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Қытайдың жаңа дәуір тарихы: Тарихи деректер. Т.1 : I-II 

бӛлімдер 1921-1927 жылдар аралығын қамтиды / Қытай 

тілінен аударғандар: Ә. Нұрғазыұлы, Т. Рауанұлы. - Алматы: 

Орхон, 2017. - 244 б. 

Оқырманға ұсынылып отырған үш томдықтың бірінші 

томында 1921-1927 жыл аралығындағы Қытай Халық 

Республикасының құрылу барсындағы аса ірі тарихи оқиғалар 

және Апиын соғысынан кейінгі Қытайдағы ӛзгерістерді қамтиды. 

 

Қытайдың жаңа дәуір тарихы (1927-1937 жылдар): 

Тарихи деректер. Т.2 : III бӛлім 1927-1937 жылдар аралығын 

қамтиды / Қытай тілінен аударғандар: Д. Мәлікұлы, М. 

Әбілбайұлы, А. Қисынқанұлы. –  Алматы : Орхон, 2017. – 256 б. 

Оқырманға ұсынылып отырған үш томдықтың екінші 

томында 1927-1937 жыл аралығындағы Қытай Халық 

Республикасының құрылу барсындағы аса ірі тарихи оқиғаларды 

қамтиды. 

 

Қытайдың жаңа дәуір тарихы (1937-1949 жылдар): 

Тарихи деректер. Т.3: IV-V бӛлімдер 1937-1949 жылдар 

аралығын қамтиды / Қытай тілінен аударғандар: Б. Нұрәлин, 

Г. Асылханқызы, Ж. Қабдешұлы және т.б. – Алматы: Орхон, 

2017. – 400 б. 

Оқырманға ұсынылып отырған үш томдықтың үшінші 

томында 1937-1949 жыл аралығындағы Қытай Халық 

Республикасының құрылу барсындағы аса ірі тарихи оқиғаларды 

қамтиды. 



Таныбаева А.Қ. Экологиялық мониторинг: Оқу құралы / Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 290 б. 

Оқу құралында экологиялық мониторинг тарауларының бүкіл негізгі 

тақырыптары бойынша қысқаша теориялық мәліметтері, сондай-ақ 

экологиялық мониторингтің негізгі міндеттері, мақсаттары және түрлері, 

мониторингтік зерттеулер жүргізудің әдістері қамтылған. 

Насрулла Мубашшир ат-Тарази. Түркістан: Ӛткені мен бүгіні 

(Орта Азия мен Қазақстан тарихы). Имам әл-Бухари, имам әт-

Тирмизи, имам Муслим, Ибн Сина, әл-Фараби, әл-Бируни, әл-

Қашқаридың елі туралы сіз не білесіз? / Ред. алқа мүшелері: Л.С. 

Ақтаева, Ә. Дербісәлі, Ә. Кӛпіш, М.Ғ. Жылысбаева; ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігінің "Орталық мемлекеттік мұрағат" РММ. – 

Алматы, 2017. – 464 б. 

Кітапта Түркістанның (Орта Азия мен Қазақстан) географиялық 

ерекшеліктері, Кеңес үкіметіне дейінгі ахуалы, сондай-ақ ислам дінінің 

насихатталуынан бастап Кеңес үкіметі құлап, тәуелсіз елдер ретінде 

танылғанға дейінгі тарихы жалпыға түсінікті тілмен баяндалған. 



Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары: Оқу 

құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 

2016. – 130 б. 

Бұл оқу құралында физикалық химияның негізгі ұғымдары 

келтірілген. Яғни химиялық термодинамика, химиялық кинетика сияқты 

маңызды бӛлімдерді дұрыс түсіну үшін түсініктемелер қарастырылған.   

Мейрманова Г.А., Исаева А.И. Этнологиялық зерттеу әдістері: 

Оқу құралы / Жауапты ред. А.Б. Қалыш; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті , 2016. – 180 б. 

Оқу құралда этнологияның зерттеу әдістеріне байланысты негізгі 

тұжырымдар қарастырылады. Осы пән бойынша дәрістер, этнографиялық 

экспедиция жұмыстарының бағдарламалық нұсқауы, бақылау 

сұрақтарының тізімі берілген. 



Батыр Д. Тастандының тағдыры: Роман. – Алматы: Ан Арыс, 

2017. – 272 б. 

Белгілі жазушы Дәлелбек Батырдың "Тастандының тағдыры" атты 

романы қазіргі заманның ӛзекті мәселесі-тастанды бала проблемасын сӛз 

етеді. 

Су Ш. Тибет туралы білімдер / Қытай тілінен аударған: Балапан 

Рабатов. – Алматы: Орхон, 2017. – 184 б. 

Бұл кітапта Тибет тарихы, ұлттық салт-сана жайындағы байымдау 

ғана емес, қазіргі адамдардың Тибет туралы ізденістері, толғаныстары 

және зерттеулері туралы жетерлік деректер берілген. 



Ердәулетов С.Р., Алиева Ж.Н., Жұмаділов А.Р. Халықаралық 

туризм географиясы: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 242 б. 

"Халықаралық туризм географиясы"оқу құралында туризм туралы 

қоғамдық құбылыс ретіндегі біртұтас кӛзқарас жарияланады және 

туристік жүйені қалыптастырушы компоненттері мен олардың ӛзара 

байланыстары қарастырылады. 

Әшімханұлы Д. Кӛптомдық шығармалар. – Астана: Нұра-

Астана, 2017. – Т.3. Теңіз қорқауы. – 480 б. 

Жазушы, аудармашы Дидахмет Әшімханұлының бұл кӛптомдық 

шығармалар жинағының үшінші томында оның әр жылдарда аударған әлем 

әдебиетінің классиктері Джек Лондонның  "Теңіз қорқауы" атты романы 

мен " Күмән" әңгімесі және Джон Голсуорсидің "Девондық адам" атты 

новелласы берілген. 



Әлдибеков Ж.С. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы: 

Оқу құралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2016. – 264 б. 

Ұсынылып отырған оқу құралы Шетелдердің мемлекет және құқық 

тарихы пәнінің оқу курсы бағдарламасына және Қазақстан 

Республикасындағы кәсіптік жоғары білім берудің мемлекеттік 

стандарттарының талаптарына сәйкес дайындалған. Оқу құралында Ежелгі 

Шығыс пен Антика әлемінің, Орта ғасыр мен Жаңа дәуірдегі және 

заманауи кезеңдегі әлем елдеріндегі мемлекеттілік пен құқықтық пайда 

болуы, қалыптасуы, даму заңдылықтары мен ерекшеліктері тарихи 

хронологиялық тәртіппен беріледі. 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының шежіресі 2011-2017: Кӛп 

томдық. IV-кітап. – Алматы: Атажұрт, 2017. – 252 б. 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы ӛзінің күнделікті қызметінде 

Қазақ елі мен әлемнің 40-қа жуық мемлекеттерінде ӛмір сүріп жатқан қазақ 

диаспорасы ортасында алтын кӛпір болуға ұмтылатындығы шежіреде 

нақты кӛрініс тапқан. 



Рысбеков Тұяқбай Зейтұлы: Қазақстан 
ғылымдарының библиографиясына материалдар / Құрастыр. т.ғ.к. М.Д. 

Калменов; ҚРБ ҒМ; Западно-Казахстанский гос. ун-т  им. М. 

