
Қазақстан қоры/Казахстаника 

Қыркүйек/сентябрь - 2020 

1. 
К 821.512.122 

А-32 

Айтұлы, Несіпбек. 
   Таңдамалы : Өлеңдер мен поэмалар / 

Айтұлы,Несіпбек. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. - 480 б. 

- ISBN 978-601-338-478-8 : 2700т.00т. 

2. 
К 37 

В-586 

   Влияние среды, культуры и духовности на 

воспитание молодежи.Просвещение и прогресс в 

развитии общество. По трудам Абая Кунанбаева : В 

помощь педагогам и родителям / Сост.Л.Мусалы. - М., 

2020. - 144 с. - (Антология гуманной педагогики). - 

Получено в дар. - Библиогр.: с.141. - ISBN 978-5-413-

01958-0 : 144т.00т. 

В тринадцатый по счету сборник Антологии гуманной 

педагогики вошли труды великого казахского поэта и 

просветителя Абая Кунанбаева (1845-1904) с 

комментариями доктора филологических наук А. Ж. 

Жаксылыкова Влияние А. Кунанбаева на культуру 

казахского народа колоссально: он дал мощный толчок 

развитию казахской литературы и стал ее первым 

классиком, способствуя сближению культур Казахстана 

и России. Мысли А. Кунанбаева о воспитании 

подрастающего поколения и ценные педагогические 

идеи, родившиеся в горниле борьбы за новое и 

прогрессивное, не утратили актуальности до сих пор. 

3. 
К 1 

Д-33 

Дербісәлі, Әбсаттар қажы. 

   Әбу Насыр әл-Фараби- ұлы даланың дар тұлғасы / 

Дербісәлі,Әбсаттар қажы; Жауапты ред. Әбдімәлік 

Нысанбаев; ҚР БҒМ ҒК Р.Б.Сүлейменов атындағы 

шығыстану институты. - Алматы : Қазақ университеті, 

2020. - 420 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-04-4326-6 : 420т.00т. 

Әбсаттар қажы Дербісәлі біраз жылдардан бері Ұлы 

даланың дара тұлғасы Әбу Насыр әл-Фараби және 

даламыздың өзге де ойпаздарының жазба мұрасын іздеп 

тауып, зерттеп, ғылыми айналымға енгізумен 

айналысып келеді. Ол Түркия, Испания және т.б. 

елдердің кітапхана қорында сақтаулы Әбу Насырдың 

араб, түрік, ағылшын, француз тілдеріндегі жүзден 

астам еңбегін саралап, бірқатар трактаттарын ой 

елегінен өткізіп талдады. Ортағасырлық араб тарихшы-

шежірешілері: Джамал ад-дин әл-Қифти, Ибн Әби 



Усайбиға, Иби Халликанның Әбу Насыр жайлы жазба 

деректерін араб тілінен қазақ тіліне аударды. 

4. 
К 94 

Ә-18 

Әбсадық, Алмасбек. 
   Хан Абылай: Тарихи тұлға һәм фольклорлық қаһарман 

/ Әбсадық,Алмасбек. - Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. 

- 192 б. - Библиогр.: б.179-189. - ISBN 978-601-7461-72-0 

: 407т.25т. 

Даңқты, тұлға, көрнекті мемлекет қайраткері, аты 

аңызға айналған Абылай ханның қазақ халқының 

теуелсіздігі жолында атқарған қызметтері тарихи 

деректер мен мол фольклорлық мұра арқылы сақталып 

жетті. Тарихи деректерде Абылайдың хан-султан 

ретіндегі атқарған билік ісіндегі қызметтері баяндалса, 

фольклорлық шығармаларда ол қазақ жерін жаудан 

қорғау, оның азаттығын сақтау жолында ерекше ерлік 

көрсеткен батыр, елдің бірлігін қарастырған дана 

билеуші ретінде ардақталады. 

5. 
159 

Ж-35 

Жаубай, Ержан. 
   Қазақтың жазылмаған психологиясы: Салт-

дәстүрдің,ұлттық ойындардың психологиялық астарына 

талдау / Жаубай,Ержан, Молдабайқызы,Нұргүл. - Нұр-

Сұлтан : Muqaba, 2020. - 272 б. : сурет. - Сыйға алынды. 

- Библиогр.: б.259-267. - ISBN 978-601-80811-6-3 : 

272т.00т. 

