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Қ. Абдухалимов. Кітап-альбом «Роза Бағланова». - Алматы: «Өнер 21-

ғасыр» Қоғамдық Қоры, 2021.- 280 бет.

1922 жылдың 1-қаңтарында жарық дүниеге келген Роза Бағланованың өмірі

өткен ғасырымыздың ұлттық символына айналған. Бұрынғы Кеңес (КСРО)

өкіметінің халыққа жасаған бүкіл қиянаты жап-жас Розаның басынан өткен. Азамат

соғысы, жетім қалу, ашаршылық, халық жауы, босқыншылық, Отан соғысының қан

майданы.., - бәрі, барлығы да... Жасы он сегізден жаңа асқан сүйкімді жас

Өзбекстаннан қан майданның ең алдыңғы шебіне концерт қоюға аттанған қыз-

келіншектер ансамблінің құрамында соғысқа кетті. Әншілік, артистік жолы осылай

басталды. Сөйтіп, Роза Бағланова 1945 жылғы 9-мамырда Берлинде болған Жеңіс

концертіне қатысады.

Әйгілі әншінің 100 жылдығына арналған бұл кітап-альбом өнер жолын

Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып бастаған, кейіннен

Әлемде аты аңызға айналған опера және эстрада әншісі, Қазақстанның (1955) және

бұрынғы КСРО Халық артисі (1967), Халық Қаһарманы (1996) Роза Тәжібайқызы

Бағланованың өмір белестерін көз алдыңызға әкеледі.

Роза Бағланова Қазақтың халық әуендерін, отандық және шет елдік замандас

композиторлардың, өзге халықтардың (венгр, өзбек, қырғыз, тәжік, украин, грузин,

әзірбайжан, корей, қытай, моңғол, орыс, үнді, чех, швед, т.б.) әндерін нақышына

келтіре орындап әлем жұртшылығының көзіне түсті.

1946 жылы Мәскеуде өткен бүкілодақтық эстрада әншілері 2-конкурсының

дипломанты, 1949 жылы Бухаресте өткен бүкіл дүниежүзілік Жастар мен

студенттердің 2-фестивалінің лауреаты атанды. Р. Бағланова Ленин, «Еңбек Қызыл

Ту», «Халықтар достығы», «Құрмет белгісі» және «Отан» ордендерімен,

«Жауынгерлік ерлігі үшін» (1943), және басқа ондаған медальдармен марапатталған.

Атағы Жер жүзіне таралған қазақ әншісінің үні бүгінгі XXI ғасырда әрбір қазақ

шаңырағында шамшырақ болып жайнайды.



Сыдықов Ерлан. Жамбыл Жабаев.- Алматы: Изд-во «Золотая книга»

ЖШС, 2021.- 320 б.

Ыскакұлы Д. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. - Алматы: Акаdem
кіtар, 2021.- 344 б.

Кітап Халықаралык Айтматов академиясынын академигі, әдебиет

саласындағы халықаралық, республикалык сыйлықтардын иегері, филология

ғылымдарының докторы, профессор Д. Ысқақұлының 75 жасқа толған

мерейтойына орай жарық көрді.

Бұл кітапқа ғалымнын қазақ әдебиетінің және руханиятының көкейкесті

мәселелеріне арналған еңбектері мен ол жайлы әріптестерінің, ізбасарларының

лебіздері, шығармашылық өмір жолы деректерін қамтитын мұрағат құжаттары мен

фотосуреттері топтастырылған.



Момышұлы Б. Қойын дәптер кұпиялары. Ноқтаға басы сыймаган.

Көптомдық шығармалар жинағы. 31-том. - Алматы: «Өнер» баспасы, 2021. -

344 бет.

Қазақ халқының Қаһарман Перзенті, көрнекті жазушы Бауыржан

Момышұлының 30 томдык шығармалар жинағы бұған дейін (2008-2010 ж.)

басылып шыққан болатын.

Енді «Өнер» баспасынан көптомдықтардың тағы да кезекті он томы жарық

көруге дайындалып отыр.

Қолдарыңыздағы 31-томның «Қойын дәптер құпиялары» атты 1-бөлімінде

Әлімбай Найзабаев дайындаған - Баукеңнің кейбір жазбаларының қысқаша

үзінділері, хаттары мен ойлары, т.б. жәдігерлері жарияланып отыр. Ал, «Ноқтаға

басы сыймаған» атгы 2-бөлімінде Ш.Мұртаза, Е.Әлімжан, М.Қожахметова,

Ж.Бөдешов сынды қаламгерлердің Батыр Бауыржан рухына арналған драмалық

шығармаларын ұсындық.

Желтоқсан көтерілісі: Көп томдық айғақ-кітаптар / Құраст. Талғат

Айтбайұлы. - Алматы : Дәуір, 2021. - 480 б.

Айғақ-кітаптың бұл томына Желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығы кезінде

жинақталған материалдар енгізілді. Көрнекті қоғам қайраткері, сұңғыла саясаткер-

дипломат М.Есенәлиевтің терең толғанысқа толы ойлары айтылып, қазақ жастары

қозғаған мән-мағынасы аса салмақты мәселелер әлі күнге шешілмей келе жатқаны

кітапқа енген қоғам қайраткерлері Н.Сабильянов, Қ.Қайсенов, С.Ғаббасов,

С.Зиманов, Д.Нұрмұхамбет, Қ.Мырза Әли, О.Сүлейменов, Ә.Тәтіғұлов,

М.Жолдасбеков, Б.Рақышев, С.Сматай, Г.Орда, С.Өзбекұлы, М.Мәтқанұлы,

Қ.Әбенов және М.Байғазиннің жазбаларында анық аңғарылады. Тағы да

алдыңыздан «Неге? Неге олай?» деген сауалдар атойлай шығады. Және жүздеген

авторлардың жазғандарын біріктіріп, миллиондаған қайрансыз қазақтың ойын

жеткізген қомақты жинақ «Неге?» деген сұрақпен аяқталады. Дегенмен, Желтоқсан

шындығын аша түсуге сәл болса да ілгері қимыл жасалғанына иланасыз.



Жаңылтпаштар / Құраст. Г. Ақжолова. — Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021.

— 64 б.

Жаңылтпаш — қазақ ауыз әдебиетінің ажырамас бір бөлігі. Бұл — адам ойын

сергіту, тіл байлығын арттыру, әріп пен сөздерді анық айтуға үйрететін жаттығу

түрі.

Жаңылтпаш ойын-сауыққа жиналған жұртты күлдіру, жас ұрпақтың тілін

ұстартып, әр түрлі сөзді шапшаң айтуға үйрету мақсатымен пайда болған.

Қазіргі кезде жаңылтпаш жаңа мазмұнға ие болып, түрі мен мазмұны

жағынан молыға түсті. Жас ұрпақты достыққа, бірлікке, адамгершілікке, ізгі

қасиеттерге тәрбиелеудің маңызды құралына айналды.

Оразақын Асқар Балалар әлемі. Балаларға арналған өлеңдер аңыз-

ертегілер, поэмалар, жұмбақтар, жаңылтпаштар. Алматы «Жалын баспасы».

2021 ж. - 672 бет.

Халықаралық «Алаш», Түркі әлемі «Ақбозат» және Мұқағали атындағы

әдеби сыйлықтардың лауреаты, «Ерен еңбегі үшін» медальдарының иегері,

Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері.

Ұл-қыз өсіріп, немере сүйіп отырған Оразақынның «Балалар әлемі»» деп

аталатын бұл кітабында бөбектерді жіті қадағалау барысында жазьлған бала тілінің

бал екенін дәлелдейтін қызықты сөз, іс-әрекет, қылықтары, үйдегі, мектептегі,

каникулдағы үлгілі, өнегелі өмірлері нанымды да көркем көңілді көрініс табады.

Сондай-ақ, ақынның өзі қызмет еткен қала өмірі, демалыста, іс-сапарларда

аралап көріп - білген жер көріністері, ел тұрмысы, ауыл тіршілігі, ағайын-туған,

отбасы қарым- қатынастары оның өлең-жырларынан жан-жақты әсерлі көрініс

табады.



Сабыр М. Қыпшақтану. - Алматы: «Liber» баспасы, 2021. - 256 6.

Еңбекте қыпшақтану түркітанудың құрамдас бөлігі болғанмен, өзіндік бағыт-

бағдары, мақсат-мүддесі бар сала екені нақты дәлелдермен көрсетілген. Қазақ

халқының этникалық, тарихи және мәдени қалыптасуына негіз болған қыпшақтық

өркениетті таныстыра отырып, көне қыпшақ тілі мен қазіргі қыпшақ тілдерінің

сабақтастығы толық дәлелденген. Кітапта түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ

тілдерінің орны, қазіргі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктері

көрсетілген. Байырғы қыпшақтардың шаруашылығы мен мәдениеті, дүниетанымы,

әскери өнері, сыртқы саяси қарым-қатынастары туралы мол мағлұмат берілген.

