
Казахский основной фонд за май-июнь 

1. 
821.112.2-93 

А-22 

   Ағайынды Гриммдердің ертегілері : Отбасы 

хрестоматиясы / Ауд.Шәмиев. - Алматы : Отбасы 

хрестоматиясы , 2021. - 94 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-06-7039-6 : 94т.00т. 

 

Бұл кітапта «Ағайынды Гриммдер» деген атпен таныс 

неміс халқының бірқатар ертегілері топтасқан. 

Ертегілерді XVIII ғасырда Уильгельм, Жакоб есімді екі 

неміс ағартушы-сы құрастырған. Бұл ертектер сол 

заманнан бері жалғасып классикалық дүниеге айналды. 

«Қызыл телпек», «Бремен музыканттары» сияқты 

ертегілер әлем балаларының сүйікті образдарына айналып 

үлгерді. 

2. 
37 

А-94 

Ахметова, А.И. 
   Әлеуметтік педагог қызметінің ғылыми-әдістемелік 

негіздері / А.И. Ахметова, А.И. Омарбекова; ҚР БҒМ. - 

Алматы : Асыл кітап, 2020. - 211 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-001-298-920-5 : 211т. 00т. 

3. 
821.512.122.09 

Б-20 

Байтасұлы,Абдолла. 
   Көркем әдебиет туралы. : Төл еңбегі мен көсемсөздер 

жинағы / Байтасұлы,Абдолла; Құраст. Ұ.Сәйдірахманұлы. 

- Нұр-Сұлтан : Qyr balasy, 2021. - 240 б. : сурет. - (Алаш 

кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-0-7 : 

240т.00т. 

Жинаққа Абдолла Байтасұлының төл кітабы мен 

басылымдарда жарық көрген көсемсөздері 

топтастырылып отыр 

4. 
821.512.122 

Б-20 

Байтұрсынұлы, Дәулетбек. 
   Ерлік ескірмейді : Мақалалар, сұхбаттар / 

Байтұрсынұлы, Дәулетбек. - Алматы : Мерей, 2021. - 368 

б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7998-48-6 : 368т.00т. 

5. 
821.512.122.092 

Б-26 

   Баспа ісі және әдеби үдеріс:жазушы-редактор-
оқырман : Жазушы,ақын,журналист,ғалым Нұржан 

Қуантайұлының 50 жасқа толуына арналған халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конфернция жинағы / Жауапты ред.: 

Ермахан Шайхыұлы,Жазира Батырханова; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ -дың журналистика факультеті 

баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер 

кафедрасы. - Алматы : Қазақ университеті, 2021. - 114 б. : 

сурет. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-

5240-4 : 115т.00т. 



Жазушы ақын, журналист, ғалым Нұржан 

Куантгайұлының 50 жасқатолуына арналған «Баспа ісі 

және әдеби үдеріс: жазушы - редактор - оқырман» атты 

халыкаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары топтастырылған. 

6. 
821.512.122.092 

Ж-42 

Жексебаева,Бөпен. 
   Аманат : мақалалар,зерттеулер,өлеңдер, айтыстар, 

әңгімелер / Жексебаева,Бөпен; . - Алматы : Шалкөде 

баспасы, 2021. - 164 б. : сурет. - Сыйға алынды; Бұл 

құжаттың электронды нұсқасы берілген. - ISBN 978-601-

7262-36-5 : 164т.00т. 

 

Жинақтағы материалдары ұсыпған Шығыс Түркістан 

қазақ әдебиетін зерттеуші, ағартушы, жазушы-ақын, 

ҚазССР Ағарту ісінің үздігі марқүм Тілеужан Сақаловтың 

сүйікті жары Бөпен Жексебаева Сақал келіні.Кітапта 

Т.Сақаловтың көрнекті жазушы Сәбит Мұқановпен 

кездесуі, қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын Көдек 

Байшығанұлы туралы әдеби зерттеуі және өзінің жеке 

өлеңдері, шағын әңгімелері, айтыскер ақын Ізбасардың 

айтысы, ақын Естеу Нүсіпбековтың өлеңдері мен 

естеліктері енген. 

7. 
821.512.122.092 

Ж-81 

Жұман,Өмірсерік. 
   Ел деп соқты жүрегім : Әңгімелер,сұхбаттар,естеліктер / 

Жұман,Өмірсерік; Жауапты ред. Ермахан Шайхыұлы. - 

Алматы : Аннұр Сапа, 2021. - 264 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-06-7128-7 : 264т.00т. 

