
Қазақ тілі қоры/Казахский фонд 

Қаңтар/январь - 2020 

1. 
94 

А-33 

   "Академик Ақай Нүсіпбеков және Қазақстанның 

ұлттық тарихының жаңғыруы" = "Академик Акай 

Нусупбеков и возрождение национальной истории 

Казахстана" : VI-шы Нүсіпбеков оқулары" 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

материалдарының жинағы / Ред.алқа: З.Е.Қабылдинов, 

С.М.Борбасов, Қ.С. Алдажұманов; ҚР БҒМ ҒК 

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 

институты. - Алматы, 2019. - 304 б. : кесте. - Сыйға 

алынды. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7342-25-8 : 304т.00т. 

Бүл жинақта «Академик Ақай Нүсіпбеков жөне 

Қазақстанның ұлттық тарихының жаңғыруы» атты «VІ-

шы Нүсіпбеков оқулары» Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми Отан 

тарихының өзекті мәселелері мен Ақай Нүсіпбековке 

арналған ғылыми мақалалар топтастырылған. 

2. 
94 

Қ-18 

   "Қазақстан және шетелдегі қазақтар" атты кітап 

көрмесінің каталогы / Құраст. Б.Т.Терликбаева; 

Ред.алқа.: Қ.Е.Қаймақбаева, М.М. Сағатбекова, 

Г.Қ.Елеубаева; ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК 

орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы, 2019. - 44 б. - 

44т.00т. 

Шетел қазақтарының тарихы, ғылымдағы,саясаттағы 

мәдениет саласындағы қыхметтерін және елімізге 

оралған бауырларымыздың бүгінгі тіршілігін 

баяндайтын әдебиеттерден тұратын "Қазақстан және 

шетелдегі қазақтар" атты кітап көрмесінің каталогын 

өздеріңізге ұсынып отырмыз 

3. 
821.512.122.092 

М-66 

   "Молда Мұсаның әдеби мұрасы және сирек 

қордағы ұлттық құндылықтар" атты Мұсабек 

Байзақұлының туылғанына 170 жыл және Орталық 

ғылыми кітапхана Сирек кітаптар,қолжазбалар 

және ұлттық әдебиет бөлімінің құрылғанына 60 

жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары : 

Материалдары (Алматы қ., 28 қазан 2019 ж.) / 

Құраст.З.С.Оразбекова,филол.ғ.к., жалпы ред. 

Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК 

Орталық ғылыми кітапхана. - Алматы, 2019. - 296 б. - 



Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7815-67-7 : 

3544т.00т. 

Конференцияның материалдар жинағына Мұсабек 

Байзақұлының туылғанына 170 жыл және Орталық 

ғылыми кітапхана Сирек кітаптар, қолжазбалар және 

ұлттық әдебиет бөлімінің құрылғанына 60 жыл 

толуына, кітапхана ісіне, сонымен қатар Қазақстан 

тарихының өзекті мәселелеріне арналған халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары 

енгізілді. 

4. 
004 

Б-20 

Баймахан,А.Р. 
    Инженерлік құрылыстарды компьютерлік моделдеп 

зерттеудің шекті элементтер әдісі : Оқу құралы / А.Р. 

Баймахан; Ред.басқ.Қамчибек Чоңмұрынұлы 

Қожағұлов; ҚР БҒМ Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік ун-ті. - Алматы, 2019. - 168 б. : 

сурет. - Библиогр.б.167. - ISBN 978-601-262-327-7 : 

168т.00т. 

Оқу құралы студенттер, магистранттар, РҺО 

докторанттары мен ізденушілер мен оқытушыларға 

компьютерлік математикалық модел-деудің қазіргі 

заманғы сандық әдістерін қолданудан мемлекеттік 

тілде жазылған оқу құралдары жетіспейтіндігі 

ескеріліп жазылды. Әрі тым аз, әрі халыкаралық тілдегі 

оқулықтардан айырмашылығы - симплекс элементтер 

үшін Гаусс - Лежандраның полиномдық функңиялары, 

үшбүрышты элементтердің X - координаталары, 

сирендиптік элементтер, Радоның және Хаммердің ішкі 

интегралдау нүктелерін пайдалану әдістері көрсетілді. 

Гук заңымензерттелген мәселелерден мысалдар 

келтірілді. 

5. 
373 

Ә-20 

Әбілқасымова,Алма Есимбековна. 
   Жалпы білім беретін мектепте математикалық 

есептерді шығаруды оқытудың әдістемелік негіздері : 

Оқу құралы / Әбілқасымова,Алма Есимбековна, 

Тұяқов, Есенкельды Алыбаевич; ҚР БҒМ. - Алматы, 

2019. - 340 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.334-337. - ISBN 978-601-07-1073-3 : 340т.00т. 

Оқу құралы математиканы оқыту әдістемесіндегі есеп 

ұғымының дидактикалық аспектілеріне, математиканы 

оқытуда есептерді пайдалануға, математикалық 

есептерді шешу кезінде қолданылатын әдістерге және 

т.б. арналған. Оқу құралында заманауи талаптарға 



сөйкес математиканы оқытудағы есептердің орны, 

құрылымы, классификациясы, функциялары мен 

маңыздылығы анықталған, және оларды жетілдіру 

жолдары баяндалған. 

6. 
012 

К-28 

   Әбіш Кекілбаев (1939-2015) = Абиш Кекилбаев 

(1939-2015) : Библиографиялық көрсеткіш / Құраст. 

