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Ақпан/февраль 

1. 
331 

А-24 

   "Адами капитал-жаңғыру негізі" = "Человеческий 

капитал-основа модернизации" : ҚР Президенті. Н. 

Назарбаевтың "4-ші өнеркәсіп. рев. жағд. дам. жаңа 

мүмкін." Қазақстан халқына Жолдауына арн. "Адами 

капитал-жаңғыру негізі" тақыр. өткен жарат., техн., 

әлеу.-гуман. және экон. ғылым. бойын. студ. ХХ 

ғылыми-практикалық конф. материалдары. / Ред.алқасы 

М.Н.Сарыбеков; ҚР БҒМ М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз университеті , 2018. - 

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

тілдерінде. - ISBN 978-9965-20-860-7 : 244т.00т. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан 

халқына Жолдауына арналған «Адами капитал — 

жаңғыру негізі» тақырыбында еткен жаратылыстану, 

техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономика 

ғылымдары бойынша студенттердің XX ғылыми-

практикалық конференциясының баяндамалары 

енгізіліп отыр. 

2. 

821.512.122.09

2 

Б-38 

Бейісқұлов, Тоқтар. 
   Менің пірім-Бейімбет Майлин : Экскурс 

жазбалар,түйінді толғамдар / Бейісқұлов, Тоқтар. - 

Алматы : Тоғанай Т, 2018. - 272 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7853-47-1 : 272т.00т. 

жаңа кітап 

3. 
130 

Б-61 

Бияздыкова, Кенжегул Алимбекқызы. 
   Қазақ мәдениетіндегі адами-тұлғалық құндылықтар : 

Монография / Бияздыкова, Кенжегул Алимбекқызы; 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2017. - 168 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б.164-166. - ISBN 978-601-04-2752-5 : 

168т.00т. 

 

Монографияда қазақ мәдениетіндегі адами 

қүндылықтар мәселелеріне осы уакытқа дейін әр ғылым 

саласы өз қызығушылығын тудырып келеді: тарихи-

этнологиялық көзқарастар, филологиялық, 

педагогикалық, философиялық және тағыда басқа 



көзқарастар. 

4. 
37 

Б-73 

Болатбаева, Айгуль Абдимажитовна. 
   Білім беру ұйымдарындағы стратегиялық менеджмент 

: Оқу құралы / Болатбаева, Айгуль Абдимажитовна, 

Таубаева, Шаркуль Таубаевна, Садвакасова, Зухра 

Маратовна; Әл-фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2017. - 148 б. : кесте. - Сыйға алынды . - 

Пайдаланылған әдеб.:б.144-145. - ISBN 978-601-04-

2884-3 : 148т.00т. 

Оқу құралы педагогика және психология мамандығы 

бойынша оқитын магистранттарға арналған білім беру 

ұйымдарындағы стратегиялық менеджмент пәнінің 

негізгі оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылды 

5. 
502/504 

Ғ-14 

Ғабитов, Тұрсын Хафизұлы. 
   Экологиялық мәдениет : Оқу құралы / Ғабитов, 

Тұрсын Хафизұлы, Аликбаева, Маржан Башанқызы; 

Әл-фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті 

, 2018. - 188 б. - Сыйға алынды. - Пайдаланылған 

әдеб.:б.184-186. - ISBN 978-601-04-3328-1 : 188т.00т. 

 

Оқу құралының мақсаты-аталған тақырыпқа қатысты 

жарияланған еңбектерді,қазіргі Қазақстан 

Республикасындағы экологиялық ахуалды әмбебаптық 

тұрғысынан түсіндіру және болашақ табиғатпен 

үйлесімді өркениетті қалыптастыру жолдарын 

пайымдау болып табылады 

6. 
340 

Д-29 

Демеш, Кеңесбек. 

   Заңнама тілі : Орысша-қазақша заңнама сөздік. 1-ші 

кітап / Демеш, Кеңесбек. - Алматы : Қазақпарат , 2018. - 

455 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.451-453. - ISBN 

978-601-03-0523-6 : 455т.00т. 

 

Белгілі аудармашы, әдебиеттанушы, публицист, қоғам 

қайраткері Кеңесбек Демеш ұзақ жылдар бойы 

мемлекеттік тілді іс қағаздарына енгізуге, оны заңнама 

тілі ретінде орнықтыруға және терминдердің 

қолданылуын біріздендіруге белсене атсалысып келеді. 

Оның «Заңнама тілі» деп аталатын жобасына - кітаптар 

топтамасына ресми іс қағаздарында жиі қолданылып 

жүрген термин сөздер мен сөз тіркестерінің жинағын, 

заңнама терминдерінің түсіндірме сөздігін, сондай-ак 

автордың заңнама тіліне, көркем сөз өнеріне қатысты 



мақалаларын, әсселері мен аудармаларын біріктіру 

көзделген. 

7. 
28 

Д-91 

   Дінтану сөздігі. Қазіргі заманның жаңа діни 

ұйымдары. Исламистік ағымдар . Т.3 / 

Құраст.:Н.Ж.Байтенова,А.Д.Құрманалиева,Ш.С.Рысбек

ова және т.б.; Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 180 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-04-1727-4. - ISBN 978-601-04-3017-4 : 

180т.00т. 