Утемисова. – Орал, 2017. – 204 б. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиялары сериясының жалғасы 

болып табылатын бұл кӛрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының құрметті мүшесі, сонымен қатар бірнеше қоғамдық ғылыми 

орындардың - Қазақстанның Гуманитарлық, Әлеуметтік, Жоғары мектеп, 

Балтық Педагогикалық (Санкт-Петербор), Педагогикалық және Әлеуметтік 

ғылымдар (Мәскеу), Халықаралық ақпараттандыру (Мәскеу), Халықаралық 

жоғарғы мектеп (Мәскеу), Халықаралық Евразия экономикалық 

Академияларының және Европалық Жаратылыстану ғылымы 

Академиясының академигі, Петр Академиясының мүше-корреспонденті 

(Санкт-Петербор), Европа жоғары оқу орындарының ректорлар клубының 

мүшесі және «Ғылыми зерттеу жұмысындағы ерекше еңбегі үшін» Виль-

гельм Лейбниц (Германия), «Наполеон» (Франция), Кембридждің 

«International Professional» Интернационалдық библиографиялық орталығы 

медальдарының, «Ерекше еңбегі және ғылыми зерттеулері» (Германия), 

«Парасат» ордендерінің, Оксфордтың «Европалық интеграцияның дамуына 

қосқан жеке үлесі үшін» Халықаралық марапаты иегері, ҚР еңбегі сіңірген 

қызметкері, Оксфордтың «Таңдаулы ғалым» Номинациясы жеңімпазы, 

«ЖОО Таңдаулы оқытушы - 2013» Грантының жеңімпазы. Орал қаласының 

құрметті азаматы, кӛрнекті білім мен ғылым және коғам кайраткері, тарих 

ғылымдарының докторы, профессор - Тұяқбай Зейтұлы Рысбековке 

арналған.  



Хо Ши Мин = Ho Chi Minh: Ӛмірбаяны / Бас ред. Тұрсын 

Жұртбай. – Алматы: Орхон, 2017. – 224 б. 

Ветнам халқының саяси қайраткері, ұлт азаттық қозғалыстың 

кӛшбасшысы, Ветнам Социалистік Республикасының негізін салушы 

президент Хо Ши Миннің ӛмірі мен қызметіне арналған бұл кітап 

"Орхон" баспасының "Ұлы Тұлға" сериясы аясында қазақ-ағылшын 

тілінде шықты. 

Әлім Қайсар: Биобиблиографиялық кӛрсеткіш / Құраст.: 

Жылқыбай Жағыпарұлы, жазушы. Библиогр.ред.: А.Ж.Сақанова ҚРБ 

ҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапханасы. – 

Алматы: Ғылым ордасы, 2017. – 216 б. 

Биобиблиографиялық кӛрсеткіште белгілі журналист, жазушы, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Президенті сыйлығының 

лауреаты, Қазақстан Журналистика академиясының академигі, Халықаралық 

Ақпараттандыру академиясының академигі Әлім Қайсардың ӛмірі мен 

қызметі, әдеби шығармашылық еңбектері кеңінен қамтылған. 



Әлімұлы А. Жариямайдай: Ӛлеңдер. – Алматы: Хантәңірі, 

2017. – 380 б. 

Белгілі ақын, халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының иегері 

Аманхан Әлімұлының "Жариямайдай" атты жыр жинағына негізінен 

автордың кезінде мерзімдік баспасӛзде жарияланған ӛлең-жырлары 

ӛңделген, толықтырылған күйінде еніп отыр. 

Ерғали Х. Қиын ӛткен қызығым-ай!: Ӛлеңдер. – Алматы: 

Mep-Press, 2017. – 342 б. 

Қазақ поэзиясының кӛрнекті ӛкілі, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты, Қазақстанның халық жазушысы Хамит Ерғалидің бұл 

кітабына әр жылдары жарық кӛрген "Шер толғау", "Жақсыдан 

шарапат", "Сонеттер" жинақтарында жарық кӛрген ӛлеңдері, сонеттері, 

естеліктері топтастырылған. 



Құсанбек Б. Ӛмір-ӛзен: Сұхбат кітабы / Кұрастырушылар: 

Бейбарыс Бейбітұлы, Ғазиза Исахан. – Алматы: Келешек, 2017. – 475 б. 

Белгілі тележурналист Бейбіт Құсанбектің "Ӛмір-ӛзен"атты жинағына 

оның кезінде кӛрнекті қоғам мен мемлекет, әдебиет, ӛнер қайраткерлерімен 

қазақ теледидарында жүргізілген сұхбаттары енді. Онда кӛтерілген ел мен 

жер, тарих, тіл тағдыры жӛніндегі мәселелер ӛзінің ӛзектілігімен, 

маңыздылығымен, салиқалы ойларымен қалың телекӛрерменнің аса зор 

қызығушылығын танытып, қоғамда қызу пікірталастар туғызған болатын. 

Құранбек Ә.А., Тұрғанбеков С.Қ., Айтенова А.А. Прагматизм 

философиясы: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 112 б. 

Оқу құралында америкалық прагматизм философиясының қалыптасуы 

мен дамуы сараланған. Чарлз Пирс, Уильям Джеймс, Джон Дьюи және 

Ричард Рортидің еңбектері негізінде прагматизм ағымы аясында 

қарастырылған түйінді мәселелер мен ой-тұжырымдардың мәні 

айқындалып, бұл философиялық дәстүрдегі этика, гуманизм, дін 

мәселелерінің зерделенуі кӛрсетілген.  



Педагогикалық психология: Практикум / Құраст. : А.И. Гарбер, 

М.В. Демиденко, С.Қ. Бердібаева; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 200 б. 

Практикум жас ерекшелігі және педагогикалық психологияға 

мамандандырылған студент психологтарға арналған. Бұл еңбек 

педагогикалық психологияның негізгі бӛлімдерінің зерттеушілік 

сипатындағы жүйеленген ақпараттарды құрайды және студенттерді 

эмпирикалық зерттеудің дағдылары мен ептіліктерін ӛз бетімен үйренуге 

бағдарлайды.  

Бекманов Б.О. Полимеразды тізбекті реакция негіздері: Оқу 

әдістемелік құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 104 б. 

Бұл оқу-әдістемелік құралда полимеразды тізбекті реакцияның 

теориялық негіздеріне, оны жүргізетін лабораторияларға қойылатын 

талаптарға, ПТР әдісінің жүргізілу шарттарына, ПТР әдісінде 

қолданылатын бақылауларға, ПТР әдісін жүргізу кезінде кететін 

қателіктерге, ПТР әдісінің практикада қолданылуына және қазіргі  

замандағы даму бағыттарына қысқаша сипаттамалар берілген.  



Жарықбаев Қ.Б. Он томдық таңдамалы шығармалар жинағы / 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – Т.7. 

Жалпы және қазақ этнопсихологиясы = Общая и казахская 

этнопсихология – 306 б. 

Этнопсихология ғылымының қазақ орыс тілдеріндегі басылымында 

осы ғылымның елімізде қалыптасу және даму оның тарихы, сондай-ақ 

қазіргі жай-күйі баяндалады.  

Баяндинова С.М. Туризмдегі логистика: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 122 б. 

Туристік ұйымдардағы логистикалық басқару және ұйымдастыру 

мүмкіндіктерін жетілдіру бүгінде басты назарға алынып отыр. 

Шаруашылық әрекеттегі логистиканың рӛлін ашып кӛрсетуге жасалған 

кӛптеген зерттеулердің нәтижесінде ХХІ ғасыр логистика ғасыры болмақ.  



Баянбай Қ. Таңдамалы шығармалар: Үш томдық. – Алматы: Хантәңірі, 2017.  

Т.1. Ӛлеңдер. Ертегілер. Жаңылтпаштар. – 380 б. 

Т.2. Ӛлеңдер. Ертегілер. Жұмбақтар. Жаңылтпаштар. – 380 б. 

Т.3. Лирикалық ӛлеңдер. – 380 б. 

