Шығармалар жинағы. Т.1 : Әңгімелер мен хикаяттар /
821.512.122
Байғұт,Мархабат. - Алматы : Керемет медиа, 2019. - 400 б. Б-17
ISBN 978-601-80718-6-7. - ISBN 978-601-80718-7-4 :
1473т.21т.

16.

Байғұт,Мархабат.
Шығармалар жинағы. Т.2 : Әңгімелер мен хикаяттар /
821.512.122
Байғұт,Мархабат. - Алматы : Керемет медиа, 2019. - 400 б. Б-17
ISBN 978-601-80718-6-7. - ISBN 978-601-80718-8-1 :
1473т.21т.

17.

Байғұт,Мархабат.
Шығармалар жинағы. Т.3 : Әңгімелер мен хикаяттар /
821.512.122
Байғұт,Мархабат. - Алматы : Керемет медиа, 2019. - 400 б. Б-17
ISBN 978-601-80718-9-8. - ISBN 978-601-80718-9-8 :
1473т.21т.

18.

821.512.122
Б-17

Байғұт,Мархабат.
Шығармалар жинағы. Т.4 : Әңгімелер мен эсселерден
есілген естелікнама / Байғұт,Мархабат. - Алматы : Керемет

медиа, 2019. - 400 б. - ISBN 978-601-80718-6-7. - ISBN 978601-80801-0-4 : 1473т.21т.

19.

Байғұт,Мархабат.
Шығармалар жинағы. Т.5 : Әңгімелер мен хикаяттар /
821.512.122
Байғұт,Мархабат. - Алматы : Керемет медиа, 2019. - 400 б. Б-17
ISBN 978-601-80718-6-7. - ISBN 978-601-80801-1-1 :
1473т.21т.

20.

Байғұт,Мархабат.
821.512.122
Шығармалар жинағы. Т.6 : Эсселер / Байғұт,Мархабат. Б-17
Алматы : Керемет медиа, 2019. - 400 б. - ISBN 978-60180718-6-7. - ISBN 978-601-80801-2-8 : 1473т.21т.

21.

Байғұт,Мархабат.
Шығармалар жинағы. Т.7 : Толғамдар және пьесалар /
821.512.122
Байғұт,Мархабат. - Алматы : Керемет медиа, 2019. - 400 б. Б-17
ISBN 978-601-80718-6-7. - ISBN 978-601-80801-3-5 :
1473т.21т.

22.

Байхонов,Серикбай.
821.512.122
Алтай асу : Этно-роман / Байхонов,Серикбай. - Алматы :
Б-20
Алматы-Болашақ, 2019. - 544 б. : сурет. - ISBN 978-6017461-56-0 : 1142т.40т.

23.

Бекболатұлы,Жетпісбай.
Стилистика және редакциялау:ресми-іскерлік стиль : Оқу
құралы / Бекболатұлы,Жетпісбай, Аскаров,Нұрлан; ӘлФараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2018. - 178 б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN
811.512.122 978-601-04-3565-0 : 1840т.00т.
'38
Б-39
Оқу құралында қолданбалы стилистика және редакциялау
пәні ауқымындағы ресми-іскерлік стильдің әдіс-тәсілдері
қарастырылады. Іс қағаздарын жүргізу мен ұйымдастыру
тәртібін реттейтін қолданыстағы зандық және нормативтікәдістемелік актілер негізінде іс қағаздарын жүргізү жүйесі
ұсынылады.

24.

Болтаева,Әлия Масақбайқызы.
Эксперименттік психология : Оқу құралы / Болтаева,Әлия
Масақбайқызы, Ахтаева,Надия Селихановна; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 414
б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-043721-0 : 3000т.00т.
Оқу құралында жалпы ғылыми таным жүйесі мен
психологиядағы эксперименттік зерттеулердің теориялык
негіздері қолданбалы тәжірибелік үлгілері мен зерттеу

159
Б-73

әдістері қарастырылған.
Гидроботаника : Оқу құралы / Нурмаханова, Акмарал
Садыковна, Чилдибаева,Асел Жумагуловна, Назарбекова,
Салтанат Төлепбековна және т.б.; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 226 б. : сурет.
- Библиогр.: б.225. - ISBN 978-601-04-3567-4 : 2870т.00т.

25.

26.

27.

581
Г-43

Гидроботаника пәніне арналған оқу кұралының мақсаты - су
өсімдіктерінін алуантүрлілігін, олардын әртүрлі
экожүйелерде алатын орнын, қоршаған орта жағдайларымен
байланысын, қазіргі кездегі өсімдіктердін систематикасы,
морфологиясы жайындағы үғымдардың деңгейін көрсету,
5В080400-Балық шаруашылығы және өндірістік балық
аулау мамандығы бойынша оқылатын арнайы курстарды
оңай меңгеруге мүмкіндік беру. Сондай-ақ балық
шаруашылығы және кәсіптік балық аулау, агроөнеркәсіптік
кешені бойынша жоғары білікті мамандар дайындау.

78
Д-15

Далбағай,Гүлфайруз.
Сазсырнай аспабына арналған хрестоматия /
Далбағай,Гүлфайруз; Жауапты ред. А.О.Мұқан;ҚР МСМ
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. Өскемен : Артекс, 2019. - 172 б. : нота. - ISBN 978-601-784849-1 : 810т.80т.
Бұл хрестоматияға өзіндік құрылымы, орындаушылы
ерекшеліктері ескерілген қазақтың окарина тектес үрлемелі
сазсырнай музыкалық аспабына арналған шығармалар
топтастырылган. Халық әні мен күйі, халық
композиторларының шығармалары, классикалық және
заманауи композиторлық мектептің өкілдері жазған әр
алуан бағыттағы музыкальқ туындылар аспаптың дыбыстық
қатарына шақталып, оньің мүмкіндігі мен келбетін ашуға
мол мүмкіндіктер береді.

94
Д-19

Дауытбекова,Маржан Қанатбекқызы.
Қазақ халқының саяси-потестарлық институттары : Оқу
құралы / Дауытбекова,Маржан Қанатбекқызы; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 116
б. - Библиогр.: б.111-114. - ISBN 978-601-04-3266-6 :
2020т.00т.
Оқу құралында қазақ халқының саяси-потестарлық
институттарының қалыптасуы, эволюциясы, дәстүрлі қазақ
қоғамындағы негізгі кызметі тарихи тұрғыдан
қарастырылған. Саяси-потестарлық институтгардың
институтциялануы мен оның саяси-қоғамдық, әлеуметгіқэкономикалық қызметінің сипаты талданып, дәстүрлі қазақ

қоғамының рухани құндылықтар жүйесіндегі орны ашып
көрсетілген.
28.

821.512.122 Дәуітов,Сәрсенбі.
.09
Ғибратнама / Дәуітов,Сәрсенбі. - Алматы : Алатау, 2019. Д-22
352 б. : сурет. - ISBN 978-601-7461-65-2 : 2376т.00т.
Дінтану.Энциклопедиялық сөздік. Т.1(А-И) / Құраст.:
Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманғалиева,Ш.С.Рысбекова,
Б.Қ.Бейсенов және т.б.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 495 б. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3021-1(отрақ). - ISBN
978-601-04-3230-7(1-том) : 3000т.00т.

29.