Бүгінгі қыпшақ тілдерінің әдеби тіл болып қалыптасуы, мемлекеттік мәртебесі,

саяси-әлеуметтік жағдайы сарапталған.

Мұханбетқалиұлы Қ. Тар кезең: Тарихи роман / Қажығали

Мұханбетқалиұлы. - Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2021.-348 б.

Қазақ даласының Батыс және Орталык бөлегі Ресей протекциясына

қарағанына жарты ғасырдай уақыт өткенде, империя енді өзінін отаршылдық бет-

бейнесін ашықтан-ашық көрсете бастаған болатын. Әсіресе, Алаш баласы Елек пен

Жайық бойындағы өріс-қоныстарынан ысырылып; онымен қоймай, біресе Жайық

казак-орыстарының, енді бірде башқұрттар мен Еділ қалмақтарының талауына

ұшырап, жан-жақты қысым көре бастады. Ел басындағы хан Нұралы болса, бұл

істердің бірде-бірін орнықты шеше алмай, ел билігі де дағдарысқа түсті.

Міне, осындай қилы кезеңде ел тағдырына деген жауапкершілікті өз

мойындарына алған - Байбақты Сырым бастаған қазақтың білікті билері мен

батырлары, ақсақалды ағалары еді...



Жайлыбай К.Н. Экологиялық атаулы күндер және өткізу шаралары: Оқу

құралы / Жайлыбай К.Н., Хаирлаева Г.Ж., Нұрмаш Н.К. - Алматы: Эверо,

2021. - 152 б.

Экологиялық мәдениеттің қалыптасуы - XXI ғасырдағы адамзат мәдениетінің

және Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігінің маңызды бөлігі. Экологиялық

тәрбие отбасында, балабақшада, мектептерде, колледждерде, мектептен тыс

қоғамдық жұмыстарда және өзін-өзі тәрбиелеуден бастау алады. Экологиялық

мерекелерді атап өту, тағы бір экологиялық білім мен тәрбие берудің көзі.

Экологиялық атаулы күндер мәліметтері, пайда болу тарихы, себептері, аталынатын

кұндерді өткізу, жүргізу шаралары бір жүйеге келтірілген және мәліметтер көктем,

жаз, күз, қыс айларындағы аталынатын күндерге топтастырылған.

Жайлыбай К.Н. Экологиялық күнтізбе (календарь): Оқу құралы /

Жайлыбай, Келіс Нұрмышұлы, Хаирлаева Г.Ж. - Алматы: Эверо , 2021. - 96 б.

Экологиялық мәдениеттің қалыптасуы - XXI ғасырдағы адамзат мәдениетінің

және Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігінің маңызды бөлігі. Экологиялық

тәрбие отбасында, балабақшада, мектептерде, колледждерде, мектептен тыс

қоғамдық жұмыстарда жэне өзін-өзі тәрбиелеуден бастау алады. Экологиялық

мерекелерді атап өту, тағы бір экологиялық білім мен тәрбие берудің көзі.

Экологиялык күнтізбе мәліметтері, пайда болу тарихы, себептері, аталынатын

күндерді өткізу, жүргізу жолдары бір жүйеге келтірілген және де күнтізбе

мәліметтері көктем, жаз, күз, қыс айларындағы аталынатын күндерге

топтастырылған.



Жұртбай Тұрсын. Білмей мұны жазған жоқ... мәтінаралық зерттеу. 2

кітап / Жұртбай, Тұрсын; Ред. алқасы: Е. Сыдықов (бас ред.) және т.б.;

Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021

1-кітап. - 448 б.

2-кітап. - 336 б.

Жайлыбай К.Н. Арал өңірінің дәрілік өсімдіктерінің экологиясы: Оқу

құралы / Жайлыбай Келіс Нұрмашұлы . - Алматы: Эверо, 2021. - 72 б.

Оқу құралында Арал өңірінің сипаттамасы берілген. Әрбір топырақ климаты

өзгеше жағдайында кандай дәрілік өсімдіктер өсетіні, олардың биологиялық және

экологиялық сипаттамасы, химиялық кұрамы, қандай ауруларға қарсы

колданылатыны сипатталған. Дәрілік өсімдіктерді қалай іздеп табуға болатыны

және дәрілік шикізатты қалай дайындау керектігі көрсетілген.



Жұртбай Тұрсын. Салыстырып байқарсыз... (Абайдың сыртқы әлемі:

әдеби-салыстырмалы талдау) / Жұртбай, Тұрсын; Ред.алқасы: Е. Сыдықов

(бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан: Алашорда,

2021. - 320 б.

Қасқабасов Сейіт. Абайға дейінгі және Абайдан кейінгі қазақ әдебиеті (әр

жылдағы ойлар, толғамдар, тұжырымдар) / Қасқабасов Сейіт; Ред. алқасы: Е.

Сыдықов (бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан:

Алашорда , 2021. - 192 б.



Жұртбай Тұрсын. Соқтықпалы, соқпақсыз заманда өсті ... (Абай және

оның әлеуметтік ортасы) / Жұртбай Тұрсын; Ред. алқасы: Е. Сыдықов (бас

ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. -

496 б.

Негимов Серік. Абайдың көркемдік және ғылыми дүниетанымы:

Монография / Негимов Серік; Ред. алқасы: Е. Сыдықов (бас ред.) және

т.б.;Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан: Алашорда , 2021. - 288 б.



Кәрімхан Заңғар. Абай және Алаш. Абайтанудың кейбір мәселелері:

Монография / Кәрімхан, Заңғар, Тоқтарбай, Елдос; Ред. алқасы:

Е. Сыдықов ( бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан:

Алашорда, 2021. - 336 б.

Бес асыл іс. Балаларға арналған танымдық жинақ / Ред. алқасы:

Е. Сыдықов (бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан:

Алашорда, 2021. - 312 б.



Жұртбай Тұрсын. Сүйген жүрек... (Рисалар) / Жұртбай, Тұрсын; Ред.

алқасы: Е. Сыдықов ( бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-

Сұлтан: Алашорда, 2021. - 548 б.

Жұртбай Тұрсын.

Ол боламын демеңдер... Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы

зерттеулер / Жұртбай, Тұрсын; Ред. алқасы: Е. Сыдықов (бас ред.) және т.б.;

Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. - 584 б.



Ыбырай Сұлтан. Жарым адамнан -толық адамға / Ыбырай Сұлтан; Ред.

алқасы: Е. Сыдықов (бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-

Сұлтан: Алашорда, 2021. - 208 б.

Абайдың педагогикалық дүниетанымы: Ұжымдық монография /

Р.К. Төлеубекова; Ред. алқасы: Е. Сыдықов (бас ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық

университеті. - Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. - 336 б.



Бейсембек Тілеуғазы. Зерек бала: Өлеңдер, аңыз-дастандар, ертегілер. -

Нұр-Сұлтан: Big Dream , 2021. - 148 б.

Белгілі бапапар ақыны, әрі композитор Тілеуғазы Бейсембектің бұл жинағына

оның балаларға арналған өлеңдері мен аңыз-дастандары және ертегілері

топтастырылды. Мұндағы аңыздардың тәрбиелік мәні бар. Балаларды ақылды да

тапқыр, білімді де өнегелі болуға үндейді. Жас жеткіншектерді кішіпейіл болуға,

ата-анасын, туған елін, өскен жерін ардақтауға шақырады.

Жер тағдыры - ел тағдыры. Қазақ Республикасының тұңғыш жер заңы /

Жауапты ред. С. Аққұлы; Құраст. С.Х. Аққұлы, А. Мырзағали. - Нұр-Сұлтан:

Алашорда , 2021. - 528 б.

Бұл жинақ XIX ғ. 60-70-ші жылдары көрші Ресей империясының отарлық

бұғауына тап болған қазақ халкының ата-бабасынан қалған Ұлы дала жерін қайтару

жолында суға да, отка түскен ұлт қайраткерлерінің XX ғ. басындағы патшалык кезең

мен Кеңес өкіметі тұсында қазақ және орыс тілдерінде жазып қалдырған іргелі

шығармаларын, зерттеулерін, мақалаларын, бағдарламаларын, сондай-ақ 1923 жылы

қабылдаған тұңғыш Жер туралы заңын және т.б. құнды дүниені қамтиды. Кітапта Ә.