Қазіргі қазақ балалар әдебиетінің кӛрнекті ӛкілі, Халықаралық "Алаш"сыйлығының 

иегері,балаларға арналған кӛптеген жыр бәйгелерінің жеңімпазы, ӛлең-жырлары бастауыш сыныптарға 

арналған оқулықтарға енген ақын Қастек Баянбайдың таңдамалы шығармаларының 1-томына мектеп 

жасына дейінгі балдырғандардың, жас жеткіншектердің талғамына сай ӛлең-жырлары атты топтамасы 

еніп отыр.      

Белгілі балалар ақыны Қастек Баянбайдың шығармалары жинағының 2-томына автордың жас 

бүлдіршіндер мен мектеп жасындағы ӛрендерге арналған ӛлең-жырлары, дастандары, ертегілері, 

жұмбақтары, жыл мезгілдері, табиғат жайлы әдемі топтамалары еніп отыр. 

Қазақтың белгілі ақыны, Халықаралық "Алаш" сыйлығының иегері Қастек Баянбайдың шығармалар 

жинағының 3-томына сыршыл нәзік сезім мен азаматтық әуенге толы лирикалық топтамалары еніп отыр. 



Ниязбек Р. Шығармалары: Кӛптомдық. – Алматы: ҚАЗақпарат, 

2017. – Т.7. Ӛлеңдер. – 380 б. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық "Алаш" әдеби 

сыйлығының лауреаты, Шешен Республикасының ең жоғары Мемлекеттік 

"Къоман сий" (Честь нации) орденінің иегері, Шешенстан Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Ресейдің Сергей Есенин алтын медалінің иегері, 

кӛрнекті ақын Рафаэль Ниязбектің бұл жетінші томында дала ӛмірінің 

тіршілік-тынысы, сол далада туған тұлғалардың тағдыры, жаратылыс-

болмысы, қуаныш пен қайғысы, шаттығы мен шымырқанған шақтары 

қамырдан қыл тартқандай шебер әлі әсерлі суреттелген.   

Ниязбек Р. Шығармалары: Кӛптомдық. – Алматы: ҚАЗақпарат, 

2017. – Т.8. Ӛлеңдер. – 380 б. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық "Алаш" әдеби 

сыйлығының лауреаты, Шешен Республикасының ең жоғары Мемлекеттік 

"Къоман сий" (Честь нации) орденінің иегері, Шешенстан Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Ресейдің Сергей Есенин алтын медалінің иегері, 

кӛрнекті ақын Рафаэль Ниязбектің бұл сегізінші томында теңдік сұрап, атқа 

қонған жауынгер шешен халқының қайтпас қайсарлығы, елеулі найза қолға 

алып шайқасқан кӛзсіз ерлігі суреттелген.    



Ниязбек Р. Шығармалары: Кӛптомдық. – Алматы: ҚАЗақпарат, 

2017. – Т.9. Повестер 380 б. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық "Алаш" әдеби 

сыйлығының лауреаты, Шешен Республикасының ең жоғары Мемлекеттік 

"Къоман сий" (Честь нации) орденінің иегері, Шешенстан Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Ресейдің Сергей Есенин алтын медалінің иегері, 

кӛрнекті ақын Рафаэль Ниязбектің бұл тоғызыншы томына "Жауаптар", 

"Отағасы","Қызғыш құс" повестері еніп отыр.  

Сӛз-дария. Сӛз-ғұмыр. Сӛз-құдірет / Жауапты шығарушы. 

Ғарифолла Әнес. – Алматы: Арыс, 2016. – 176 б. 

Еліміздің рухани тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-саяси тарихында 

ӛшпес із қалдырған заманымыздың заңғар жазушысы, әрі мемлекет және 

қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбайұлының (1939-

2015) артына қалдырған мол мұрасы келешекте тек қазақ халқының ғана 

емес күллі адамзат қауымының асыл қазынасына айналып, жаһандық 

ӛркениет қорына олжа салары сӛзсіз. 



Сатыбалдин С.С. Тәуелсіз Қазақстан экономикасының 

ӛркендеуіне – 25 жыл = Развитию экономики независимого 

Казахстана – 25 лет. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 345 б. 

Қітап Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына, 

оның экономикалық дамуы мен осы уакыт аралығындағы 

жетістіктеріне арналады. Монографияда тәуелсіз мемлекеттің 1991 

жылдан қазіргі уақытқа дейінгі калыптасу, реформа жүргізу және 

әлемдік деңгейде экономикасының нығаюы мәселелеріне арналған 

зерттеулер ұсынылған. 

 

Оңдаш А.О. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық 

қызметтері: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2017. - 284 б. 

Ұсынылып отырған оқу құралында кәсіпорындардың сыртқы 

экономикалық қызметтері мен сыртқы экономикалық байланыстарын 

заң және стандарт бойынша зерттеу, мемлекеттік және кедендік 

реттелуі, сыртқы экономикалық қызметтердің түрлі салаларында 

келісім-шарттар жасау және дайындау, серіктестерді таңдау бойынша 

ұйымдастыру жұмыстары, экспорт-импорттық операцияларының 

түрлі аспектілері қарастырылады.    



Қозғамбаева Г.Б. Қазақстан музейлері: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 182 б. 

Оқу құралында Қазақстан Республикасындағы музейлерге сипаттама 

беріліп, тарихи ӛлкетану музейлерінің құрылымы мен қызметі туралы 

мәселелер қарастырылады. 

Тілегенов И.С., Кабдушев А.А. Мұнай, газ және газ конденсат кен 

орындарын игерудің технологиялық үрдістері және оларды жетілдіру: 

Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – 

Тараз: Тараз университеті, 2016. – 295 б. 

Қазақстан Республикасының жер қойнауының мұнай, газ және 

газконденсатты қорларына бүкіл дүниежүзі дамыған алдыңғы қатарлы 

елдердің мұнайшы-мамандары, кәсіпкерлер және саясаткерлері бірден бір 

ӛндіруші ретінде экономикалық тұрғыдан қызығушылықпен бағалайтыны 

белгілі. 



Адильбекова А.О. Мұнайды деэмульсиялау технологиялары: Оқу 

құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

- 110 б.  

Оқу құралында мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандырудың қазіргі 

заманғы технологиялары, мұнайды ӛңдеуге дайындаудың физика-химиялық 

әдістері қарастырылған. Оку құралының теориялық бӛлімін зерделегенде 

студенттер мұнай эмульсиялары түзілуімен, мұнайды біріншілік ӛңдеу 

негіздерімен, мұнай құрамындағы су және тұздардың коррозиялық әсерімен, 

деэмульгаторлардың жіктелуімен танысады. Оқу құралында зертханалық 

жұмыстардың әдістемелері де берілген. 

Тӛлешова Ұ.Б. Психологиялық-педагогикалық практикум / Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 102 б. 

Ұсынылып отырған еңбекте психологиялық-педагогикалық зерттеу 

әдістері мен оның жүргізілу жолдары енгізілген. Сонымен қатар 

психологиялық тестер мен жаттығулар, тұлғаны интеллектуалдық дамыту 

жаттығулары, студенттерге арналған, талқылау сұрақтары, анықтамалар, 

танымдық, дидактикалық ойындар,т.б. мәліметтер қамтылған. 



Мұсаев З. Түйе шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру және ӛңдеу 

технологиясы. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 243 б. 

Түйе малы ӛзінің күш-қуатымен, шӛл мен шӛлейт жердің қатаң 

жағдайына бейімділігімен, басқа мал жемейтін ӛсімдіктердің 

бірталайымен коректенетімен, ащы тұзды суды ішетінімен қатар құнарлы 

ет, тері, жүн және диеталық сүт беретіні белгілі.   

Қозғамбаева Г.Б., Алпысбаева Н.К. Тарихты оқыту әдістемесі: 

Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 260 б. 

