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Алтаев Ж. 

Әл-Фараби - Шығыстың ұлы ойшылы. Аль-Фараби - великий мыслитель 

Востока / Жақыпбек Алтаев. - Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020. - 400 бет. 

Қазақ, орыс тілдерінде. 

Аталмыш монографияда «Екінші ұстаз» атанған, әлемдік мәдениет пен 

өркениеттің дамуына елеулі үлес қосқан Мұсылман ренессансы дәуірінің ұлы 

ғалымы Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы қарастырылады. 

Энциклопедист-ғалым ретінде ол философия, этика, логика, музыка теориясы, 

математика, дін теориясы, мемлекет және құқық теориясы сияқты ғылым салаларын 

өз ойларымен жетілдірді. Кітапта әл-Фарабидің шығармашылығын зерттеген 

отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалынды, сонымен қатар 

әл-Фарабидің философиясының ерекшеліктері мен оның Антика дәуірінің, сондай-

ақ қазіргі заманғы ойшылдардың көзқарастарынан айырмашылығы көрсетілді. Ұлы 

ойшылдың онтологиялық, гносеологиялық, әлеуметтік-саяси, этикалық және 

антропологиялық көзқарастары егжей-тегжейлі зерделенді. Әл-Фарабидің 

метафилософиясы және дін философиясы ерекше назар аудартады. Ғұлама 

ойшылдың негізгі идеяларын компаративистикалық тұрғыда, яғни алдыңғы буын, 

қазіргі заманғы және жас буынның идеяларымен салыстырып, талдау арқылы 

көрсету еңбектің айрықша ерекшелігі болып табылады.  



Қазақстан: бірлік және келісім мекені. Казахстан: страна мира и 

согласия. Kazakhstan: a country of peace and harmony. Фотокнига. Жинақты 

құрастырған Түймебаев Ж.Қ. – Алматы: «Издательство Золотая книга» ЖШС, 

2020 ж. – 320 б. 

Б.Ғ. Аяған, Ә.М. Ауанасова, Е.К. Нұрпейісов, А.Н. Қашқымбаев,                

Н.С. Лапин Қазақстандағы сайлау тарихы. - Нұр-Сұлтан: «Жарқын Ко» 

баспасы, 2020. - 320 б.; қазақша, орысша. 

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. Авторлар аталған мәселені зерттей келе, қазіргі 

уақытта Қазақстандағы сайлау жүйесі қалыптасуының ғылыми және саяси мәселе 

ретінде арнайы қарастырылмағанын айқындады. Осы кітапта зерттеушілер 

назарынан тыс қалып қойған қазіргі саяси институттың тарихы мен оның қоғамдық 

маңызы жан-жақты сөз етіледі. 

 



АҚБЕРЕН (Pyx кітабы) / Ерғазы Қадашұлы, Айгүл Ахмедуллақызы. – 

Қарағанды: «Типография АРКО» баспаханасы,  2020.- 126 бет. 

Белгілі қоғам қайраткері, мемлекеттік қызмет ардагері Ахмедулла Сматұлы 

ҮМБЕТТІҢ өмірден озғанына бір жыл толуына орай жарық көрген бұл жинақ 

абзал азаматтың өмірлік өнегесі мен тағылымды тағдыры жайлы сыр шертеді. 

Азамат биігі деген ұғымның астарында мағыналы ғұмырдың ғибраты жатыр. 

Ендеше, Ахмедулла марқұм шыққан биікте де терең тағылым, өрісті өнеге, 

жемісті еңбектің асқақ абыройы бар. 

Қысқа ғұмырында қыруар іс тындырып, артына өшпес із қалдырған асыл 

азаматтың армандары - Арал тағдырымен тамырлас. Студенттік шақтағы доста- 

ры да, Арал өңірінің азаматтары да Ахаң өмірі жайлы сырлы естелік шертіп, 

Алаштың Ақберен ұлы жайлы шынайылықпен әңгіме өрбітеді. 

Әбсаттар қажы Дербісәлі. Әбу Насыр әл-Фараби - Ұлы даланың дара 

тұлғасы. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 420 б.  

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 Усайбига, Ибн Халликанның 

Әбу Насыр жайлы жазба деректерін араб тілінен қазақ тіліне аударды. 

Жинаққа шығыстанушы-ғалымның даланың дара перзенті жайлы ұзақ 

жылғы ізденістен туған қазақ және орыс тілдерінде әр жылдары жазған 

мақалалары мен ой-толғаныстары, сондай-ақ өзге ортағасырлық отыздан астам 

Отырар ойшылдарының өмір жолы мен еңбектерін зерделеген толғамдары 

енгізілген. 

 

 



Мұқан Ш. Көшбасшылық. Оқуға тиіс 10 кітап: Мазмұндама / 

Ш.Мұқан. - Алматы: «Мазмұндама» қоғамдық қоры, 2020. - 300 б. 

 «Мазмұндама» жобасы танымдық маңызы зор кітаптарды қысқа да нұсқа 

форматта мазмұндап, құнды идеяларды оқырмандарға жеткізу мақсатында «Оқуға 

тиіс 10 кітап» сериясын назарыңызға ұсынады. 

Бұл жинаққа көшбасшылық тақырыбын зерттеген айтулы ғалымдардың 

таңдамалы он кітабы еніп отыр. Олардың барлығы уақыт сынынан өтіп, адамзат 

ойының алтын қазынасына айналған таңдаулы туындылар. 

  

Әшімжан Ж. Алғашқы қоңырау. Жанарбек Әшімжан. - Алматы: «Ан 

Арыс» баспасы, 2020. - 256 б. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Президент сыйлығының иегері, 

Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының лауреаты, Республикалық жыр 

мүшәйраларының бірнеше дүркін жеңімпазы, ақын Жанарбек Әшімжанның 

«Алғашқы қоңырау» атты жинағына лирикалық және азаматтық сарындағы өлең- 

жырлары топтастырылып отыр. 

Екі бөлімнен тұратын жинақтың алғашқы бөлімі поэзия жанрын қамтиды. 

Мұнда ақын жырлары өзіндік көркем бояуымен, кестелі тілімен, ой астарындағы 

ащы әлеуметтік жанайқаймен өз оқырманын сүйсіндіреді. Қаламгердің әкеге деген 

сағыныш, анаға деген шексіз құрмет, балаға деген мейірімге толы өлеңдерін 

жүрек тебіренбей оқу мүмкін емес. 

Ал «Қысқа толқындағы ойлар» атты екінші бөлімде қоғам, өмір, жеке 

тұлғалар туралы қаламгерлік ой-пайымдары берілген. 

 



Рәш М.  

Жадымда қалған жайсаңдар / Мыңбай Рәш. - Алматы: «Ан Арыс» 

баспасы, 2020. - T.1: Естеліктер. - 520 б.  

Қазіргі қазақ сатирасының ақсақалы, Қазақстан Республикасының мәдениет 

қайраткері, «Ерен еңбегі үшін», «Тың жерді игергені үшін», «ҚР Тәуелсіздігінің 

10 жылдығы» медальдарының иегері және Халықаралық сықақшылар 

конкурсының, Дүниежүзілік жастар фестивалі, Дүниежүзі қазақтарының 

қауымдастығы ұйымдастырған «Алтын алма» байқауының лауреаты, «бір өзі — 

бір театр» атанған Мыңбай Рәш есімі XX ғасырдың елуінші жылдарынан бері 

қарай қалың оқырманға етене таныс. 

Қаламгердің Отанға деген шексіз сүйіспеншілік, халықтар достығы, 

қарапайым еңбек адамдарының өмірі, бүгінгі замандас бейнесі сынды алуан 

тақырыпты қамтитын бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы өмірдің өзекті 

мәселелерін уытты тілмен нысанаға алуымен құнды. Сондықтан да, жазушы, 

сатирик, эпик ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы орны ерекше. 

Автор бес томдық шығармалар жинағының «Жадымда қалған жайсаңдар» 

атты бірінші томында көптеген тарихи тұлғалар, мемлекет және қоғам 

қайраткерлері, әдебиет майталмандары, өнер саңлақтары хақында нақты деректер 

арқылы өз көзімен көріп, ғибратты сөздеріне куә болғанын тілге тиек етеді.  



Рәш М.  

Мұржа мұрын / Мыңбай Рәш.- Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2020. - 

Т.2: Сатиралық шығармалар. - 520 б.  

Қазіргі қазақ сатирасының ақсақалы, Қазақстан Республикасының 

мәдениет қайраткері, «Ерен еңбегі үшін», «Тың жерді игергені үшін», «ҚР 

Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» медальдарының иегері және Халықаралық 

сықақшылар конкурсының, Дүниежүзілік жастар фестивалі, Дүниежүзі 

қазақтарының қауымдастығы ұйымдастырған «Алтын алма» байқауының 

лауреаты, «бір өзі – бір театр» атанған Мыңбай Рәш есімі XX ғасырдың елуінші 

жылдарынан бері қарай қалың оқырманға етене таныс. 

Қаламгердің Отанға деген шексіз сүйіспеншілік, халықтар достығы, 

қарапайым еңбек адамдарының өмірі, бүгінгі замандас бейнесі сынды алуан 

тақырыпты қамтитын бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы өмірдің өзекті 

мәселелерін уытты тілмен нысанаға алуымен құнды. Сондықтан да, жазушы, 

сатирик, эпик ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы орны ерекше. 