2
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Басылымға ұсыныльп отырған дінтану сөздігінде жалпы
дінтану пәні, оның ерекшеліктері, пәннің анықтамасы
беріліп, дінтанудың негізгі бөлімдері қарастырылған.
Дінтану бүгінде бірқатар бөлімдерді қамтиды, олардың
арасынан дін философиясы, дін социологиясы, дін
психологиясы, дін феноменолошясы және дін тарихы
негізгілері болып табылады.
Дінтану.Энциклопедиялық сөздік. Т.2(Й-Я) / Құраст.:
Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманғалиева,Ш.С.Рысбекова,
Б.Қ.Бейсенов және т.б.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 439 т. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3021-1(ортақ). - ISBN
978-601-04-3252-9(2-том) : 3000т.00т.

30.

2
Д-91

Басылымға ұсынылып отырған дінтану сөздігінде жалпы
дінтану пәні, оның ерекшеліктері, пәннің анықтамасы
беріліп, дінтанудың негізгі бөлімдері қарастырылған.
Дінтану бүгінде бірқатар бөлімдерді қамтиды, олардың
арасынан дін философиясы, дін социологиясы, дін
психологиясы, дін феноменологиясы және дін тарихы
негізгілері болып табылады.
Домбай,Нұрперзент.
Күй құдіреті : Эсселер мен публистикалық мақалалар /
Домбай,Нұрперзент. - Алматы : Ана тілі, 2019. - 384 б. ISBN 978-601-251-143-7 : 1584т.00т.
Белгілі қаламгер Нүрперзент Домбайдың бұл кітабына эр
жылдары жазылған сұхбаттары, эсселері мен
публицистикалық мақалалары енгізіліп отыр.

31.

070
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32.

811.512.122 Дүкенбаев,Кенжемұрат.
Д-87
Қазақ тілі мен латын қаріпі = Казахский язык и латинская

графика / Дүкенбаев,Кенжемұрат. - Алматы, 2018. - 616 б. :
кесте. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-728369-8 : 4960т.00т.
Осы еңбек 2017 жылы шыққан аттас кітапытың екінші
басылымы. Кітапта оқырмандардың сын және ұсыныстары
ескертіліп қосымша мәлеметтер келтірілген.

33.

34.

Әлқожа,Бауыржан Омарұлы.
Замансөз:дерек,оқиға және образ үндестігі : Оқу құралы /
821.512.122
Әлқожа,Бауыржан Омарұлы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. .09
Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 150 б. : сурет. Ә-54
Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3584-1 :
1790т.00т.

37
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Әлқожаева,Нұрсұлу Сеиткерімқызы.
Педагогикалық менеджмент : Оқу құралы /
Әлқожаева,Нұрсұлу Сеиткерімқызы, Жұмабекова,Қырмызы
Бақытжанқызы; Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ. - 2-ш басылым. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 132 б. : кесте. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3251-2 :
2800т.00т.
Бұл оқу құралы «Педагогика және психология»,
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану»
мамандыктарына арналған. Оқу қүралында педагогикалық
процесті басқаруға қатысты теориялар қарастырылады, яғни
педагогикалық менеджмент бойынша негізгі теориялар мен
практикалык тапсырмалар жүйесі берілген.

35.

1
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Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Ғылым туралы кітап : 7 томдық жинағы. Т.5 / ӘлФараби,Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : RS Халықаралық Абай клубы,
2019. - 288 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби
ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7983-03-1. ISBN 978-601-7983-08-6 : 1098т.66т.
Әбу Насыр әл-Фарабидің рухани-зиятты мұрасының мол әрі
көпқырлы екені баршамызға аян. Әл-Фараби өзінің
энциклопедиялық дарынының арқасында философиялық,
өлеуметтік саяси, этикалық, эстетикалық мәселелермен
бірге, жаратылыстану және математика саласындағы
көптеген ауқымды ғылыми мәселелердің түиінін шешкен
ғалым.

36.

1
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Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Әлеуметтік-этикалық трактаттар : 7 томдық жинағы. Т.3 /
Әл-Фараби,Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев
(жауапты ред.) және т.б. - Алматы : RS Халықаралық Абай
клубы, 2019. - 288 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу
Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әлФараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады.
- ISBN 978-601-7983-03-1. - ISBN 978-601-7983-06-2 :
1098т.67т.
Әл-Фарабидің «Философиялың трактаттарына» берілген
алғы сөзде бүл ортағасырлық Шығыстың ірі ғалымының, әрі
ірі ойшылының жалпы бейнесін сипаттап беруге және оның
философия мен ғылымның дамуына қосқан үлесіне баға
беруге әрекет жасалды. Біз баяндаған өзіміздің бастапқы
бағытымызды және шын мәніне келгенде, әл-Фарабидің
шығармалар жинағы болып табылатын трактаттар сериясын
бастыруда көздеген мақсаттарымыздың тұжыры

37.

38.

1
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Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Қайрымды қала : 7 томдық жинағы. Т.1 / Әл-Фараби,Әбу
Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты ред.) және т.б.
- Алматы : RS Халықаралық Абай клубы, 2019. - 248 б. :
сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр Мұхаммед ибн
Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркидің
туғанына 1150 жыл толуына арналады. - Библиогр.: б.223225. - ISBN 978-601-7983-03-1. - ISBN 978-601-7983-04-8 :
1098т.66т.
Әбу Насыр Мүхаммад ибн Тархан ибн Үзлағ әл-Фараби атТүрки - ұлы ғалым, ислам философиясының жарық
жұлдызы. Әбу Насыр Фарабиді бүкіл әлем ғалымдары
мойындаған, Аристотельден соң екінші ұстаз атанған
Шығыстың ғүлама, энциклопедист тұлғасы.
Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Музыка туралы үлкен кітап : 7 томдық жинағы. Т.4 / ӘлФараби,Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : RS Халықаралық Абай клубы,
2019. - 216 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби
ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады. - ISBN
978-601-7983-03-1. - ISBN 978-601-7983-07-9 : 1098т.67т.
Әл-Фарабидің көпқырлы дарынындағы музыка мен музыка
өнерді зерттеуін елеусіз қалдырсақ, оның энциклопедиялық
шығармашылығы тамаша тартымды сипатынан сөзсіз

айырылар еді. Музыка орта ғасыр исламдың көркем
мәдениетінің өзегіне айналған деуге толық негіз бар.

39.

1
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Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Ой-сана туралы кітап : 7 томдық жинағы. Т.6 / ӘлФараби,Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : RS Халықаралық Абай клубы,
2019. - 256 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби
ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7983-03-1. ISBN 978-601-7983-09-3 : 1098т.66т.
Исламдың философияның негізін қалаған Әл-Фараби,
өзінен кейінгі ойшылдарды тамсандырмай қоймаған. Тіпті,
Ислам философиясының тарихы - Әл-Фараби
философиясының кеңейтілген қалашығы, үлгісі ретінде
қарастырсақ та артың болмас.

40.

1
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Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Ұстаздың оралуы : 7 томдық жинағы. Т.7 / Әл-Фараби,Әбу
Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты ред.) және т.б.
- Алматы : RS Халықаралық Абай клубы, 2019. - 280 б. :
сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр Мұхаммед ибн
Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркидің
туғанына 1150 жыл толуына арналады. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7983-03-1. - ISBN 978-601-7983-109 : 1098т.66т.
Тарихи деректерді нақтылы тізбелегеннен гөрі оны
көркемдікпен суреттеп жазу әлдеқайда ғылыми,әрі дәлірек
шығады

41.
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Әл-Фараби,Әбу Насыр.
Философиялық трактаттар : 7 томдық жинағы. Т.2 / ӘлФараби,Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : RS Халықаралық Абай клубы,
2019. - 224 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби
ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады. Библиогр.: б.201-221. - ISBN 978-601-7983-03-1. - ISBN 978601-7983-05-5 : 1098т.67т.
Философия - адамзат ой-пікірінің асқар шыңы, өйткені ол
2000 жылдан астам уақыт бойы табиғат пен қоғам
дамуындағы негізгі және аса бағалы ғылым мен білімнің
жетістіктерін бойына сіңірген.