Қолдарыңыздағы психологиялық-талдау бұған дейін 

көп қаламгер бара қоймаған тың тақырыпқа арналған 

еңбек. Бұл еңбекте халқымыздың сан ғасырлық 

дүниетанымының қорытындысы, өзегі болған салт-

дәстүрі мен ұлттық ойындары, ырым-тыйымдарының 

психологиялық астарына ғылыми тұрғыда талдау 

жасалды. 

6. 
К 821.512.122 

Ж-893 

Жүнистеги, Камил. 
   Великий сын степи Едиге / Жүнистеги,Камил; 

Перевод с казах.Данияра Рашиди. - Алматы, 2020. - 280 

с. - ISBN 978-601-217-687-2 : 591т.56т. 

7. 
К 51 

К-593 

Козыбаев, Ильяс Манашевич. 
   Умирзак Султангазин : Биографический очерк / 

Козыбаев,Ильяс Манашевич. - Алматы : Раритет, 2020. - 

288 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-9965-770-96-8 : 

288т.00т. 

Книга представляет собой краткий очерк 

жизнеописания ученого-математика с мировым именем, 



крупного организатора отечественной науки 

общественного деятеля Умирзака Махмутовича 

Султангазина (1936-2005 гг.) 

8. 
К 323 

Қ-18 

   Қазақстан: бірлік және келісім мекені = Казахстан: 

страна мира и согласия . - Алматы : Алтын кітап, 2020. - 

320 б. : фотокітап. - Жинақ Қазақстан халқы 

ассамблеясының 25 жылдығына арналған; Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7988-

18-0 : 8970т.00т. 

«Қазақстан: бірлік және келісім мекені» жинағы 2020 

жылы аталып өтілетін Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 25 жылдығына арналған. Онда 

халықтың көпэтносты құрамының қалыптасу тарихы 

мен қазіргі жай-күйі, қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделінің 

құқытық, институционалдық негіздері ашып 

көрсетілген. 

9. 
К 94 

Қ-18 

   Қазақстандағы сайлау тарихы = История 

выборности в Казахстане / Аяған,Бүркітбай 

Ғельманұлы, Ауанасова,Адима Мусировна, 

Нурпеисов,Еркеш Калиевич және т.б.; Жауапты ред. 

Б.Ғ.Аяған; ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты. - 

Нұр-Сұлтан, 2020. - 320 б. : сурет. - Мәтін қазақ.орыс 

тілдерінде. - Библиогр.: б.257-272. - ISBN 978-601-7800-

65-9 : 1712т.79т. 

Кітапта жеке ұлттық мемлекет - Қазақ хандығының 

құрылуынан бастап, Ресей империясы мен кеңестік 

кезең аясында сайлау жүйесінің іске асырылуы, оның 

тарихы мен дәстүрлерін зерттеу нәтижесі ұсынылған. 

Зерттеу жұмысының басым бөлігі тәуелсіз Қазақстан 

кезеңіндегі сайлау жүйесінің қалыптасуына арналған. 

10. 
К 327 

Л-283 

Лаумулин, Мурат Турарович. 
   Центральная Азия в эпоху трансформации / 

Лаумулин,Мурат Турарович; Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан. - Нур-Султан, 2020. - 464 с. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с.441-448. - ISBN 978-601-

7972-35-6 : 464т.00т. 

 

Со второй половины 2010-х годов практически во всех 

государствах Центральной Азии происходят серьезные 

внутриполитические изменения, связанные со сменой 



глав государств — в Узбекистане, Кыргызстане и 

Казахстане, переориентировкой курса — в 

Таджикистане и Туркменистане. Описываемый в книге 

период носит крайне сложный и противоречивый 

характер. Центральная Азия движется в том 

направлении, которое подразумевает, что в регионе 

происходит крупный геополитический сдвиг, 

результатом которого станет ослабление связей с евро-

атлантическим сообществом и усиление влияния и 

значения Китая. Есть большая вероятность, что в 

обозримом будущем главными партнерами стран 

Центральной Азии в сферах политики, экономики и 

безопасности станут Пекин и Москва. Будущее стран 

Центральной Азии зависит от пяти связанных между 

собой факторов: смены руководства (которое уже 

началось), или перехода к новому поколению лидеров; 

экономической ситуации; эффективности управления; 

угрозы экстремизма. 

11. 
К 821.512.122 

Н-36 

Негимов, Серік. 

   Шығармалары : Бес томдық. Т.3 : Қазақтың сал-

серілері / Негимов,Серік. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. 

- 400 б. - ISBN 978-601-338-132-9. - ISBN 978-601-338-

477-1 : 1875т.00т. 

