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1. 
012 

Q-43 

Qasenov Qainolla Zeinollauly: Biobibliografiialig 

korsetkish/ Aydarmshylar Vdovyhina T.V., Rostina D.M.; 

Bas redaktor Satybaldin;QR BGM "GYLYM ORDASY" 

RMK ORTALYQ GYLYMI KITAPHANASY; . - Almaty 

: Gylym ordasy , 2019. - 84 b. : syret. - (Biobibliography of 

scientists of Kazakhstan). - Syiga alyndy. - ISBN 978-601-

7815-48-6 : 84т.00т. 

The proposed index from the «Biobibliography of scientists 

of Kazakhstan» series is dedicated to the scientist-

economist, well-known oil industry worker, top manager of 

the leading industrial oil and gas organizations of 

Kazakhstan, well-known public figure and philanthropist 

Kainulla Zeinulyevich Kassenov. 

2. 
619 

А-31 

Айдарханұлы, Қайрат. 
"Қазақ емшілігі"-Аң-құс, жәндіктердің емдік қасиеті / 

Айдарханұлы, Қайрат . - Алматы : Palitra Press , 2019. - 

280 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.262-266. - 

ISBN 280т.00т. : 280-00. 

 

Кітапқа дәрігердің қазақ емшілігіндегі зерттеу 

еңбектері, Аң-құс, жәндіктердің емдік қасиеттері 

хақындағы анықтамалық рецептері мен оның қолдану 

әдіс-тәсілдері енгізілген. 

3. 
619 

А-31 

Айдарханұлы, Қайрат. 
"Қазақ емшілігі"-Төрт түлік мал өнімдері / 

Айдарханұлы, Қайрат . - Алматы : Palitra Press , 2019. - 

444 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.427-432. - 

ISBN 978-601-06-5614-7 : 442т.00т. 

Кітапқа дәрігердің қазақ емшілігіндегі зерттеу 

еңбектері, төрт түлік малға қатысты емдік дәрілер 

хақындағы анықтамалық рецептері және халық 

емшілерінің кейбір іс-тәжірибелері енгізілген. 

4. 
615(031) 

А-31 

Айдарханұлы, Қайрат. 
    Қазақ емшілігі энциклопедиясы / Айдарханұлы, 

Қайрат . - Алматы : Palitra Press , 2019. - 464 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б.457-461. - ISBN 978-601-

06-5659-8 : 461т.00т. 

 

Қайрат Айдарханұлының «Қазақ емшілігі 

энциклопедиясы» - қазақтың халықтық емдеу әдіс-

амалдарының әліппелік жиынтығы. Аталған еңбекке 

ұлтымыздың ата-бабадан жалғасқан құнды емшілік 



мұралары мен шығыс медицинасының көптеген емдік 

тәсілдері топтастырылған. 

5. 
821.512.122 

А-46 

Алтай, Асқар. 
    Туажат : Роман және хикаят / Алтай, Асқар. - 

Алматы : Arda, 2018. - 208 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7355-56-2 : 208т.00т. 

6. 
821.512.122 

А-75 

    Арараттан ескен леп (Армян ақындарының 

антологиясы) / Аударған Ертай Ашықбаев; Құраст. 

Арутюн Микаелян. - Ақтөбе, 2018. - 112 б. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7803-22-3 : 111т.00т. 

7. 
821.512.122 

Б-20 

Баймұхаметов, Айгиз. 
     Тастамашы, ана! : Хикаяттар / Баймұхаметов, Айгиз; 

Башқұрт тілінен ауд. Саят Қамшыгер. - Алматы : Кітап 

баспасы, 2019. - 320 б. - ISBN 978-601-7888-43-5 : 

3510т.00т. 

8. 
821.512.122 

Ж-69 

Жолдыгажы, Долда. 
     Жүрегімде кісінеп жыр құлындар / Жолдыгажы, 

Долда. - Алматы : Дәуір, 2018. - 224 б. - Сыйға алынды. 

- ISBN 978-601-217-644-5 : 224т.00т. 