42.

Әскербекқызы,Жанат.
821.512.122
Қыш тақтадағы сына жазу : Өлеңдер және аудармалар /
Ә-76
Әскербекқызы,Жанат. - Тараз, 2019. - 144 б. - ISBN 978-6017820-51-0 : 336т.00т.

43.

1
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Жазықбаев,Дархан Медеғалиұлы.
Өзгеріс философиясы : Монография / Жазықбаев,Дархан
Медеғалиұлы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 198 б. : сурет. - Библиогр.: б.192196. - ISBN 978-601-04-3523-0 : 2500т.00т.
Монографияның бірінші бөлімінде XX ғасыр басындағы
қазақ ойшылдарының қоғамдық ой-пікірлері мен тәуелсіздік
жолындағы асыл мұраттары философиялык тұрғыдан
зерделенген.

44.

Жақып,Бауыржан.
Желбіреп тұрған көк туым- биік тұғырым :
821.512.122
Өлеңдер,поэмалар / Жақып,Бауыржан. - Алматы :
Ж-21
SUNSHINE plus, 2019. - 240 б. - ISBN 978-601-06-5997-1 :
2680т.00т.
Жақып,Бауыржан.
Публицистика негіздері : Оқу құралы / Жақып,Бауыржан;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Екінші басылым. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 444 б. - Библиогр.: б.416-427. ISBN 978-601-04-3480-6 : 2750т.00т.
Бұл оқу құралында казак публицистикасының калыптасу,
даму жолдары айқындалады. Ғылыми еңбекте қазақ
публицистикасының көне түркілік бастаулары мен батырлар
жырындағы, жыраулық поэзиядағы, шешендік сөздердегі
публицистикалық сарын қарастырылады.

45.

070
Ж-21

46.

Жеменей,Ислам.
Түрік халықтары әдебиеті тарихына кіріспе : Оқу құралы /
Жеменей,Ислам; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2019. - 274 б. : сурет. - Библиогр. мақала
821.512.161 соңында. - ISBN 978-601-04-3884-2 : 2940т.00т.
.09
Бұл еңбекті «Түрік халықтары әдебиеті тарихына кіріспе»
Ж-44
атты зерттеу кітабынын бірінші томы деп білген жөн.
Өйткені бұл томда түрік халыктарынын ортақ әдеби
жөдігерлері - «Түрік халықтары әдебиеті тарихының ежелгі
дәуірі» және «Түрік халықтарының ортағасырлық әдебиеті
тарихының дәуірі» қарастырылған.

47.

821.512.122 Жәлелұлы,Омар.
.09
Харекет. Монография. Зерттеу мақалалар : Монография.
Ж-36
Зерттеу мақалалар / Жәлелұлы,Омар. - Шымкент : Дария,

2018. - 416 б. - Библиогр.: б.407-413. - ISBN 978-601-752453-1 : 5780т.00т.
821.512.12.
09
Ж-69

Жолдыбайұлы,Молдағали.
Шығармалары / Жолдыбайұлы,Молдағали. - Нұр-Сұлтан :
Алашорда, 2019. - 456 б. : сурет. - ISBN 978-601-337-229-7 :
1987т.07т.

811.581
К-30

Кенжебаева,Аида Әбдіғаниқызы.
Қытайша/ағылшынша/орысша/қазақша ;
Орысша/қазақша/ағылшынша/қытайша;
Қазақша/орысша/ағылшынша/қытайша;
Ағылшынша/орысша/қазақша/қытайша өнертану
терминдері сөздігі =
Китайско/англо/русско/казахский;Русско/казахско/англо/кит
айский; Казахско/русско/англо/китайский;
Англо/русско/казахско/китайский словарь
искусствоведческих терминов / Кенжебаева,Аида
Әбдіғаниқызы, Кенжебаева,Лейла Әбдіғаниқызы,
Кенжебаева,Нұрым Әбдіғаниқызы; Абылай хан атындағы
әлем тілдері және халықаралық қатынастар университеті. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 240 б. - Мәтін
қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.: б.238. - ISBN
978-601-04-3232-1 : 2500т.00т.
Сөздік жоғарғы оқу орындарының өнертану және
шығыстану факультеттерінде «Өнердегі терминология»,
«Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы», «Қазакстан
өнері», «Мамандыққа кіріспе», «Қолданбалы сәндік
өнерінің тарихы», «Өнер теориясы», «Көркем сын
шеберлігі», «Салалық терминология», «Қытай тіліндегі
терминдер типологиясы» пәндеріне және арнаулы курстарда
қосымша көмекші құрал ретінде кеңінен пайдалануға
болады.

50.

547
К-81

Кудайбергенова,Батес Маликовна.
Органикалық химияның негізгі теориялары мен
тапсырмалары : Оқу құралы / Кудайбергенова,Батес
Маликовна, Жумагалиева,Шынар Нурлановна; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 255
б. : кесте. - Библиогр.: б.254. - ISBN 978-601-04-3913-9 :
2750т.00т.
«Органикалық химияның негізгі теориялары мен
тапсырмалары» атты оқу құралы жоғары оқу орындарының
жаңа бағдарламасына сәйкес жазылған. Құрал органикалық
қосылыстар кластары бойынша жүйеленген.

51.

378

Куйкабаева,Айжан Амангалиевна.

48.

49.

К-82

Ғылыми мақала жазу және журнал таңдау жолдары : Оқу
құралы / Куйкабаева,Айжан Амангалиевна; Әл-Фараби
атындағы ҚазҚУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 122
б. : сурет. - Библиогр.: б.120. - ISBN 978-601-04-3425-7 :
2190т.00т.
Оқу құралы техникалык физика, жылу энергетика,
стандарттау және сертификаттау, метрология мамандығы
бойынша білім алатын магистранттар үшін университет
бағдарламасына сәйкес жазылған. Оку құралы
магистратурада білім алушыларға семинар сабақтарға
бағыт-бағдар бере отырып, пәнді жоғары дәрежеде сапалы
құзыреттілік нәтижесіне кол жеткізу мақсатында
жүргізілетін дәріс материалдарымен, материалды бекітуге
арналған сұрақтармен қамтылған.
Күзекова,З.С.
Қазақ тілі : Ортадан жоғары деңгей.В2.2. Оқу құралы /
З.С. Күзекова, Ж.Д. Байтелиева. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 123 б.
: кесте. - Бұл құжаттың электронды нұсқасы берілген. ISBN 978-601-7820-30-9 : 3800т.00т.

52.

53.

54.

811.512.122
Оқулық қазақ тілін екінші тіл ретінде оқитын аудиторияның
К-92
ортадан жоғары деңгейі-не арналған. Қазақстан
Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес
«Қазақ тілін оқытуға арналған типтік бағдарлама» бойынша
дайындалды. Грамматикасы функционалдық аспект
негізінде жазылған оқулық тіл үйретудің осы деңгейше саи
жазу, оқу, тыңдау, сөйлеу дағдыларын жетілдіреді.