Автордың бес томдық шығармалар жинағының «Мұржа мұрын» атты 

екінші томына сатиралық туындылары еніп отыр. Қаламгер қай тақырыпқа қалам 

тартса да өзекті, көкейтесті мәселелерді өрнектейді. 

  



Андерсен Г.Х. Ертегілер. - Н.СҺ. Andersen. Tales. - Андерсен Г.Х. 

Сказки. - Шымкент: «Shuǵylakitap» ЖШС, 2020. - 480 бет. - қазақша, 

ағылшынша, орысша. 

Түрлі-түсті әсем суреттермен безендірілген кітапта Г.Х.Андерсеннің 

әлемдік мәдени мұра болып табылатын ең атақты ертегілері қазақ тіліне 

аударылып берілген. Бүкіл дүние жүзі балаларының сан буыны осы ертегілерді 

оқып өсті. 

 

  

Оразбаева Ф.Ш. Ой өрнегі – сөз / Фаузия Оразбаева. - Алматы: «Ан 

Арыс» баспасы, 2020. - Т.1: Зерттеулер. - 516 б.  

Қазақ тіл білімінде коммуникативтік теория мен әдістеменің қалыптасуына 

және қазақ тілін денгейлік оқытудың жүйелі түрде жүзеге асуына елеулі үлес 

қосып келе жатқан көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз – КР ҰҒА корреспондент-

мүшесі, Халықаралық Педагогикалық білім беру Академиясының академигі, 

филология ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор, Шоқан Уәлиханов атындағы бірінші дәрежелі сыйлықтың лауреаты, 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының шығармалар 

жинағының «Ой өрнегі - сөз» атты бірінші томына 70-80 жылдардағы алғашқы 

ғылыми-зерттеу еңбектері енгізілді. 

Кітапта ғалымның ерте дәуір жәдігерлерінің бірі – «Оғыз-нама» дастаны 

туралы зерттеуі, дастанның қазіргі тілімізге жақындатылған тәржімасы, сондай-ақ 

қазақ тіл ғылымындағы сын есімдер синонимдері хақындағы көлемді зерттеу 

монографиясы (қазақ, орыс тілдерінде) жарияланып отыр. 



Оспан С.К. Сегіз сері (Мұхаммед Қанафия) Баһрамұлы Шақшақовтың 

өмірі мен музыкалық мұрасы. Ғылыми-зерттеу еңбек. - Алматы: «Балауса 

баспасы», 2020. - 228 бет. 

Сегіз сері (Мұхаммед-Қанафия) Баһрамұлы Шақшақовтың өмірі мен 

шығармашылығына арналған бұл еңбек қазақтың дарынды ақын- композиторы 

жайлы көп жылдық зерттеулер мен деректі мәліметтер негізінде жазылған. 

Ел ішінде Сегіз серінің өмірі мен музыкалық мұрасы жайлы пікір әрқилы. 

Сондықтан бұл кітапта мұрағаттық деректер, қисынды дәйектер, соны ой-пікірлер 

қамтылып, тың мағлұматтар келтірілген. Ақын-сазгердің осыған дейін халық әні 

санатында орындалып келген мәлім де беймәлім әндеріне терең талдау жасалып, 

қысқаша тарихтары баяндалып, оларға ғылыми түсінік берілген. 

Арпа, сұлы, тары (Күріш суармалы егіншілігі жағдайында өсіру 

технологиясы және агробиологиялық негіздемесі). Монография / Жайлыбай 

К.Н.,Кенбаев Б.Қ., Медеуова Ғ.Ж., Сағындықова А.С.- Алматы: Ғылым, 

2020.- 116 бет. 

Күріш ауыспалы егісі жағдайындағы топырағы тұзданған суармалы егістікте 

арпа, сұлы, тары дақылдарының жоғары (30-35 ц/га) дән өнімін беретін егістігінің 

(агроценозының)параметрлері мен сипаттамалары алғаш анықталды, егістікке 

берілетін минералды тыңайтқыштар мөлшері, енгізу мерзімі және әдістемелері 

оңтайландырылып оптимизацияландырылды. Аталған дақылдардың 

агробиологиялық және морфофизиологиялық ерекшеліктері сипатталды, күріш 

суармалы егіншілігі жағдайында олардың өсіру технологиясы жетілдіріліп, 

өндіріске ұсынылды.  



Доспанбетов Ұ. Бақ пен сор: Повестер. Әңгімелер. Мақалалар. Ұзақбай 

Доспанбетов. - Алматы: ИП "Немцев". 2020. - 604 бет. 

Қазақтың белгілі жазушысы Ұзақбай Доспанбетовтің бұл кітабына әр 

жылдарда жазылған таңдамалы повестері, әңгімелері, сондай-ақ әдеби-сын, 

ғылыми-зерттеу мақалалары енгізілген. Қаламы қарымды қаламгердің тереңнен 

тамыр тартқан ой- толғамдары оқырманға ормандай ой салып, көңіл көкжиегін 

кеңейтері ақиқат. 

 

Доспанбетов Ұ. Қанды жол. Роман. Ұзақбай Доспанбетов. - Алматы: 

ИП «Немцев». 2020. - 488 бет. 

Қазақтың белгілі жазушысы Ұзақбай Доспанбетовтің бұл «Қанды жол» 

атты романында қазақ тарихындағы ең бір қайғылы, қаралы кезең - 

жиырмасыншы ғасырдың 1928-1931 жылдарындағы ашаршылық, кәнпеске, ел-

жұрттың Қытайға, басқа да шетелдерге ауа көшуі, ОГПУ солдаттары 

ұйымдастырған қанды қырғындар - бәрі нақтылы болған ащы шындықтар 

негізінде суреттелген. Романның бас кейіпкері - Жетісу, Қоғалы өңірінің тумасы 

Ұлы жүз, Қызыл-қаңлы руынан шыққан Құндақбай Төлендіұлы өзінің көзсіз 

ерлігі, мергендігі, оқдарымастығы, басқа да қасиеттері арқасында осы жайлардың 

бастан-аяқ басы-қасында болған. 



Смайыл А.  

Тәңір соты / Повестер мен драмалық шығармалар/. - Алматы: 

«Алматы-Болашақ» АҚ, 2020. - 256 бет. 

Жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Алдан Смайлдың «Тәңір 

соты» кітабына кейінгі жылдары жазылған повестері мен драмалық 

шығармалары еніп отыр. 

Қаламгер бұл еңбектерінде де өзіне тән көркем шеберлікпен адам 

бойындағы құбылыстардың психологиялық астарларын ашады. Заман, қоғам, 

адам - осы үш кұдіреттің өзара байланысы, бір-біріне ықпалы түрлі окиғалар 

мен әрекеттер арқылы зерттеледі. 

«Қылкөпір күндер», «Әулиелер», «Жауқазын ғұмыр», «Жұлдызды түн» 

повестерінен тылсым табиғат пен адамның арасындағы үйлесімділіктің 

бұзылуы каншалықты қатерлі екенін аңғарасың. Бұған «Ұялы қасқыр. Ай- 

дала», «Тырнауыштың тісіндегі тажал», «Киік баққан қасқыр» бөлімдері дәлел. 

Ал «Истребительмен қашқан Олжатай» повесінде өлім мен өмір беттескен, 

ажал аранын ашқан кешегі алапат соғыстың адам төзбес хикаяттары әсерлі 

баяндалған. 

«Тәңір соты» драмалық поэмасында халық, тұлға, ерлік пен сатқындық 

тайталасады. Сақ, ғұн ғасырларының ащы шындығы арқылы бүгінгі ақиқат 

ашылады. 

Жазушының тілі бай. Көркем шығармалары әсерлі оқылады, адам жайлы, 

өмір жайлы, бәрімізді қоршаған тылсым әлем жайлы терең ойға шомдырады. 



Қазақтың жазылмаған психологиясы - салт-дәстүрлердің, ұлттық 

ойындардың психологиялық астарына талдау / Е. Жаубай, 

Н.Молдабайқызы. - Нұр-Сұлтан: «Muqaba», 2020. - 272 б. 

Қолдарыңыздағы психологиялық-талдау бұған дейін көп қаламгер бара 

қоймаған тың тақырыпқа арналған еңбек. Бұл еңбекте халқымыздың сан 

ғасырлық дүниетанымының қорытындысы, өзегі болған салт-дөстүрі мен ұлттық 

ойындары, ырым-тыйымдарының психологиялық астарына ғылыми тұрғыда 

талдау жасалды. Соның негізінде ұлтымыздың бала тәрбиесіне аса 

жауапкершілікпен қарап, ерекше мән бергені, өр салтында, өр ойынында 

психологиялық терең астар жатқаны нақты көрініс тапқан. 

Светқали Н. Генрих Гейне / Теңіздегі дауыл. (Аудармалар) Алматы: 

«Алматы-Болашақ» АҚ, 2020. - 144 бет. 

Ақын, «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Светқали Нұржан 

аударған немістің ұлы ақыны Генрих Гейненің (1797— 1856) қазақ тіліндегі ең 

көлемді аудармасы болып табылатын бұл кітапқа, негізінен, ақынның таңдамалы 

лирикалары мен балладалары топтастырылған.  

 

 

 



Тұқымов Е.В. Американы тану: Қазақстаннан көзқарас: монография. 

- Нұр-Сұлтан: ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық 

зерттеулер институты, 2020. - 380 б. 