9. 
821.512.1.09 

К-29 

Келімбетов, Немат. 
    Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері : 

Хрестоматия / Келімбетов, Немат; Құраст. 

Қ.Келімбетов. - Алматы : Раритет , 2019. - 904 б. - ISBN 

978-601-250-308-1 : 5781т.60т. 

10. 
316 

Қ-18 

    Қазақстанды Үшінші жаңғыртудың әлеуметтік-

мәдени аспектілері / Ж.К. Әлімбетов, Р.К. Қадыржанов, 

Ысқақов,А.С. және басқалар ; Жалпы ред.басқ. 

Е.Ж.Бабақұмаров. - Астана, 2018. - 216 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-337-087-3 : 216т.00т. 

 

Осы ұжымдық монографияда Қазақстанды одан әрі 

дамытудың векторын айқындайтын негізгі 

стратегиялық бастамалардың бірі ретінде Үшінші 

жаңғыртудың әлеуметтік-мәдени аспектілеріне 

арналған сарапта-малық қорытындылар мен 

зерттеулердің нәтижелері берілген. 

11. 
378 

Қ-22 

    Қазіргі заманғы Қазақстанды жаңғырту 

мәнмәтінінде өзгерістерді басқарудың қолданбалы 
аспектілері : Әдістемелік құрал-практикум / Құраст.: 

А.А.Ерекешев, А.Е. Ысқақов; Жалпы ред. басқ. 

Т.Б.Құлмұхамедов. - Астана, 2018. - 128 б. : сурет. - 



Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-337-086-6 : 

128т.00т. 

Осы әдістемелік құрал-практикумде кәсіби 

құзыреттерді дамытудың, коммуникативтік саясатты 

жетілдірудің, өзгерістерді басқарудың озық тәсілдері, 

тәжірибелері мен құралдары жинақталған. 

12. 
811.512.122'373.21 

Қ-56 

Қожанұлы, Манасбай. 
Атырау өңірінің жер-су атаулары / Қожанұлы, 

Манасбай. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 174 б. : кесте. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-332-276-6 : 174т.00т. 

Жер-су атаулары — ұлттық, мәдени-тарихи мұраның 

ажырамас бөлігі. «АТЫРАУ ӨҢІРІНІҢ ЖЕР-СУ 

АТАУЛАРЫ» атты сөздігі облыстың әкімшілік-

аумақтық бірліктерінде көрсетілген атаулардың 

тарихына, болмысы мен дүниетанымына, әдет-ғұрпы 

мен салт-санасына, қат-қабат жұмбақ сырларына 

арналады. 

13. 
297 

Т-27 

Мұхаммед ибн Жәрир Тәбәри. 
     Тәбәри тарихы / Мұхаммед ибн Жәрир Тәбәри; 

Парсы тілінен аударған Айнаш Қасым; "Тәрәби 

таризынан" әңгімелерді ықшамдап дайындаған Озра 

Жоуздани. - 2-басылым. - Алматы : Асыл кітап, 2019. - 

144 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7962-41-

8 : 144т.00т. 

 

Бұл кітап Мұхаммед ибн Жәрир Тәбәридің тарихи 

оқиғаларға негізделіп, аңыз-әпсаналармен ұштасқан, 

парсы тіліндегі проза жанрында жазылған екінші 

көркем шығарма саналатын «Тәбәри тарихы» еңбегі 

бойынша ықшамдалып дайындалды. 

14. 
51 

Н-28 

Наханов, Балхаш. 
     Ғасырлар бойы шешілмей келген кейбір 

математикалық проблемалардың шешулері / Наханов, 

Балхаш; Ред.басқ. А.Қ.Ахметов. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 

76 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.73. - ISBN 

978-601-7875-20-6 : 76т.00т. 