Бөкейхан, Т. Шонанұлы, М. Есболұлы мұралары және жер мәселесі қарастырылған

«Қарқаралы құзырхаты», «Қазақ Елінің Уставы»,«Алаш» партиясы

бағдарламасының жобасы сынды тарихи құжаттардың үзінділері беріледі.



Медеуова Ғ.Ж., Жайлыбай К.Н. / Экотоксикология: Оку қүралы. -

Алматы: Эверо, 2021. - 212 бет.

Оқу құралы экотоксикология пәнінің бағдарламасына сәйкес дайындалған.

Онда экотоксикологияның дамуы мен қалыптасуы, химиялық элементтердің тірі

организмдер үшін маңызы, қоршаған ортаның ластану түрлері, биосфераның

ластануын бағалау жүйесі, экоуыттылық және оның әсері, тірі организмдерге

ксенобиотиктердің әсері, экотоксиканттардың түрлері, табиғи ортаның сапасы және

халықтың денсаулығы мәселелері баяндалады.

Аққұлы С. Дінмұхамед Қонаев: Әлихан Бөкейхан - Алты алаштың пірі,

рухани көсемі... Зерттеулер, маңалалар. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда»

қоғамдық қоры, 2021. - 584 б.

Жинақта автордың Ұлы ойшыл ақын Абай, Кеңестік Қазақ елін ұзак жыл

басқарған Д.А. Қонаев, Алаш атаулы ұлт-азаттық қозғалысы, партиясы, Ұлттык

Республикасының тарихы, көрнекті «Алаш» кайраткерлері (Ә. Бөкейхан, Б.

Сырттанұлы, М. Есболұлы, т.б.) өмірі мен қызметінің көпшілікке беймәлім

кезеңдері туралы 2016-2021 жылдары түрлі басылым, конференция

материалдарында жарияланған қазақ, ағылшын және орыс тілдеріндегі

зерттеулері, мақалалары, ғылыми баяндамалары қамтылды.



Оқан С. Исламдағы келісім - коғам тұтастығы. - Алматы: Раритет, 2021.-

224 б.

Бұл еңбекте исламның теологиясы мен тарихындағы сұхбат аясында

«өркениеттер қақтығысы» теориясына сыни талдау жүргізіліп, Ислам діні - дін мен

дүниеге қатысты бүкіл іс-әрекетте шектен шықпай, турашылдық пен әділдікті

жақтайтыны талданады. Зерттеудің теориялық негізін исламтану және дін

философиясы мен мәдени антропологияда қолданыс тауып жүрген дәстүрлі

әдіснамалық негіздер құрайды. Таңдалған тақырыптың мәнін ашуға тарихилық пен

логикалықтың бірлігі, салыстырмалы сараптау, құрылымдық-функционалдық,

герменевтикалық, аксиологиялық және концептілік талдау әдістері қолданылған.

Сондай-ақ дін мен мемлекет ара-қатынасы, зайырылық пен діни конфессиялар

арасындағы сұхбаттың теологиялық, шариғи мәселелеріне де зерттеу жүргізілген.

Кучинский X. Макс (Мах Н. Kuczynski).
Дала мен адам. Steppe und mensch. Степь и человек. / Жауап ред. Д.

Қамзабекұлы. Аудар. А. Біжкенова, Ж. Жақыпов / - Нұр-Сұлтан: «Алашорда»

қоғамдық қоры, 2021. - 320 б.

Бұл кітаптың авторы Германия ғалымы (медицина докторы, физиолог,

антрополог, бактериолог), Берлин университетінің патология профессоры Макс

Ханс Кучински (Мах Н. Кисzуnsкі) 1924 жылы Қазақ даласын аралап, Алаш

жұртының тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын, табиғаты мен денсаулық жағдайын, ем-

домын еуропалық көзқараспен қызықты етіп хатқа түсірген.



Жайлыбай К.Н. Күріш егіншілігі және экология: Оқулық / Жайлыбай

К.Н.; ҚР БҒМ. - Алматы: Эверо , 2021. - 228 б.

Қазақстанда 1966-1990 жылдары товарлы күріш егіншілігі дамып

қалыптасты. Бұл кезеңде инженерлік күріш жүйесі салынып, ауыспалы егіс

игерілді, дақылды өсіру жұмыстары толық механикаландырылып, күріш егіншілігі

интенсивтендірілді. Жоғары өнімді сорттарды өндіріске енгізу және интенсивті

технологияны қолдану нәтижесінде күріш өнімі 1965-1966 жыддардағы 25-27 ц/га

деңгейінен 1985-1990 жылдары гектарына 55 центнерге дейін өсті. Күріш өсімдігі

физиологиясы, фогосинтезін зерттеп дамыту нәтижесинде минеральды қоректену,

суару режимі, фотосинтетикалық өнімділігі теориясын тұжырымдап,

тыңайтқыштарды беру мөлшері, мерзімі, әдісі оптимизацияландырылып

қолайландырылды, суару режимі жетілдірілді.

Шейх Ахмет, Құдайдад Тарази. Көркем сөз өнері (1436-1437) / Шейх

Ахмет, Құдайдад Тарази; Аударған: Кеңесбек Демеш, Ислам Жеменей. -

Алматы: Дәуір , 2021. - 480 б.

Шейх Ахмет Құдайдад Таразидің 1436-1437 жылдары жазып, мұра етіп

қалдырған «Көркем сөз өнері» - әдебиеттану, әдебиет теориясы саласындағы түркі

тіліндегі тұңғыш туынды. Еңбекте автор поэзияның көркемдік заңдылықтарын,

жеке сөздің өлең құрылысындағы рөлін анықтайды. Трактатта өлеңнің түрлері,

уәзіндері, сөздің терминдік мәні, әріптердің сөз кұраудағы міндеті пысықталып

отырады, сөз, әріп, сөйлемнің бір-бірімен байланысы талданады. Сонымен бірге

Шейх Ахмет Тарази өз тұжырымдарын түркі, парсы және араб тіліндегі өлең

жолдарымен қуаттап отырады. Шығарма түркі тілінде жазылғанымен аталған үш

тілдің тарихи байланыстарына зер салуға мол мүмкіндік береді.



Кәріпұлы Өмір. Белес: Хикаяттар, әңгімелер, мысалдар / Кәріпұлы Өмір.

- Алматы: Дәуір, 2021. - 480 б.

Өмір Кәріпұлының бұл жинағына кейінгі жылдарда жазылған хикаяттары мен

әңгімелері енгізілді. Жинактағы шығармалардың дені күй аңызынан бастау алады.

Халықпен бірге жасасып келе жатқан күй өнері үлт руханиятының бастау көзі екені

«Қайран ел», «Қыз қайырған», «Қоңыр сарын» хикаяттарының өзегін кұрайды. Бүл

шығармалардың басты кейіпкерлері - көне сарыннан күй туындатқан Абылай хан,

Тоқа, Әбікен сынды тұлғалар. Жинаққа енген «Тарлан», «Тайқасқа» хиқаяттары

төре түліктің қасиетін паш етеді. «Математик Ергешбай» хикаяты әке мен баланың

сабақтастығына кұрылған. Жинакка енген әңгімелер, мысалдар жас буынды ұлттың

рухта тәрбилеуге септеседі.

Баймұқанов Дастанбек Асылбекұлы. Түйе шаруашылығы өнімдерін

өндіру технологиясы: Оқу құралы / Баймұқанов, Дастанбек Асылбекұлы,

Исхан, Қайрат Жәлелұлы, Жүнісов, Асқар; Қазақ ұлттық аграрлық

университеті. - Алматы: Айтұмар, 2021. - 164 б.

Оқу кұралында жан-жақты ашып көрсетілетін негізгі қарастыратын

мәселелері түйе шаруашылығы өнімдері - сүт, ет, жүн және былғары шикізат

өндіру технологиясы. Бөлімде авторлар дромедар тұқымдас және қазақтың айыр

өркешті түйелерінің тірілей салмағын анықтау бойынша кестелер келтірген



Әлем әзіл әңгімелері: Шетелдік сатирик-юмористердің таңдамалы

шағын туындылары / Аударған: Берік Садыр. - Алматы: Дәуір, 2021. - 340 б.