Құрама Штаттардың даму тарихына арналған бүкіл әлем ғалымдарының 

көптеген тамаша еңбектері бар. Сонымен қатар, Қазакстанда американистика 

мектебі әлі де бастапқы қалыптасу кезеңінде тұр. Автор - халықаралық 

қатынастар жөніндегі маман, дипломат, АҚШ-та мемлекеттік баскару 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. Бұл еңбекте 

супердержаваның дамуына ықпал еткен факторлар талданады, атап айтқанда, 

автор мәдени детерминизм және Құрама Штаттардың институционалдық даму 

тәсілдеріне көп көңіл бөледі. Сондай-ақ, бүгінгі таңда америкалық қоғам 

кезігетін проблемаларға да баса назар аударылады, атап айтқанда, заңсыз көші-

қон, әлеуметтік теңсіздік, жұмыссыздық. 

Жеке блок АҚШ-тың сыртқы саясатына, сыртқы саяси шешімдерді 

қабылдау механизмдеріне, сондай-ақ Вашингтон мен Астананың екіжақты 

қатынастарына арналады. Сондай-ақ, автор америқалық профессор Джозеф 

Наймен Америка ғасырының аяқталуына қатысты сырттай әңгіме жүргізеді. 



Тәжмағамбетова М.М. Ақ қанатты періште. - Алматы: «Алматы-

Болашақ» АҚ, 2020. - 168 бет. 

Қазақтың белгілі ақын қызы Мақпал Мысаның бұл жинағы кейінгі жылдары 

жазылған жаңа өлеңдер мен поэмалардан тұрады. Ақын қолтаңбасы айшықты ой, 

қанық бояу, нәзік иірімдерімен ерекшеленеді. Сұлулықты, адам бойындағы 

қасиеттерді жырға тиек ететін жинақ үш бөлімнен тұрады. Жаңа жинаққа ақынның 

екі поэмасы еніп отыр. 

«Шоған абыз» дастанында аңызға айналған тарихи тұлғаның өмірі мен 

өнегесі, күрескерлігі суреттеледі. Бұл поэма - көп жылғы ізденіс пен еңбектің 

жемісі. 

Ал, Қарқара көтерілісі жайлы жазылған «Рухымның білтесі» атты поэмасы 

ұрпақты ерлік пен елдікке үндейді. 

A. Әбсадық. Хан Абылай: тарихи тұлға һәм фольклорлық қаһарман. - 

Алматы: «Алматы - Болашақ» АҚ баспасы, 2020 жыл. - 192 бет. 

Даңқты тұлға, көрнекті мемлекет қайраткері, аты аңызға айналған Абылай 

ханның қазақ халқының тәуелсіздігі жолында атқарған қызметтері тарихи деректер 

мен мол фольклорлық мұра арқылы сақталып жетті. Тарихи деректерде 

Абылайдың хан-сұлтан 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. 

Кітапта атақты ханның фольклорлық бейнесі тарихи деректермен өрнектеле 

отырып талданады.. 

 

 

 



Мәсімханұлы Д. 

Сап, сап, көнілім... / Дукен Мәсімханұлы. - Алматы: «Алматы-Болашақ» 

АҚ, 2020. - 352 бет. 

Белгілі ақын, көрнекті аудармашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Дүкен Мәсімханұлының «Сап, 

сап, көңілім...» атты жыр жинағына соңғы жылдары жазған өлең, поэмаларымен 

бірге қытай және өзге де шетел ақындарынан тәржімалаған аударма өлеңдері 

топтастырылып отыр. 

Жинақтың денін ақынның ел мен жер, Отан туралы азаматтық мінез бен 

патриоттық рухқа толы жырлары құрайды. Сондай-ақ жастық шақ туралы жыр-

шумақтары мен махаббат лирикаларына да кітаптан мол орын берілген. 

Атамекен сиқырлы елінің аңыздары = The legends of Atameken Fairyland 

= Легенды волшебной страны Атамекен. – Шымкент: «Shuǵylakitap», 2020. - 

200 бет.  

Сіз білесіз бе, Бөрітастаған, Толағай, Шұбарата таулары, Мыңжылқы, 

Шомқалған аңғарлары немесе Баянауыл, Бурабай жерлері неліктен солай аталған? 

Зеренді, Марқакөл көлдерінің атаулары қайдан шыққан, Үркердің жеті жұлдызы 

неге аспаннан кетпейді, аспан шырақтары Ай мен Күн қалай пайда болды? Ал 

қоянның құйрығы неге қысқа, ат неге дірілдейді немесе сұртышқандар қайдан 

шықты? Қораз бен күн неге аймен ренжісіп қалды, бұл сізге мәлім бе? Осы және 

осы сияқты көптеген сауалдардың жауабын сіз «Атамекен сиқырлы елінің 

аңыздары» кітабынан табасыз. Оған енген аңыздар Қазақстан өзендері мен 

көлдерінің, тауларының, алқаптарының, аспан шырақтары мен жануарларының 

пайда болу тарихы мен шыққан тегі жөнінде әңгімелейді. 

 

 

 



Зәкен Т. 

Аттила. Балқан тауға барғандар (Тарихи роман). – Нұр-Сұлтан: 

Фолиант, 2020. - 160 б. 

Адамзат тарихында өшпестей із қалдырған, қазақ пен өзге де түркі 

халықтары аңызға айналдырып, өлең-жырларына арқау еткен Еділ (Аттила) 

тәңірқұт туралы бұл тарихи роман оның кішкентай кезінде Рим сарайындағы 

кепілден босап шыққан сәтінен бастап әңгімелейді. Сол сәттен бастап оның 

көкейінде арғы атасы Мөде тәңірқұт секілді Рим топырағын өз қол астына алу 

арманы пайда болады. 

Осы ұлы мақсатқа жету үшін Еділ ең алдымен Византияны әлсіретіп, одан 

соң батыс гүттермен соғысады. Жер жүзіне мәшһұр Каталаун шайқасынан соң, 

Альпі тауларынан асып, Римге жорық жасайды. Романда Еділ және оның 

айналасындағы Рутила, Едіге, Айбарыс, Актар, Бледа сынды белгілі тарихи 

тұлғалардың, Ордос ғұндарының көсемі Қыран-Баба тәңірқұттың және Еділдің 

сүйген жарлары Энга, Керка және Эска сұлулардың образы сомдалған. Сонымен 

бірге, Еділдің әрі досы, әрі қарсыласы, Рим легиондарының бас қолбасшысы 

Аэцийдың, императорлар Константиниан мен Феодосийдің, императрица Галла 

Плацидияның, қапастағы ару Гонорияның Еділмен және Ғұн ордасымен қарым-

қатынасы суреттелген. 



Медетбек Т. Шығармалары. 7 томдық. 1-том: Өлеңдер / Темірхан 

Медетбек. - Алматы: «Керемет медиа», 2020. -Т.1.-320 бет.  

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Темірхан 

Медетбектің жеті томдық таңдамалы жинағына автордың ұзақ жылдардан бері 

талмай еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр. Бірінші томда 1960 жылдардың 

аяғына қарай қазақ поэзиясына өз үнімен келіп қосылған ақынның жас кезінде 

жазылған шығармаларымен табысасыздар. 

Медетбек Т. Шығармалары. 7 томдық. 2-том: Өлеңдер / Темірхан 

Медетбек. - Алматы: «Керемет медиа», 2020. -Т.2. - 320 бет. 

Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Темірхан 

Медетбектің жеті томдық тандамалы шығармаларына автордың ұзақ жылдардан 

бері талмай еңбек еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр. Екінші томда 1970-

1980 жылдары жазылған өлеңдері, яғни кейінгі ізденіс үстінде шыққан жаңа 

шығармашылық белесі Көк түріктер сарынына дейінгі аралықтағы кезеңдерді 

қамтиды.  



Луиза Хей. Өмірің - өз қолыңда. - Алматы: «Мазмұндама» қоғамдық 

қоры, 2020. - 248 бет. 

Сана мен тән бір-бірімен байланысып жатыр. Егер тәнің ауырса, оның 

басты себебін санадан іздеген жөн. Ойыңыз өзгермей өзіңіз де өзгере алмайсыз. 

Кітаптың басты идеясы осы. Бұл ойдың ақиқатына кітап авторының өмірі дәлел. 

Луиза Хей жазылмайтын жаман ауруға шалдығады. Медицина дәрменсіз. Өз 

өмірін өз қолына алған Луиза алдымен жаман ойдан арылады, сосын жаман ауру 

да жөніне кетеді.  

. 

Әбішқызы Гүлімай. Күрең мұң: өлеңдер / Гүлімай Әбішқызы. - Нұр-

Сұлтан: Фолиант, 2020. - 160 б. 

Жаратылыстың қай қырынан да мән таба білер, өмірге құштар жүректен 

төгілген асқақ рухты, һәм нәзік иірімді жырлары Гүлімай Әбішқызының ақындық 

қуаты, кестелі тіл өрнегі, орамды, астарлы ой толғамдары мен сөз киесін пір тұтқан 

еректігін паш етіп-ақ тұр. Эмоциялық күрделі тебіреніске толы бұл жинақтың 

табиғаты өз оқырманын мүлде жаңаша образдылығымен баурайды. 

 

 

 



Мамырбаев Ө.Ж. Қазақ ауызекі сөйлеуін автоматты өңдеу:  Монография 

/ Жауапты редактор: Н.Р.Юничева. -Алматы: ҚP БҒМ ҒК Акпараттык және 

есептеуіш технологиялар институты,  2020. - 103 б. 