327
К-92

621

Күзембаева,Асия Булатовна.
Қазақстан және Америка Құрама Штаттары: екіжақты
қатынастың өзекті мәселелері (2001-2008 жж.) :
Монография / Күзембаева,Асия Булатовна; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 182
б. - Библиогр.: б.168-180. - ISBN 978-601-04-3387-8 :
2100т.00т.
Монографияда 2001-2008 жж. аралығындағы Қазақстан мен
Америка Құрама Штаттарының саяси-дипломатиялық,
сауда-экономикалық қатынастарының, ғуманитарлық
байланыстарының дамуы қарастырылған. Сонымен қатар
жаңа халықаралық жағдайдағы Қазақстан Республикасы
мен АҚШ қарым-қатынастарының негізгі аспектілері
сипатталған және олар теориялык тұрғыдан негізделген.
Қабылғазиев,Клара.

Қ-13

55.

56.

57.

Қазақ телевизиясының тарихы : Оқу құралы /
Қабылғазиев,Клара; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы
: Қазақ университеті, 2018. - 222 б. : сурет. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3612-1 : 3700т.00т.
Бүгінгі күні республика аумағында, атыс-жақын шетелдерге
ақпарат таратып отырған ең ірі, көне медиа құрылым «Қазакстан» арнасы. Телеарнаның жоғары сапалы
техникалық құрылғылары заманауи телетаратылымдардың
барлық талаптарына сай жұмыс атқаруда.

398
Қ-17

Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері / Құраст.:
Н.А.Ештаева, Б.М.Адамбекова, Б.А. Атабай және т.б. Алматы : Сөздік - Словарь, 2019. - 672 б. : кесте. Библиогр.: б.668-670. - ISBN 978-601-7809-03-4 : 8300т.00т.
Бұл мақал-мәтелдер жинағына батыс және шығыс
халықтары мен қазақтың таңдаулы мақал-мәтелдері мен
нақыл сөздері енгізілді. Қазақ, ағылшын, француз, испан,
неміс, орыс, түрік, корей, жапон, араб, парсы, хинди, қытай
халықтарының қырағы көзі, сезімтал жүрегі, кемеңгер
ойынан туындаған асыл сөздері оқырмандарға
баламаларымен қатар, кейбір мақалдардың аудармасы
ұсынылып отыр.

77
Қ-17

Қазақ фотошежірешілері:Тарих,дерек,өнер = Казахские
фотолетописцы: История,хроника,искусство. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 294 б. : сурет. - Мәтін
қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-04-3166-9 :
7100т.00т.
«Қазақ фотошежірешілері: тарих, дерек, өнер»
фотоэнциклопедиясында қоғам санасын фото арқылы
мемлекеттік мүддеге, ұлттық мұратқа, эстетикалық
талаптарға жұмылдыра білген қайраткерлердің
шығармашылығы және ұлттық фотоонер тарихы жан-жақты
баяндалады.

347
Қ-18

Қазақстан Республикасы интеллектуалдық меншік
құқығы : Оқу құралы / Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 200 б. : кесте. Библиогр.: б.196-198. - ISBN 978-601-04-3575-9 : 2360т.00т.
Оқу құралы Қазакстан Республикасы интеллектуалдык
меншік кұқығына арналған қазақ тіліндегі алғашқы оқу
құралы болып табылады. Оқу кұралында интеллектуалдық
меншік құқығы объектілері авторлық құқық, сабақтас
құқық, патент құқығы, фирмалық атау, тауар белгісі,
селекциялық жетістік, ноу-хау, топологияға жан-жакты
талдау жасалады және интеллектуалдық құкық бойынша
дайындалуына керекті негізгі деректерді құрайды.

58.

59.

94
Қ-18

94
Қ-18

Қазақстан Республикасының тарихы : Хрестоматия /
Құраст.: Қ.С.Қаражан, Ф.А.Қозыбақова,С.Смағұлов,
Г.Әбікенова, А.М.Уразбаева; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 413 б. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3312-0 : 2420т.00т.
Бұл хрестоматияда 1991-2017 жылдар аралығын қамтитын
Тәуелсіз Қазақстан кезеңіне қатысты құжаттар мен
материалдар берілген. Оқу құралы деректік материалдар
негізінде жоғары оқу орындары студенттеріне егемен еліміз
тарихындағы маңызды коғамдык-саяси оқиғалар туралы
объективті ой-пікір қалыптастыруға көмектеседі.
Қазақстан тарихының деректері : Оқу құралы /
Атабаев,Қамбар, Алпысбаева,Нұрипа Көшбайқызы,
Тасилова, Назия Айтбайқызы және т.б.; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 200
б. : кесте. - Библиогр.: б.196-197. - ISBN 978-601-04-3243-7 :
2760т.00т.
«Қазақстан тарихының деректері» оқу кұралы тарих.
археология және этнология факультетінің 5В051500Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық
қамтамасыз ету мамандығының негізгі оқу жоспарына сай
әзірленген.
Қалиев,А.А.
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы : Сызбалар
альбомы / А.А. Қалиев; ҚР ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы
Қарағанды академиясы. - Қарағанды : ҚА, 2018. - 81 б. :
кесте. - ISBN 978-601-7881-67-2 : 80т.00т.
Сызбалар альбомы заң, құқық қорғау орғандары саласының
мамандарын даярлауды жүзеғе асыратын жоғарғы білім
беру орындарының, оқу орталықтарының оқу процесі үшін
әзірленғен.

60.

349
Қ-26

61.

821.512.122 Қалиұлы, Сұлтан.
-93
Менің елім / Қалиұлы, Сұлтан. - Алматы : Массагет 21,
Қ-26
2019. - 200 б. : сурет. - ISBN 978-601-7899-08-0 : 1072т.50т.

62.

006
Қ-51

Қауымбаев,Р.Т.
Өнімдер сапасын басқару : Оқу құралы / Р.Т. Қауымбаев;
ҚР БҒМ М.Х.Дулати атындағы тараз мемлекеттік
университеті. - Тараз : ТУ, 2019. - 165 б. : кесте. - Библиогр.:
б.164-165. - ISBN 978-9965-37-121-9 : 165т.00т.
Оку құралы 5В073200 - «Стандарттау және сертификаттау»
мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің

Мемлекеттік білім стандартына сәйкес жасалған және осы
мамандық пен аралас мамандықтарда оқитын студенттерғе
арналған.
Қожахметов,Қапез.
Қаламгер әулеті / Қожахметов,Қапез. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы, 2019. - 72 б. - ISBN 978-601-7967-11-6 :
222т.21т.
«Қаламгер әулеті» атты бұл кітапты бір әулеттің
ғұмьірнамалық дерегі деп қана қарастырмау керек. Мүнда
сол кездегі ауыл өмірі мен барлық ауыл адамдарыныц
мінездері жатыр. Бір әулеттің өмірінде үлгі де, өнеге де
жетерлік. Сондықтан да бүл кітап әркімді қызықтыра
түсетіні анық.

63.

929
Қ-56

64.

Қорғасбек,Жүсіпбек.
821.512.122
Мехнат һәм Хикмет / Қорғасбек,Жүсіпбек. - Алматы :
Қ-66
Алматы-Болашақ, 2019. - 592 б. - ISBN 978-601-7461-58-4 :
1680т.00т.

65.

66.