Дінтанулық сөздік.Қазіргі заманның жаңа діни 

ұйымдары.Исламистік ағымдар атты басылымға 

ұсынылып отырған сөздік қазіргі заманның жаңа діни 

ұйымдары мен исламистік ағымдарға,олардың пайда 

болуы,таралуы,негізін салғандар мен ілімдік 

ерекшеліктері қарастырылған 

8. 
929 

Д-64 

   Доскен батыр атанған-Бәйділдә : Естеліктер мен 

мақалалар мен Б.Доскеновтың жазғандары / Құраст. 

Тынышбек Дайрабай. - Алматы : Орхон, 2018. - 152 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-44-4 : 

152т.00т. 

Бұл шағын кітапшада гвардия подполковнигі, «Ленин» 

орденді полк командирі Бәйділдә Доскеновтың майдан 

даласындағы ерлік істері баяндалған «Правда», 

«Красная звезда» газеттерімен катар «Курск шайқасы», 

«Майдан жолдары» атты жинақтар мен Б.Доскеновтың 

өз жазбалары қамтылған. 

9. 
533 

Е-23 

Егембердиева, С.Ш. 

   Газдардағы тасымалдау құбылыстары : Оқу құралы / 

С.Ш. Егембердиева, А.К. Кадиримбетова; ҚР БҒМ, 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. 

- Тараз : Тараз университеті , 2018. - 151 б. : сурет. - 

Библиогр.:б.149. - ISBN 978-996537-174-5 : 149т.00т. 

 

Оқу құралы газдардағы және плазмадағы тасымалдау 

құбылыстарын, сонымен бірге есептерді шығару 

бойынша ұсыныстарды қамтиды және ЖОО 

студенттеріне арналған. Педагогикалық ЖОО 

студенттеріне, физика пәнінің мұғалімдері мен 

физиканы өз бетінше оқитын тұлғаларға ұсынылады. 

10

. 

821.512.122 

Е-33 

   Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік 

Ел" ұлттық идеясы : Ұжымдық монография / 

Ред.басқ.:Ө.Әбдиманұлы және т.б.; Әл-Фараби 



атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

172 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Пайдаланылған 

әдеб.мақала сонында. - ISBN 978-601-04-2189-9 : 

172т.00т. 

 

Бұл енбекте Ежелгі және хандық дәіур 

әдебиетіңдегі"Мәңгілік Ел"ұлттық идеясы кеңінен 

қарастырылады 

11

. 

94 

Е-41 

   Ел бастаған Елісхан-деректі зерттеулер : Елісхан 

Әліпұлының 110 жылдығына орай өткен "Азаттық 

аңсаған қазақ көші және ел бастаған Елісхан" атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары негізінде құрастырылды. / Құраст.: Жәди 

Шәкенұлы, Шалқар Әбділұлы. - Алматы : Palitra Pres, 

2018. - 212 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 

207-209. - ISBN 978-601-06-5373-3 : 212т.00т. 

 

Бұл кітапқа қазақ халқының басына зұлмат күндер 

түскен 1930-1940 жылдардағы қанды күндерінің 

құрбаны, ұлт қаһарманы Елісхан Әліпұлының (1908-

1943)әдебиет пен тарихтағы орны хақындағы зерттеулер 

кіріп отыр. 

12

. 

631 

Е-45 

Елешев, Рақымжан Елешұлы. 

   Сырымды өзім айтамын... : ( Ұлағат кітабы) / Елешев, 

Рақымжан Елешұлы. - Алматы : Тоғанай Т, 2018. - 428 

б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7853-28-0 : 

428т.00т. 

 

Көрнекті ғалым Рақымжан Елешұлы Елешев 

ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының, 

Қазақстан Ауылшаруашылық академиясының, Ресей 

Ғылым академиясының, Москва қаласындағы 

халықаралық Аграрлық білімдер академиясының, қала 

берді Қазақстанның Жоғарғы мектебі академиясының 

академигі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының, А.И.Бараев 

және А.Байтүрсынов атындағы ҚР Мемлекетгік 

сыйлықтардың, «Құрмет», «Парасат» ордендерінің 

иегері, «ҚР ғылымға еңбек сіңірген қайраткері», ҚР 

және Ресейдің бірнеше жоғарғы оқу орындарының 

құрметті профессоры. Әйгілі ғалымның сексен жастық 

мерейтойына орай шығып отырған ұлағат кітабына 

2007,2010 және 2013-жылдары жарық көріп, 



оқырмандарының ыстық ылтипатына бөленген «Адам 

болып келген соң...», «Аман-есен жүрсе екен бізді 

сүйген, біз сүйетін адамдар», «Көңіл көкжиегінде» 

мини-романдары мен кейінгі бес жыл әлетінде 

ғылымдағы өзгерістерге, қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайларға, ауыл шаруашылығына, отбасына 

байланысты ой-толғаныстары енгізілген. 

13

. 

94 

Ә-14 

Әбдіғалиұлы, Берік. 
   Алаш әскері. 1918-1920 жж. / Әбдіғалиұлы, Берік . - 

Астана , 2017. - 392 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-9965-844-37-9 : 392т.00т. 

 

Кітап азамат соғысының (1918-1920 жж.) Қазақстандағы 

қаралы жылдарына арналған. Мемлекеттік 

мұрағаттардың деректік құжаттары, жарияланған 

материалдар, естеліктер мен ғылыми әдебиеттер 

негізінде Алаш әскерінің тарихы қалпына келтірілген, 

бұрындары белгісіз құжаттар ғылыми айналымға 

енгізілген. 