 

Бұл еңбек математикаға қызығушылық танытқан 

қауымға ұсынылады. Автор ғасырлар бойы әлі шешімін 

таппаған алты ғылыми проблемалардың қалай 

орындалғаны туралы сыр шертеді. Кітап мұғалімдерге, 

студенттерге, орта мектептің оқушыларына арналып, 

жеңіл тілмен жазылған. Еңбек оқушылардың 

логикалық ойлауын қалыптастыруға сөзсіз септігін 



тигізеді. 

15. 
821.512.122 

Н-86 

Нурпеис, Абди-Жамил. 
     Сочинения . Т.6. Книга вторая : И был день... и была 

ночь.... И была ночь... / Нурпеис, Абди-Жамил. - 

Алматы : Қазығұрт , 2019. - 304 с. : ил. - ISBN 978-

9965-22-564-2(общий). - ISBN 978-9965-22-570-3 : 

1320т.00т. 

16. 
821.512.122 

Н-86 

Нурпеис, Абди-Жамил. 
    Сочинения . Т.7 : Возвышая наши святыни. 

Ощущение близости / Нурпеис, Абди-Жамил. - Алматы 

: Қазығұрт , 2019. - 336 с. : ил. - ISBN 978-9965-22-564-

2(общий). - ISBN 978-9965-22-571-0 : 1320т.00т. 

17. 
821.512.122 

Н-86 

Нурпеис,Абди-Жамил. 
     Сочинения . Т.5. Книга первая : Ибыл день...ибыла 

ночь.... И быль день... / Нурпеис,Абди-Жамил. - 

Алматы : Қазығұрт , 2019. - 384 с. : ил. - ISBN 978-

9965-22-564-2. - ISBN 978-9965-22-569-7 : 1320т.00т. 

18. 
94 

Н-86 

Нұржеке-ұлы, Бексұлтан. 
     Қазақ тарихынан / Нұржеке-ұлы, Бексұлтан. - 

Алматы : Жалын, 2019. - 672 б. - ISBN 978-601-7835-

19-4 : 2772т.00т. 

 

Бұл жинаққа жазушының әр жылдарда қазақ халқының 

әрқыйлы тарихына қатысты жазған мақалалары мен 

зерттеулері жинақталды. Ол шығармаларда қазақ 

халқының рулық, тайпалық кезендері кезеңінен тартып, 

бүгінгі тәуелсіздік алған күндерімізді де қамтиды. 

19. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрпейс, Әбді-Жәмил. 
     Шығармалары. Т.1. Алтыншы басылым : Күткен күн 

(Курляндия) / Нұрпейс, Әбді-Жәмил. - Алматы : 

Қазығұрт , 2019. - 500 б. : сурет. - ISBN 978-9965-22-

564-2(жалпы). - ISBN 978-9965-22-565-9 : 1320т.00т. 

20. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрпейс, Әбді-Жәмил. 
    Шығармалары. Т.2. Бірінші кітап : Қан мен тер. 

Ымырт / Нұрпейс, Әбді-Жәмил. - Алматы : Қазығұрт , 

2019. - 392 б. : сурет. - ISBN 978-9965-22-564-2(жалпы). 

- ISBN 978-9965-22-566-6 : 1320т.00т. 

21. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрпейс, Әбді-Жәмил. 
     Шығармалары. Т.3. Екінші кітап : Қан мен тер. 

Сергелдең / Нұрпейс, Әбді-Жәмил. - Алматы : 

Қазығұрт , 2019. - 392 б. : сурет. - ISBN 978-9965-22-



564-2(жалпы). - ISBN 978-9965-22-567-3 : 1320т.00т. 

22. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрпейс,Әбді-Жәмил. 
     Шығармалары. Т.4. Үшінші кітап : Қан мен тер. 

Күйреу / Нұрпейс,Әбді-Жәмил. - Алматы : Қазығұрт , 

2019. - 384 б. : сурет. - ISBN 978-9965-22-564-2(жалпы). 

- ISBN 978-9965-22-568-0 : 1320т.00т. 