51
Қ-77

Құралова,У.Ә.
Жоғары математика негіздері : Оқу құралы / У.Ә.
Құралова, Г.Е. Жидеқұлова; ҚР БҒМ М.Х.Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік университеті. - Тараз : ТУ, 2019. - 254 б. :
кесте. - Библиогр.: б.249. - ISBN 978-6017300-66-1 :
254т.00т.
Оқу құралында математикалық индукция тәсілі,
жазықтықтағы декарттық және полярлық координат
жүйелері,аналитикапык геометрия элементтері, шектер
теориясы және үзіліссіздік, бір айнымалылы функцияны
дифференциалдық есептеу, анықталмаған және анықталған
интеграл, көп айнымалы функциялар, комплекс
айнымалылы функциялар, жай дифференциалдық
теңдеулер, қатарлар тақырыптарын меңгеруге және есептер
шьіғару дағдысын қалыптастыруға арналған.

2
Қ-77

Құрманалиева,Айнұр Дүрбелеңқызы.
Миссионерлік әдістері : Оқу құралы /
Құрманалиева,Айнұр Дүрбелеңқызы, Утебаева,Динара
Сахибқызы, Әскенұлы,Елнұр; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
- Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 178 б. : кесте. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-4022-7 :
1980т.00т.
Оқу қүралыңда миссионерлік феномені және адамзат
тарихындағы миссионерліктің қалыптасу ерекшелігі
баяндалған. Исламдандыру мен христиандандырудың
өткені мен бүгіні қарастырылып, салыстырмалы талдау

берілді.

67.

Латиева,Сара.
821.512.122 Хадиша мен Байғали : Өмірбаяндық эссе, мақалалар /
Л-23
Латиева,Сара. - Алматы : Ана тілі, 2019. - 264 б. - ISBN 978601-251-142-0 : 1069т.20т.

68.

Латын әліпбиі: Теория, әдістеме және насихат /
Ред.алқасы.: Н.Дәуешов (бас ред.) және т.б. - Нұр-Сұлтан :
Тіл-Қазына, 2019. - 280 б. : сурет. - ISBN 978-9965-23-552-8 :
330т.00т.
811.512.122 Ғылыми жинаққа қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге
Л-23
байланысты 2019 жылғы атқарылған жұмыстардың барысы
туралы еңбектер енгізілді. Ғылыми мақалалар, әдістемелік,
сараптамалық, сынамалық және наси-хат жұмыстары
кітаптың әр тарауынан орын алды. Кітап соңында жыл бойы
атқарылған жұмыстардың жылнамасы қоса берілді.

69.

159
М-12

Мадалиева,Забира Бекешовна.
Психологиялық кеңес берудің негіздері : Оқу құралы /
Мадалиева,Забира Бекешовна, Жолдасова,Манзура
Кеңесбекқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 146 б. : кесте. - Библиогр.: б.141144. - ISBN 978-601-04-3518-6 : 2500т.00т.
Оқу құралы 5В050300-Психология мамандығы бойынша
«Психологиялық кеңес берудің негіздері» пәнінің типтік оқу
бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқырмандар кеңес
берудің қыр-сырларымен және жаңа терминдермен,
ұғымдармен танысады, кәсіби кенес берудегі техникалар
мен шеберлік-дағдыларды меңгеретін болады.

70.

Майбас,Төрехан.
821.512.122
Мыңқыш : Хикаяттар мен әңгімелер / Майбас,Төрехан. М-13
Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. - 288 б. - ISBN 978-6017461-57-7 : 721т.73т.

71.

94
М-13

Майданали,Зере.
Еуразия көшпелі империялары : Оқу құралы /
Майданали,Зере; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 157 б. : сурет. - Библиогр.: б.146147. - ISBN 978-601-04-3271-0 : 2190т.00т.
Оқу қүралы Еуразия көшпелі империяларының аса маңызды
окиғалары мен түйінді мәселелерін тарих ғылымының
заманауи жетістіктері және баламалы көзқарастар мен
методологиялық келіс-тәсілдер тұрғысынан қарастырылады,
тарихи ізденіс парадигмалары, концептуалдық тұжырымдар
мен көзқарастар айқындалады.

72.

73.

502/504
М-27

Масалимова,Б.К.
Химиялық экология : Оқу құралы / Б.К. Масалимова, Г.Қ.
Матниязова; ҚР БҒМ М.Х.Дулати атындағы Тараз
мемлекеттік университеті. - Тараз : ТУ, 2019. - 182 б. : кесте.
- Библиогр.: б.180. - ISBN 978-601-7300-70-8 : 182т.00т.
Қазіргі таңда студент экологияның химиялық мәселелері
туралы ауқымды көлемде білім алмаса, жоғары химиялық
білім беру толық аяқталган деп айтуға болмайды. Бұл пәнді
оқу өте қажет, себебі химиктер табиғат қорғау
мекемелерінің түрлі салаларында жұмыс істейді.
Студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру
қазіргі білім беру саласының манызды сұрақтарының бірі
болып табылады. Оқу құралы жоғары оқу орындарында
химия мамандығы бойынша мамандар даярлайтын
студенттердің қызығушылықтарын арттырады.

7
М-44

Мейрманова,Гулжан Асановна.
Өнер тарихына кіріспе : Оқу құралы. 2-бөлім /
Мейрманова,Гулжан Асановна; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 302 б. : сурет.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3754-8 :
3020т.00т.
Оқу құралында әлемдік өнер туындыларының шығу тарихы
мен сипаттамалары: кескіндеме, мүсін, сурет, көркемөнер
т.б. түрлері кезең-кезенімен дүниежүзі халықтарының
ұлттық ерекшеліктеріне сай беріледі. Сонымен қатар
заманауи өнер тенденциялары мен жаңа бағыттар, оның
өркениеттегі алатын орны айқындалған.
Молдабеков,Әміржан Әбусағитұлы.
Хабардың бес белесі : Оқу құралы. 1-кітап /
Молдабеков,Әміржан Әбусағитұлы. - Алматы :
KazBookTrade, 2018. - 80 б. : сурет. - Библиогр.: б.77-78. ISBN 978-601-04-3861-3 : 2600т.00т.

74.

75.

070
М-66

070
М-66

«Хабар» агенттігінің құрылғанына 5 жыл толуына орай
жазылған бұл еңбекте ұжымның осы уақыт ішінде қол
жеткізген табыстары мен әлі де болса толыспай жатқан
олқылықтары ғылыми негізде сөз болады. Зерттеу авторы
осы саланың маманы болғандықтан, алдына қойған мақсатміндетін толықтай орындап шыққан деп білеміз.
Молдабеков,Әміржан Әбусағитұлы.
Хабардың бес белесі : Оқу құралы. 2-кітап /
Молдабеков,Әміржан Әбусағитұлы. - Алматы :
KazBookTrade, 2018. - 192 б. - Библиогр.: б.182-189. - ISBN
978-601-04-3930-6 : 3850т.00т.

«Хабар» агенттігінің кұрылғанына 5 жыл толуына орай
жазылған бұл еңбекте ұжымның осы уақыт ішінде қол
жеткізген табыстары мен әлі де болса толыспай жатқан
олқылықтары ғылымн негізде сөз болады. Зерттеу авторы
осы саланың маманы болғандықтан, алдына қойған мақсатміндетін толықтай орындап шыққан деп білеміз.
Молдашева,А.Б.
Халықаралық туризм географиясы : Оқу құралы / А.Б.
Молдашева, Д.О. Аташева; ҚР БҒМ М.Х.Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік универстиеті. - Тараз : ТУ, 2019. - 121 б. :
кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-9965-37-2124 : 121т.00т.
76.