«Күлкі - өмір, күлдіре білу - өнер, күлкі болу - өлім» демекші, күлдіре білу

өнері - адамзат атаулыға ортақ асыл қазына. Қай қоғам, қай елге болса да әзіл-

калжың жат емес. Сан қырлы сатира-юморынан сол елдің болмыс-бітімін, тұрмыс-

тіршілігін, ең аяғы, қай қоғам қандай дәрежеде ғүмыр кешіп жатқанын да

бағамдауға болады. Яғни, «Әлем әзіл әңгімелері» атты жинақта негізінде көрші

елдердің, сондай-ақ алыс ағайындардың сатира-юморларын аударып көпшілікке

ұсынуды жөн көрдік. Өмірдің сан-саласын қамтыған әлем әзілкештерінің шап-

шағын туындылары көп көкейінен шығар деген үміттеміз.

Алпартегі Жексен. Ғұмыр: Мақалалар, эссе. зерттеулер мен сұхбаттар /

Алпартегі, Жексен. - Алматы: Шалкөде, 2021. - 301 б.

Кітапқа алуан түрлі материалдар енген. XVI ғасырда өмір сүрген Әлмерек

абыздың көрегендігі және оның баласы Жәнібектің жоңғар шапқын шылығында

қол бастаған ерлігі туралы тың деректер кірген. Сондай-ақ Жанқабыл шешеннің

шешендігі жөнінде ел ауызында жүрген әңгімелер де бар. Белгілі ғалымдар

туралы сұхбаттарды оқуға болады. 1941-1945 жылы Екінші дүниежүзілік соғысқа

қатысқан майдангерлердің ерліктерін және жер аттарына қатысты өлкетанулық

зерттеулер, жеке адамдардың өмірлері жайлы материалдар да қызықты.



Жаскиленова А.Е. Аударма сөздігі: Оқу құралы / А.Е. Жаскиленова. -

Тараз: Дулати университеті, 2021. - 139 б.

Сөздікте көркем еңбек, технология, дизайн, материалтану және т.б. пәндерін

жан-жақты оқып үйрену барысында кездесетін ұғымдар мен атаулардың аударма

түсініктерін терең ұғыну мен қабылдау үшін «Кәсіптік оқыту» және «Дизайн»

мамандығының білімгерлеріне арналған оқу құралы

Сәбден Оразалы. Ойлы кітап (Қоғамды жаңғыру ілімі). - Алматы:

Service Press, 2021. - 364 б.

Қазақстанды жаңа цивилизацияға дайындау үшін, қоғамның жаңаруы - сана

өзгергені керек. Қазақ елі 30 жыл бойы ілбіп келе жатқан сүрлеуінен шықпаса, сана

трансформациясын жасап, басқаша өз даму жолына таңдау жасамаса, өзгелер үшін

мәңгі шикізат елі болып қалып, құрдымға кете береді. Бәрі еңбекте жалпы саны 40

бөлек ой-пайымнан құралған. «Ойлардың» әрқайсысы екі бөліктен тұрады:

біріншісінде, қазіргі кезде ел дамуына кедергі келтіріп отырған келеңсіздіктер өткір

сыналса, екіншісінде, оларды оңтайлы шешу жолдары, жобалары ұсынылады.

Кітапта тегіміз түркі әлеміне серпіліс беру, Түркістанды жаңғырту, өзегіміз

«жаңа ауыл», жер мен тіл туралы, өмірдің мәні неде, генийлер келе ме т.б. тың

идеяларды да алға тартады. Ғалым-академик дүниежүзілік өркениет беталысы: жаңа

технологиялар, информациялық соғыс, жасанды интеллект, роботтандыру, адам ге-

номы т.б. сана ғасырында алтыншы, жетінші сезім-түйсігін іске қосу туралы да ой

саралайды. Қоғамды жаңғырту ілімінің негізін калауға қадамдар жасалған.



Тағылым / Құраст. Б. Қарағызұлы. - Нұр-Сұлтан: Фолиант , 2021. - 320

б.

«Ұлтқа қызмет ету - білімнен емес, мінезден» дейді Алаш арысы Әлихан

Бөкейхан. Туабітті мінезбен сіңген тәлімгерлік, азаматтық, адалдық ісімен халқы

үшін қалтқысыз қызмет еткен ерлердің еңбегі әрдайым ел аузында.

Қолыңыздағы сондай естелік - көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері

Икрам Адырбекұлының адами қасиеті мен атқарған игі ісі жайлы Сыр елі

жақсылары мен жайсаңдарының сыры, ақжарма ниеті мен шынайы тілегі.

Әпендиев Т.Ә. Оңтүстік Қазақстандағы немістер тарихы XIXғ. соңы- XX ғ.

басы: Монография / Әпендиев,Тимур Әкімханұлы; Әл-Фараби атындағы Қазақ

Ұлттық Университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 182 б.

Ұсынылып отырған ғылыми монография XIX ғасырдың соңғы ширегінен

бастап XX ғасырдың басына дейінгі уакыт аралығында Оңтүстік Қазақстанда өмір

сүрген немістердің тарихын әлеуметтік демографиялык қырынан зерттеуге

арналады. Зерттеу жүмысында Түркістан өлкесінін Сырдария облысына қарасты

Шымкент, Әулиеата, Ташкент және Перовск уездерінің, яғни қазіргі географиялық

атауға ие болып отырған Онтустік Қазақстан территориясында немістердің алғаш

қоныстану аймағы және әлеуметтік құрылымы зерттеледі.



Ибраев Шәкір (Шәкимашрип). Абай феномені: Ғылыми зерттеу / Ибраев,

Шәкір (Шәкимашрип). - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» қоғамдық қоры, 2021. - 240

б.

Кітапта Абайдың ақындық тұлғасы, шығармашылығы әдебиеттану

ғылымының қазіргі заманғы жетістіктері мен концептуалдық нәтижелері

тұрғысынан талданған. Зерттеудің әлеуметтік, философиялық, антропологиялық

және психологиялық аспектілері көркемдік-эстетикалық ұстанымдармен өрелесуі -

Абай поэзиясының көпқабатты сипатын, мәнін, құрылымдық жүйесін анықтауға

мүмкіндік беретін жаңа әдістемелік тұғырнама ретінде қарастырылады.

Ергөбек Қ. Адамның бір қызығы бала деген... қазақ балалар әдебиеті

мәселелері / Ергөбек Құлбек . - Нұр-Сұлтан: Big Dream , 2021. - 428 б.

Бір жанр жай-күйін тұтас бір кітапта тарата, талдай әңгімелеу көрнекті

әдебиет сыншысы Құлбек Ергөбектің қалыптасқан қаламгерлік дағдысы.

Сыншылық сондай мақсаткерліктен туған «Адамның бір қызығы бала деген...» -

қазақ балалар әдебиетінің тарихын түрік халықтарына ортақ алтын тамырдан арна

тарта әңгімелейтін, әдебиеттің қызық та, қиын саласының көп жылдық жетістік,

кемшілігін ақ-адал саралайтын, бүгіні, алдағы ділгір мәселелерін орайымен

толғайтын толайым толғақты ойлардан тұратын жұлын-жүйкесі бүтін жүйелі еңбек,

бір тақырыпта туған желілі тұтас кітап.



Жайлыбай К.Н. Емен, арша, акация, үйеңкі, бозарша, сирень өсірудің ең

арзан әдістемесі және жастарды экологиялық патриотизмге тәрбиелеу:

Әдістемелік оқу құралы / Жайлыбай К.Н. - Алматы: Эверо , 2021. - 56 б.

Әлемдік жылу процесінің алдын алу үшін және Қазақстан территориясында ауа

бассейінін тазартып, экологиясын жақсарту мақсатында өте күшті фотосинтездеуші

әрі ұзақ жыл өмір сүретін ағашты өсімдіктерді алдағы 40-45 жыл бойы үздіксіз әрі

көптеп өсіру керек. Емен, арша, акация, үйеңкі, бозарша, сирень, тагы басқа ағашты

өсімдіктерді өсірудің ең арзан әдістемесі тұжырымдалып ұсынылады.

Тілегенов Бекежан. Көптомдық шығармалар жинағы. Т.4: Әдебиет менің

Отаным! Естелік жазбалар / Тілегенов Бекежан; Құраст. Т. Жұртбай. - Алматы:

"Ел-шежіре" ҚҚ, 2021. - 320 б.

Бекежан Тілегеновтің шығармалар жинағының IV томына саясаттың

қолшоқпары болған бақталастық пен биліктің соңына түскен жандардың өмірі, өзі

куә болған жағдайлар толык қамтылған «Әдебиет - менің Отаным» атты естелік

жазбалары еніп отыр.



Тұғыры биік Тәуелсіздік : Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш /

Құраст. М.С. Мырзатаева, А.А. Рахимова, Ж.С. Усербаева. - Алматы: «Қазақ

кітабы» баспасы, 2021. - 672 б.