8. 
821.222.1 

І-64 

   Іңкәрлік / Парсы тілінен аударып,жинақтаған Айнаш 

Қасым. - Алматы, 2021. - 184 б. - (Иранның жаңа дәуір 

жазушылары шығармаларының жинағы). - Сыйға алынды. 

- ISBN 978-601-7667-00-9 : 184т.00т. 

Таңдамалы жинаққа Иранның жаңа дәуір әдебиетіндегі 

танымал жазушылардың әртүрлі тақырыпқа жазған он 

төрт шығармасының аудармасы енді 

9. 
94 

К-25 

Кәрімхан,Заңғар. 
   Қазақ тарихы.Инфографикалық деректер / 

Кәрімхан,Заңғар; . - Нұр-Сұлтан : Qyr balasy, 2021. - 92 б. : 

сурет. - (Алаш кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-80853-1-4 : 92т.00т. 

 

Заңғар Кәрімханның "Қазақ тарихы. Инфографиялық 

деретер" атты жаңа кітабы тариха оқиғалар мен 

тұлғаларды танытудың таптырмас мүмкіндігі болуымен 



қатар мектеп, колледж мұғалімдеріне әдістемелік-

нұсқаулық та бола алады 

10. 
94 

К-25 

Кәрімхан,Заңғар. 
   Толағай тарихи-танымдық толғаныстар / 

Кәрімхан,Заңғар; . - Нұр-Сұлтан : Qyr balasy, 2021. - 188 б. 

: сурет. - (Алаш кітапханасы). - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7962-88-3 : 

188т.00т. 

 

Бұл кітапта XX ғасырдың басында қазақ қоғамына үлкен 

сілкініс әкелген Алаш қозғалысының Тарбағатай-Зайсан 

өңіріндегі қызметін, Толағадай тұлғаларын еске алып, 

олардың еңбектерін дәріптеуге шақырады. Кітапта шығыс 

өлкедегі бай-болыстар мен Алаш қозғалысына жақтас, 

мүдделес болған қайраткерлердің өмір жолы мен 

қоғамдық-саяси қызметі туралы әр жылдары жазылған 

зерттеулері ұсынылып отыр 

11. 
94 

Қ-18 

   Қазақстанның тарих ғылымы тарихының 

очерктері : Менің ғылымдағы өмірім / [et al.]; . - Алматы : 

Асаба, 2020. - 312 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

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

7191-11-5 : 312т.00т. 

 

Кітапта 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихы 

бойынша советтік кезеңде жүргізілген тарихнамалық 

пікірталастар, оған қатысқан коғам және мемлекет 

қайраткерлерінің, зерттеушілердің, тарихшы 

ғалымдардың көзқарастары мен ұстанымдары, сондай-ақ 

еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі аталған 

мәселеге байланысты тарихи танымдағы өзгерістер 

талдауға алынады 

12. 
94 

Қ-59 

Қойгелдиев, Мәмбет. 
    Қиянат анатомиясы. Менің ғылымдағы өмірім 

(Қазақстанның ғылыми мектептері. Тарихтану) : 

Монография / Қойгелдиев, Мәмбет. - Алматы : Арыс, 

2020. - 360 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. 

- Библиогр.: б.348-357. - ISBN 978-601-291-498-6 : 

360т.00т. 

 

Автор соңғы жылдары ғылыми айналымға тартылған 

кұжаттық материалдарға сүйеніп большевиктік жаңа 

империялық билік жүйесінің қазақ коғамына, онын 

антиколониалдық ұстанымдағы саяси басшылы-ғына 

жасаған киянатына тоқталып, оқырманды совет өкіметінің 



20-30 жылдардағы псевдореформаларына фатальды 

қажеттіліктен туындаған шара ретінде қарастыру қателік 

екендігіне назар аударады 

13. 
821.512.122.09 

Қ-59 

Қойгелдиев, Мәмбет. 
   Қорғансыздың күнін кешкендер. Менің ғылымдағы 

өмірім (Қазақстанның ғылыми мектептері. Әдебиеттану) / 

Қойгелдиев, Мәмбет; ҚР БҒМ, Абай атынд. ҚазҰПУ. - 

Алматы : Арыс, 2019. - 304 б. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-291-465-8 : 304т. 00т. 

14. 
811.512.122 

Л-23 

    Латынәліпбилі қазақ жазуы: әдіснама мен әдістеме : 

Оқу құралы / Ф. Оразбаева, Ж. Даулетбекева, 

Әміржанова,Н. және т.б.; . - Алматы : Таугүл-Принт , 

2020. - 260 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-298-903-8 : 260т.00т. 