77.

78.

910
М-66

519
М-78

655
М-80

«Халықаралық туризм географиясы» оқу құралында жеке
елдер мен аймақтардың рекреациялық ресурстарының
сипаттамалары қарастырылған, олардың негізінде
халықаралық және ішкі туризм дамуда және неізгі туристік
ағымдардың қалыптасуы болады, туризмді дамытудың
континенттік, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері,
географиялық орналасуы мен туризмнің әртүрлі түрлерін
ұйымдастыру шарттары талданады.
Муканова,Балгайша Гафуровна.
Математикалық модельдеуге кіріспе : Оқу құралы /
Муканова,Балгайша Гафуровна, Хаджиева,Леля Азретовна;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2019. - 229 б. : кесте. - Библиогр.: б.227-228. ISBN 978-601-04-4008-1 : 2500т.00т.
Оқу құралында ғылыми зерттеулерде математикалық
модельдеуді жүр-гізудің негізгі ұғымдары мен амалдары
сипатталған. Курс осы ғылыми салаға кіріспе береді және
математикапық модельдерді құрастырудың негізгі
қағидалары мен оларды зерттеудің амалдарын үйретуге
арналған. Математикалық модельдеудің принциптерінің
әмбебаптық қасиеттері жаратылыстану, баскару, қаржы,
экономикалык қарым-қатынас проблемаларын модельдеу
мысалдарына негізделген.
Мухатаева,Қоңыр.
Отандық және шетелдік баспа ісі : Оқу құралы /
Мухатаева,Қоңыр; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 230 б. : кесте. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-3582-2 : 2910т.00т.
«Отандық және шетелдік баспа ісі» оқу құралының максаты
- Қазақстан кітап нарығының қалыптасуы мен дамуының

негізгі бағыттары, оны жоғары дамыған елдерде кітап
нарығының жетістіктерімен салыстыру; баспалар және
баспа орындарыпың өсу қарқыны мен дамуын талдау; кітап
өнімдері бағаларының кұрылуын, кітап таратудың дамуын
талдау және кітап шығарудың жаңа модельдерін дамыту
кажеттілігіне назар аудару.

79.

80.

81.

376
М-84

Мұқашева,Анар Бекетқызы.
Дарынды балалар педагогикасы : Оқу құралы /
Мұқашева,Анар Бекетқызы, Жұмабекова,Қырмызы
Бақытқалиқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2019. - 130 б. : кесте. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-3918-4 : 1500т.00т.
Оқу қүралында дарындылық мөселелесінің зерттелуі,
дарындылықтың түрлері, бала дарындылығын
диагностикалау әдістері және олармен жұмыс жүргізу
бағыттары қарастырылады. Сонымен қатар дарынды
балаларға арналған мектептер мен жалпы білім беретін
мектептерде дарынды балаларға психологиялықпедагогикалық қолдау көрсету, педагог кадрлардың
дарынды балалармен жұмыс түрлері мазмұндалған.

76
М-86

Мұхамеджанов,Дәурен Мақсұтханұлы.
Дизайнердің көркемдік шығармашылығы : Оқу құралы /
Мұхамеджанов,Дәурен Мақсұтханұлы. - Алматы : Қазақ
университеті, 2019. - 190 б. : сурет. - Библиогр.: б.188-189. ISBN 978-601-04-3920-7 : 2100т.00т.
Аталмыш еңбек дизайн өнерінің қалыптасуы мен дамуын
жэне көркемдік шығармашылық бағыттарын анықтауға
арналады. Ұлттық бейнелеу өнерінің сан салалы кыры
зерттеледі. Дизайн, графика, кескіндеме, мүсін, сәндікқолданбалы өнер, фотография бойынша мол мәліметтер
жинақталған. Сондай-ақ нақты мысалдар автордың өзінің
шығармашылық жүмыстарынан алынган.

930
М-86

Мұхатова,Оразгүл Хасенқызы.
Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік ғылымитехникалық құжаттама архивінің қызметі : Оқу құралы /
Мұхатова,Оразгүл Хасенқызы, Жұматаева,Баян
Амантайқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 246 б. - Библиогр.: б.243-244. ISBN 978-601-04-3524-7 : 2500т.00т.
Оқу құралында Қазақстан Республикасы Орталык
мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама архивінің
құрылуы баяндалады. Архивтің халыкаралық байланыстары
және заманауи қызметін ұйымдастыруды жетілдіру
жолдары анықталады.

82.

821
Н-18

Найзағайлы жылдар жаңғырығы : Қазіргі монғол
жазушыларының таңдаулы прозасы / Монғол тілінен
аударған: Қуандық Шамахайұлы. - Тараз, 2019. - 288 б. ISBN 978-601-7820-52-7 : 855т.36т.

83.

821.512.122
О-65

Оразов,Нұрғали.
Аппақ бұлт / Оразов,Нұрғали. - Алматы : АлматыБолашақ, 2019. - 176 б. - ISBN 978-601-7461-60-7 : 400т.96т.

339
О-65

Оралбаева,Жанар Закарияновна.
Қазақстандағы лизингтік қатынастарды басқару тетіктерін
жетілдіру : Монография / Оралбаева,Жанар Закарияновна;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2019. - 148 б. : кесте. - Библиогр.: б.147. ISBN 978-601-04-4036-4 : 1680т.00т.
Монографияда негізгі кұралдарды жаңғырту кажеттілігі
туындаған жағдайда, қажетті құрал-жабдыктарды лизингке
алудын тиімділігі негізделген. Лизингтік операциялардың
бухгалтерлік есебі, лизингтік катынастардың экономикалық
тиімділіктерін бағалау мәселелері зерттелген.

85.

81'373
О-78

Оспан,Бердалы Әсілханұлы.
Есімдер:Сақтардан қазақтарға дейін / Оспан,Бердалы
Әсілханұлы. - Алматы : Асыл сөз, 2019. - 744 б. - Библиогр.:
б.732-742. - ISBN 978-601-807-13-3-1 : 4821т.43т.
«Есімдер: Сақтардан қазактарға дейін» атты еңбек еліміз
тарихының біздің дәуірімізге дейінгі кезеңінен бастап
бүгінгі күнге дейінгі есімдерді қамтиды. Кітаптың
құндылығы әр есімнің қай дереккөзден алынғаны
көрсетілуімен ерекшеленеді. Бұған қоса мүмкіншілігінше
есім мағынасы жазылып, осы есімнің тарихи иесі кім екені
де көрсетілген.

86.

Рахман,Төре.
821.512.122
Сөзбиі-кітабы : Тетралогия (мың бір сөзбиі) /
Р-24
Рахман,Төре. - Тараз, 2019. - 456 с. - ISBN 978-601-7820-503 : 1096т.29т.

87.

Рәш,Мыңбай.
821.512.122
Есімде есілген естеліктер... : Эсселер / Рәш,Мыңбай. Р-26
Алматы : Алаш, 2019. - 480 б. - ISBN 978-601-7338-24-4 :
1980т.00т.

84.

88.