Оқу құралында тарихты оқыту барысында тақырыптарды жаңа 

мазмұнмен байытуда педагогика мен психология ғылымындағы бағыттар 

басшылыққа алынды. Тарих сабағын ұйымдастырудың тәсілдері және 

оқу процесінде жаңашыл әдістерді қолдану мәселелер теориялық және 

әдістемелік тұрғыдан баяндалады. 



Заядан Б.Қ., Акмуханова Н.Р., Садвакасова А.К. Су 

тоғандарының микрофлорасы: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 272 б. 

Оқу құралында су экожүйесіндегі микроорганизмдер және 

олардың алуан түрлілігі жӛнінде жалпы түсінік беріледі. Сонымен 

қатар микроб қауымдастықтарының әркелкілігі, табиғи және 

антропогенді факторлар әсерінен пайда болған ӛзгерістер, 

микроорганизмдердің биогеохимиялық айналымдарға қатысы туралы 

толық мәлімет берілген. 

Әбдіраш Ж. Құлпытас: Таңдамалы. – Алматы: Mep-Press, 

2017. - 288 б.  

Қазақ поэзиясының ірі тұлғаларының бірі, кӛрнекті ақын 

Әбдіраштың Жарасқанының бұл кітабында автордың ӛмірінің соңғы 

жылдарында жазған, бұрын жарияланбаған жаңа ӛлеңдері, Алаштың 

айтулы азаматтарына арналған эпитафиялары, "Сор топырақ" 

трагедиялық поэмасы енгізілді. 



Есжанов Б., Мамилов Н., Қожабаева Э. Балықтар қорын 

қалыптастыру теориясы: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 224 б. 

Оқу құралында балықтар қорын қалыптастырудың теориялық 

мәселелері, балық ресурстары ӛнімдерін анықтайтын жалпы 

заңдылықтар, балықтар популяциясының жағдайлары және оның санын 

анықтайтын негізгі әдістер, түрішілік және түраралық қатынастар мен 

балық қорын болжау, балықтар популяциясының ӛнімділігін арттырудың 

негізгі принциптері туралы мәліметтер жанжақты қарастырылған. 

Мунасипов С.Е., Анарова Ғ.С. Былғары бұйымдарын жобалау 

негіздері: Оқу құралы. – Алматы: Альманах , 2017. – 154 б. 

Оқу құралында аяқ және қол антропометриясы, адамның жоғарғы 

және тӛменгі қаңқасының құрылысының физиологиясы, жалпы анатомия 

және былғары бұйымдарының дамуы туралы негізгі мәліметтер берілген. 

Аяқ киімнің, және былғары галантериялық бұйымдардың құрылымдық 

сипаттамалары қамтылған. 



Таубаев Б.Р. Қазақстан Республикасындағы пенитенциярлық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: Монография / Жауапты 

ред.: А.Д.Байсалов; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 210 б. 

Бұл монографиялық еңбекте Қазақстан Республикасындағы 

пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мәселелері 

қарастырылған.Пенитенциарлық қауіпсіздіктің ұғымына және онымен 

сабақтас терминдер мен ағымдарға түсінік және анықтама беріле отырып, 

аса ӛзекті қоғамдық мәселелер жан-жақты қозғалып талқыланған. 

Мекебаева М.А. Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы 

саясаты: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 128 б.  

.«Қазақстан Республикасының ішкі және сырткы саясаты» атты оқу 

құралы талдау әдісін қолдана отырып, қазіргі қазақстандық саясатты 

сипаттап, мәселелерін ашып кӛрсеткен. Автор қазақстандық  ішкі 

саясаттың - саяси реформалану, экономикалық қауіпсіздік, әлеуметтік 

саясат, азаматтық қоғам, ішкі және сыртқы кӛші-қон мәселелері, жастар 

саясаты және сыртқы саясаттың қалыптасуы, карусыздану және ядролық 

қаруды таратпау аясындағы саясаты, Қазақстан Республикасының 

геостратегиялық маңызы бар бірқатар мемлекеттермен қарым-қатынасын 

және жалпы еуразиялық аймақтағы геосаяси жағдай қарастырылған. 



Мұқалдиева Г.Б. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы  : 

Оқу құралы / Әл-Фараби атынд ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 120 б. 

Оқу құралында Қазақстан Республикасы отбасы құқығы бойынша 

дәріс сызбалары және семинар сабағына кӛмекші құрал ретінде 

қолданылатын материалдар енгізілген. 

Әбілқасымов Б. Қазақтың ескі жазба әдеби тілі  / 

А.Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ты. – Алматы: Қазақ тілі, 2016. 

– 128 б. 

Бұл еңбекте қазақтың ескі жазба әдеби тіліндегі ресми іс қағаздары, 

кӛркем әдебиет нұсқалары туралы мәлімет беріледі. Сондай-ақ қазақтың 

жаңа жазба әдеби тілінің қалыптасу тарихы туралы айтылады. 



Мамаева М.Қ., Атабай Б.А. Кәсіби бағытталған қазақ тілі: Оқу 

құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2016. - 136 б. 

Оқу құралы жоғары оқу орындарында Шығыстану мамандығы бо- 

йынша білім алатын студенттерге және Шығысқа қызығушы 

оқырмандарға арналған. Оқу құралы модульдерден және студенттің 

ӛзіндік жұмыстарынан тұрады. Модульдерде қазақ халқының 

материалдық және рухани кұндылықтарын оқыту арқылы тілді 

лингвоелтанымдық бағытта меңгертуге арналған. Студенттің ӛзіндік 

жұмыстары тілдері оқытылып отырған шығыс елдерінің тарихы, 

мәдениетіне қатысты деректерді қазақ тілінде оқып үйренуге арналған. 

Әкімбеков Б.Р., Әкімбеков А.Р. Әлемдегі негізгі жылқы 

тұқымдары: Оқулық / ҚР Ауылшаруашылық министрлігі. - 

Алматы: Альманах, 2016. - 188 б. 

Бұл кітапта жылқы шаруашылығының халық шаруашылығындағы 

мән-мағынасы, жылқы тұқымы туралы ілім, дүние жүзіндегі жылқы 

басының ӛсімі, жылқының ӛсуіне әсер етуші күштер, әлемдегі негізгі 

ӛсірілетін жылқы тұқымдары: салт мініс, салт мініс және жегу, желісті, 

кӛлік, ауыр жүк тартатын және понилар туралы жазылған. 



Ӛмірзақ Айтбайұлы Айтбаев: Биобиблиография / Құраст.: 

Н.Асқаров, Г.Үсенбаева, Жауапты ред. Ғарифолла Әнес; 

А.Байтұрсынұлы атынд. Тіл білімі ин-ты "Арыс қоры". - Алматы: 

Арыс, 2016. - 120 б.  

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиялары сериясының 

жалғасы болып табылатын бұл кӛрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Ӛмірзақ Айтбайұлы Айтбаевқа арналған. 

Жолдасбеков М. Кісілік кітабы: Мақалалар, ой-толғамдар. – 

Астана: Фолиант, 2017. – 400 б. 

Кӛрнекті мемлекет қайраткері, ел ағасы Мырзатай Жолдасбековтің 

бұл кітабына "Қазақ қайтсе қалады қазақ болып" деген мәңгілік сұраққа 

жауап іздеген автордың мемлекеттік мүдде, адамгершілік, кісілік 

турасында жазған мақалалары мен сӛйлеген сӛздері енгізіліп отыр. 



Қуаналиева Г.А. Қаржы құқығы: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 162 б.  