Монографияда қазақ ауызекі сөйлеуін автоматты өңдеудің құралдары мен 

әдістері қарастырылған. Зерттеуде ұсынылған ауызекі сөйлеудің автоматты өңдеу 

әдістері бойынша қол жеткен жетістіктер тану қосымшаларын жасау және тану 

дәлдігін жоғарлатуға мүмкіндік беріп отыр. Олар өз кезегінде ауызекі сөйлеуді 

автоматты өңдеу және құру үшін мәні бар құрал бола алады. 

 

Жұртбай Т. Жансар / Эсселер мен естеліктер. - Алматы: «Алматы-

Болашақ» АҚ, 2020. - 472 бет. 

Әр жазушы өзінің өткенін қорытындылап, өмірден көргендері мен 

түйгендерін саралап, сол мағыналы-мағынасыз кешкен ғұмыр туралы ой 

толғайтыны заңды. Тұрсын Жұртбайдың қауым назарына ұсынылып отырған 

«Жансар» атты эсселер мен естеліктері де түйсік түкпірінде жатқан жан сырын 

қозғайды. Бұл жинақты: қазақ ақыл-ойының ғұламалары мен киелі қалам 

иелерінің өмірі хақындағы психологиялық барлау, портрет, көркем-сыни талдау 

десе де болады. Ең бастысы, жазушы өз тұсында өмір сүрген, кеше ғана өмірден 

өткен аға ұрпақтар мен замандастарының жан жылуын келер ұрпаққа жеткізуге 

ұмтылған. 



Омарұлы Бауыржан. Бақ конған бәйтерек. Эсселер, портреттік 

мақалалар, ой-толғамдар.  - Алматы: «Алматы-Болашақ» АҚ, 2020. - 528 бет. 

Бұл жинаққа тарихи тұлғалар, елге танымал азаматтар, өмірде өз орны бар 

қарапайым жандар туралы эсселер, портреттік мақалалар, қоғам тынысы, тіршілік 

түйткілдері жөніндегі ой-толғамдар, суреттемелер енгізілген. Автор кейіпкер 

келбетін сәулелі сөзбен кейіптеп, ішкі әлеміне үңілуге тырысады. 

Тарих пен тұлға, ұлт пен жұрт, адам мен тағдыр, бітім мен болмыс, дәуір мен 

дәстүр, тірлік пен тұрмыс ұғымдары осы кітапқа топтастырылған дүниелердің 

алтын арқауына айналып отыр. 

Виктор Франкл. Өмірден мән іздеген жан. - Алматы: «Мазмұндама» 

қоғамдық қоры, 2020. - 192 бет. 

XX ғасырдың зұлмат кезеңі Екінші Дүниежүзілік соғысы кезінде нацистік 

Германияның адамзатқа қарсы жасаған қанішерлігіне куә болған Виктор Франкл 

концлагерьден шыққан соң бір жылдан соң, 1946 жылы осы кітапты жазып 

шығады. Адамды ең қиын кездерден аман алып шығатын оның өмірінің мәні 

екенін лагерьде болған оқиғаларды әңгімелей отырып дәлелдейді. Франклдың 

теориясы өмірдің мәнін ләззат алу деп түсінген Фрейдтың, билікке ұмтылу деп 

өсиет еткен Альфред Адлер идеясымен онша үйлесе қоймайды. Сондықтан да, оны 

ғылыми әлем «Венаның үшінші психотерапия мектебі» деп аталатын (Фрейдтің 

психологиялық талдауынан және Адлердің жеке психологиясынан кейінгі) 

логотерапия мектебінің негізін салушы деп біледі.  

 

 



Ахметов А.А., Жолмырзаева Р.Н., Бердалина А.Ж. Мал 

шаруашылығындағы логистика: оқу құралы / А.А. Ахметов,                                     

Р.Н. Жолмырзаева, А.Ж. Бердалина. - Алматы: ЖШС KazBookTrade, 2019.- 

155 б. 

Бұл оқу құралы мал шаруашылығындағы логистика туралы. Мал және мал 

өнімдерін тасымалдау, оның бүгінгі замандағы қызметі жайлы, әлемдік барлық 

тәжірибелерге сүйене отырып жазылған мазмұнды еңбек. Қазіргі кезде малдың 

алуан түрлері мен оның өнімдері әлемнің кез келген бұрышынан ұзақ және жақын 

арақашықтықтарға автокөліктермен, пойыздармен, су және әуе жолдары арқылы 

тасымалданады. Мал және мал өнімдерін тасымалдау саласында мал дәрігерлері, 

заңгерлер, жүк тасымалдауға маманданған түрлі сала қызметкерлері еңбек етеді. 

Аталған оқу құралы негізінен мал шаруашылығымен айналысатын Қазақстан 

Республикасыңдағы шаруашылық иелері үшін аса қажетті болып отырғанын да 

атап өткеніміз орынды. 

Әбдәкімұлы Момбек. Зобалаң: Деректі роман. - Алматы: «Дария», 2019. 

- 376 б. 

Қолдарыңыздағы шығармада 1931-33 жылдары елімізді шарпыған 

ашаршылықтың қалай басталып, қалай белең алғаны, оның қасіреті мен зұлматы 

жұртты қалай ойраңдағаны кеңінен әрі болған қалпында ашық әңгімеленеді. 

Сондай-ақ бұл кітапта дәл сол жылдары ҚазАКСР-ы және Өзбек КСР-ының 

халкомкеңестері мен орталық атқару комитеттерінің шешімімен салынған 

Шымкент-Ташкент төте теміржолы құрылысының жүруі, бір жылдан кейін оның 

неліктен тоқтатылғаны туралы құжаттық деректерге сүйеніп жазылған 

мағлұматтар келтірілген. Сонымен қатар жазықсыз жалаға ұшыраған қазақ 

зиялылары мен қарапайым халықтың күйзелісі кітап сөзімен әсерлі баяндалған. 

Роман - жазушының жеке қиялынан туындаған шығарма емес, ел өмірінен жанды 

естеліктер, архивтік фактілер һэм ашаршылықты бастарынан өткерген көнекөз 

қариялардың аузынан естілген деректі әңгімелер негізінде түзіліп жазылған. 

 

 



«Бізге айтылмаған құпия» / Қуаныш Шонбай. - Алматы: «Самға» 

баспасы, 2019.- 248 б. 

 «Бізге айтылмаған құпия» кітабы табысты кәсіпкер, бестселлер автор және 

ұстаз Қуаныш Шонбаймен жазылды. Автор үздіксіз даму мен табысты болудың 

құпияларын ашу жолында өз тәжірибесімен, түйген сабақтарымен және өзіне тән 

ойлау стилімен бөліседі. 

Қоғамда қалыптасқан таптаурындарды бұзу, айналадағы құбылыстарды 

қабылдауды өзгерту және парадигманы қайта құру мақсатында жазылған бұл кітап 

автордың кәсіпкерлік және ұстаздық кейстерімен көмкерілген. Әр идея ғылыми 

тәжірибенің негізінде, діни ілімнің аясында және жеке тәжірибенің нәтижесінде 

жазылған. Тұлғалық даму жолындағы біз білмейтін, ойламайтын кедергілер мен ой 

шектеулеріне түспеу үшін қажет қолданбалы кеңестер мен техникалар ұсынылған. 

Айталы А.А. Рухани кемелдік. Ғылыми-публицистикалық мақалалар. - 

Ақтөбе, 2019. - 220 бет. 

Бұл жинақта белгілі қоғам қайраткері, ғалым Амангелді Айталының соңғы 

уақыттарда жарық көрген ұлт және дін мәселелері тақырыбындағы ғьлыми-

публицистикалық мақалалары топтастырылған.  



 

         Смағұлов О. Қазақтың айбарлы диссиденті. Мақмет Құлмағамбеттің 

өмір жолы / Оразақ Смағұлов. - Алматы: «AmalBooks» баспасы, 2020. - 400 б. 

Бұл кітап бүкіл ғұмырын қазақтың асыл арманы - бостандыққа арнаған, 

кеңес үкіметінің туған халқына жасаған зорлық-зомбылықтарын ашық айтып, 

айбарлы қарсылық жасап, өмірден озған қазақтың аяулы перзенті, тұңғыш 

диссиденті Мақмет Құлмағамбеттің өмір жолын баян етеді. 

Мәлікова С. «Тың эпопеясы» тарих таразысында - қоғамдық-саяси 

әдебиет / С. Мәлікова. - Алматы: Сөздік-Словарь, 2020. - 120 б. 

Автор Қазақстанның солтүстік аймағында 1954-1964 жылдары «Тың және 

тыңайған жерлерді игеру» деген мемлекеттік бағдарламамен жүргізілген аграрлық 

реформаның тарихындағы көлеңкелі тұстарды ашып, КСРО жоғарғы билігі 

тарапынан қабылданған шараларға жаңа көзқарас тұрғысынан баға береді. 

Тарихта «Тың эпопеясы» деген атпен қалған ұлы науқанның салдарларын 

талдайды, нақты деректер негізінде оның зардаптарын жүйелеп көрсетеді.  



Түркі тілдеріндегі тарихи қолжазбаларды зерттеу халықаралық 

симпозиумы (қолжазбаларды жариялау, каталогын жасау және цифрлау) = 

UIusIararasi Turkce Tarihi Metin ArastirmaIari Sempozyumu. - Алматы, 2019. - 

410 б. 