14

. 

378 

Ә-14 

Әбдікерова, Гүлнапис Орынбасарқызы. 
   Жоғары білім беру жүйесі: мәселелер мен 

перспективалар : Монография / Әбдікерова, Гүлнапис 

Орынбасарқызы, Омарова, Әсем Тұрдыбекқызы, 

Дүйсенова,София Малқайдарқызы; Әл-Фараби 

атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

120 б. - Сыйға алынды. - Пайдаланылған әдеб.: б.114. - 

ISBN 978-601-04-2344-2 : 120т.00т. 

 

Монографияда қазіргі білім берудің маңызды 

теориялық-әдістемелік мәселелері,осы әлеуметтік 

институтының реформалану мәселесі,кәсіби білім 

берудегі өзгерістер,жоғары білім беретін оқу орындары 

мен жұмыс берушілердің әріптестік стратегиялары 

қарастырылған 

15

. 

297 

Д-33 

   Әбсаттар қажы Дербісәлі. - Алматы, 2017. - 58 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - 58т.00т. 

 

Қазақ шығыстану ғылым, білімінің ұйымдастырушысы, 

көрнекті ғалым, Халықаралық араб тілі Ғылым 

академиясының (Каир) толық мүшесі, исламтанушы, 

араб тіліндегі ежелгі жазба деректерді зерттеуші, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 



академиясының корреспондент-мүшесі, Қазақстан 

Республикасы Жоғары мектеп Ғылым академиясының 

академигі, Қазақстан Жазушылар және Журналистер 

Одақтарының мүшесі, филология ғылымдарының 

докторы, Р. Сүлейменов атындағы Шығыстану 

институтының директоры, профессор Әбсаттар 

Дербісәлі 2017 жылдың 15 қыркүйегінде 70 жасқа 

толады. 

16

. 

821.512.122 

М-35 

   Әмір Мәжитов : Шығармалар мен естеліктер / 

Құраст.: Нұрпейс Әмірұлы Мәжитов, Шолпан 

Әмірқызы Мәжитова. - Алматы, 2017. - 415 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7107-55-0 : 415т.00т. 

17

. 

159 

Ж-23 

Жарықбаев, Құбығұл Бозайұлы. 
   Жалпы психология : Оқулық / Жарықбаев, Құбығұл 

Бозайұлы, Асылханова, Меруерт Асылханқызы; ҚР 

БҒМ. - Алматы : Өнер, 2018. - 384 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: 376-377. - ISBN 978-601-298-694-5 : 384т.00т. 

 

"Жалпы психология" атты оқулық мемлекеттік оқу 

стандартының талаптарына сай пәнінің типтік 

бағдарламасына сәйкес жазылған. Психиканың пайда 

болуы мен дамуы, жеке адам іс-әрекет, қарым-қатынас, 

психикалық қасиеттер мен таным процестерінің ғылым 

саласы ретіндегі мәні, даму тарихы, негізгі зерттеу пәні 

жан-жақты қарастырылған. 

18

. 

821.512.162 

Ж-36 

Жәуид, Хусеин. 

   Өлеңдер жинағы / Жәуид, Хусеин; Жалпы ред. басқ. 

Ғалымқайыр Мұтанов; Әл-Фараби атынд ҚазҰУ, 

Шығыстану фак., Түрксой каф. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2018. - 269 б. : 8 бет жапсырма сурет. - 

Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, әзербайжан тілдерінде. - 

ISBN 978-601-04-3768-5 : 269т.00т. 

Кітапта түркі халықтарының мақтанышы, 

әзербайжанның көрнекті ақыны Хусеин Жәуидтің 

(1882-1941) әр жылдары жазған жыр жолдары 

жинақталған. 

19

. 

159 

Ж-80 

Жұбаназарова, Назираш Сүлейменқызы. 

   Денсаулық психологиясы : Оқу құралы / 

Жұбаназарова, Назираш Сүлейменқызы, Төлешова, 

Ұлмекен Болатқызы; Әл-фараби атынд.ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ университеті , 2018. - 116 б. : кесте. - 



Сыйға алынды. - Пайдаланылған әдеб.:б.113-114. - ISBN 

978-601-04-3324-3 : 116т.00т. 

 

Бұл оқу құралында денсаулық мәселесін зерттеген 

ғалымдардың еңбектеріне талдаулар жасалып,өзіндік 

тұжырымдамалар ұсынылған 

20

. 

94 

И-48 

Иманбекова, Бибігүл. 
   Қайшылықты кезең қайраткері / Иманбекова, Бибігүл. 

- Алматы : Қыздар университеті, 2017. - 206 б. : кесте. - 

Сыйға алынды. - Пайдаланылған әдеб.:б.196-204. - ISBN 

978-9965-753-66-4 : 206т.00т. 

 

Бұл монографияда Қазақстандағы 1930-1937 

жылдардағы саяси-әлеуметтік-экономикалық 

процестердің дамуы мен қалыптасуы қарастырылған 

21

. 

658 

К-29 

Келесова, У.С. 
   Дизайндағы жобалау әдістері : Оқу құралы / У.С. 