12. 
К 32 

Н-191 

   Нурсултан Назарбаев-2019. Большая политика = 

Nursultat Nazarbaev. Grand Politics in 2019. - Алматы : 

Алтын Принт, 2020. - 256 с. : Фотоальбом. - Книга на 

русс. англ.языках. - ISBN 978-601-7148-17-1 : 

15060т.00т. 

Данное издание представляет собой сборник 

фотоматериалов, которые отражают отключение 

события международной жизни с участием Первого 

Президента Республики Казахстан, состоявшиеся с 2019 

году 

13. 
К 342 

П-67 

   Президент: 2018-2019 жылдардың басты 

оқиғаларының фотобаяны = Президент:фотолента 

основных событий 2018-2019 годов. - Алматы : Алтын 

Принт, 2020. - 444 б. : фотокітап. - ISBN 978-601-7148-

18-8 : 26048т.00т. 

Бұл кітапта Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 2018 жылғы 1 

қаңтардан 2019 жылғы 19 наурызға дейінгі кезеңде ел 

ішінде және халықаралық аренада өткен маңызды іс-



шаралардың фотоматериалдары жинақталған. 

14. 
К 572 

С-52 

Смағұлов, Оразақ. 
   Қазақ халқы және ата тегі: Кешенді физикалық 

антропология анықтамаларына негізделген. (ж.с. XX ғ.-

ж.с.д. XX ғ. дейін) / Смағұлов,Оразақ, 

Самғұлова,Айнагүл; Жауапты ред. Е.Б.Сыдықов; ҚР 

БҒМ Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті. - Алматы : Arna-b, 2020. - 472 б. : сурет. - 

Библиогр.: б. 448-454. - ISBN 978-601-7846-36-7 : 

3140т.62т. 

 

Бұл еңбекте алғаш рет қазақ халқының Отан тарихы 

көпсалалы кешенді морфологиялық және популяция-

генетикалық ерекшеліктеріне негізделіп, яғни 

соматологиялық (антропоскопия, антропометрия, дене 

пропорциялары, май бүрмелері) одонтологиялық 

(тұрақты тіс құрылымы), серологиялык (қан жүйелері, 

дәм сезімдері ) дерматоглификалық (алақан мен саусақ 

бедерлері), краниологиялық (бас сүйек құрылымы), 

остеологиялық (қаңқа сүйектерінің анықтамалары) және 

палеоантропологиялық зерттеу нәтижелері бойынша 

толығымен қамтылып жазылды. 

15. 
К 94 

С-896 

Султанов, Турсун Икрамович. 

   Казахи.Судьба народа и судьба страны в Средние века 

/ Султанов,Турсун Икрамович; Ин-т востоковедения им. 

Р.Б.Сулейменова МОН РК. - Алматы : Дайк-Пресс, 

2020. - 344 с. - (Казахстанские востоковедные 

исследования). - Получено в дар. - Библиогр.: с.323-340. 

- ISBN 978-601-290-113-9 : 344т.00т. 

В XVI столетии обозначилась новая конфигурация на 

политической карте Центральной Евразии, ставшая 

результатом борьбы за преобладание между пост-

монгольскими улусами и их династиями. В центре 

новой политической карты оказалось Казахское ханство, 

непосредственно контактировавшее с новыми 

государствами на обозначенной территории. Поэтому 

автор уделяет основное внимание предыстории и 

обстоятельствам рождения, времени образования и 

истории Казахского ханства. История собственно 

казахской национальной государственности 

рассматривается в тесной связи с историей тогдашних 

соседей - государств кочевых узбеков в Мавераннахре 

(Бухарское ханство) и в Хорезме (Хивинское ханство), а 



также государства моголов в Восточном Туркестане 

(Яркендское ханство). ойратов-калмаков в Джунгарии 

(Джунгарское ханство) и Московского царства 

(Российская империя). 

16. 
К 78 

Т-65 

Төлеутай, Ерлан. 
   Үкілі Ыбырай / Төлеутай,Ерлан. - Алматы : Қазақ 

кітабы, 2020. - 272 б. : нота. - ISBN 978-601-7608-13-2 : 

1205т.35т. 

 

Өнертанушы, киногер, әнші Ерлан Төлеутайдың бұл 

кітабында ұлы композитор Үкілі Ыбырайдың өнегелі 

өмірі мен тағылымды өнер жолы жайында егжей-

тежейлі баяндалады. Шығармада ұлы әншінің өмір 

жолы тұтас камтыла зерттелген, сондай-ақ 

композитордың барлық әндерінің шығу тарихы нақты 

айгақтарға сүйене отырып, ғылыми негізде сарапталған. 