Бұл мақалада Сирек қордағы түрік және осман тілдеріндегі кітаптар мен 

қолжазбалардың каталогын дайындау барысы сөз болады. Сонымен қатар, 

аталмыш кітаптардың каталогын дайындау кезінде әдебиеттерді іріктеу, 

библиографиялық жазбалардың құрылымы, алдынала тақырыптарын аудару, 

аннотациялық құжаттардың тиімді нұсқасын таңдап алу, көрсеткіштерді дайындау 

т.б. жұмыстары ғылыми тұрғыдан сараланады. 

Элрод X. Таң шапағаты. – Алматы: Steppe&World, 2020. - 184 бет. 

 

 



Әліпхан Мақсат Кенжеқұлұлы 

Адамгершілік ілімі және Хакім Абай / Әліпхан Мақсат Кенжеқұлұлы. - 

Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2020. - 480 бет. 

Кітапта адамзат танымының тарихында қызу талқыланған адамгершілік 

ұғымының мән-мазмұны мен төркін-тегі Аристотель, Плотин, әл-Фараби, ибн-

Сина еңбектері негізінде жүйеленіп, айқындалған. Адамгершіліктің ең берісі 

қайырымдылық пен жан денсаулығы, ең әрісі Игілік пен Бақыт екені түйінделген. 

Кемел кісілікке жету жолын нұсқаған еңбекте төркіні де, танымы да терең 

осы адамгершілік ілімінің қазақ әдебиетінде Ж.Баласағұн, А.Иасауи, Абай, 

Шәкәрім шығармалары арқылы жүйелі жырланғаны қарастырылады. Адамгершілік 

ілімі Хакім Абай шығармаларынан бастау алып, тамыр-тегінен тартып таратыла 

сөз етіледі. 

Жолдасбеков М. Ұлы дала әдебиеті. - Нұр-Сұлтан: «Күл-тегін» баспасы, 

2020. -416 б. 

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі түрколог-ғалым, 

филология ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай Жолдасбековтың бұл 

кітабына елу жыл бойғы жүйелі зерттеулерінің нәтижесінде жазылған Ұлы дала 

әдебиетінің көне дәуірдегі арғы тегі мен даму кезеңдері, кейіннен кемелденген 

жауһар мұра ретінде жаһанға танылып, жанрлық түрлері байып, жаңа заманға 

ұласқан сөз өнеріміздің алуан қырлы дәстүр сабақтастығы туралы іргелі еңбектері 

енгізілді. Автор Ұлы дала әдебиетінің тасқа таңбаланған ежелгі мәтіндері, кағазға 

түскен орта ғасырдағы нұсқалары, сонымен бірге XX ғасыр бедерінде ауызша 

үлгіде дамыған төкпе ақын-жыраулық поэзияның тұңғиық табиғатын кешенді де 

жүйелі сараптайды. 

Кеңестер Одағының кезінде-ақ қазақ әдебиетінің тарихын XII ғасырға 

тереңдеткен ғалымның болашақпен үндес еңбегі бүгінгі «Мәңгілік ел» мұратын 

ұстанған Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің баянды болуына қызмет ете береді. 



Сейтақ Ғайса-Ғали 

Қасиет қонған қара жер: Өлеңдер мен дастандар. - Алматы: «Қазақ 

кітабы» баспасы, 2020. - 304 бет. 

Бұл – ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Төлеген Айбергенов 

атындағы сыйлықтың лауреаты Ғайса-Ғали Сейтақтың жетінші кітабы. Ақынның 

бұл жинағына соңғы жылдары жазған жаңа өлеңдері мен «Әбілқайыр хан», 

«Сырым би», «Исатай менен Махамбет» тарихи дастандары енгізіліп отыр. Автор 

өз шығармаларына туған жер, тарихи тұлғалар өмірін, қазіргі заман шындығын 

өзек етеді. 

Абдраман Ш. Екі томдық шығармалар жинағы / (құраст.: Шарбану 

Алманбетова). - Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2020.-Т.2. - 488 б. 

Бүкіл ғалами кеңістікте тарыдай шашылып жатқан жұлдыздар, әлемнің бір 

түкпіріндегі Күн жүйесінде саналы тіршілік мекеніне айналған Жер планетасының 

миллиондаған жылдарға жіктелетін даму тарихы әлі толық игерілмеген геология 

ілімінің, әрі бүтін космос құпиясының кілтін беретін басты пәні болып қала береді. 

Демек, Жердің жер болып қалыптасу дәуірлерінде небір қастерлі шытырман 

кезеңдердің куәсі болған кітап кейіпкерлерінің іс-әрекеттері оқушыларын бейжай 

қалдырмайды, жаратылыс ғылымын игеруге ынталандыратындай көркем 

шығарманың танымдық құдыретіне айналады. 

Алғашқыда А.Машанидің «Жер сырына» арналып, кейін «Жер астына саяхат» 

көркем шығармаға өзек болған дүние, ұстаз ұйғарымына сай шәкіртінің соңғы 

ғылыми жетістіктерімен жаңғыртып толықтырылған, адамзат бесігінің жаралымдық 

хикаяттары «Таста түйілген тарих» төл тақырыбымен оқырманға ұсынылып отыр. 



Найманбай А. Көркемдік көкжиегі: Тілдік-әдеби ойтолғам, ғылыми эссе, 

зерттеулер / Айнұр Найманбай. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 160 б. 

Бұл еңбекте қазақ әдебиетінің негізін салушы алыптар тобының өкілі, 

дарынды жазушы Ғ. Мұстафин шығармаларының тілдік құрылымы мен 

қаламгердің қазақ әдеби тілін дамытудағы орны, шеберлік қырлары, сонымен бірге 

тәуелсіздік жылдарындағы қазақ қаламгері Ж.Әлмашұлының тіл өрнегі мен сөз 

саптау ерекшеліктері, жаңашылдығы туралы ізденістер жасалған. Сондай-ақ, 

тақырыпқа арқау болған көркем әдебиет тілі мен стилистикасы, кейіпкер бейнесін 

ашудағы қарама-қарсы ұғымдар мен тіл ғылымындағы антонимдердің сипаты, 

тілдік-көркемдік амалдар туралы ойтолғамдар мен талдаулар топтастырылған. 

  

Ы.Ә. Әбдіқайымұлы. Алтыным / Ысқақ Әкім Әбдіқайымұлы. - Алматы: 

«Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, 2020.- 192 бет. 

Адамдық ақ көңіл мен өмірлік құндылықтар тақырыбында онға жуық 

кітаптар жазған белгілі қаламгер Әкім Ысқақтың оқырман сұранысымен жарық 

көріп отырған бұл еңбегіне әлеуметтік желіде бөліскен ой-толғаулары және түрлі 

оқиғалардан үзінділер берілген. Ерекшелігі сол, афоризмдердің көбі ізгіліктің, 

мейірімділік пен жылы лебіздің белгісіндей болған «Алтыным» деген қаратпа 

сөзден басталады.  



Шамахайұлы Қ. Шөлейт жақта: әңгіме, хикаят, сатиралық көрініс, 

скетч, эссе, очерк / Қуандық Шамахайұлы. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 

2020. - 360 б. 

Жинаққа жазушының соңғы жылдары жазған шығармалары енгізіліп отыр. 

Автордың әңгімелері мен хикаяты, бірқатар әзіл-сықақ туындылары және ғылыми-

танымдық эссесі, АҚШ сапары туралы жолжазба очеркі қамтылған жинақ бүгінгі 

заманның шынайы бейнесі, дәуір үні іспетті. Түрлі кейіпкерлердің әрекеттері 

арқылы біз күнделікті өзіміз куә болған дүниелерді, таныс-біліс жандарды көркем 

сомдалған образдары арқылы жаңаша қырынан танимыз. 

Жазушы туындысының тілі шұрайлы әрі оқиғалары қызықты да нанымды, 

оқырманын бірден баурап әкете алатындығымен ерекше тартымды. 

Үркімбай Н. «Мен... сырласамын»: Эсселер мен деректі әңгімелер / 

Нұрлытай Үркімбай. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 336 б. 

Қаламгер Нұрлытай Үркімбайдың «Мен ... сырласамын» атты жинағының 

бірінші бөліміне ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармаларына соны 

қырынан талдау жасаған дүниелері топтастырылған. Автор сондай-ақ, ақын 

күнделігінің табылу тарихын баяндап, оның кейбір беймәлім қырларына 

тоқталады. Жинақтың келесі бөлімдерінде имандылық тақырыбына қалам тербеген 

ақын-жазушылардың шығармалары жайлы талдау-сараптамалар енгізілген. 

Жинақтың тағы бір бөліміне Қазақ руханиятына айтарлықтай үлестерін қосқан 

майталман тұлғалар жайлы эссе-естеліктер топтастырылған.  



Бектемірова Марфуға. Таңдамалы шығармалар: 1-том, Өлеңдер мен 

поэмалар.- Нұр-Сұлтан қаласы: «Data Times» баспасы, 2020.- 400 бет. 

Қазақ поэзиясына тың тыныс, шалқар шабыт, тау бұлағындай таза да мөлдір 

сезіммен келген ақын Марфуға Бектемірованың есімі елімізге кеңінен белгілі. Оның 

бұл кітабына сазды да назды сезімдерден өрілген. жүректен төгілген жауһар 

жырлары жинақталған. Талантты ақын сүйікті Отанымыздың тәуелсіздігін, 

жасампаз өмір салтын, туған жердің сұлу да ғажайып табиғатын, адам баласының 

бойына біткен асыл қасиет - мөлдір махаббат пен шексіз сезім, сүйіспеншілік, адал 

достық жайлы тереңнен тебірене ой толғап, шабыттана жырлайды. 