«Қаржы құқығы» оқу құралы типтік оқу бағдарламасы негізінде да- 

йындалған. Оқу құралында қаржы құқығының жалпы бӛлімінің негізгі 

институттары қарастырылған. Қазақстан Республикасының қаржы 

жүйесінің ұғымы мен жалпы сипаттамасы, қаржы жүйесінің 

тұрақтылығын қамтамасыз етудегі қаржы саясатының мәселелері, 

Қазақстан Республикасында исламдық қаржыландыру жүйесін 

қалыптастыру мен дамытуды кұқықтық реттеу мәселелері жан-жақты 

қарастырылады. Мемлекеттің қаржылық қызметінің ұғымы мен 

ерекшеліктері, қаржылық құқықтық қатынастардың жалпы сипаттамасы 

мен пайда болуының алғы шарттары зерделенеді.  

Дабылтаева Н.Е. Инвестицияны қаржыландыру және 

несиелендіру: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2017. - 126 б. 

Аталған оқу құралында инвестициялық үдеріс және оны жүзеге 

асырудың теория мен практикалық мәселелері қарастырылады, оның 

ішінде нарықтық экономика жағдайында инвестицияны қаржыландыру 

мен несиелендіру жолдары жүйелі түрде жатық түсіндіріледі. 



Момынова Б. Қазақ ым-ишараттарының түсіндірме сӛздігі  / Ғыл. 

ред.: Ж.Манкеева. - Алматы, 2017. - 288 б.  

Ұсынылып отырған сӛздікте тілдік қатынастағы кӛмекші құралдар 

топтастырылған және жүйеленген. Ым-ишараттардың мағыналары мен 

қызметтік ерекшеліктері ашып кӛрсетілген. 

Джангулова Г.Қ., Касымканова, Х.-К.М., Байдаулетова, Г.К. 

Геодезиялық ӛлшеулерді математикалық ӛңдеу теориясы: Оқу 

құралы / Джангулова, Гульнар Қабатаевна,; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы  : Қазақ университеті , 2017. - 184б. : кесте. - 

Библиогр.:б.180. - ISBN 978-601-04-2159-2 : 3000т.00т. 

Геодезиялық жұмыстардың  маңызды әдісі геодезиялық ӛлшемдердің 

қазіргі ӛңдеу және талдау шешімдері болып табылады. Студент пәнді оқып 

қамтығанда, геодезиялық ӛлшемдерді ӛңдеу теориясын, алдыңғы 

ақпаратты математикалық әдіспен ӛңдеуді, ӛлшем шешімдерінің 

дұрыстығын және есептелген шамаларды бағалап үйренуі қажет. 



Энциклопедия корейцев Казахстана / Редкол.: Ю В.К.,                         

Ем Н.Б., Кан Л.А. и др.; Ассамблея народа Казахстана; Ассоц. 

корейцев Казахстана. – Алматы, 2017. – 767 с. 

Казахстан - страна многонациональная. В единой семье народа 

Казахстана в мире и согласии живут более ста этносов, в том числе и 

корейцы.  В годы массовых политических репрессий они подверглись 

насильственному переселению из Дальневосточного края. В то тяжелое 

время депортированные корейцы, опираясь на братскую помощь 

казахского народа, стойко пережили сложные жизненные перипетии, 

выпавшие на их долю. Гостеприимство и сострадание, с одной стороны, 

благодарность и признательность - с другой, переросли в крепкую 

дружбу.  С тех пор прошло восемьдесят лет, в Казахстане родились и 

выросли уже несколько поколений корейцев. Своим самоотверженным 

трудом они заслужили уважение, внесли и вносят свой достойный вклад 

в экономическое, социально-политическое, культурное развитие 

Казахстана.  Корейцами Казахстана и о корейцах Казахстана написано 

немало книг разных направлений и жанров. Но «Энциклопедия корейцев 

Казахстана» публикуется впервые. Ее подготовка и выход в свет стали 

возможными благодаря независимости нашей страны, открывшей 

возможности национального возрождения всех этносов Казахстана.    



Интеграция науки и образования в Узбекистане - веление 

времени / Отв. ред. З.Р. Кадырова, Н.Х. Хакимова; МВ и ССО Респ. 

Узбекистан; Нау. ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека. – Ташкент, 

2016. – 121 с.  

Монография посвящена исследованию роли интеграции науки и 

образования как важного фактора реформационного процесса страны, 

формирования гармонично развитого поколения. Авторы рассматривают 

социально-философские, социально-психологические, исторические 

аспекты интеграции науки и образования в условиях глобализации. 

Наука: день сегодняшний, завтрашний: Научно-популярный 

сборник / Редкол.: З.А. Мансуров (пред.) и др. – Алматы, 2017. – 402 с.  

Сборник, составленный из научно-популярных статей, 

подготовленных учеными КазНУ им. аль-Фараби, знакомит читателей с 

современным состоянием и перспективами развития науки и научных 

исследований в Казахстане. 



Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / 

НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, 

Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол.:                        

А.С. Онищенко (пред.) [и др.]. – Киев, 2016. – Вып. 13. – 245 с. 

В статьях данного выпуска сборника рассматриваются актуальные 

для научных библиотек проблемы. Особое внимание уделено таким из 

них, как библиометрические исследования, создание фундаментальной 

электронной библиотеки «Украиника», раскрытие особенностей 

использования библиотеками возможностей социальных сетей в 

развитии электронного правительства, онлайновый информационный 

сервис в научной библиотеке. Для специалистов представляют интерес 

статьи, посвященные современным проблемам каталогизации, в 

которых обобщаются результаты научных исследований библиотек, 

рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической 

деятельности. Юбилейная рубрика посвящена 90-летию ЦНБ НАН 

Беларуси. Традиционно большое внимание уделено истории библиотек 

и библиотечных собраний, издательской и международной деятельности 

библиотек. 



Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. 

/ НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, 

Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол.:                           

А.С. Онищенко (пред.) [и др.]. - Киев, 2017. – Вып. 14. – 244 с. 

Авторы статей данного выпуска, опираясь на итоги проведенных 

исследований, практический опыт реализации научных проектов, 

представляют достижения библиотек национальных академий наук. 

Особое внимание уделено роли библиометрии в системе социальных 

коммуникаций, развитию информационных и телекоммуникационных 

технологий, инновационным аспектам организации доступа к 

информации в научной библиотеке. Для специалистов представляют 

интерес статьи, посвященные вопросам информационного и 

аналитического обеспечения научных исследований, внедрению новых 

технологий оперативного информирования, современным проблемам 

сохранности фондов, каталогизации и систематизации. Юбилейная 

рубрика посвящена 20-летию Совета директоров научных библиотек и 

информационных центров национальных академий наук - членов 

МААН. Традиционно большое внимание уделено истории библиотек и 

библиотечных собраний, проблемам и перспективам международного 

документообмена библиотек в условиях электронного доступа к 

информации. 



Геология и металлогения Кокшетауского срединного массива - 

крупной золото-урановой, редкометалльной и алмазоносной 

провинции Центральной Азии - Алматы: ОО «Академия 

минеральных ресурсов РК», 2016. - 384 с. 

Книга, подготовленная к предстоящему XXXV Международному 

геологическому конгрессу (ЮАР, 2016) содержит статьи авторов из 

Казахстана, России, Китая, Таиланда. Статьи объединены в 4 раздела: 

региональные исследования, металлогения, минералогия, геопарки, 

посвященные актуальным проблемам геологии Кокшетауского срединного 

массива и его обрамления. 

Масанов Ж.К., Тугельбаева Г.К., Кожабеков Ж.Т., Сарсенов Б.Ш. 

Распространение упругих и упруго-вязкопластических волн в 

слоистых полупространствах с полостью: Монография. – Алматы: ВИ 

СВ, ИММаш им. академика У.А. Джолдасбекова, 2017. – 292 с. 