Келесова, Е.А. Никитюк; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік университеті. - Тараз : 

Тараз университеті , 2018. - 111 б. : сурет. - 

Библиогр.:б.109-110. - ISBN 978-9965-37-177-6 : 

111т.00т. 

Оқу құралы дизайындағы жобалаудың бір жүйеге 

келтірілмеген мәліметтерін теориялық және тәжірибелік 

жағынан оқып үйренушілерге әдістемелік көмек 

керсетуге арналған. Тұтынушылар тауарлары 

нарығында күшейген бәсеке жағдайында, 

шығармашылық қызметтің тиімділігін арттыру үшін 

жаңа әдістәсілдер, әдістемелер пайда болды. Олар жаңа 

шешімдер тиімді жолдарын табуды, креативті ойлауды 

белсендіруді, болашақ дизайнердің шығармашылық 

мүмкіндіктерін жүзеге асырып, біліктілігін арттыруға 

көмектеседі. 

22

. 

546 

К-94 

   Күрделі ферриттер, манганиттер, висмутиттердің 

синтезі және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу : 

Монография / Матаев,Мұхаметқали Мұсағалиұлы [et 

al.]; ҚР БҒМ,Қаз.Мемл.Қыздар пед.ун-ті. - Алматы, 

2017. - 264 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Пайдаланылған 

әдеб.:б.251-256. - ISBN 978-601-224-924-8 : 264т.00т. 

 

Бұл монография қатты денелер химиясы бағытында 

жұмыс істейтін ғылыми қызметкерлер 



аудиториясына,ЖОО жоғарғы курс 

студенттеріне,магистранттарына және PhD 

докторанттарына арналады 

23

. 

811.512.122 

Қ-17 

   Қазақ тілінен мәтіндер жинағы(техникалық 

мамандықтарға арналған) / 

Құраст.:Н.Қ.Мәтбек,Г.А.Тастемирова; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. 

- 56 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-2338-1 : 

56т.00т. 

 

Бұл жинақта мамандыққа қатысты мәтіндер 

сүрыпталып алынып,тындаушыларға қазақ тілінен 

кәсіби бағдар берумен қатар сөйлесім әрекетін жүзеге 

асыру мақсаты да қамтылды 

24

. 

94 

Қ-18 

   Қазақстан интеллигенциясы: тарихы мен қазіргі 

кезеңі = Казахстанская интеллигенция: история и 

современность : Тарих ғылымдарының доктор, 

профессор Кешім Лекерұлы Есмағамбетовты еске алуға 

арналған халықаралық ғылыми конференциясының 

материалдар жинағы 28 қыркүйек 2018 ж., Алматы / 

Ред.алқа.: Ә.Дербісәлі (бас ред.) және т.б.; ҚР ҒБМ ҒК, 

Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институты. - 

Алматы : Мир, 2018. - 348 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7948-27-6 : 

348т.00т. 

Жинақта тарих ғылымдарының докторы, профессор 

Көшім Лекерұлы Есмағамбетовтың бұрындары жарық 

көрмеген «Мустафа Шокай: политик и личность» 

зерттеу еңбегі, «Мустафа Чокай - исследователь 

истории восстания 1916 года», «Документы архива 

французской полиции как источник по мустафа-

ведению» аталатын екі мақаласы өзгертусіз 

назарларыңызға ұсынылды. 

25

. 

327 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты : 

Хрестоматия / Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 446 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-04-1998-8 : 446т.00т. 

Оқу құралында ҚР көпжақты және екіжақты 

ынтымақтастығын сипаттайтын саяси-дипломатиялық 

құжаттар енгізілген 

26

. 

81'272 

Қ-18 
   Қазақстан Республикасының тіл саясаты 

мәселелері бойынша әлеуметтік және аналитикалық 



зерттеу / ҚР Мәдениет және спорт мин., Тіл саясаты 

ком., "Сана" Тәуелсіз ақпараттық талдау орталығы. - 

Астана, 2018. - 143 б. : кесте. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-9965-23-130-8 : 143т.00т. 

Басылымда Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-

саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша 

орындалған 2018 жылғы кешендік социологиялық 

зерттеу нәтижелері ұсынылған. 

27

. 

32 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2016 

жыл / Құраст.: М.Б. Қасымбеков (жетекші) және т.б. - 

Астана : Деловой Мир Астана, 2017. - 368 б. : сурет. - 

(Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев. "Қызмет хроникасы" сериясы). - 

Бұл құжаттың электронды нұсқасы берілген. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7918-09-5 : 368т.00т. 

 

Бұл кітап «Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы» 

сериясы бойынша шығарылып отырған кезекті басылым 

болып табылады. Кітапта 2016 жылы елімізде және 

шетелдерде Мемлекет басшысының қатысуымен 

өткізілген басты іс-шаралар жайында баяндалған, 

сонымен қатар осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген 

толыққанды сөздерінің мәтіндері, 2016 жылы 

қабылданған Қазақстан Республикасының маңызы зор 

заңдары мен Президент жарлықтарының тізбесі 

ұсынылған, түрлі анықтамалық ақпараттар келтірілген. 

28

. 

821.512.122 

Қ-23 

Қайырбеков, Ғафу. 
   Таңдамалы: таңдамалы шығармалар жинағы : 3-

томдық. Т.1 : Үш қиян / Қайырбеков, Ғафу. - Алматы : 

Алтай медиа, 2018. - 552 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-06-4898-2. - ISBN 978-601-06-4901-9 : 

552т.00т. 