 

Оқу құралында латын әліпбилі ұлттық жазуды 

меңгертудің жолдары теориялық және практикалық 

тұрғыдан екшеліп, оқытудың әдістемелік жүйесіне сәйкес 

ұсынылған 

15. 
811.512.122 

Л-23 

   Латынәліпбилі қазақ жазуы: әдістемелік нұсқаулық / 

Ф.Ш. Оразбаева, А.Қ. Рауандина, Дәулетбекова, Ж.Т. 

және т.б.; . - Алматы : Таугүл-Принт , 2020. - 120 б. : 

кесте. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-298-901-4 : 

120т.00т. 

 

Әдістемелік нұсқаулықта латынәлібиін оқытуға қатысты 

терминдер мен олардың түсініктемесі ұсынылып, қазақ 

жазуын меңгертудің тиімді әдіс-тәсілдері, технологиялары 

және оларды қажет жүзеге асырудың амалдары 

көрсетілді. 

16. 
811.512.122 

Л-23 

   Латынәліпбилі қазақ жазуы: педагогикалық 

парадигмалар : Оқу-әдістемелік құрал / Ф.Ш. Оразбаева, 

Р. С. Рахметова, Даулетбекова,Ж.Т. және т.б.; . - Алматы : 

Таугүл-Принт , 2020. - 192 б. : кесте. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-298-9021-1 : 

192т.00т. 

Оқу-әдістемелік құралда латынәліпбилі қазақ  жазуын 

меңгертудің педагогикалық парадигмалары мен 

тенденциялары, білім беру технологиялары, оқыту 

ұстанымдары мен әдістәсілдері сөз болады. Еңбекте 

латыннегізді қазақ әліпбиін меңгертуде қолданылатын 

жобалау. сандық, ақпараттық-коммуникациялық 

техпологиялар туралы мәлімет беріледі. 



17. 
811.512.122 

Л-23 

   Латынәліпбилі қазақ жазуы: Тілтаным. Әдістаным : 

Монография / Ф. Оразбаева, Н. Әміржанова, Дәлетбекова, 

Ж. және т.б; Жауапты шығарушы Н.С.Әміржанова; ҚР 

БҒМ, Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы, 2020. - 296 б. : 

кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.285-294. - ISBN 978-

601-298-900-7 : 296т.00т. 

Монографияда латын графикасына негізделген казақ 

жазуының ғылыми-теориялық, әдіснамалық мәселелері 

қарастырылды. Кітапта латынграфикалы қазақ жазуының 

тарихи тағылымы мен ғалымдардың концептуалды ой-

тұжырымдары талданып, жаңа жазуды меңгерту 

әдіснамасында негізге алынатын білімдер жүйесі 

көрсетілді. 

18. 
94 

М-17 

Малдыбайұлы,Біләл. 
   Кенесары заманынан : Шығармалар жинағы / 

Малдыбайұлы,Біләл; Құраст. Е.Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан : 

Baqbergen, 2021. - 180 б. : сурет. - (Алаш кітапханасы). - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-6-9 : 180т.00т. 

 

Кітапқа Алаш қайраткері, дәрігер, публицист, аудармашы, 

репресси құрбаны Біләл Малдыбайұлының әдеби-ғылыми 

мұрасы жинақталған 

19. 
821.512.122.092 

М-35 

Мәдімәрұлы, Сауытбек. 
    Тұранның тұғырлы тұлғасы / Мәдімәрұлы, Сауытбек. - 

Алматы : Үш Қиян, 2020. - 272 б. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-80803-0-2 : 272т.00т. 

20. 
94 

М-83 

Мұқаметханұлы, Нәбижан. 
    Халықаралық феномен: қазақ халқының бөлінуі мен 

тұтастану үдерісі : Монография / Мұқаметханұлы, 

Нәбижан; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2021. - 250 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 238-346. - 

ISBN 978-601-04-4999-2 : 250т. 00т. 

21. 
821.512.122.09 

М-85 

Мұстафаұлы,Сейітбаттал. 
    Имам Ғазали : Шығармалары мен естеліктер жинағы / 

Мұстафаұлы,Сейітбаттал; Құраст.: З.Кәрімхан, Ә.Байбол. 

- Нұр-Сұлтан : Qyr balasy, 2021. - 196 б. : сурет. - (Алаш 

кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-4-5 : 

196т.00т. 