Меретойлық көрсеткіш-кітапта ақпарат көздері басты 13 тарауға

топтастырылған. Олардан оқырман егеменді мемлекетіміздің қалыптасып, дамуы

және дүниежүзілік қауымдастыққа қосылуы жайында сан алуан мағлұматқа толы

дерек көздерін табады

Адырбеков Икрам. Елшінің жазбасынан / Адырбеков Икрам. - Нұр-

Сұлтан: Фолиант , 2021. - 280 б.

Тәуелсіз Қазақстанның әлемдегі, өңірдегі бейбітшілікті, қауіпсіздікті сақтауға,

нығайтуға қосқан үлесін халықаралық қоғамдастық бүгінде жоғары бағалайды, ол

— жас мемлекеттің сыртқы саясатының шынайы жетістігі.

Осы салада көп жылдар жемісті қызмет атқарған белгілі мемлекет және қоғам

қайраткері, Төтенше және Өкілетті елші Икрам Адырбековтің оқырманға ұсынып

отырған бұл кітабында негізінен автордың елшілік қызметте болған кезеңдерінде өзі

куә болған, тікелей қатысқан түрлі шаралар мен маңызды кездесулердің протоколдан

тыс қалған жайттары мен қызықты оқиғалары баяндалады. Сонымен қатар елші

қызметін атқарған мемлекеттердегі түрлі салаларда жүргізілген озық реформалар

мен тәжірибелер туралы зерттеулері, өткен өмір жолы тартымды суреттеледі.



Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты

ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан: 30 лет стратегического

партнерства и всестороннего сотрудничества: Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары Мәскеу, 20 сәуір 2021 ж. / Ред. алқа;

З.К. Шаукенова, А.К. Аликберов (жалпы ред.) және т.б. - Нұр-Сұлтан: ҚСЗИ,

2021. - 224 б.

Жинақта «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты

ынтымақтастықтың 30 жылы - Россия и Казахстан: 30 лет стратегического

партнерства и всестороннего сотрудничества» атты Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция қатысушыларының баяндамалары, сонымен қатар екі ел

халықтарының арасындағы тарихи, мәдени және рухани байланыстардың, сондай-

ақ қазіргі геосаяси үдерістердің контекстіндегі Қазақстан-Ресей қатынастарының

маңызды мәселелеріне қатысты Қазақстан мен Ресейдің жетекші тарихшы-

ғалымдары дайындаған баяндамалары ұсынылған. 2021 жылы Қазақстан

Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Бұл

қорытындылар жасау мен өткен жолды ұғынудың маңызды кезеңі мен шебі болып

табылады. Қазіргі заман тарихы Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының қарышты

дамуы мен жоғары нәтижелілігі өзара кұрмет, тең кұқылық және стратегиялық

әріптестік қағидаттарына негізделгенін көрсетті.



Қожахметова Мағира. Менің шашылған энциклопедиям: Портреттер,

увертюра-эсселер, сурет-сыр-сұхбаттар / Қожахметова Мағира. - Алматы: РПБК

Дәуір, 2021. - 704 б.

Автордың бұл жеке жоба-топтамасы төрт бөлімге жинақталған: 1. Музыка. 2.

Балет. 3. Театр. 4. Бейнелеу. Кескіндеу. Осы өнер түрлерінің қазақ топырағында туған

көрнекті тұлғаларымен қатар адамзаттың ортақ игілігіне, кұбылысқа айналған

есімдермен де, тарих қойнауына енген әр кезеңдегі өкілдерінің бір-біріне

ұқсамайтын портреттерімен таныса аласыздар. Күй, вальс, соната, симфония, ән,

жыр, би, сахна сиқыры, режиссерлік, актерлік шеберлік ізденістері, орындаушылық

ерекшеліктері көркемдік мәнерімен қызықтырады. Анық-қанық, нақты. Әрбір

кейіпкері өз нотасының биігінде. Бейнелеу өнерінің түрлі ғасыр аралығында інжу-

маржанға айналған сурет, мүсіндері кенеттен сырын ашып, сайрап шыға келгендей

әсерге бөлейді.

Қазақ телеэкраны. Арналар тарихы мен есімдер / Құраст. Қ. Тұрсын. -

Алматы: РПБК Дәуір, 2021. - 608 б.

Жинақта «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясының елімізде

алғаш шаңырақ көтерген «Қазақстан» ¥лттық арнасының және Қарағанды,

Өскемен телеарналарының 60 жылдық мерейтойына орай даярланған тарихи-

шежіреге толы жылдар сілеміндегі қалың қатпарлы тарихы, айтулы істері мен

шығармашылық және техникалық саладағы кәсіби мамандардың ерен еңбектері,

олардың әрбірінің өмірбаяндары жайлы тағылымды сыр шертеді. Асқаралы

алпыстың қыратына көтерілген алпыс жылдың әрбір секунды мен сағаты, күндері

мен түндері өлшеусіз ерліктерге пара-пар істерге толы болды.



Тохан Бодаухан. Қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздер

сөздігі / Тохан Бодаухан. - Алматы: РПБК Дәуір, 2021. - 464 б.

Тәуелсіздіктен соңғы 30 жылда мемлекеттік мәртебеге ие ана тіліміздің

абыройын асқақтату мақсатында ондаған сөздік құрастырылып, қазақ тілі түркі

тілдес халықтар ішінде ең бай тіл екендігін көрсете білдік. Бұған Елбасының өзі

жоғары бағалап, лебізін білдірген, жүз мыңнан астам сөз бен сөз тіркестерін

қамтыған «Қазақ сөздігі» (Алматы, 2013 жыл) куә. Алайда күні бүгінге дейін қазақ

тіліндегі көне сөздердің жеке сөздігі құрастырылмаған екен. Жазушы Бодаухан

Тоханның бұл сөздігі осы кемістігіміздің орнын толтыруға арналған еңбек.

Бөлтірікова Бақтыгүл Қасенбайқызы. Ақын ата Бөлтірік - Шешен әке

Қасенбай / Бөлтірікова Бақтыгүл Қасенбайқызы. - Алматы: Верена , 2021. - 120

б.

Бақтыгүл Қасенбайқызы Бөлтірікова Бөлтірік атасы мен Қасенбай әкесіне

арналған ой-толғауларымен окырманмен сырласады. Ол 1993 жылы Алматы

облыстық « Бөлтірік Қасенбай» қорын ашып, қор Президенті жұмыстарын атқарып

келеді. Бұл кітапта өзі сияқты ата-баба өмір жолы мен мұрасын іздеушілер,

насихаттаушылар, жарыққа шығарушылар болса, оларға осы ардақты, киелі,

ауыртпалығы мен қуанышы мол жолдағы көріп білген, атқарған істерімен бөліседі.



Кенемолдин Мұратбек.

Шәкәрім айтқан, қазақ

оқығандары: Зерттеулер,

мақалалар / Кенемолдин,

Мұратбек. - Нұр-Сұлтан:

«Алашорда» қоғамдық қоры,

2021. - 208 б.

Малдыбайұлы

Мұстақым. Шығармалар

жинағы / Құраст. Е. Тоқтарбай.

- Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021.

- 272 б.

Қадырбай Сейдәзім.

Шығармалар жинағы /

Құраст. Е. Тоқтарбай, Б.

Әбеу; Жалпы ред. С.

Аққұлы. - Нұр-Сұлтан:

Алашорда, 2021. - 272 б.



Абақтыдағы жан сөзі. Түрмеде жазылған жырлар антологиясы / Құраст.:

Е. Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан: Алашорда , 2021.

Ұлт тарихы уақыт ағымына қарай жаңғырып отырады. Рухани жаңғырудың

негізгі бір бөлігі - әдеби шығармалардың мазмұны мен мәнінде. Қолыңыздағы

жинакка темір тордың ар жағында жазылған рухты жырлар еніп отыр. Бұл өлеңдер -

қазақтың басынан бақ тайған кұйынды кезеңнің шерлі жылдарында жазылған азалы

да, қаралы жырлар болып саналады.

Тоқтарбай Елдос. Түрме әдебиеті: тарихы, кезеңдері және өкілдері:

Монография / Тоқтарбай Елдос. - Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. - 248 б.

Монографияда қазақ әдебиеті тарихындағы түрме шығармашылығы жан-

жақты сараланады. Ұлттық әдебиеттанудағы түрме шығармашылығының генезисі,

қалыптасу, туу, даму барысындағы тенденциясы мен перспективасы, түрмеде

жазылған шығармалардың поэтикасы, тақырыптық-идеялық мәселесі, тілдік

ерекшеліктері әлемдік әдебиетгану контексі элементтері арқылы зерделенген.