29

. 

821.512.122 

Қ-23 

Қайырбеков, Ғафу. 
   Таңдамалы: таңдамалы шығармалар жинағы : 3-

томдық. Т.2 : Ел мен жер / Қайырбеков, Ғафу. - Алматы 

: Алтай медиа, 2018. - 528 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-06-4898-2. - ISBN 978-601-06-4900-2 : 

528т.00т. 

30 821.512.122 Қайырбеков, Ғафу. 



. Қ-23    Таңдамалы: таңдамалы шығармалар жинағы : 3-

томдық. Т.3 : Алыс та жақын жағалау / Қайырбеков, 

Ғафу. - Алматы : Алтай медиа, 2018. - 504 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-4898-2. - ISBN 978-

601-06-4899-9 : 504т.00т. 

31

. 

908 

Қ-56 

Қожахметов, Бақтияр. 

   Қасиетті Ұлытау: Терісаққан төскейі = Священный 

Улытау: Склоны Терисаккана / Қожахметов, Бақтияр. - 

Алматы : Асыл сөз, 2018. - 304 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80713-2-4 : 

304т.00т. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 

«Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің табиғатын 

көздің қарашығындай сақтап, оның байлығын үнемді, 

әрі орынды жұмсайтын теңдесі жоқ экологиялық өмір 

салтын ұстанып келді» деген еді. Ұлытау - елдің 

байлығы, һәм кіндігі. Тұнып тұрған тарих. Ұлытау -ұлы 

даладағы сиқырға толы көненің шерткен әуезді сазы 

іспетті. 

32

. 

343 

Қ-71 

Қуаналиева, Гүлдана Амангелдіқызы. 
   Қылмыстық сот ісін жүргізуде адам құқықтарын 

қамтамасыз ету мәселелері : Монография / Қуаналиева, 

Гүлдана Амангелдіқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 224 б. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: б.212-222. - ISBN 978-601-04-

2751-8 : 224т.00т. 

Монография қылмыстық сот ісін жүргізуде адам 

құқықтарын қамтамасыз ету мәселелеріне арналған. 

33

. 

615 

Қ-76 

Құнанбай, Қабден. 
   Батыс және альтернативті медицинасының 

клиникалық фитофармакологиясы : Оқу құралы / 

Құнанбай, Қабден, Қоңыртаева, Назигуль 

Нурахметовна, Қайрбеков, Ақылтай Қайырбекұлы; 

"Ұлттық медицина университеті" АҚ Клиникалық 

фармакология кафедрасы. Клиникалық фармакологтар 

және фармацевтер ассоциациясы. - Алматы, 2018. - 520 

б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.508-519. - 

ISBN 978-601-246-659-1 : 520т.00т. 

«Батыс және альтернативті медицинасының 

клиникалық фитофармакологиясы» оқу құралында 

батыс және альтернативті ме-дицинада қолданылатын 



дәрілік өсімдіктердің клиникалық фармакологиясы, 

соның ішінде қауіпсіздігі, фармакокинетикасы, 

фармакодинамикасы, өзара әсерлесуі және жағьімсыз 

әсерлері толық келтірілген. Дәрілік өсімдіктерге 

топтары бойынша заманауи және дәлелді медицина 

көзқарасьі деңгейінде сипаттама берілген. Оқу құралы 

үш бөлімнен тұрады: Үнді (Аюрвед) клиникалық 

фитофармакологиясы және гомеопатиялық 

медицинасының клиникалық фармакологиясы, 

фитофармакология. 

34

. 

94 

Қ-77 

Құрманалиева, Айнұр Дүлбелеңқызы. 
   Патшалық Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатын 

жүргізудегі миссионерлік қызметі : Монография / 

Құрманалиева, Айнұр Дүлбелеңқызы, Утебаева, Динара 

Сахибақызы, Әскенұлы, Елнұр; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 178 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 169-176. - ISBN 978-601-

04-2915-4 : 178т.00т. 

Монографияда Патша үкіметінің отаршылдық 

саясатының діни бағыт-бағдары анықталады. Патшалық 

Ресейдің Қазақстандағы отарлау саясатын жүргізудегі 

миссионерлік әдістердің рөліне дінтанулық талдау 

жасалды. 

35

. 

677 

М-19 

Манапбаева, У.Е. 
   Иірудегі ағынды желілер : Оқу құралы / У.Е. 

Манапбаева, С.Н. Мухамеджанова; ҚР БҒМ 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. 

- Тараз : Тараз университеті , 2018. - 167 б. : сурет. - 

Библиогр.: б.166. - ISBN 978-9965-37-146-2 : 165т.00т. 

 

«Иірудегі ағынды желілер» оқу құралы: Жоғары оқу 

орындарының текстиль мамандығының студенттеріне 

және магистранттарына арналған. Иіру өндірісінде 

қолданылатын ағынды желілер, олардың құрамына 

кіретін машиналардың жұмыс істеу принциптері, 

конструкциялық ерекшеліктері, әртүрлі фирмалар 

шығарған кұрал-жабдықтардың салыстырмалы 

сипаттамалары, замануи ағынды желілер 

қарастырылған. 

36

. 

37 

М-66 

Молдасан, Қуаныш Шорманқызы. 