Б.С.Балғынбаева, М.Оқап; ҚР Ұлттық кітапханасы. - 

Алматы, 2019. - 338 б. - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде. - 338т.00т. 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы 

Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам 

қайраткері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Хатшысы, Парламент Мәжілісінің төрағасы болған 

Ә.Кекілбаевтың 80 жасқа толуына орай өмірі мен 

қызметіне арналған библиографиялық көрсеткішті 

ұсынады 

7. 
001 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

академиясы.Ғылым хроникасы / Құраст. 

Н.В.Ниретина, О.П.Бравач; ауд. О.С.Жұбаева, 

филол.ғ.д.; ред. Г.Қ.Егеубаева; жауапты ред. 

Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ "Ғылым ордасы" РМК 

Орталық ғылыми кітапхана . - 3-толық. басылымның 

аудармасы. - Алматы, 2019. - 296 б. - ISBN 978-601-

7815-64-6 : 5785т00т. 

 

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылыми академиясы. 

Ғылым хроникасы" деп аталатын анықтамалық 

көрсеткіш-бүгінгі таңдағы ең толық басылым. Мұнда 

1918 жылдан 2017 жылға дейінгі 100 жылдай уақытты 

қамтыған кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы ең 

маңызды ғылыми-ұйымдастырушылық бағытта 

атқарылған жұмыстар хронологиялық тәртіппен 

берілген 

8. 
343 

Қ-23 

Қайранбаев,Қуат. 
   Ар мен заң алдында / Қайранбаев,Қуат. - Алматы : 

Керемет медиа, 2019. - 272 б. : сурет. - ISBN 978-601-

80801-4-2 : 1443т.08т. 

Бұл кітапта бүкіл Қазақстан халқының назарында 

болған небір ауыр да күрделі сот істерін заңды және 

негізді шешімдермен аяқтап, тек сот жүйесі 

мамандарының ғана емес, қалың елдің абыройына 



бөленген Советхан Сәкеновтың өмір жолы мен 

атышулы «Қорғас ісі» процесінің барысы баяндалады. 

9. 
811.512.122 

Ө-59 

   Өркениеттің түп қазығы-жазу : Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары / 

Ред.алқа. Р.Сыздықова; ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі ин-ты . - Алматы, 2019. - 258 б. : 

кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7293-67-3 : 258т.00т. 

Жинаққа көрнекті ғалым, қазақ тіл білімінің негізін 

қалаушылардың бірі, педагог, аудармашы, қоғам 

қайраткері Елдес Омарұлынын өмірі мен 

шығармашылығына арналған «Өркениеттің түп қазығы 

- жазу» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары еніп отыр. Кітап қазақ тіл 

білімінің тарихы, жазу, орфография, алаштану, 

елдестану, қазақ тілі мен әдебиеті мәселелерін зерделеп 

жүрген мамандарға, филология факультеттерінің 

докторанттарына, магистранттары мен студенттеріне, 

сондай-ақ көпшілік қауымға арналған. 

10. 
012 

С-94 

    Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық. = Рабига 

Сатигалиевна Сыздык : Қазақстан ғалымдарының 

библиографиясына материалдар / Құрастырушылар 

Н.Уәли,О.Жұбаева; ҚРБ ҒМИ А.Байтұрсынұлы 

атындағы тіл білім ин-ты. Орталық ғылыми кітапхана. - 

Алматы, 2019. - 166 б. - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс.ағылшын тілдерінде. - 165т.00т. 

Қазакстан ғалымдарының биобиблиографиялары 

сериясының жалғасы ретінде ұсынылып отырған бұл 

көрсеткіш Қазакстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

академиясының академигі, филология ғылымының 

докторы, профессор, Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген ғылым қайраткері Рәбиға Ғалиқызы 

(Сәтіғалиқызы) Сыздықоваға арналған. 

11. 
811.512.122 

Ұ-45 

    Ұлы дала тұлғалары :академик Рәбиға Сыздық 

және қазақ сөзінің құдіреті : Халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары / Ред.алқасы: 

Ө.Айтбаев(жауапты ред.) және т.б.; ҚР БҒМ ҒК 

А.Байтүрсынұлы атындағы Тіл білім институты . - 

Алматы, 2019. - 428 б. : кесте. - (Сыйға алынды). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-332-415-9 : 

428т.00т. 

 



Бұл жинақта ҚР ҰҒА академигі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Р.Ғ.Сыздықтың 

мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары енген. Жинаққа 

енген материалдар ЖОО ұстаздары мен ҒЗИ 

қызметкерлеріне, РШ докторлары мен 

магистранттарына арналып, филологиялық ғылым 

бағытындағы өзекті мәселелерді қамтиды. 

12. 
811.512.122 

Ж-66 

    ХХ ғасыр басындағы жазу реформасы:Телжан 

Шонанұлы мұрасы : Халықаралық ғылыми-

теориялық конференция: Ой,толғамдар,кәсіби 

бағамдар,пікірлер / Ред. алқа. Р Сыздықова; ҚР БМ ҒК 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі ин-ты. - Алматы, 

2019. - 244 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. в 

конце статей. - ISBN 978-601-7293-68-0 : 244т.00т. 

 

Жинаққа көрнекті ғалым, аудармашы, қогам қайраткері 

Телжан Шонанүлының өмірі мен шығармашылығына 

арналған «XX ғасыр басындағы жазу реформасы: 

Телжан Шонанүлы мұрасы» атты халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары еніп 

отыр. 

 