В монографии исследованы упругие и упруго-вязкопластические 

волновые процессы в полупространстве с полостью различной 

геометрической формы при воздействии динамической нагрузки. 

Рассмотрены стационарные и нестационарные двухмерные 

осесимметричные задачи при действии подвижной и неподвижной нагрузки 

для слоистых пространств с полостью. При решении динамических задач 

применены методы характеристик и «распада-разрыва» С.К.Годунова и 

разработкой комплекса вычислительных прикладных программ. Результаты 

исследований позволяют выявить характеристики волновых процессов 

вокруг полостей и их напряженно-деформированное состояние, которые 

необходимы для оценки прочности подземных сооружений. 



Бижанов А.Х. Уроки эпохи. – Алматы: Ӛнер баспасы, 2016. – 528 

с. 

В книгу известного политика, сенатора, доктора политических наук, 

профессора Бижанова Ахана Хусаиновича включены его избранные очерки 

и статьи, опубликованные на различных этапах новой истории Казахстана, 

посвященные становлению государства и государственности, роли 

Первого Президента, Лидера нации Н.А. Назарбаева в этом судьбоносном 

пути для нашей республики. Все материалы в книге изложены на 

основании конкретных фактологических данных развития страны и 

общества.    

Гуревич Л. Менеджмент научно-образовательной сферы и 

исследовательское обеспечение бизнеса: Монография. – Алматы, 2017. 

– 296 с. 

Автор книги - известный казахстанский социолог и специалист по 

бизнес исследованиям, первый президент Казахстанской ассоциации 

профессиональных исследователей общественного мнения и рынка 

(КАПИОР), профессор Алматинского университета менеджмента (AlmaU) 

и президент Центра бизнес информации, социологических и 

маркетинговых исследований «BISAM - Central Asia». В книге нашли 

отражение результаты его многолетней научной деятельности, обобщен 

опыт и предложены интересные решения в сфере информационно-

исследовательского обеспечения бизнеса.   



Библиография изданий Национальной академии наук Республики 

Казахстан: Библиографический указатель / Сост.: Г.И. Бельгибаева.       

Т.В. Вдовухина, А.Ж. Саканова. Отв. ред. К.Е. Каймакбаева, зав. ЦНБ 

РГП «Ғылым ордасы». – Алматы: Центральная научная библиотека 

РГП «Ғылым ордасы», 2016. – 434 с. 

Данная библиография включает свыше 3 тыс. названий монографий, 

сборников, статей, заметок и рецензий, вышедших в 2006-2008 гг. в изданиях 

Национальной академии наук Республики Казахстан. В именном указателе 

ссылки даются на порядковые номера работ. 

Нурмаков Д.А. Иммунопатогенез и иммунотерапия гнойно-

септических постинъекционных осложнений опийной наркомании. – 

Алматы: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2016. – 264 с. 

Монография посвящена проблеме гнойной хирургической инфекции у 

больных опийной наркоманией, а именно ключевым аспектам ее 

иммунопатогенеза, особенностям диагностики и принципам иммунотропной 

терапии. В книге освещены конкретные механизмы развития вторичного 

иммунодефицита у наркозависимых больных, определено значение 

дисфункции иммунной системы у данной категории пациентов при 

возникновении постинъекционных гнойно-септических осложнений 

опийной наркомании. Подробно проанализированы особенности клиники и 

диагностики гнойно-воспалительных процессов в мягких тканях в 

зависимости от стажа наркомании, а также достаточно полно подтвержден 

выраженный иммунокорригирующий эффект системной и местной 

цитокинотерапии при лечении указанной патологии. 



Овчинникова Н. Путешествие по Золотому кольцу России. Большой 

путеводитель по городам и времени. – Москва: Издательство ACT, 2017. – 

256 с. 

Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный путеводитель, 

представляющий наиболее посещаемые туристами города-заповедники и 

малые города маршрута «Золотое кольцо». 

Города Золотого кольца - это знаменитые культурно-исторические 

памятники и архитектурные шедевры, монастыри, храмы и крепости, красоты 

природы и другие достопримечательности. 

Читатель найдет в книге не только яркие иллюстрации и увлекательные 

статьи об уникальных местах, включенных в туристические маршруты по 

Золотому кольцу России, но и подробную информацию, карты, справочные 

материалы, которые позволят подготовиться к путешествию.  

Игсатова Д. Право на добрую память. Возвращенные имена 

казахстанцев Второй мировой. – Алматы: ИЦ ОФ «Исследовательский 

центр «Ерлік жолымен», 2017. – 319 с. 

Книга посвящена мало исследованным аспектам казахстанской военной 

истории: Охватывает широкий спектр проблем, связанных с судьбами 

попавших в плен и пропавших без вести в годы Второй мировой войны. 

Судьбы военнопленных-казахстанцев до сих пор нуждаются в 

дальнейших исследованиях. Новые исследования - это не только получение 

новых сведений, это возможность восстановления исторической 

справедливости в отношении соотечественников, на долю которых выпала 

страшная судьба. 

Война распорядилась так, что многие из этих людей не смогли или 

просто не сумели внести в Победу свой вклад, который хотели. Узнать их 

судьбы, восстановить их добрые имена - это тоже вклад в Победу. В Победу 

над временем и забвением. 



Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров 

безопасности Интернет-ориентированных информационных систем / 

А.Г. Корченко, И. Терейковский, Н. Карпинский, С. Тынымбаев. – 

Киев, 2016. – 276 с. 

Монография посвящена актуальным теоретическим и практическим 

вопросам разработки нейросетевых методов, моделей и средств оценки 

параметров безопасности, предназначенных для распознавания кибератак 

на Интернет-ориентированные информационные системы. Основной 

теоретической почвой, которая составила основу базовых исследований, в 

работе стала теория нейронных сетей. Работа проиллюстрирована 

большим количеством примеров, алгоритмов, программных реализаций и 

решений практических задач.  

Жангуттин Б.О. Магжан Жумабаев. «Мой қазақ, ненастья час 

настал». Страницы биографии / Под общей редакцией 

М.К.Койгелдиева. – Алматы: ТОО «Каратау КБ» Дастур, 2016. – 220 с. 

Монография посвящена исследованию биографии Магжана 

Жумабаева, чье имя остается нравственным ориентиром для многих 

поколений казахского общества. 

Работа написана на основании изучения широкого круга документов, 

выявленных в российских (Государственный архив Российской Федерации, 

Российский государственный архив социально-политической истории, 

Российский государственный архив литературы и искусства) и 

казахстанских (Архив Президента Республики Казахстан, Центральный 

государственный архив Республики Казахстан) архивах. 



Аравин Ю. Казахская инструментальная музыка от кюя к 

симфонии: Сборник очерков. – Алматы: Издательская компания 

RUAN, 2017. – 360 с. 

Книга адресована широкому кругу читателей, как 

профессионалов - музыкантов, учителей, просветителей лекторов и 

журналистов, так и искренних любителей казахской этнической и 

современной музыки. Очерки жизни и творчества классиков казахской 

домбровой музыки и основоположников нового искусства европейских 

жанров и форм в книге соседствуют с решением вопросов 

программности и генезиса метроритма домбрового кюя. Богатый 

иллюстративный материал поспособствует живости восприятия 

исторических процессов музыкальной культуры и искусства нашей 

страны. 

Композиторы Казахстана. (Творческие портреты 

композиторов Казахстана) = Қазақстан композиторлары. – 

Алматы: Алматы-Болашак, 2017. – 624 с. 

Настоящая книга продолжает серию творческих портретов 

композиторов Казахстана (первая книга была выпущена в 2012 г.), 

созданную под руководством профессора Н.Кетегеновой. В статьях 

рассматривается как биографическая канва, так и проводится анализ 

творчества казахстанских композиторов. Предлагаемое издание 

адресуется широкому кругу творческой интеллигенции, всем 

почитателям их таланта.  