   Жүсіп Баласағұнның педагогикалық мұрасындағы 

ізгілікті басқарудың негіздері : Монография / Молдасан, 



Қуаныш Шорманқызы. - Алматы : Қазақ университеті , 

2018. - 192 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.175-182. - ISBN 978-601-04-3214-7 : 192т.00т. 

 

Монографияда ғұлама ойшыл Жүсіп Баласағұннын 

педагогикалық мұрасындағы ізгілікті басқару идеясы 

баяндалады. Монография ғылыми-зерттеу бағытындағы 

ізденушілерге, магистранттарға, студенттерге арналады. 

37

. 

004 

М-84 

Мұратова, Г.И. 
   Python тілінде бағдарламау : Оқу-әдістемелік құрал / 

Г.И. Мұратова, С.Қ. Қарауылбаев, Г.И. Төреханова; ҚР 

БҒМ М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университеті. - Тараз : Тараз университеті , 2018. - 56 б. 

: кесте. - Библиогр.: б.54. - ISBN 978-9965-890-79-6 : 

56т.00т. 

Оқу-әдістемелік құралда Руtһоп синтаксисі, қолдайтын 

деректер типі, кластармен, объектілермен жұмыс 

істейтін басқару құралдары сипатталған. 
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28 

Н-86 

Нұрси, Саид Бәдиуззаман. 
   Рақым, шәпқат кімде бар? / Нұрси, Саид Бәдиуззаман. 

- Алматы : Нур Фейз ЖШС, 2018. - 124 б. - (Рисалей-

Нұр жинағынан). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

80491-1-8 : 124т.00т. 

Бұл кітап, Ислам ғұламасы Саид Нұрсидың Рисалей-и 

Нұр атты Құран тәпсірінен «Рахмет уә Шәфқат 

илачлары» кітабының түп нұскасынан қазақшаға 

аударылған. Аударма 13.07.2018 жылы Қазақстан 

Мұсылмандары Діни Басқармасы «Шариғат және 

Пәтуа» бөлімінің сараптау секторынан оң корытынды 

алған. 
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621 

О-74 

Орынбаев, С.Ә. 
   Электр құралдарын пайдалану және жөндеу : Оқу 

құралы / С.Ә. Орынбаев, М.Т. Кейкіманова; ҚР БҒМ, 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. 

- Тараз : Тараз университеті , 2018. - 281 б. : сурет, 

кесте. - Библиогр.: б.276-278. - ISBN 978-9965-890-84-0 : 

281т.00т. 

 

Электр қондырғыларын тиімді пайдалануды 

оңтайландыру бүгінгі күнгі ауыл шаруашылығын 

электрлендірудің негізгі мәселелерінің бірі болып 

табылады. Сондықган оқу құралында апатты 



режимдерде электрқондырғыларын қорғауға, 

техникалық қамтамасыздандырудың болашағы бар 

жүйелерін енгізуге және электр қондырғылары мен 

автоматтандыру құралдарын жөндеуге, электр 

энергиясын рационалды қолдануға, оның шығындарын 

азайтуға аса көңіл бөлінеді. 
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340 

Р-87 

   Руханиятқа жанашыр азамат / Құраст.: Әшірбек 

Амангельді, Жарасбай Сүлейменов. - Алматы : Зерде, 

2017. - 284 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Бекет Тұрғараев 

туралы. - ISBN 978-601-7147-81-5 : 284т.00т. 

 

Бұл кітапта көпке танымал заңгер, белгілі қоғам 

қайраткері Бекет Тұрғараевтың еліміздің әр өңірінде: 

Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және 

Маңғыстау облыстарында, Астана мен Алматы 

қалаларында мәдениет, әдебиет, өнер - жалпы руханият 

саласында жасаған игілікті істері туралы айтылады. 
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37 

С-15 

   Садықов оқулары-V "Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті мәселелері" = Садыковские 

чтения-V "Актуальные проблемы науки и образования 

на современном этапе" : Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих 

ғылымдарының докторы, профессор Тоқмұхамед 

Сәлменұлы Садыковтың 80 жылдығына арналған 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Т.1 / ҚР БҒМ Абай атындағы ҚазҰПУ. - 

Алматы : Ұлағат, 2018. - 344 б. : кесте. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

232-687-1 : 344т.00т. 

 

Бұл жинақта Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, тарих ғылымдарының 

докторы, профессор Тоқмұхамед Сәлменұлы 

Садықовтың 80 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясынын 

материалдары жинақталған. 
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37 

С-15 

   Садықов оқулары-V "Қазіргі таңдағы білім беру 

мен ғылымның өзекті мәселелері" = Садыковские 

чтения-V "Актуальные проблемы науки и образования 

на современном этапе" : Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих 



ғылымдарының докторы, профессор Тоқмұхамед 

Сәлменұлы Садыковтың 80 жылдығына арналған 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Т.2 / ҚР БҒМ Абай атындағы ҚазҰПУ. - 

Алматы : Ұлағат, 2018. - 274 б. : кесте. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

232-687-1 : 274т.00т. 

 

Бұл жинақта Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, тарих ғылымдарының 

докторы, профессор Тоқмұхамед Сәлменұлы 

Садықовтың 80 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясыныц 

материалдары жинақталған. 

43

. 