Бектемірова Марфуға. Тандамалы шығармалар: 2-том, Төрттағандар, 

өлеңдер, әңгімелер.- Нұр-Сұлтан қаласы: «Data Times» баспасы, 2020.- 408 бет. 

Бір кезде гректің ұлы философы Платон айтып кеткен Атлантида аралы 

туралы әңгіме қаншама ғасыр өтсе де өз құнын жоғалтар емес. Құлпырып, 

гүлденген, бай аралдың жер бетінен жоқ болуына адамдардың барға қанағат етпей, 

бақай есепсіз байлықты аңсап құнығушылығы, сөйте-сөйте ой-санасының 

сараңдануы, тиын көрсе жолдан таяр пенделілігі, қымырандай қыж-қыждаған 

қызғаныш сезім-пиғылдары себепші болған деседі. 

Есімі елге белгілі ақын Марфуға Бектемірова да өмірге, коғамға, адамгершілік 

қағидаларға платондық көзқараспен қарап, әр адамның жүрек түкпірінде бір-бір 

алып Атлантида іспетті жұмақ дүние тұнып жатыр, соны жоғалтып алмайық деген 

ойды терең тамырлы жыр жолдарымен түйіндеп жеткізеді. 



Смағұлов О. Қазақ халқы және ата тегі: Кешенді физикалық 

антропология анықтамаларына негізделген. (ж.с. XX ғ. - ж.с.д. XX ғ. дейін)./ 

О.Смағұлов, А.Смағұлова. – Алматы: «Arna-b», 2020. - 472 бет. 

Бұл еңбекте алғаш рет қазақ халқының Отан тарихы көпсалалы кешенді 

морфофизиологиялық және популяция-генетикалық ерекшеліктеріне негізделіп, 

яғни соматологиялық (антропоскопия, антропометрия, дене пропорциялары, май 

бүрмелері), одонтологиялық (тұрақты тіс құрылымы), серологиялық (қан жұйелері, 

дәм сезімдері), дерматоглификалық (алақан мен саусақ бедерлері), краниологиялық 

(бас сүйек құрылымы), остеологиялық (қаңқа сүйектерінің анықтамалары) және 

палеоантропологиялық зерттеу нәтижелері бойынша толығымен қамтылып 

жазылды. Бүгінгі Қазақстан жерінде мекен еткен көне заман тұрғындарының 

үзіліссіз нәсіл-тек жалғастығының көрінісі бүгінгі қазақ халқының 

морфофизиологиялық кұрылымында оның түп-тұқиянының антропологиялық 

ерекшеліктері байырғы Қазақ атамекенінің қола дәуірінен бастап (ж.с.д. XX ғ.) 

кешегі XX ғасырға дейінгі, яғни 40 ғасыр бойы, айтарлықтай деңгейде сақталып 

қалғаны баян етіледі. Қазақ халқы өзінің ата-бабаларының жері мен елінде тұрақты 

тұрып жатқаны, оның 4 мың жылдық физикалық антропологияға негізделген 

этномәдени, лингвистикалық және діни байланыстарының тарихи бірлігінің 

барлығы бұл еңбекте ғылыми тұрғыдан толық дәлелденіп отыр. Сонымен қатар бұл 

монографиялық еңбекте қазақтар мен Еуразияның кейбір түркі тектес 

халықтарының этноантропологиялық байланыстарына да жаңадан бетбұрыс 

жасалды. 

  



Амангельды А. Қазақстан Рсспубликасының зияткерлік меншік 

құқығы. Оқулық. – Алматы, 2021.-390 б. 

Бұл жұмыс зияткерлік меншік құқығын, оның құқық жүйесіндегі орнын 

зерделеуге арналған, оның негізгі институттары қарастырылады, оның 

қазақстандық құқық жүйесі шегінде институтқа айналуына негізделген. 

Ұсынылып отырған оқулықта зияткерлік қызметті азаматтық-құқықтық 

реттеу, сондай-ақ оның нәтижелерін пайдалану ерекшеліктері ерекше орын алады. 

Зияткерлік меншік құқығы теориясының қазіргі кезеңдегі мәселелері 

қарастырылған, зияткерлік меншік құқығы объектілері ұғымы, зияткерлік меншік 

саласындағы келісім-шарттар ұғымы және түрлері, субьектілер және олардың 

құқықтық мәртебесі, оларды құқықтық қорғау ерекшеліктері сияқты мәселелер өз 

көрінісін тапты. 

Амангельды А. Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік 

құқығы сызба түрінде. Оқу құралы. - Алматы, 2021. - 78 б. 

Бұл жұмыс зияткерлік меншік құқығын, оның құқық жүйесіндегі орнын 

зерделеуге арналған, оның негізгі институттары қарастырылады. оның қазақстан- 

дық құқық жүйесі шегінде институтқа айналуына негізделген. 

 



Эпоха созидания. - Нур-Султан: Фолиант, 2020. - 408 с. 

В книге приведен анализ достижений Республики Казахстан на пути 

суверенного развития под руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана 

Абишевича Назарбаева. В ней рассматриваются ключевые аспекты его 

многогранной плодотворной государственной и общественной деятельности почти 

за три десятилетия, определившей долгосрочные перспективы Казахстана в XXI 

веке. 

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева «Казахстан в 

новой реальности: время действий». Методическое пособие. - Нур-Султан: 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан, 2020. - 176 с. 

 



Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан 

Назарбаев. Хроника деятельности. 2019 год (21.03 - 31.12). - Нур-Султан: 

Деловой Мир Астана, 2020. — 232 с. 

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый Президент 

Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности». 

В книге подробно отражены основные мероприятия с участием Елбасы 

внутри страны и за рубежом в период последних девяти месяцев 2019 года, а также 

представлены тексты наиболее значимых выступлений Н.А.Назарбаева за 

указанный период, фотографии, содержится разнообразная справочная информация. 

Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание / 

Сборник статей. Ответственный редактор и автор предисловия доктор 

юридических наук, профессор К.А. Мами - Нур-Султан, 2020 - 384 с. 

Предложенная Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А. 

Назарбаевым и принятая народом Казахстана действующая Конституция 

Республики Казахстан открыла путь поистине эпохальным изменениям в новейшей 

истории страны. Они сопровождались фундаментальными преобразованиями в 

политической, экономической, культурной и иных сферах, модернизацией духовной 

жизни общества и пересмотром системы ценностей. Являясь воплощением воли 

народа, Конституция за эти годы стала мощным политико-правовым инструментом 

консолидации казахстанцев в Единую Нацию. 



Амангельды А. Право интеллектуальной собственности Республики 

Казахстан. Учебник.- Алматы, 2021. - 392 с. 

Настоящая работа посвящена изучению права интеллектуальной 

собственности, его места в системе права, рассматриваются его основные 

институты, обоснована его институциализация в рамках казахстанской системы 

права. 

Особое место в предлагаемом учебнике занимают гражданско-правовое 

регулирование интеллектуальной деятельности, а также особенности 

использования ее результатов. Рассмотрены современные вопросы теории права 

интеллектуальной собственности, нашли свое отражение такие вопросы, как: 

понятие объектов права интеллектуальной собственности, понятие и виды 

договоров в сфере интеллектуальной собственности, субъекты и их правовой 

статус, особенности их правовой защиты и охраны. 

 

Амангельды А. Право интеллектуальной собственности Республики 

Казахстан в схемах. Учебное пособие.- Алматы, 2021. - 78 с. 

Настоящая работа посвящена изучению права интеллектуальной 

собственности, его места в системе права, рассматриваются его основные 

институты, обоснована его институциализация в рамках казахстанской системы 

права. 



Социологическое и аналитическое исследование по вопросам языковой 

политики в Республики Казахстан / Комитет языковой политики 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, ТОО «САНА». - 

Нур-Султан, 2020. - 200 с. 

В издании представлены результаты комплексного социологического 

исследования, выполненного по заказу Комитета языковой политики Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан в 2020 году. 

Социологическое исследование проведено среди нескольких групп: 

население; учащиеся школ и студентов колледжа в возрасте от 12 до 17 лет; 

работники сферы образования, а также сделан опрос экспертов и участников двух 

фокус - групп. 

Кушкумбаев А.К. Орды в политической истории Джучиева улуса 

(источники и историография). - Алматы: Шығыс пен Батыс, 2020. - 160 с. 

В книге на основе анализа восточных письменных известий, тюркоязычных 

устных источников и научной литературы освещаются вопросы политической 

истории Улуса Джучи XIII-XV веков, связанные с проблемой существования 

центров власти Джучидской империи - Золотой Орды, Ак Орды, Кок Орды, Боз 

Орды, а также изложена историографическая традиция их появления. 

 



Султанов Т. И. Казахи. Судьба народа и судьба страны в Средние века. - 

Алматы: «Дайк-Пресс», 2020. - 344 с. 

В XVI столетии обозначилась новая конфигурация на политической карте 

Центральной Евразии, ставшая результатом борьбы за преобладание между 

постмонгольскими 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). На широком фоне обсуждается 

хозяйство и быт, религия и верования кочевников Восточного Дешт-и Кипчака и 

Моголистана. 

Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Квадрига, 2020. - 1040 с.  

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. 

Рассматриваются связи Ногайской Орды с соседними государствами и 

народами, в том числе с татарскими и среднеазиатскими ханствами, Казахским 

ханством, Турцией, Кавказом. Специальный очерк отведен характеристике 

ногайско-русских отношений. В приложении даются генеалогические схемы 

мангытской знати - правящего клана ногаев. 