Кешенді ғылыми зерттеу жұмысында түрме шығармашылығының өкілдері, олардың

шығармашылығы, эмигрант қаламгерлер жайлы нақты ғылыми тұжырымдар

жасалды



Момышулы Б. Из блокнота Бауыржана Момыш-улы. Бауыржан

Момыш-улы в истории казахского народа. Собрание произведений. 32-том. -

Алматы: Издательство «Өнер», 2021.-432 стр.

Очередной 32-ой том собрания произведений легендарной личности,

талантливого военачальника и писателя, достойного сына казахского народа

Бауыржана Момыш-улы дополнен сотрудником НИЦ «Бауыржантану» Алимбаем

Найзабаевым. Архивные материалы включают в себя некоторые мысли и

размышления, записанные писателем в ряде неопубликованных ранее блокнотов,

которые Бауыржан Момыш-улы вел на протяжении всей войны и в послевоенное

время и составляющие одно из уникальных наследий военачальника, а также

научную монографию казахстанского ученого Муханбеткалиева Хайрлы

Салыховича о военном наследии знаменитого полководца.

Монография содержит еще не введенные в научный оборот архивные

материалы, которые раскрывают боевой путь и вклад в дело защиты Отечества

народного героя, талантливого военачальника и писателя Героя Советского Союза

Бауыржана Момышулы.

Автор наряду с созданием Вооруженных Сил Казахстана одной из задач

военно-исторической науки видит дальнейшее изучение и осмысление наследия

Бауыржана Момышулы, изучение и творческое применение в современных

условиях принципов, форм и методов, использованных им в годы войны,

поднятие на новый уровень подготовки войск, сколачивание и рост

профессионального уровня штабов и командиров всех степеней.



Түймебаев Жансейіт. Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліктің, келісімінің

және жасампаздықтың 30 жылы = Независимость Казахстана: 30 лет мира,
согласия и созидания = Independence of Kazakhstan: 30 Years of Peace,
Concord and Creation. – Алматы: «Издательство Золотая Книга» ЖШС, 2021. -

320 б.

Динозавры: Детская энциклопедия.- Нур-Султан: Фолиант, 2021. - 64 с. В

настоящем издании рассказывается об эволюции динозавров, функциях организма

этих животных и отличительных особенностях их анатомии. Здесь представлено

более 50 видов динозавров, в том числе тираннозавр, жираффатитан, а также одна

из более поздних археологических находок - насутоцератопс



Козыбаев Ильяс Манашевич. Тот самый Жанбаев: Историко-

биографический очерк / Козыбаев Ильяс Манашевич. - Алматы: Раритет ,

2021. - 272 с.

В наши дни важна популяризация достоверного исторического знания о

ярких личностях Казахстана, которые выступают образцом для подражания. В их

числе феноменально популярный в народе Сагалбай Жанбаев – оригинальный

руководитель-самородок, близкий массам, живущий их заботами и нуждами,

человек пусть и малограмотный, но умудренный жизнью, совестливый и

неимоверно скромный, с искрометным юмором.

В основу издания легли итоги кропотливой работы по сбору и изучению

архивных материалов в Казахстане и России, периодической печати и других

документов, во многом впервые введенных в научный оборот. Перед нами встает

незабвенный облик Сагалбая Жанбаева, управленческая деятельность которого в

Акмолинской Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской,

Семипалатинской областях и Каракалпакии принесла несомненную отдачу и

пользу людям.



Дистанционное обучение (опыт реализации в ВКГТУ) / Г.М. Мутанов,

А.Б. Шакаримова, Н.С. Криулько, О.М. Хегай; Под общ. ред. д-ра техн. наук,

проф. Г.М. Мутанова. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 106 с.

В книге рассматривается опыт внедрения дистанционного обучения в

Восточно-Казахстанском государственном техническом университете. Дается

решение организационных, методических, технических вопросов в период

подготовки и реализации процесса обучения. В книге нашли отражение основные

понятия дистанционного обучения и мировые тенденции в создании открытого

образовательного пространства.

Мутанов Г.М., Лаптева Е.В. Математические методы формирования

траектории обучения. - 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 114 с.

Проблема модернизации отечественного образования связана с созданием

эффективных моделей и методов управления процессом обучения, использующих

достижения новейших информационных технологий. Рассмотренные положения

актуализируют применение математических моделей и методов к решению задач

управления процессом обучения, методов формирования траектории обучения с

использованием аппарата ситуационного управления, балансовых моделей,

сетевого планирования для студентов.



Ивель В.П., Мутанов Г.М. Автоматизированные системы измерения и

анализа электрокардиологических сигналов. 2-е изд. - Алматы: Қазак

университеті, 2021. - 242 с.

В книге рассматриваются современные методы теории распознавания и

классификации электрокардиологической информации, а также принципы создания

программно-аппаратных электрокардиологических комплексов на базе

традиционной медицинской аппаратуры и персональных компьютеров.

Предложены методы количественного анализа кардиосистемы человека,

основанные на биотехническом подходе с использованием аппарата теории

экспертных систем и нейронных сетей. Даны структурные и схемотехнические

решения, положенные в основу разработанного автоматизированного рабочего

места кардиолога.

Мутанов Г., Абдыкерова Г.

Информационная система оценки инновационных проектов. 2-е изд. -

Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 136 с.

В книге рассмотрены вопросы разработки и использования экономико-

математических методов и моделей оценки, а также информационной системы

оценки инновационных проектов. Описаны программные, технические и

инструментальные средства разработанной информационной системы.



Ведение охотничьего хозяйства в Республике Казахстан / К.Н. Плахов, А.С. Жиенбаев,

Поле, С.Б. и др.; Программа развития ООН; ТОО «Охотоустроительная проектно-

изыскательская экспедиция «Охотпроект». - Алматы: Принт-Плюс, 2021.

Ч.1. - 396 с.

Ч.2.- 295 с.

Ч.3. - 175 с.

Учебное пособие «Ведение охотничьего хозяйства в Республике Казахстан» - это первое в своем

роде издание для квалификационной подготовки специалистов охотничьих хозяйств по охране,

воспроизводству и использованию животного мира. Учебное пособие разработано в рамках проекта

«Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения

различных выгод», проекта Глобального экологического фонда, Программы развития ООН и Комитета

лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов

Республики Казахстан.



Управление подготовкой специалистов в условиях рынка: теория,

методология, практика / под ред. Г.М. Мутанова, Ю.В. Баталова. 2-е изд. -

Алматы: Қазак университеті, 2021.- 300 с.

В монографии рассмотрены актуальные проблемы управления подготовкой

специалистов в условиях формирования инновационной рыночной экономики

Казахстана.

Обобщен и подвергнут всестороннему анализу зарубежный и казахстанский

опыт в области подготовки специалистов высшей школы. Обоснована концепция

товарно-рыночного производства в сфере подготовки специалистов. Исследован

генезис вуза как преимущественно открытой системы. Апробированы модели

обеспечения прогнозной потребности в специалистах на рынке труда.

Разработаны методологические подходы и практически приемлемые

предложения по созданию новых организационных форм высшей школы -

инновационного вуза типа «Университет-Технопарк», что обеспечивает

опережающую подготовку специалистов для формирования инновационной

экономики. Раскрыты перспективы дальнейшего формирования

предпринимательского университета.

Мутанов Г.М., Тыныбекова С.Д., Хисамиев Н.Г. Проблемно-

ориентированный курс дифференциальных уравнений для студентов

технических вузов: учебное пособие. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті,

2021. - 144 с.

Пособие содержит теоретический материал, методические указания к

решению как типовых учебных задач, так и прикладного характера, и задания,

которые направлены на самопроверку и контроль знаний студентов технических

специальностей вузов по разделу «Дифференциальные уравнения» курса высшей

математики.



Крамчанинов Н.Ф. Эпидемиология злокачественных новообразований.

Рак кожи /Редактор и составитель Дыняк А.К. - Алматы: ИД «МИР», 2021. -

492 с.

В книге представлено собрание научных работ по злокачественным

новообразованиям казахстанского ученого, эпидемиолога, организатора

здравоохранения советского периода Николая Федоровича Крамчанинова (1919-

1996 гг.). Исследования проводились в 1960-е годы. Были изучены разные вопросы

эпидемиологии, наиболее подробно рак кожи. Автором разработана концепция

канцерогенеза, раскрывающая причинно-следственные связи развития рака кожи

под действием ультрафиолетовых лучей, предложен профилактический алгоритм

поведения. В работах использовался исторический, эпидемиологический,

гигиенический методы.

Мутанов Г.М., Тыныбекова С.Д., Хисамиев Н.Г. Проблемно-

ориентированный курс дифференциальных уравнений для студентов

технических вузов: учебное пособие. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті,

2021. - 144 с.