784 

С-21 

Сапарбай, Исраил. 
   Сағыныш сазы : Әндер жинағы / Сапарбай, Исраил. - 

Алматы : Өнер, 2017. - 126 б. : нота. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-209-203-5 : 126т.00т. 
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002 

С-22 

Сарқұлова, Светлана. 
   ХХ ғ. басындағы қазақ кітаптары: идеялар тарихы мен 

тағдыры / Сарқұлова, Светлана; ҚР БҒМ, ҚазМҚПУ. - 

Алматы : Елтаным, 2018. - 208 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.:б.185-203. - ISBN 978-601-224-962-0 : 

208т.00т. 

Монографиялық еңбекте Ресей империясында 1900-

1917 жылдар аралығында қазақ тілінде жарық көрген 

кітаптардың идеялық мазмұны және соған сәйкес оның 

қоғамдық маңызы талдауға алынады. 
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316 

С-22 

Сарыбаева, Индира Сарыбайқызы. 
   Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары : 

Оқу құралы / Сарыбаева, Индира Сарыбайқызы. - 

Толық. 2-бас. - Алматы : Қазақ университеті , 2018. - 

204 б. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-04-3273-4 : 204т.00т. 

Оқу құралында әлеуметтік жұмыстың негізгі әдістері 

мен технологиясы туралы қысқаша талдау жасалып, 

әлеуметтік технологияларды басқару құрылымының 

барлық салаларына тиімді қолданудың мүмкіндігі 

қарастырылған. Оқу құралында клиентпен әлеуметтік 

жұмыста қолданылатын барлық әдістері мен тәсілдеріне 

толығымен сипаттама берілген. Еңбек студенттер мен 



магистранттарға, оқытушыларға және әлеуметтік 

жұмыстың әртүрлі әдістері мен жаңа технологияларына 

қызығушылық білдіретін барлық оқырманға арналған 
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821.512.122 

С-24 

Сауырбаев, Қожамхан. 
   Тау жыры / Сауырбаев, Қожамхан. - Алматы, 2018. - 

275 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 275т.00т. 
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502 

С-31 

Сейітқазиев, Ә.С. 
   Қоршаған ортаны қорғау әдістері : Оқу құралы / Ә.С. 

Сейітқазиев, Э.Б. Мадалиева, Қ.Ә. Сейітқазиева; ҚР 

БҒМ М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университеті. - Тараз : Тараз университеті , 2018. - 253 

б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-9965-

890-33-8 : 251т.00т. 

Оқу кұралы жоғары оқу орындарында, ғьілыми-зерттеу 

инстиуттары мамандарға 6М091100-Геоэкология жэне 

табиғатты пайдалануды басқару, 6М060800-Экология 

мамандықтары бойынша «Қоршаған орта» және « 

Жүйелік экология негіздері» пәндерінен тәжірибелік 

жұмыстарды орындауға арналған. 
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622 

С-32 

Сексенбай, М.Ж. 
   Мұнай-газ құбырлары мен қоймаларын техникалық 

диагностикалау және бақылау : Оқу құралы / М.Ж. 

Сексенбай, М.Д. Аязбай; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік университеті. - Тараз : 

Тараз университеті , 2018. - 182 б. : сурет. - Библиогр.: 

б.179. - ISBN 978-9965-37-173-8 : 181т.00т. 

 

Оқу құралын дайындау барысында М.Х.Дулати 

атыңдағы Тараз мемлекеттік университетінің 5В070800-

«Мұнай-газ ісі» мамандығының студенттеріне оқылған 

дәрістік материалдар мен осы бағыттағы ізденіс 

жұмыстарының нәтижелері қолданылды. 
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821.512.122 

С-52 

Сманов, Бақтияр. 
   Арналы ағыстар : (Зерттеулер мен мақалалар. 2 

томдық). Т.2 / Сманов, Бақтияр; Жауапты ред. Серік 

Пірәлиев; ҚР БҒМ Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы, 

2017. - 402 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.371. - ISBN 978-601-298-596-2. - ISBN 978-601-298-

597-9 : 402т.00т. 
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785 

С-76 
Стамғазиев, Рамазан. 
   Домбырамен ән айту мектебі : Оқу құралы / 



Стамғазиев, Рамазан . - Алматы : Мерей , 2017. - 304 б. : 

сурет, нота. - Сыйға алынды. - ISBN 979-0-803856-01-0 : 

304т.00т. 

Кітап дәстүрлі ән үйренем деген талапкерлерге, мектеп 

оқушыларына, кәсіби әнші, жыршыларға, жоғары және 

орта музыкалық оқу орындарының студенттері мен 

оқытушыларына, музыка зерттеушілеріне сонымен 

қатар, жалпы өнер сүйер жұртшылыққа арналады. 
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636 

С-90 

   Сүтқоректі жануарлардың соматикалық 

клеткаларындағы цитогенетикалық тұрақсыздық 

деңгейін қоршаған ортаның экологиялық 

жағдайында генотоксикалық тұрғыдан сипаттама 

беруге пайдалану : Әдістемелік нұсқау / Р. Жапбасов 

[et al.]; ҚР БҒМ,Ғылым ком."Жалпы генетика және 

цитология ин-ты"РМК. - Алматы : Қазақ университеті , 

2017. - 74 б. - Сыйға алынды. - Пайдаланылған 

әдеб.:б.72-73. - ISBN 978-601-80692-7-7 : 74т.00т. 