 



Каланити Пол. Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе 

все равно, что ты врач. - Москва: Эксмо, 2020. - 208 с.  

Пол Каланити — талантливый врач-нейрохирург, и он с таким же успехом 

мог бы стать талантливым писателем. Вы держите в руках его единственную 

книгу. 

Более десяти лет он учился на нейрохирурга и всего полтора года отделяли 

его от того, чтобы стать профессором. Полу было всего 36 лет, когда смерть, с 

которой он боролся в операционной, постучалась к нему самому. Диагноз - рак 

легких, четвертая стадия - вмиг перечеркнул всего его планы. 

Кто, как не сам врач, лучше всего понимает, что ждет больного с таким 

диагнозом? Пол не опустил руки, он начал жить!  

Хокинг Стивен. Краткая история времени: от Большого взрыва до 

черных дыр. - Москва: ACT, 2020. -272 с. 

Под этой обложкой — полный текст научно-популярного бестселлера. В 

главе, ранее не публиковавшейся на русском языке, автор рассуждает о 

возможности путешествий во времени. Текст сопровождают примечания и 

уточнения, сообщающие о достижениях современных космологов и астрономов. 

 



Составитель: Азербаев С. Г. Моим потомкам посвящаю. - Алматы: 

2020. - 448 с. 

Сборник посвящен жизни и деятельности Сталина и его эпохе в связи с 140-

летием со дня рождения вождя и 75-летием Победы. Своими мыслями о Сталине 

и его времени делятся ученые, политики, деятели науки и культуры как России, 

так и зарубежных стран. В книге на основе документов и научного анализа 

авторами дается объективная картина советского прошлого, достижениям в 

социально-экономическом развитии СССР под руководством И.В. Сталина и 

подвергаются критике необоснованные враждебные измышления в его адрес со 

стороны т.н. «демократов» и «либералов». 

Крамчанинов Н.Ф.  Вопросы истории медицины и здравоохранения: 

Казахстан, Россия (XVIII-XX вв.). - Алматы: Глобус, 2020. - 776 с. 

Книга посвящена вопросам истории развития медицины Западного 

Казахстана (160-летний период: 1799-1959 гг.), вопросам истории медицины 

России (вторая половина XVIII - начало XIX в.), а также различным вопросам 

медицины и здравоохранения Казахстана советского периода (XX в.). Автор 

научных работ - Николай Федорович Крамчанинов (1919-1996), казахстанский 

врач, ученый и организатор здравоохранения советского периода. Его 

многочисленные научные работы по актуальным проблемам медицины 

публиковались в различных изданиях в 50-е - 90-е гг. разрозненно, зачастую в 

недостаточном качестве. При жизни автора они не обобщались, не были 

замечены и оценены. Между тем, по нашему мнению, они имеют 

исключительную научно-практическую ценность, являются образцом научного 

анализа.   

  



Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические 

перспективы Евразии. - Алматы, 2020. - 342 с. 

Страны Евразии постепенно приобретают все больший авторитет на 

международной арене, их экономика продолжает расти в соответствии с 

происходящими здесь позитивными изменениями, что способствует превращению 

региона в глобальный экономический и политический центр. 

Флагман геологической науки Казахстана: сборник статей учёных 

Института геологических наук им. К.И. Сатпаева, посвященный 80-летию 

Института геологических наук им. К.И. Сатпаева. - Алматы, 2020.- 224с. 

Книга посвящена юбилейной дате - 80-летию образования Института 

геологических наук им. К.И. Сатпаева. _ 

Накопленные Институтом, огромные фактические данные и кадровый 

потенциал позволили собрать материалы как научного так и исторического 

характера. 

В данном сборнике представлены статьи, в которых освещается история 

отдельных лабораторий Института, их научная деятельность, результаты и 

перспективные направления исследований, охватывающие все направления 

научной деятельности Института геологических наук им. К. И. Сатпаева. 

  



Ахметова Г.К. 

Репрессированные учителя: монография. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. - 250 с. 

Настоящая книга посвящена актуальной, но малоисследованной теме - 

истории репрессированных учителей. В книге представлены архивные документы 

и современные материалы о репрессированных учителях из различных регионов 

Казахстана. В ней опубликованы архивные данные о репрессированных, 

документальные и исследовательские материалы.  

Западная философия XIX века: учебник / под ред. А. Ф. Зотова. 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2020. - 504 с. 

В книге дается анализ зарубежной постклассической философии XIX в. и 

создается целостное представление о путях, особенностях и тенденциях ее 

развития. 

Рассмотрены такие течения философии XIX в., как позитивизм. 

неокантианство, «философия жизни» (Ницше), критический реализм, 

социологические учения, неоидеалистические направления. 

 



Додобоева Ю.Т.  

Китай: экономика, политика, культура. Монография / Ю.Т. Додобоев, 

М.Д. Обидов. - Ташкент: Янги аср авлоди, 2020. - 496 с. 

Со времени образования в 1949 году Китайской Народной Республики 

экономика этой страны не стояла на месте, и всё же Китай отставал от развитых 

стран. Для того чтобы ускоренными темпами развить экономику, достигнув 

Мирового уровня, в 1978 году китайское правительство приняло решение 

перенести акцент в работе на экономическое строительство, взяв курс на реформы 

и расширение внешних связей. 

В результате произошли глубокие преобразования экономической системы 

КНР. В данной работе раскрывается как в стране сложилась всесторонняя, 

многоярусная, разнообразная композиция открытости страны миру; как 

развивается финансовый и инновационный менеджмент; как создавалась 

банковская система и валютный рынок; как осуществляется правовое обеспечение 

экономической реформы в КНР. 

 Основой данной книги послужили общепризнанные фундаментальные 

труды И. Каримова, являющегося основоположником новой концепции 

экономической реформы рыночной экономики под названием «узбекская модель». 

Авторы-составители также широко использовали, обработав опубликованные 

ранее, источники как отечественных, так и зарубежных авторов, которые являются 

малодоступными для широкого круга читателей. 



Внешняя политика центрально-азиатских стран и новые глобальные 

трансформации. Аналитическое исследование / Дуйсен Г.М., Айтжанова Д.А., 

Джалилов З.Г. - Алматы: Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН 

МОН РК, 2020. - 92 с. 

В аналитическом исследовании, выполненном в формате записки, 

рассмотрены основные проблемы внешнеполитической деятельности Казахстан и 

пути их решения в условиях реального времени. Авторами исследованы проблемы 

внешней политики Казахстана и стран ЦА в условиях глобальных трансформаций. 

Проведен анализ современного состояния развития стран ЦА в контексте 

геополитических процессов. Обоснованы научно- методологические подходы к 

формированию основ многовекторности и безопасности внешних политик в 

регионе, обусловливающие устойчивое развитие стран ЦА в условиях преодоления 

кризисных последствий. 

 

Лабковский М. Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать 

счастливым / Михаил Лабковский. - 2-е изд.- М.: Альпина Паблишер, 2020. - 

320 с. 

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет 

право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как 

понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует 

причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас 

осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить 

отношения с другими людьми? 

Отличительная черта подхода Лабковского — в конкретике. На любой самый 

сложный вопрос он всегда дает предельно доходчивый ответ. Его заявления и 

советы настолько радикальны, что многим приходится сначала пережить 

удивление, если не шок. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми 

формулировками, а четко называет причины проблем. Если у человека есть знание 

и желание, то изменить себя и свою жизнь к лучшему вполне реально. 



Джусипбеков У.Ж., Чернякова P.M., Султанбаева Г.Ш., Кожабекова Н.Н., 

Кусаинова М.М., Кайынбаева Р.А., Агатаева А.А. Сорбционная очистка 

минеральных кислот и нефтешлама природным цеолитом месторождения 

Шанканай. – Алматы, 2020. - 297 с. 

В монографии обобщены научные данные и исследования авторов в области 

сорбционных процессов очистки фосфорной и серной кислот и нефтяных шламов 

природным цеолитом месторождения Шанканай. Выявлены закономерности 

влияния природы очищаемой среды и сорбируемых примесей (катионов, анионов), 

а также ряда технологических параметров процесса очистки (норма сорбента, 

температура, время, концентрация сорбируемых катионов) на сорбционную 

способность природного цеолита. 

Малмакова А.Е., Сейлханов Т.М., Ю В.К., Кемельбеков У.С.,                   

Сейлханов О.Т., Пралиев К.Д. β-Циклодекстрин и содержащие его полимеры: 

синтез и применение. - Алматы: АО «Институт химических наук имени                   

А.Б. Бектурова», 2020. - 155с. 

Монография посвящена одной из интенсивно развивающейся области 

современной супрамолекулярной химии - исследованиям по практическому 

применению циклодекстринов и их производных, включая полимерные, в 

различных комплексах включения. Интерес к полимерным материалам с 

циклодекстриновыми группировками растёт в связи с поиском и 

конструированием супрамолекулярных систем адресной доставки лекарств. 

Последнее возможно в результате супрамолекулярной самосборки, основанной на 

принципах молекулярного распознавания, является одним из бурно 

развивающихся направлений современной химии, приводящей к созданию новых 

материалов с новыми свойствами. 



Досаханов А.Х. ПЕРВЫЕ: врачи Алаш. -1 т. - Алматы: Сөздік-

Словарь, 2020. - 368 с.  