Пособие содержит теоретический материал, методические указания к

решению как типовых учебных задач, так и прикладного характера, и задания,

которые направлены на самопроверку и контроль знаний студентов технических

специальностей вузов по разделу «Дифференциальные уравнения» курса высшей

математики.



Крамчанинов Н.Ф. Эпидемиология воздушно-капельных инфекций.

Роль животного жира в патологии. Новые гипотезы этиологии соматических

болезней / Редактор и составитель Дыняк А.К. - Алматы: ИД «МИР», 2021. -

488 с.

В издании представлены труды Н.Ф. Крамчанинова (1919-1996) -

казахстанского ученого-эпидемиолога и организатора здравоохранения советского

периода.

Развивая идеи Л.В. Громашевского, создателя научной эпидемиологии и

учения о механизме передачи инфекции, Н.Ф. Крамчанинов детально изучает этот

процесс при воздушно-капельных инфекциях, раскрывает патогенез (включая

осложнения - пневмонии, менингиты и др.) и механизмы заражения при дифтерии

туберкулезе, менингококковой инфекции и других респираторных инфекциях.

При этом учитываются условия жизни, поведение и физиология человека во

взаимосвязи с биологией возбудителей.

Роли животного жира автор придавал решающее значение в этиологии и

патогенезе аллергических заболеваний, ревматизма, пневмоний и ряда других

осложнений инфекционных заболевании.

В работах по язвенной болезни, инфаркту миокарда, гипертонической

болезни и др. предложены новые гипотезы этиологии и патогенеза. Гипотезы

автора не совпадают с существующими представлениями что является признаком

научной ценности, верность которого проверяется практикой.



Мутанов Г.М., Мамыкова Ж.Д. Методы и математические модели

программного управления бюджетом. -Алматы: Қазақ университеті, 2021. -

144 с.

В книге предложены методы и математические модели программного

управления бюджетными средствами как правильное планирование,

ориентированное на конечный результат, согласно стратегическому плану

социально-экономического развития страны/региона, выраженного в виде целевого

ориентира позволяющего оценить достижимость заданного уровня развития при

определенных ограничениях бюджетных ресурсов и соответствующего

бюджетного потенциала определенного на момент среднесрочного планирования.

Представлен метод оценки устойчивости программных движений, определяющих

решение системы, основанный на построении функций Ляпунова и позволяющий

оценить работоспособность бюджетного механизма распределения ресурсов.

Описываются принципы проектирования интеллектуальной системы,

моделирующей программное управление бюджетными средствами, с

возможностями корректирования полученного решения за счет настройки системы

индикаторов.

Мутанов Г.М., Шакаримова А. Образовательный портал университета.

Теория и практика. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 352 с.

В книге рассмотрены принципы создания и функционирования

образовательного портала для эффективного управления основными бизнес-

процессами вуза. Представлены результаты по разработке и внедрению

информационного и программного обеспечения инновационной модели

«Университет-Технопарк».



Сулейменов Б.А., Мутанов Г.М. Управление технологическими

процессами в цветной металлургии. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті,

2021. -280 с.

В книге приведены теоретическая база, методы и средства создания новых

автоматизированных технологий в цветной металлургии. В основе предлагаемых

методов и средств лежат результаты последних исследований в таких отраслях

науки, как информационная технология, теория искусственного интеллекта, теория

решения изобретательских задач, синергетика, теория самоорганизации и т.д.

Предложенные методы анализа управляемости и синтеза инновационных

технологий в области цветной металлургии могут быть использованы для создания

новых автоматизированных технических систем в химической, горной,

машиностроительной и других отраслях техники.

Мутанов Г.М., Кутузова Е.С. Энергоэнтропийные методы оценки и

управления экономическими системами. 2-е изд. - Алматы: Қазақ

университеті, 2021. - 142 с.

Работа посвящена вопросам эффективности производства с точки зрения

использования энергии и внедрения новых методов оценки и управления

экономическими системами в условиях рынка.

Приводится единая система измерения всех видов энергоресурсов,

используемых для производства продукции. Освещается опыт реализации этих

методов на промышленных предприятиях.



Назханов Т. Виды правовой защиты от кибербуллинга/ Т. Назханов -

Алматы, 2021. - 345 с.

Вы держите в руках практическое пособие, составленное известным

казахстанским адвокатом Таиром Назхановым, который доступным и понятным

языком юриста-практика делится практическими знаниями относительно того, как

надо защищаться, если вы подверглись диффамации в социальных сетях. Свобода

и право высказывания не являются абсолютными, они существуют лишь до того

момента, пока не нарушают права других лиц. Поэтому законом предусмотрены

различные способы защиты лица от распространения в отношении него порочащих

сведений. Поскольку споры в этой сфере разные и методы защиты тоже, для

удобства эту сферу называют сферой диффамационных конфликтов.

Синтез адаптивных алгоритмов управления непрерывными

технологическими процессами / Г.М. Мутанов, Д.Ж. Сыздыков, Ж.Ш.

Узденбаев, М.К. Кылышканов. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. -

146 с.

Монография посвящена вопросам создания адаптивных систем управления

непрерывными технологическими процессами. Приводится обзор адаптивных

систем и методов получения математических моделей. Предложены методики

построения системы математических моделей, синтеза адаптивных алгоритмов

управления для конкретного объекта. Рассматриваются также концепции

конфигурирования и другие практические проблемы разработки цифровой

промышленной системы, на базе которой реализуются описываемые решения.



Нурбай Бектурсынов

100 казахских батыров (военно-исторический сборник).- Алматы: ТОО

РПИК « Дәуір», 2021. -216 с.

978-601-217-752-7

Древние кочевники с молоком матери впитывали незыблемую истину:

можно лишиться богатства, имущества, но никогда - ни пяди своей земли! Значит,

защита Отечества пришла к нам от далеких предков, и охрана его - святая святых

всех живущих на этой земле. «В трудное время собраться для войны, выйти

навстречу врагу или отправиться в далекий конный поход было для них первым

делом, главным в жизни», - с восторгом писали о наших предках древние

историки. Во все века предводители и батыры - военные вожди волею

обстоятельств становились во главе этих кровопролитных противостояний. Они

олицетворяли лучшие черты своего народа - ум, любовь к Отечеству, мужество и

бесстрашие в борьбе с противником. Своими благородными помыслами и

свершениями такие люди подали современникам и потомкам вдохновляющий

пример беззаветного служения Родине, готовности защищать честь и

национальное достояние народа. Имена Абулхаир хана, Абылай хана, Кабанбай

батыра, Богенбай батыра, Наурызбай батыра становились общенациональными

символами.



Мутанов Г. Управление риском при авариях на подземных горных

предприятиях. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 290 с.

Книга посвящена вопросам теории и практики управления риском при

авариях на подземных горных предприятиях. Рассматриваются принципы создания

автоматизированной системы управления безопасностью с использованием

искусственного интеллекта. Предлагаются методы, математические модели

управления процессом ликвидации аварии. Описываются программные и

технические инструментальные средства разработанной системы.

Мутанов Г.М., Шевчук Е.В. Экспертная система оценки знаний методом

тестирования. 2-е изд. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. - 152 с.

Книга посвящена вопросам теории и практики оценки знаний учащихся

методом компьютерного тестирования.

Рассматриваются общие принципы создания систем и методов оценки

знаний, предлагаются методы и модели оценки пригодности тестового материала,

оценки сложности тестового задания, нечеткая модель оценки знаний и средства

создания экспертной системы оценки знаний с помощью тестирования.

Описываются программные, технические и инструментальные средства

разработанной системы.



Движение Алаш: Сборник материалов судебных процессов над

алашевцами: Трехтомный сборник документов и материалов. Т.2. - Алматы :

ОФ «Дегдар» , 2016. - 400 с.

Во второй том трехтомника «Движение Алаш» вошли исследования писателя,

ученого Т.К. Журтбая, собранные им исторические документы, конфискованные

письма, все снятые опросы и показания в ходе 14-томного следственного дела,

хранящееся в архиве Комитета национальной безопасности. Оно проводилось в

1927-1932 гг. и 1937-1938 гг. над партией «Алаш» и более 30-ти членах

правительства «Апаш-орда», таких как Х.Габбасов, М.Тынышбаев,

Х.Досмухамедов, Ж.Досмухамедов, Ж.Акбаев, А.Ермеков, М.Жумабаев,

Ж.Аймауытов, М.Турганбаев, М.Кудерин, А.Байтасов, И.Кашкынбаев, Д.Искаков,

М.Ауэзов и т.д. Так как это авторское издание, из всех тюремных показаний и

опросов, где наблюдаются следы всевозможных угроз и шантажа, отобраны только

те, которые касаются движения Алаш.