Бұл әдістемелік нұсқау,авторлардың көптеген жылдар 

бойы Қазақстанның әртурлі табиғи климаттық және 

экологиялық аймақтарында өсірілетін ауыл 

шаруашылығы малдары мен далада тіршілік ететін 

сүтқоректі жануарлардың соматикалық 

клеткаларындағы хромосомалық аберрациялар мен 

геномдық мутациялардың әртүрлі экологиялық 

жағдайларға байланысты өзгеру деңгейін зерттеуден 

жинақталған статистикалық дәлелді ғылыми мәліметтер 

негізінде құрастырылды 

52

. 

28 

Т-28 

   Тәлімгер Пайғамбар (с.ғ.с.) тағылымы. Шейх 

Абдул-Фаттах Әбу Ғудда әл-Ханафи / 

Ауд.Е.Д.Оразов; Қазақстан мұсылмандар діни 

басқармасы. - Алматы, 2018. - 184 б. : сурет. - ("Ислам 

және отбасы" жылы аясында). - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-06-5368-9 : 184т.00т. 

 

Кітапта екі дүниенің сардары ардақты Пайғамбарымыз 

Мұхаммедтің (с.ғ.с.) мүбарак тұлғасы, ұстаздық 

қасиеттері, тәлімгерлік үлгі-өнегесі, тәрбие беруде 

қолданған әдіс-тәсілдері баяндалған. Аталмыш еңбектің 

ұстаз бен шәкіртке берер тәрбиелік маңызы зор. 
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. 

323/324 

Т-29 

   Тәуелсіз ел ұланымын ІІІ республикалық 

патриоттық байқауы жеңімпаздарының жинағы . - 

Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 315 б. - ISBN 978-



601-04-1751-9 : 315т.00т. 

Биылғы жылы Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы 

мемлекет деңгейінде аталып өтті 
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373 

Т-53 

Тоқсанбаева, Нұргүл Қорғаджанқызы. 
   Танымдық іс-әрекетке кіріспе : Оқу құралы / 

Тоқсанбаева, Нұргүл Қорғаджанқызы; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2018. 

- 162 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.156-159. 

- ISBN 978-601-04-3404-2 : 162т.00т. 

 

Кітапта оқыту процесіндегі бастауыш мектеп 

оқушыларының танымдық іс-әрекетін дамыту 

мәселелері қарастырылған 
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908 

Т-77 

   Туған жер-тұғырың : Фотоальбом / Құраст. Серікбек 

Арғынғазин. - Алматы : Керемет медиа, 2017. - 240 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-80718-0-5 : 240т.00т. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты еңбегі - ұлт тарихындағы жаңа 

бір ұлы белес, ерекше жаңалық болғаны белгілі. 

Мақалада орындалу керек міндеттердің «Туған жер» 

бағдарламасы ұсынылды. Елбасының бұл мақаласында 

ұлтын сүйген ұлдың журек лүпілі сезіледі. Оның 

тарихына, тіліне, діліне, мыңдаған жыл бойы 

қалыптасқан салт-дәстүріне деген махаббаты көрінеді. 
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376 

У-67 

Уразалиева, М.А. 
   Мүмкіндігі шектеулі балаларға музыкалық тәрбие 

берудің ерекшеліктері : Монография / М.А. Уразалиева; 

ҚР БҒМ,Қаз Мемл.қыздар пед.ун-ті . - Алматы : 

Балауса, 2017. - 230 б. : кесте. - Сыйға алынды. - 

Пайдаланылған әдеб.:б.224-227. - ISBN 978-601-224-

923-1 : 230т.00т. 

Монографияда мүмкіндігі шектеулі қоғам 

мүшелерінің,соның ішінде мектеп жасындағы ақыл-ойы 

кенжелеп қалған баланың қоршаған ортаға беймделуі 

мен музыка өнері арқылы тәлім-тәрбие беру 

ерекшеліктері,мүмкіндігі шектеулі баланың дамып 

жетілуіндегі әуен-саздың әсер ықпалы қарастырылады. 
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323/324 

Ұ-43 

   Ұлт тарихындағы ұлы белес. - Алматы : 

InterBesCompany, 2017. - 128 б. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80578-5-3 : 128т.00т. 

Бұл кітапта Қазақстан Республикасының Президенті 



Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылдың 31 каңтарындагы 

Қазақстан халқына арналған «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

Жолдауын және 2017 жылдың 12 сәуіріндегі 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын 

талқылауға байланысты баспасөз беттерінде 

жарияланған мақалалар топтастырылған. 

58

. 

821.512.122 

Ш-34 

Шәкенұлы, Жәди. 
   Бозмұнар : Роман, хикаяттар / Шәкенұлы, Жәди. - 

Алматы : Palitra-Press , 2018. - 312 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-06-5318-4 : 312т.00т. 
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821.512.122.09 

Ы-15 

Ыбырайым, Бекен. 
   Ұлттық рух және шығармашылық даралық (авторлық 

ауызша поэзия мәселелері) : Зерттеу / Ыбырайым, 

Бекен, Дәдебаев, Жанғара, Мәдібаева, Қанипаш; 

Ред.алқа.:Т.Балықбаев,С.қирабаев; ҚР БҒМ, Абай 

атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2018. - 350 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б.343-344. - ISBN 978-601-

298-691-4 : 350т.00т. 

 