23. 
821.161.1 

О-74 

    Орысша-ағылшынша-қазақша геологиялық 

терминдер сөздігі = Русско-англо-казахский словарь 

геологических терминов / Жалпы 

ред.басқ.Ә.Б.Байбатша; РҚ БҒМ Қ.И.Сатбаев атындағы 

Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу ун-ті. - Алматы : 

Қазақ тілі, 2019. - 432 б. - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.430. - ISBN 978-

601-80756-1-2 : 432т.00т. 

 

Сөздікте геологияның барлық салаларын қамтитын 

терминдер үш (казақ-ша, ағылшынша, орысша) тілде 

берілген. Бурын шыққан термннологиялық 

сөздіктерден айырмашылығы, мұнда мағынасы өзгеріп, 

қазір қолданыстан шыққан терминдер саны 

қысқартылып, білім мен ғылымның дамуына 

байланысты пайда болған жаңа терминдер қамтылған. 

24. 
78 

С-14 

    Сағым дүние Батырхан Шөкенов орындаған 

Қазақстан авторларының әндері. . - Ноталық 

басылым. - Алматы, 2018. - 101 б. : нота. - Сыйға 

алынды. - 101т.00т. 

Бұл ноталық басылымға Батырхан Шөкеновтің әншілік 

мансабының әр түрлі жылдарында орындалған, кеңінен 

таралған он төрт туынды кірді 

25. 
94 

С-22 

Саркенова, Клара. 
     Батыс Қазақстанның ежелгі тарихы: халқы, 

орналасуы туралы зерттеулер / Саркенова, Клара . - 

Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2019. - 336 б. : кесте. 

- ISBN 978-601-7967-09-3 : 1584т.00т. 

 

Бұл еңбекте автор Кіші жүз құрамындағы Байүлы 

бірлестігінің этностық тарихы мен рутайпалық 

қоныстануы жөнінде бұрын-соңды жазылған 

ғалымдардың еңбектеріне өз тұрғысынан талдау жасай 

отырып, сонымен бірге тың деректерге сүйенген жеке 

тұжырымдарын да ортаға салады. 

26. 821.512.122-93 Ұқыпты бала : Балаларға арналған өлеңдер / 



Ә-48 Әкірамұлы,Серік. - Алматы, 2019. - 76 б. : сурет. - ISBN 

978-601-06-5870-7 : 1053т.00т. 

27. 
94 

Ұ-46 

    Ұлы даланың ұлы есімдері оқу-ағарту 

энциклопедиялық саябағын құру 

тұжырымдамасының жобасы және ғалымдар 

қауымдастығы мақұлдаған әрі жалпы ұлттық 

мүдделерге сай келетін, ғылыми тұрғыдан 

қалыптастырылған "ұлы даланың ұлы есімдері" 

тізімі : Жоба / ҚР БҒМ ҒМ Ш.Ш.Уәлиханов атындағы 

тарих және этнология ин-ты. - Алматы, 2019. - 76 б. : 

кесте. - Сыйға алынды. - 76т.00т. 

 

Осы «Ұлы даланың ұлы есімдері» оқу-ағарту 

энциклопедиялық саябағын құру тұжырымдамасы 

(бұдан әрі - Тұжырымдама) «Ұлы даланың ұлы 

есімдері» оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 

құрудың мақсатын, міндеттерін, қағидаттарын 

белгілейді. 

28. 
1 

Н-65 

Фридрих, Ницше. 
Өлім өтіндегі ой орамдары ("Заратустра" кезеңдерінен) 

/ Фридрих, Ницше ; Аударған: Б.М.Сатершинов. - 

Алматы, 2019. - 88 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7980-23-8 : 87т.00т. 

Фридрих Вильгельм Ницше - 1844-1900 жылдар 

аралығында Алманияда өмір сүрген немістің (алайда 

оның пруссиялық азаматтықтан бас тартқаны белгілі) 

ұлы ойшыл-философы, ақын әрі сазгер, шашасына шаң 

жұктырмаған теңдессіз стилист әрі эссеист. Батыс 

философиясының тарихындағы шоқтығы биік көрнекті 

тұлғаларының бірі. 

 