В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на основе 

архивных документов, материалов и литературных источников 

рассмотрены краткая история становления и развития медицины, 

здравоохранения Казахстана, начиная с XV века; вопросы подготовки 

врачей из коренного населения Казахстана в XIX - XX веках. 

Представлены биографические очерки об известных врачах, 

завершивших учебу в университетах России и в г. Ташкенте в 1887-1972 

гг., об их многогранной деятельности. 

Впервые на конкретных примерах показано действенное участие 

первых врачей в деятельности национально-освободительного движения 

«Алаш», в работе правительства «Алаш-Орда». Представлены очерки о 

выдающихся народных целителях; об учёных-медиках и врачах, 

удостоенных впервые высших учёных степеней и званий СССР и 

Казахстана; о храбрых девушках-врачах - героях и офицерах Второй 

мировой войны. Эта книга - о жизни замечательных просвещенных 

людей, являвшихся образцами патриотизма, преданности гражданскому 

и врачебному долгу. 

 



Досаханов А.Х. ПЕРВЫЕ: медицинские фельдшеры  Алаш. - 2 

т. - Алматы: Сөздік-Словарь, 2020. - 320с.  

В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на основе 

обширных архивных документов, материалов и литературных 

источников рассмотрены вопросы подготовки оспопрививателей, 

фельдшерских учеников и фельдшеров из представителей коренного 

населения Казахстана в XIX - начале XX веках. Представлены 

биографические очерки о медицинских фельдшерах, завершивших 

учебу в средних медицинских учебных заведениях России в 1858-

1917гг., а также об известных советских врачах; об их многогранной 

деятельности. 

Впервые на конкретных примерах показано действенное участие 

первых фельдшеров в деятельности национально-освободительного 

движения «Алаш», о храбрых девушках-фельдшерах и врачах - 

офицерах Второй мировой войны. Эта книга - о жизни замечательных 

людей, являвшихся образцами патриотизма, преданности гражданскому 

и профессиональному долгу. 

 



Ермаханова Ф.Р., Усманов С., Омарова Г.Т., Закиров Б.С., Махмудов Р.У.  

Синтез, исследование и разработка малоотходной технологии стимуляторов 

роста растений, содержащих низкомолекулярные мочевино-формальдегидные 

соединения и ацетат цинка. - Алматы: Изд-во. 2020. - 120 с. 

В монографии приведены химические, физико-химические и 

технологические основы разработки малоотходной технологии стабильных по 

составу жидких и твердых высокоэффективных стимуляторов роста растений, 

содержащих низкомолекулярные мочевино-формальдегидные соединения и ацетат 

цинка. 

Впервые визуально-политермическим и изотермическим методами физико- 

химического анализа получены данные по растворимости и химическому 

взаимодействию в пяти трёхкомпонентных водных системах, проведены 

исследования по определению стабильности и физико-химических свойств жидких 

и твердых препаратов. 

Результаты химических и физико-химических исследований состава, 

строения и свойств двойных соединений на основе монометилолмочевины, 

диметилолмочевины, метилендимочевины и ацетата цинка явились научной 

основой и позволили теоретически обосновать оптимальные параметры и 

аппаратурное оформление основных стадий малоотходной технологии жидких и 

твердых стимуляторов роста растений. Полученные данные явились основой 

подготовки научно-обоснованной рекомендации применения жидких и твердых 

стимуляторов роста растений, содержащих мочевино-формальдегидные 

соединения и ацетат цинка. 

 



Кайрати К. (Кадирбеков К.А.), Конуспаев С.Р., Кадирбеков А.К. 

Каталитический крекинг альтернативного нефтяного сырья на природном 

цеолите. - Алматы, 2020. - 260 с. 

В монографии обобщены и систематизированы экспериментальные и 

теоретические данные по установлению зависимости между формированием 

каталитических систем на основе модифицирования различными по природе 

кислотами природного цеолита и их каталитической активностью, которые 

открывают широкие возможности для целенаправленной разработки 

высокоэффективных катализаторов крекинга альтернативного нефтяного сырья: 

ваккумного газойля, мазута, парафинов - в высшие альфа-олефины. 

Абылкасымова А.Е., Косанов Б.М. История становления и развитие 

методики преподавания математики в Казахстане. Учебное пособие. - Алматы: 

Мектеп, 2020. -332с. 

В учебном пособии рассматривается история становления и развитие 

методики преподавания математики как учебного предмета, так и важного раздела 

педагогической науки, начиная с глубокой древности и до наших времен. Большое 

внимание уделено вкладу в преподавание математики на казахском языке в первые 

годы советской власти педагогов-казахов, активных членов партии «Алаш» - 

М.Дулатұлы, А.Байтұрсынұлы, К.Жаленұлы, А.Касымұлы, Е.Омарұлы, 

С.Кожанұлы, Т.Шонанұлы, И.Акбергенұлы, А.Ермекұлы, а также С.Бокайұлы и 

геолога К.Сатпаева. Проанализированы основные методико-математические 

учебные материалы, имевшие большое значение для казахских школ - программы, 

учебники, учебные пособия, написанные в периоды - до 1920 года; с 1921 года по 

1991 год; с 1992 года по настоящее время. Представлены материалы о проведенном 

I съезде учителей математики Казахстана (г. Астана, 11-12 мая 2011г.). 



Тулешов А.К., Дракунов Ю.М., Джомартов А.А., Сейдахмет А.Ж., 

Джамалов Н.К., Тулешов Е.А., Куатова М.Ж. Кривошипные рычажные прессы 

на основе механизма Стефенсона II: Монография/ Тулешов А.К., Дракунов 

Ю.М.,Джомартов А.А., Сейдахмет А.Ж., Джамалов Н.К., Тулешов Е.А., Куатова 

М.Ж.- Алматы, 2020. - 240 с. 

Монография посвящена разработке методов математического моделирования 

кинематики, кинетостатики и динамики главных рабочих механизмов кривошипных 

прессов на базе четырехзвенных структурных групп. Предлагаются новые методы 

решения уравнений кинематики рычажных механизмов на базе четырехзвенных 

структурных групп. На их основе решены анализ и синтез новых схем главных 

рабочих механизмов Стефенсона для кривошипных прессов. Задача силового 

анализа учетом и без учетом сил трения, оценка КПД ГРМ кривошипного 

механизма решена на основе векторного метода. Рассматриваются задачи динамики 

кривошипных прессов: определение средней скорости, оценка виброактивности и 

динамического синтеза ГРМ. Рассматриваются разработка ПКД опытного образца 

кривошипного пресса и основы САПР кривошипных прессов в качестве 

инструмента для потенциальных производителей таких машин. В разработке САПР 

широко используются программные комплексы ASIAN, Simulation X, Maple и 

Mathlab, а также Autodesk Inventor, АРМ Winmachine. 



Государственно-частное партнерство - как механизм привлечения 

инвестиций: модели и опыт: Материалы I международной научно-

практической конференции. г. Нур-Султан, 28 февраля 2020 г. / Казахский 

центр государственно-частного партнерства; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; Ин-т 

экономических исследований; Ин-т экон. КН МОН РК. - Нур-Султан, 2020. - 

538 с. 

28 февраля 2020 года в городе Нур-Султан Казахстанский центр 

государственно-частного партнерства организовал и провел Первую 

международную научно-практическую конференцию «Государственно-частное 

партнерство как механизм привлечения инвестиций: модели и опыт» совместно с 

Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева, Институтом 

экономических исследований, Институтом экономики Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. В сборник вошли 

научные доклады и статьи участников международной конференции.  

Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С., Тұрдалыұлы М., Мекебаев Н.О. 

Методы и модели автоматического распознавания речи. Учебник - Алматы: 

ИИВТ КН МОН РК, 2020. - 125 с. 

В учебнике рассматриваются основные принципы построения систем 

распознавания речи на современном этапе развития, их классификация, решаемые 

ими задачи и методы автоматического распознавания речи, которая сфокусирована 

на подходе глубокого обучения и, в частности, технологии глубоких нейронных 

сетей. Учебник охватывает основные понятия, необходимые для понимания 

области автоматического распознавания речи в целом, а также подробно описывает 

методы глубокого обучения, такие как рекуррентные нейронные сети, сверточные 

нейронные сети. Представлена структурная система, основные задачи, решаемые 

ее компонентами, принципы предварительной обработки исходного речевого 

сигнала. 



  

Молекулярный дизайн и компьютерное моделирование 

фармакологически активных С- и N- замещенных пиперидинов /                    

Ахметова Г.С., Пралиев К.Д., Ю В.К. - Алматы, 2020. - 215 с. 

Проведен детальный хронологический обзор по химии пиперидина и их 

замещенных производных, обсуждены результаты эксперимента по молекулярному 

дизайну и компьютерному моделированию фармакологически активных С- и N- 

замещенных пиперидинов. 

Приведено краткое изложение истории развития представлений о 

молекулярных механизмах действия лекарственных веществ на опиатные 

рецепторы. Представлена современная точка зрения на механизм активации 

опиатных рецепторов, базирующаяся на результатах химерного и сайт-

направленного мутагенеза клонированных опиатных рецепторов, а также 

компьютерного моделирования зоны рецепции и лиганд-рецепторных комплексов. 

Подробно описаны трехмерные модели опиатного фармакофора, полученные с 

использованием традиционной и CoMFA методологий. 

На примере обширного ряда замещенных производных 4-фенилпиперидина 

проиллюстрирована возможность применения набора геометрических параметров 

разработанной модели опиатного фармакофора для объяснения сравнительной 

активности изученных соединений с известной биоактивностью. 