323
Р-94

Рысбекова,Шамсия Сайдгалиевна.
Жастар арасындағы экстремизмнің алдын алу шаралары :
Оқу құралы / Рысбекова,Шамсия Сайдгалиевна,
Рысбекова,Гульжанат Еркиновна, Дүйсенбаева,Альбина
Құрақбайқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :

Қазақ университеті, 2018. - 134 б. : кесте. - Библиогр.: б.132.
- ISBN 978-601-04-3715-9 : 1640т.00т.
«Жастар арасындағы экстремизмнің аддын алу шаралары»
оқу құралы бүгінгі таңдағы жастардың діни экстремистік
радикадды бағыттарға түсуіне жол бермеу үшін
педагогикалық, психологиялық нұсқау болып табылады.

54
Р-94

Рыскалиева,Роза Габдрахимовна.
Гидрохимия : Оқу құралы / Рыскалиева,Роза
Габдрахимовна, Тугелбаева,Ляйла Маханбетовна,
Ашкеева,Раушан Копшильевна; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 140 б. : кесте.
- Библиогр.: б.138. - ISBN 978-601-04-3862-0 : 1580т.00т.
«Гидрохимия» оқу кұралы пәнді биология және
биотехнология, география және табиғатты пайдалану
факультеттерінің 1-2 курсында оқитын студенттерге
арналған. Берілген оқу құралында негізгі теориялық бөлім,
зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік
нұсқаулар, семинар сабақтарына арналған сұрактар,
есептер, жаттығулар және өз бетімен орындауға арналған
тест тапсырмалары, сондай-ақ қайталауға және өз білімін
тексеруге арналған сұрақтар берілген.

90.

631
Р-94

Рыспеков,Тілепберген Распекұлы.
Өсімдіктер мен топырақтарды зерттеудің агрохимиялық
әдістері : Оқу құралы / Рыспеков,Тілепберген Распекұлы,
Балғышева,Бейқұт Дауытбекқызы; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 270 б. : кесте.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-4017-3 :
2900т.00т.
Оқу құралында топырақтың агроэкологиялық және
агрохимиялық сипаттамалары берілген. Топырақтың
агрохимиялык түсініктері мен коректенуіне байланысты
химиялық сипаттамаларын түсіну үшін магистранттар
топырақ пен өсімдіктерді зерттеудің агрохимиялық
әдістерін білуі кажет.

91.

Сағынтай,Серік.
821.512.122
Көктемнің мөлдір тамшысы : Әңгімелер мен хикаяттар /
С-14
Сағынтай,Серік. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2019. 112 б. - ISBN 978-601-7967-16-1 : 374т.22т.

89.

92.

658
С-15

Садыханова,Гульнара Амангелдиевна.
Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау : Оқу құралы /
Садыханова,Гульнара Амангелдиевна,
Рахматуллаева,Динара Жақсылықовна, Тураров,Даурен
Рыскулович; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ

университеті, 2018. - 129 б. : кесте. - Библиогр.: б.126. ISBN 978-601-04-3259-8 : 1510т.00т.
«Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау» оку құралы
экономика мамандыктары бойынша оқитын студенттерге
арналған. Мұнда кәсіпорынның шаруашылық қызметін
талдауда қолданатын негізгі көрсеткіштер қарастырылған.
Әр тақырыптан соң студенттердің білімін бекітуге арналған
сұрақтар мен өзіндік жұмыс, сондай-ақ барлық
тақырыптарды қамтитын жалпы тест сұрактары берілген.

93.

639
С-22

Саржанов,Құдайберген.
Аралдың айтылмаған ақиқаты / Саржанов,Құдайберген. Алматы : Қазығұрт, 2019. - 672 б. : сурет. - ISBN 978-996522-575-8 : 4712т.40т.
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері,
Қызылорда облысының және Арал ауданының Құрметті
азаматы Қудайберген Саржанов - саналы ғүмырын өзі туып
өскен Арал ауданының тағдырымен байланыстырып, туған
жері үшін жан аямай тер төккен қаһарман тұлғалардың бірі.
Ол Арал өңірі тұрғындарының әлеуметтік тұрмыс
жағдайының жыл өткен сайын жақсара түсуіне өзінің әлдәрмені, күш-қуаты жеткенше үлес қосты.
Саржанов,Құдайбергенов.
Толқынмен алысқан, балықшылар-арыстан /
Саржанов,Құдайбергенов. - Алматы : Қазығұрт, 2019. - 640
б. : сурет. - ISBN 978-9965-22-576-5 : 4488т.00т.

94.

639
С-22

95.

Сейітжанұлы,Зұфар.
821.512.122
Қазақ әдебиетінің бір бұтағы : Монография /
.09
Сейітжанұлы,Зұфар; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы
С-13
: Қазақ университеті, 2018. - 354 б. - ISBN 978-601-04-34608 : 3500т.00т.

96.

615
С-31

Қоғам және мемлекет қайраткер, Құдайберген Саржановтың
бұл кітабына күн демей, түн демей асау толқындармен
алыса жүріп, елдің игілігін арттыруға өмірін бағыштаған
балыұшы қаүымның ауыр еңбегі мен күрделі тағдыры арқау
болған.

Сейтимова,Гүлназ Абсаттарқызы.
Табиғи дәрілік заттарды химиялық талдау : Оқуәдістемелік құралы / Сейтимова,Гүлназ Абсаттарқызы; ӘлФараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті,
2018. - 173 б. : кесте. - Библиогр.:б.169-170. - ISBN 978-60104-3634-3 : 2860т.00т.

Оқу -әдістемелік құралында табиғи дәрілік заттарды
химиялық талдау әдістеріне баса көңіл бөлінді. Табиғи
дәрілік заттардың (субстанциялар және дәрілік түрлер)
құрамындагы биологиялық белсенді заттар топтары,
кұрылысы, жіктелуі, физика-химиялық касиеттері, өсімдік
шикізатынан бөлу тәсілдері және оларды сапалық
реакциялармен анықтау, сондай-ақ препараттар
құрамындағы сандық мөлшерін талдаудағы жиі
қолданылатын әдістер қарастырылды.

330
С-74

Спанқұлова,Ләззат.
Экономикалық этюдтер / Спанқұлова,Ләззат. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2019. - 144 б. : кесте. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-7967-13-0 : 449т.07т.
Спанқұлова Ләззаттың «Экономикалық этюдттер» атты
кітабына Ұлт саулығы экономикасы, Білім экономикасы,
Бақыт экономикасы, Бизнесті бағалау, Экономикалық
теңсіздік тақырыптары еніп отыр.

94
С-95

Сырттанұлы, Барлыбек.
Өмірі,шығармашылығы / Сырттанұлы, Барлыбек; Құраст.
Е.Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2019. - 248 б. : сурет.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-337-228-0 :
1060т.71т.
Жинақ Алаш ұлт-азаттық қозғалысының көрнекті өкілі, саяси
қайраткер Барлыбек Сырттанұлының ғұмырнамасына
арналған. Жинаққа қайраткердің өмір жолы мен қоғамдықсаяси қызметіне, шығармашьілығына қатысты архивтік
кұжаттар мен материалдар топтастырылып отыр.

821.512.1
22
Т-21

Тарази,Ә.
Шығармалары : Эссе және кинодраматургия. Т.10 :
Тұлпардың ізі / Ә. Тарази. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. 480б. - ISBN 978-9965-35-956-9. - ISBN 978-601-338-432-0 :
1980т.00т.

100.

521
Т-34

Теориялық астрофизика I.Инфляциялық космология :
Оқу құралы / Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2018. - 118 б. : кесте. - Библиогр.:б.116-117. ISBN 978-601-04-3578-0 : 1180т.00т.
Бұл оқу құралы теориялық астрофизиканың негізгі
мәселесінің бірі Әлем қалай пайда болды және
эволюциясының алғашқы сәттерінде қалай дамығаны туралы
негізгі мағлұматтарды сипаттайды. Әлемдегі элементар
бөлшектер физикасын қамтиды.