Зерттеуші бұл еңбегінде Үкілі Ыбырай туралы хатқа 

түскен барлық деректерді мұқият саралап, өнертану 

ғылымы тұрғысынан тың пайымдар, соны тұжырымдар 

жасаған және әншінің бізге жеткен мұрасының 

барлығын осы еңбегіне жинастыра топтастырып, нота 

жазбалары бойынша жүйелеген. 

17. 
К 94 

Т-663 

Трепавлов, Вадим Винцерович. 

   История Ногайской Орды / Трепавлов,Вадим 

Винцерович; Отв.ред.И.А.Тихонюк; Ин-т российской 

истории РАН. - 3-е изд.,испр. и доп. - М. : Квадрига, 

2020. - 1040 с. - (Исторические исследования:классика). 

- Получено в дар. - Библиогр.: с.890-972. - ISBN 978-5-

91791-352-0 : 1040т.00т. 

Книга посвящена истории крупного средневекового 

государства, располагавшегося на территории 

современных России и Казахстана, - Ногайской Орды, 

которая возникла в ходе распада Золотой Орды в XV в. 

и прекратила существование в первой трети XVII в. 

Подробное исследование политической истории 

ногайской державы сопровождается очерками по 

отдельным проблемам: территория, население, 

экономика, культура и т.д. 

18. 
К 327 

Т-85 

Тұқымов, Еркін Валитханұлы. 
   Американы тану:Қазақстаннан көзқарас.Ұлы 

державаның даму тарихы: Pro $ Contra / Тұқымов,Еркін 

Валитханұлы; ҚР Президенті жанындағы Қазақстан 



стратегиялық зерттеулер институты. - Нұр-Сұлтан, 

2020. - 380 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.255-372. - ISBN 978-601-7972-34-9 : 380т.00т. 

Құрама Штаттардың даму тарихына арналған бүкіл 

әлем ғалымдарының көптеген тамаша еңбектері бар. 

Сонымен катар, Қазақстанда американистика мектебі 

әлі де бастапқы қальштасу кезеңінде тұр. Автор - 

халықаралық катынастар жөніндегі маман, дипломат 

АҚШ-та мемлекеттік басқару магистрі дәрежесін алған 

және осы елде екі жыл тұрып келген, «Болашақ» 

бағдарламасының стипендиаты, АҚШ-тың жүздеген 

жылдар ішінде XXI ғасырға қарай Британ империясы 

колониясынан әлемнің ең қуатты мемлекетіне қалай 

айналғаны турасындағы өзінің қазақстандық көзқарасын 

ұсынады. 

19. 
К 323 

Х-944 

   Хроника. Особенности. Результаты : Ulttyq kenes / 

Под ред. З.К.Шаукеновой; Казахский институт 

стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан. - Нур-Султан, 2020. - 212 с. : ил. 

- Получено в дар. - ISBN 978-601-7972-29-5 : 212т.00т. 

Данное издание посвящено деятельности 

Национального совета общественного доверия, 

созданного по инициативе Президента Республики 

Казахстан К.К. Токаева. В работе представлен мировой 

опыт становления и институционализации диалога 

государства и общества, ретроспективный анализ 

деятельности различных консультационно-

совещательных органов в Казахстане, хронологический 

порядок создания Национального совета общественного 

доверия при Президенте РК. Рассмотрены состав, 

повестка заседаний, инициативы, пакет предлагаемых 

реформ в рамках работы Национального совета 

общественного доверия при Президенте РК. 

20. 
К 94 

Ц-655 

   Цинская империя и казахская ханства (вторая 

половина XVIII- первая треть XIX вв.) / Редкол.: 

А.К.Избаиров (отв.ред.) и др.; МОН РК , Комитет науки 

ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Нур-Султан, 2020. - 344 с. : ил. - Получено 

в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7342-

36-4 : 344т.00т. 

В настоящий сборник включены документы и 

материалы в переводе с китайского, тюркских и на 

русском языках по истории дипломатических и 



политических отношений казахских владетелей с 

Цинским Китаем со второй половины XVIII по 30-е 

годы XIX в., отражающие события, связанные с 

установлением первых непосредственных контактов 

степных правителей с Цинами вплоть до 

окончательного вхождения Казахстана в состав 

Российской империи. 

21. 

К 

821.512.122.09 

Ы-88 

Ысқақұлы, Дандай. 
   Мағжан-поэзия падишасы / Ысқақұлы,Дандай. - 

Алматы : Дәуір, 2020. - 256 б. - Библиогр.: б.239-255. - 

ISBN 978-601-217-689-6 : 561т.41т. 

 