Движение Алаш: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами: Трехтомный 

сборник документов и материалов. Документы, допросы и ответы. Синхронные переводы. 

Материалы судов. Конфискованные письма / Сост. Х.М. Турсун, К. Камзина: Общественный фонд 

"Дегдар"  по поддержке общественного согласия". - Алматы: ОФ "Дегдар",  

2016. – Т.1. – 424 с.  

2016. – Т.2. – 400 с.  

2016. – Т.3. – 408 с. 

В трехтомнике «Движение Алаш» вошли исследования писателя и ученого Т.К. Журтбая, 

основанные на материалах из архивов Комитета национальной безопасности об обстоятельствах 

следственного дела 1927-1932 и 1937-1938 годов по партии «Алаш», деятелях правительства республики 

«Алашорда» А. Бокейханова, А. Байтурсынова, 3. Уалиди, М. Дулатова, X. Габбасова, М. Есмполова,                

Г. Болгамбаева, Г. Биримжанова и других 41 деятеля «Алаш», состоящего из 14 томов исторических 

документов по их аресту и заключению под стражу, протоколов допросов и показаний, свидетельств во 

время следствия, писем и других документов. Поскольку издание является авторским, во избежание 

кривотолков и нежелательных комментариев, исследуются те материалы, которые касаются 

следственных дел и допросов только деятелей «Алаша». 



Англо-русско-казахский, казахско-русско-английский 

разговорник / Г. Касымберкебаева, Г. Алимбек; М-во культуры 

и спорта РК. – Алматы: Сардар, 2017. – 208 с. 

В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые 

необходимые темы для коммуникации иностранных гостей, 

посещающих нашу страну, такие как "Приветствие", "В аэропорту", 

"В гостинице", "В ресторане", "Прогноз погоды", "Обмен валют", 

"Медицинская помощь", "Прекрасный Алматы", "Добро пожаловать 

в Астану!”, "Ориентация в городе", "В магазине сувениров". В связи 

с тем, что подготовка данного пособия велась во время проведения 

исторического события - выставки ЭКСПО, в разговорник была 

включена глава "Международная выставка "ЭКСПО-2017". 

Французско-русско-казахский, казахско-русско-

французский разговорник / Г. Касымберкебаева, С. Исакова;             

М-во культуры и спорта РК. – Алматы: Сардар, 2017. – 208 с. 

В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые 

необходимые темы для коммуникации иностранных гостей, 

посещающих нашу страну, такие как "Приветствие", "В аэропорту", 

"В гостинице", "В ресторане", "Прогноз погоды", "Обмен валют", 

"Медицинская помощь", "Прекрасный Алматы", "Добро пожаловать 

в Астану!», "Ориентация в городе", "В магазине сувениров". В связи 

с тем, что подготовка данного пособия велась во время проведения 

исторического события - выставки ЭКСПО, в разговорник была 

включена глава "Международная выставка "ЭКСПО-2017". 



Китайско-русско-казахский, казахско-русско-китайский 

разговорник = Қытайша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-

қытайша тілдескіш / Г. Алимбек, К. Габтикханулы, Г. Махат;     

М-во культуры и спорта РК. – Алматы: Сардар, 2017. – 208 с. 

В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые 

необходимые темы для коммуникации иностранных гостей, 

посещающих нашу страну, такие как "Приветствие", "В аэропорту", 

"В гостинице", "В ресторане", "Прогноз погоды", "Обмен валют", 

"Медицинская помощь", "Прекрасный Алматы","Добро пожаловать 

в Астану!», "Ориентация в городе", "В магазине сувениров". В связи 

с тем, что подготовка данного пособия велась во время проведения 

исторического события - выставки ЭКСПО, в разговорник была 

включена глава "Международная выставка "ЭКСПО-2017". 

Испанско-русско-казахский, казахско-русско-испанский 

разговорник / Г. Касымберкебаева, Г. Мырзатай; М-во культуры 

и спорта РК. – Алматы: Сардар, 2017. – 208 с. 

В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые 

необходимые темы для коммуникации иностранных гостей, 

посещающих нашу страну, такие как "Приветствие", "В аэропорту", 

"В гостинице", "В ресторане", "Прогноз погоды", "Обмен валют", 

"Медицинская помощь", "Прекрасный Алматы","Добро пожаловать 

в Астану!”, "Ориентация в городе", "В магазине сувениров". В связи 

с тем, что подготовка данного пособия велась во время проведения 

исторического события - выставки ЭКСПО, в разговорник была 

включена глава "Международная выставка "ЭКСПО-2017". 



Арабско-русско-казахский, казахско-русско-арабский 

разговорник» / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; М-во культуры и спорта 

РК. – Алматы: Сардар, 2017. – 208 с. 

В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые 

необходимые темы для коммуникации иностранных гостей, 

посещающих нашу страну, такие как "Приветствие", "В аэропорту", "В 

гостинице", "В ресторане", "Прогноз погоды", "Обмен валют", 

"Медицинская помощь", "Прекрасный Алматы","Добро пожаловать в 

Астану!», "Ориентация в городе", "В магазине сувениров". В связи с 

тем, что подготовка данного пособия велась во время проведения 

исторического события - выставки ЭКСПО, в разговорник была 

включена глава "Международная выставка "ЭКСПО-2017". 

Тлеухан Н.Т., Галиев М.Т. Административно-правовое 

регулирование государственного менеджмента: теоретико-

методологический аспект. – Астана: Изд-во Парламента РК, 2016. – 

246 с. 

В работе рассмотрен теоретико-методологический аспект реализации 

системного подхода к исследованию и реализации административно-

правового регулирования отношений в сфере государственного 

менеджмента. 



Сатпаев Каныш Имантаевич, академик Академии наук СССР / 

Сост.: М.К. Сатпаева, д-р. геол.-минер. наук, Н.В. Ниретина, канд. 

биол. наук, Г.Ж. Казбекова, Ш.Е. Кунанбаева, Г.И. Бельгибаева. Отв. 

ред. К.Е. Каймакбаева, зав. ЦНБ РГП «Ғылым ордасы». Библиогр. 

ред.: А.Ж. Саканова, Т.В. Вдовухина. – Алматы: Центральная 

научная библиотека РГП «Ғылым ордасы», 2016. – 454 с. 

Данная книга в 2-х томах посвящена первому профессиональному 

геологу Казахстана, первому действительному члену АН СССР и 

первому лауреату Госпремии СССР и Ленинской премии среди ученых 

Советского Востока и КазССР, основателю и первому президенту 

Академии наук КазССР, директору Института геологических наук АН 

КазССР, доктору геолого-минералогических наук Канышу Имантаевичу 

Сатпаеву. Первый том представляет собой биобиблиографический 

указатель. В биобиблиографию включены материалы о научной и 

общественной деятельности, хронологический указатель трудов                      

К.И. Сатпаева и список литературы о нем. Материал в указателе 

расположен в хронологическом порядке, в пределах каждого года - по 

алфавиту: сначала идут работы, опубликованные на казахском языке, 

затем - на русском языке. В алфавитном указателе трудов и именном 

указателе соавторов ссылки даются на порядковые номера работ, 

помещѐнных в хронологическом указателе трудов. 



Тохтабаева Ш.Ж. Этнокоды в декоративно-прикладном искусстве 

казахов. – Алматы: Ғылым ордасы, 2017. – 124 с. 

Монография посвящена исследованию этнической специфики в 

декоративно-прикладном искусстве казахов. В работе обозначены отдельные 

произведения, композиционные решения декора, стилевые направления, 

представляющие собой этнокоды, характерные для определенных ареалов, 

всей страны, иногда региона. Установленные этнокоды, отличающиеся 

художественной выразительностью и глубиной смыслового содержания, как 

правило, являются дериватами древних артефактов. Выявленные этнознаки 

составляют ядро национальной культуры. 