101.

665

Тілеуберді,Ербол.

97.

98.

99.

Т-93

Мұнай асфальтендері:қасиеті,құрамы және құрылымы :
Монография / Тілеуберді,Ербол; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 102 б. :
сурет,кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-044188-0 : 1200т.00т.
Бұл монография мұнай асфальтендерінің физика-химиялық
касиеттерін курамын, микро және наноқұрылымын зерттеуге
негізделген. Ауыр мұнай құрамындагы асфальтенді
алу/тұндыру жолдары, алынған асфальтеннің жалпы
қасиеттері сипатталады.

821.512.1
22
Т-50

Тойбек,Жұлдыз.
Кеудеме көкала үйрек келіп қонса.... / Тойбек,Жұлдыз. Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2019. - 86 б. - ISBN 978-6017967-14-7 : 277т.98т.

78
Т-65

Төлебаев,Мұқан.
Қазақ халық аспаптар оркестріне лайықталған
шығармалары / Төлебаев,Мұқан. - Алматы : АлматыБолашақ, 2019. - 600 б. : нота. - ISBN 978-601-7461-63-8 :
7920т.00т.
Бұл кітап, негізінен Қазақстан республикасындағы мемлекет
тарапынан құрылған 18 кәсіби және 60-қа жуық
қажеттілікпен құрылған халық аспаптар оркестрлерінің
репертуарларына пайдалану мақсатында ұсынылып отыр. Ол
сондай-ақ Мұқан Төлебаевтың 34 шығармасы халық аспаптар
ансамбльдерінің қолдануларына, арнаулы оқу орындарының
музыка мамандарына, дирижерларға, жалпы әнсүйер қауымға
арналады.

104.

336
Т-81

Турлыбекова,Асель Жаныбекқызы.
Бағалы қағаздар нарығының теориясы мен практикасы :
Оқу құралы / Турлыбекова,Асель Жаныбекқызы; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 284
б. : кесте. - Библиогр.: б.282-283. - ISBN 978-601-04-3595-7 :
2830т.00т.
Бұл оқу құралында бағалы кағаздар нарығының мәні
құрылымы, атқаратын қызметтері, бағалы қағаздар
нарығының жіктелімі, бағалы қағаздар нарығының жіктелімі,
бағалы кағаздар портфелінің мәні мен түрлері, бағалы
кағаздар нарығын талдау түрлері, бағалы кағаздар нарығьның
талдау түрлері, бағалы қағаздар нарығының кәсіби
катысушыларының атқаратын қызметтері, бағалы қағаздар
нарығын мемлекеттік реттеу және бақылауға қатысты
теориялық және практикалык мәселелер қамтылған.

105.

502

Түсіпова,Баян Халеловна.

102.

103.

Т-89

106.

347
Х-17

Геоэкологиялық зерттеу әдістері : Оқу құралы /
Түсіпова,Баян Халеловна; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 190 б. : кесте. Библиогр.: б.188-189. - ISBN 978-601-04-4011-1 : 1600т.00т.
Оқу құралында ғылым және ғылыми зерттеулер туралы
жалпы түсінік және олардың арасындағы байланыстар
көрсетілген. Ғылыми зерттеулердің, сондай-ақ
геоэкологиялык зерттеулердің жіктелуіне, геоэкологияда
қолданылатын зерттеу әдістеріне шолу жасалған.
Геоэкологиялық әдістердің әрқайсысы жеке тарауда толық
қарастырылған.
Халықаралық валюталық,қаржы-несиелік
қатынастар : Оқу құралы / Ш.А. Молдабекова [et al.]; ҚР
БҒМ М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Тараз : ТУ, 2019. - 184 б. : кесте. - ISBN 978-9965-37-196-7 :
184т.00т.
Оқу құралында бүкіләлемдік шаруашылық даму
тенденциялары және онын халыкаралық валюта, қаржынесиелік қатынастарға эсері, әлемдік валюта жүйесінін
эвалюциясы және қазіргі заманғы валюталық мәселелері,
әлемдік алтын нарық, европалық валюта жүйесі, төлем
балансы, валюталык саясат, халықаралык валюталық есеп
айырысудың нысандары, халықаралык ақша -несие және
қаржылық қатынастардағы тәуекелдер, оларды сақтандыру
әдістері, халықаралық валюта, есеп, қаржы-несие
операцияларындағы ақпараттық технологиялар, свифт сияқты
тараулар толық түрде қарастырылады.
Шахметов,Б.А.
Психика саулығы : Оқу құралы / Б.А. Шахметов, Н.Б.
Шахмед, А.А. Ашимбаева; ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
С.Ж.Аспендияров атындағы ҚазҰМУ. - Алматы :
KazBookTrade, 2019. - 128 б. : сурет. - Библиогр.: б.127. ISBN 978-601-239-467-2 : 3600т.00т.

107.

616
Ш-31

108.

821.512.1
22
Ш-33

Бұл оқу құралында психика саулығының теориялық және
тәжірибелік мәселелері карастырылады. Психиатрия,
психотерапия, наркология, психология және социологияның
әдістемелік тәсілдеріне сүйеніп құрылған заманауи негізгі
түсініктер мен анықтамалар келтірілген. Басты зейін
психикалық денсаулықты сақтау мен нығайтуға, тұлға және
әлеумет ресурстарын тиімді қолдануға қойылған.
Шаяхмет,Ақылбек.
Сенім : Өлеңдер / Шаяхмет,Ақылбек. - Алматы : АлматыБолашақ, 2019. - 432 б. - ISBN 978-601-7461-61-4 : 879т.65т.

Шонбай,Қуаныш.
Екінші болма ! Бизнесте,карьерада және өмірде жеңіске
жетудің қазақша жолы / Шонбай,Қуаныш. - 6-басылым. Алматы, 2019. - 224 б. : сурет. - Библиогр.: б.208-212. - ISBN
978-601-80680-8-9 : 3630т.00т.
109.

110.

338
Ш-78

575
Ш-92

Табысты кәсіпкер, ресторатор Қуаныш Шонбай бұл
кітабында тұлғаны және бизнесті дамытуға қатысты
ақпараттармен бөліседі. Екі жарым жылда «Rumі Сгоuр»
мейрамханалар желісі ең дәмді танымал және беделді
брендке айналды. Алайда оны білетіндер осы 2,5 жылды ғана
көреді. Ал бұган дейінгі Қуаныш Шонбайдың 8 жыл бойы
шыңдалған, дайындалған, қателескен, өкінген, банкротқа
ұшырап, қайта көтерілгенін көбі білмейді де.
Шулембаева,Кульзия Конуспаевна.
Генетика : Оқу құралы / Шулембаева,Кульзия
Конуспаевна, Чунетова,Жанар Жумабековна, Токубаева,Анар
Адильхановна; Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 268 б. : кесте. - Библиогр.: б.264. ISBN 978-601-04-4161-3 : 3030т.00т.
Кітапта генетика ғылымының негізгі мәселелері: түкым
қуалаушылыктын материалдық және цитологиялық негіздері,
Г. Мендель заңдары, Т. Морганнын хромосомдык теориясы,
эволюция мен селекцияның генетикалык негіздері, адам
генетикасы мен медициналык генетика т.б. жүйелі түрде
талданған.