Абылкасымова А.Е. Модернизация системы образования в Республике

Казахстан. Научное издание. – Алматы «Мектеп». – 2021. – 218 с.

Научное издание посвящено изучению и анализу состояния и развития

системы общего среднего и высшего образования, в том числе педагогического

образования и повышения квалификации педпгогических работников, в

постсоветский период становления и развития системы образования в

современном мире, которые опосредованно влияют на модернизацию системы

образования в нашей стране.



Баймуканов Д.А., Исхан К.Ж., Джунисов А.

Технология производства продуктов верблюдоводства. – Алматы

«Айтұмар», 2021. – 183 с.

В учебном пособии подробно раскрываются основные вопросы технологии

производства молока, мяса, шерсти и кожевенного сырья в продуктивном

верблюдоводстве. В разделе приложения авторами приводится таблица по

определению живой массы верблюдов породы дромедар и казахский бактриан.

Баймуканов Д.А., Джунисов А., Исхан К.Ж. Технология племенной работы

и сертификация племенной продукции в верблюдоводстве: Учебное пособие. -

Алматы: Издательство «Айтұмар», 2021. - 148 с.

В учебном пособии изложены сведения о разводимых породах верблюдов

Казахстана и сопредельных государствах. Излагаются принципы отбора и подбора в

племенном верблюдоводстве и межвидовой гибридизации верблюдов. Интересные

данные представлены по бонитировке верблюдов в Российской Федерации и

Республике Казахстан.

В разделе приложения авторами приводится таблица по определению живой

массы верблюдов породы дромедар и казахский бактриан



Баймуканов А. Селекция верблюдов: теория и практика: монография /

Баймуканов А., Баймуканов Д.А., Амерханов X.А., Юлдашбаев Ю.А., Гаряев

Б.Е., Гаряева X.Б. - Москва: РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2021.- 333с.

В монографии впервые представлены данные авторов по селекции верблюдов

породы казахский бактриан, дромедар породы Арвана и казахский дромедар,

разводимые в условиях Юго-Западного региона Казахстана. Представлен обширный

научный материал по ведению селекционной и племенной работы с чистопородными

верблюдами молочно - мясной, мясомолочной и мясошерстной продуктивности.

Историк в меняющемся мире = Тарихшы және оның заманы: Сборник

документов и материалов / Сост. И.М. Козыбаев, Ш.О. Тулеуова. - Алматы:

Раритет, 2021. - 480 с.

Сборник документов и материалов посвящен жизни многогранной

деятельности видного ученого-историка и общественного деятеля, академика

Национальной академии наук Республики Казахстан Манаша Кабашевича Козыбаева

(1931-2002). Привлечение широкого круга источников, в том числе архивных,

отражает историю отечественой исторической науки, взаимоотношения науки,

политики и идеологии. Основное внимание в сборнике уделено 90-м годам XX века,

связанным с обретением Казахстаном государственной независимости



Булат Султанов: Дипломат. Ученый. Директор (сборник статей, очерков,

интервью) / под общ. редакцией З.К. Шаукеновой. - Нур-Султан: Казахстанский

институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан,

2021. - 340 с.

Книга «Булат Султанов: Дипломат. Ученый. Директор» посвящена 70-летию

Заслуженного деятеля Республики Казахстан, дипломата, известного ученого-

историка, международника, политолога, доктора исторических наук, профессора

Булата Клычбаевича Султанова.

С 2005 по 2014 годы Б.К. Султанов возглавлял Казахстанский институт

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

В книгу вошли очерки государственных и общественных деятелей,

дипломатов, известных казахстанских и зарубежных ученых, коллег, соратников,

друзей, учеников Б.К. Султанова, а также его отдельные статьи и интервью разных

лет по самому широкому спектру вопросов внутренней и внешней политики.

Есдаулет У. Абилхаят, или Легенда о живой воде. - Алматы: ТОО РПИК

«Дәуір», 2021, -320 с.

Для книги «Абилхаят, или Легенда о «живой» воде известного поэта, лауреата

Государственной премии Республики Казахстан Улугбека Есдаулета характерно

разнообразие литературных жанров. Она состоит из эссе, воспоминаний, зарисовок,

стихов, философских миниатюр, путевых очерков, написанных в разные годы. Часть

произведений, вошедших в данную книгу, создана на стыке тысячелетий. В то время,

когда не только отдельные личности, но целые государства в результате распада

империи на одной шестой части земного шара мучительно пребывали на распутье,

было непросто сохранить духовно-нравственные ценности своего народа. По делам и

думам, по взаимоотношениям коллег по творческому цеху, мастерски изложенным

автором, чувствуется, как это было важно для его поколения.



Серосодержащий отход сернокислотного производства ТОО «СКЗ-U»

ценный коммерческий ресурс: монография / Г.А. Саинова, Е.М. Кожамбердиев,

АД. Акбасова, У.К. Ибраимов. - Алматы: «АЛТЫН БАСПА», 2021.-216 с.

В работе представлены и обоснованы научные основы технологии переработки

и утилизации серосодержащих отходов сернокислотного производства ТОО «СКЗ-

U». Показана возможность комплексной переработки отходов в различные товарные

продукты и представлены основные направления их практического использования

для детоксикации и восстановления плодородия деградированных почв, для

получения новых строительных материалов, а также возможность синтеза на их

основе новых инсектицидных, фунгицидных и других биологически активных

средств для борьбы с вредителями (термитами, дынной мухой и др.), для лечения

трихофитии и гнойных ран животных.

Байконур – колыбель советской космонавтики: краткий биографический

справочник / сост.А.Х. Жадыков, Э.А. Айдарханов. – Алматы, 2021. – 132 с.

В этом справочнике представлены космонавты-покорители космоса, а также

представители других профессий и специальностей, удостоенные высшего звания

«Герой», обеспечивших успешное освоение космического пространства с

космодрома Байконур.



Амирова Г.К., Байтиленова Е.С., Шамуратова Н.Б. Государственное

регулирование экономики в зарубежных странах: Учебное пособие. - Тараз:

«Dulaty university», 2021. - 101 с.

В данном учебном пособии рассматривается зарубежный опыт по вопросам

государственного регулирования экономики, регулирования социальной политики,

занятости населения, аграрного сектора экономики, инвестиционной политики,

Международные экономические организации, ЕС, ЕАЭС.

Жайлыбай К.Н. Дешевый способ выращивания дуба, акации,

можжевельника, туи, клена, сирени и воспитание молодежи в экологическом

патриотизме: учебное пособие / К.Н. Жайлыбай.- Алматы: Эверо, 2021.- 56 с.

С целью упреждения, предупреждения негативного влияния глобального

потепления климата и для улучшения экологических условий Казахстана следует в

большом количестве выращивать сильно фотосинтезирующих и долго живущих

древесных растений – дуба, можжевельника, акации, клена, туя, сирени и др.

деревьев. Разработан дешевый способ выращивания названных деревьев и

внедряются в производство.



Бузаубакова К.Д., Азимбекова Р.С., Байдаулетова Т.Т. Психолого-

педагогическая практика. 2 курс. Педагогическое портфолио. – Тараз: «Dulaty
university», 2021. - 103 стр.

В учебно-методическом пособии «Непрерывная педагогическая практика. 2

курс» педагогическое портфолио» разработаны методические указания как работать

с электронным портфолио. Даны необходимые материалы «Знание-сила», указаны

цели, задачи непрерывной педагогической практики, определены конкретные

задания студентам для формирования представления о современном состоянии

учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях разного типа в

рамках обновленного содержания среднего образования; содержание выполняемых

работ. Методические рекомендации по выполнению работ представлены в

приложениях и образцах, а также даны сводные ведомости, форма рефлексивного

отчета, еженедельная самооценка и оценка методиста.

Бузаубакова К.Д., Азимбекова Р.С., Байдаулетова Т.Т. Дневник психолого-

педагогической практики (2курс): (с методическими рекомендациями). - Тараз,

«Dulaty university», 2021.-83 стр.

В дневнике указаны цели, задачи ознакомительной педагогической практики,

определены конкретные задания студентам для формирования представления о

современном состоянии учебно-воспитательной работы в образовательных

учреждениях разного типа в рамках обновленного содержания среднего образования;

содержание выполняемых работ (методическое обеспечение выполняемых работ

представлены в приложениях и образцах), а также представлены сводные ведомости,

форма рефлексивного отчета, еженедельная самооценка и оценка методиста.