Галиев Т.Т. Кайкенова Ж.К., Галиева А.Т. Системный подход в 

опережающем обучении: Теоретико-методологический и методический 

аспект / Под ред. д-ра пед. наук, проф. Галиева Т.Т. – Астана: Изд-во 

Парламента РК, 2016. – 308 с. 

В работе представлены теоретико-методологические и методические 

аспекты современного опережающего обучения и подготовки специалистов 

на основе системного подхода. 

Адресовано депутатам, обучающимся, преподавателям, научным 

работникам в области образования. 



Назарбаев Н.А., Школьник B.C., Батырбеков Э.Г., Березин С.А., 

Лукашенко С.Н., Скаков М.К. Проведение комплекса научно-

технических и инженерных работ по приведению бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние. 

– Курчатов, 2016. – 320 с. 

В первом томе представлены результаты комплекса научно-

технических и инженерных работ по приведению бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние, 

которые были выполнены Национальным ядерным центром Республики 

Казахстан совместно с представителями Соединѐнных Штатов Америки и 

Российской Федерации в период с 1994 по настоящее время. В ходе работ 

была ликвидирована инфраструктура проведения ядерных испытаний, 

осуществлены масштабные мероприятия по снижению рисков 

распространения оружия массового поражения и предотвращению доступа 

к отходам ядерной деятельности, находящимся на территории полигона. 

Результаты работ по снижению рисков распространения получили 

высокую оценку, о чем было сказано в совместном заявлении Президентов 

Казахстана, России и США относительно сотрудничества на бывшем 

Семипалатинском испытательном полигоне 27 марта 2012 года на Саммите 

по ядерной безопасности в Сеуле. 



Назарбаев Н.А., Школьник B.C., Батырбеков Э.Г.,                      

Березин С.А., Лукашенко С.Н., Скаков М.К. Проведение 

комплекса научно-технических и инженерных работ по 

приведению бывшего Семипалатинского испытательного 

полигона в безопасное состояние. – Курчатов, 2016. – 448 с. 

Во втором томе представлены современные данные о 

радиоэкологической ситуации на территории Семипалатинского 

испытательного полигона (СИП), характеризующие существующую и 

прогнозируемую экологическую ситуацию на нем. Особое внимание 

уделено радиационному состоянию условно «фоновых» территорий 

СИП и оценке возможностей их использования в народном хозяйстве 

Казахстана, а также состоянию прилегающих к СИП территорий. 

Приведена информация о перспективах развития территории СИП, в 

том числе с точки зрения разработки месторождений полезных 

ископаемых, а также для размещения промышленных отходов. 



Назарбаев Н.А., Школьник B.C., Батырбеков Э.Г., Березин С.А., 

Лукашенко С.Н., Скаков М.К. Проведение комплекса научно-

технических и инженерных работ по приведению бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние. 

– Курчатов, 2016. – 596 с. 

В третьем томе представлены основные результаты научных работ, 

которые были выполнены в период с 1991 года по настоящее время на 

экспериментальной научной базе НЯЦ РК, расположенной на территории 

бывшего СИП - реакторных комплексах КИР «Байкал-1» и КИР ИГР. 

Решались проблемные вопросы сбора и хранения радиоактивных отходов 

и источников ионизирующего излучения, хранения отработавшего 

ядерного топлива реакторов БН-350 и ИГР, вывоза в Россию 

высокообогащенного ядерного топлива реакторов ИВГ.1 и РА, 

возможности конверсии реакторов ИВГ.1М и ИГР на низкообогащенное 

топливо, а также проводились экспериментальные исследования в 

области безопасности объектов атомной техники и реакторного 

материаловедения. 



Галиев Т.Т., Тлеухан Н.Т., Галиев М.Т. Правовой мониторинг: 

системный подход. Вопросы теории и методологии: Научно-

практическое и учебно-методическое пособие / Под ред. проф.                 

Галиева Т.Т. - Астана: Изд-во Парламента РК, 2016. – 136 с. 

В работе рассмотрены теоретико-методологические аспекты 

правового мониторинга и его реализации на основе системного подхода. 

Предназначено депутатам, государственным служащим и 

специалистам в области правового мониторинга, преподавателям, 

магистрантам и студентам высших учебных заведений. 

Галиев Т.Т., Галиева А.Т. Формирование системного мышления в 

опережающем обучении. – Германия, г. Саарбрюккен: Изд-во Lambert 

Academic Publishing, 2017. – 425 с.  

В работе рассмотрены вопросы реализации системного подхода для 

формирования системного мышления обучающихся в условиях 

опережающего обучения. 



Древнетюркский словарь / Под ред. Д.М.Насилова, И.В. Кормушина 

и др.; Сост. Т.А. Боровкова, Л.B. Дмитриева, А.А. Зырин, И.В. Кормушин 

и др. – Астана: «Ғылым» баспасы, 2016. – 760 с. 

Древнетюркский словарь (ДТС) принадлежит к числу авторитетных 

фундаментальных тюркологических трудов. Он остается первым опытом 

полного сведения лексики, зафиксированной в памятниках древнетюркской 

письменности VII—XIII вв., которые были опубликованы в разных странах с 

момента первого прочтения рунических текстов в конце XIX в. и до 1965 г. 

Словарь содержит около 20000 слов и устойчивых словосочетаний, включая 

имена собственные, географические и этнические наименования. 

Древнетюркские слова передаются в традиционной тюркологической 

транскрипции. ДТС является переводно-толковым словарем, в котором 

значения древнетюркских слов объясняются на русском языке и дополняются 

элементами энциклопедического толкования. Объяснение слов, 

словосочетаний и фразеологических единиц иллюстрируется цитатами из 

текстов памятников с переводом и указанием источника цитации. 

Кайдаров А.Т. Развитие лексики уйгурского языка (к проблеме 

языковых контактов) / Отв. ред. Г.С. Исаева. – Астана, 2016. – Ч. 2. – 206 с. 

В монографии рассматриваются процессы формирования уйгурского 

литературного языка и закономерности его структурного и функционального 

развития имеют много общего с литературными языками других тюркских 

народов. 



Шокай М. Избранные  труды: В 2-х томах / Сост. и авт. предисл. 

К.Л. Есмагамбетов. – Алматы: Арыс, 2016. – Т.1. – 432 с. 

Труды видного казахского деятеля Мустафы Шокая (1890-1941) 

являются ценным источником по истории и культуре народов Туркестана, 

под которым он подразумевал территории, занимаемые казахами, узбеками, 

киргизами, туркменами и таджиками. Первый том состоит из работ, 

освещающих такие проблемы, как установление Советской власти в 

регионе и его последствия, теория и практика национальной политики 

большевиков, советские экономические эксперименты, обернувшиеся для 

местных жителей настоящей катастрофой, и т.д. 

Шокай М. Избранные  труды: В 2-х томах / Сост. и авт. предисл. 

К.Л. Есмагамбетов. – Алматы: Арыс, 2016. – Т.2. – 456 с.  

В данном труде представлены работы М. Шокая, в которых на основе 

конкретных фактов подвергнуты анализу политика Советской власти в 

республиках Средней Азии и Казахстане, социально-экономическая и 

политическая ситуация в регионе в 20-30-х годах XX века, связанная с 

голодомором, деэтнизацией населения, политическими репрессиями, 

попранием национальных прав тюрко-мусульманских народов. Материалы, 

включенные по этим и другим вопросам в данном издании, способствуют 

избавлению гуманитарных наук от советских мифов, тем самым 

формированию у населения объективного отношения к историческим 

фактам. 