22. 
94 

Н-86 

Нұрахмет,Ерден. 
   Алаш арысы-Біләл Малдыбайұлы : Зерттеу / 

Нұрахмет,Ерден; Жалпы ред. басқарған Е.Тоқтарбай. - 

Нұр-Сұлтан : Baqbergen, 2021. - 146 б. : сурет. - Сыйға 



алынды. - ISBN 978-601-80853-5-2 : 146т.00т. 

 

Жас зерттеуші Ерден Нұрахметтің тырнақалды зерттеу 

еңбегіне XX ғасыр басындағы алаш қозғалысының 

мүшесі, педагог, дәрігер, ағартушы, аудармашы, 

ақмолалық қайраткер Біләл Малдыбайұлының өмір жолы 

мен қоғамдық-саяси, әдеби-мәдени қызметіне қатысты 

ізденіс жұмысы арқау болған 

23. 
572 

С-52 

    Оразақ Смағұлов - Қазақстан антропология 
ғылымының негізін қалаушы = Оразак Исмагулов - 

основоположник антропологической науки Казахстана : 

Көрнекті антрополог Оразақ Смағұловтың 90 жылдық 

мерейтойына арналған Халықаралық ғылыми-

практикалық онлайн-конференция материалдары, Алматы 

қ., 2020 ж. 5 қараша / Бас ред. З.Е. Қабылдинов; Жауапты 

ред.-құраст. А.Т. Абдулина; ҚР БҒМ ҒК, Ш.Ш. Уәлиханов 

атынд. тарих және этнология ин-ты . - Алматы, 2020. - 183 

б. - (Рухани жаңғыру). - Қаз., орыс тілдерінде; Сыйға 

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

7342-43-2 : 183т. 00т. 

24. 
821.512.122.09 

П-95 

Пірәлі, Гүлзия Жайлауқызы. 
    М.О.Әуезовтің беймәлім мұралары 

(баяндамалары,хаттары,оқулықтар) : Монография / Пірәлі, 

Гүлзия Жайлауқызы. - Алматы : Қоңыр баспасы, 2021. - 

300 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-08-0807-2 : 

300т.00т. 

Монографияда ғұлама ғалым, көрнекті суреткер М. 

Әуезовтің өткен дәуірде жазылса да, айтылса да құнын 

жоғалтпайтын асыл ойлары, қазақ әдебиеті мен мәдениеті, 

өнері, киносы, ғылымы, сыны туралы ғылыми теориялық 

тұжырымдары, парасатты пікірлері, философиялық 

ойлары, салиқалы сөздері, әдеби-ғылыми дискурстары, 

қазақ әдебиеті тарихы мәселелері өзек етілген хаттары, 

мектеп оқушыларына арналған оқулықтары бүгінгі күн 

талабы жаңаша сарапталады 

25. 
821.512.122.092 

П-95 

Пірәлі,Гүлзия Жайлауқызы. 
   Қазақтың қаламгер қыздары : Шығармашылық 

портреттер мен зерттеулер / Пірәлі,Гүлзия Жайлауқызы; . 

- Алматы : Қоңыр баспасы, 2021. - 342 б. - Сыйға алынды. 

- ISBN 978-601-08-0806-5 : 342т.00т. 

26. 
57 

С-53 

Смихан, А.Е. 
   Биология сабақтарында этнопедагогика элементтерін 

қолдану : Оқу-әдістемелік құралы / А.Е. Смихан, Р.Ш. 



Избасарова; ҚР БҒМ, Абай атынд. ҚазҰПУ. - Алматы : 

"Ұлағат" баспасы, 2021. - 134 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б. 134-136. - ISBN 979-601-353-007-9 : 134т. 

00т. 

27. 
821.512.122.09 

С-90 

Сүлейұлы,Біләл. 
   Үміт : Шығармалар жинағы / Сүлейұлы,Біләл; Құраст. 

Е.Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан : Qyr balasy, 2021. - 118 б. : 

сурет. - (Алаш кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-80853-9-0 : 118т.00т. 

 

«Үміт» - Алаш қайраткері, ақын, сатирик, публицист, 

Қазақстандағы білім беру саласының көрнекті 

ұйымдастырушысы, педагог Біләл Сүлейұлының оқырман 

назарына ұсынылған алғашқы кітабы. Шығармалар 

жинағына қазақ зиялысының әр түрлі мерзімді басылым 

беттеріне жарияланған әдеби мұрасы және тұлғаның өмір 

жолы, шығармашылығы мен қоғамдық-саяси қызметіне 

қатысты зерттеу мақалалар топтастырылған. 

 


