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Үсенбаев Б. Күрең күз / Болат Үсенбаев. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 

2020. - 176 б. 

Қазақ поэзиясында өз дауысы, өз үнімен айқын дараланып, жыр сүйер қауымды 

өресі биік өлеңдерімен сүйсіндіріп келе жатқан Халықаралық «Алаш» сыйлығының 

иегері, белгілі ақын Болат Үсенбаевтың лирикалары сезімтал сыршылдығымен, 

ағынан жарылған шыншылдығымен баурап алады. Ақын толғаныстарының тақырып 

аясы кең. Елдік пен тәуелсіз рух еркіндігі, заман тынысы, уақыт демі, адам көңіл 

күйіндегі сан алуан әсерлер, махаббат пен ізгілік ақынның жаңа жыр кітабында да 

көркем образдармен келісімін тапқан. 

  

Ысқақұлы Д. Тіл эпопеясы немесе рухани жаңғырудағы қазақ тілінің 

тарихи миссиясы / Дандай Ысқақұлы. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 

632 б. 

Кітапта қазіргі жаһандану дәуірінің мәдени өміріндегі ғаламдық ауқымда жүріп 

жатқан тілдік құбылыстар әлеуметтік, филологиялық тұрғыдан шолынып, әлемнің 

тілдік бейнесі, түркі тілдерінің, оның ішіндегі қазақ тілінің тағдыр-талайы, жүріп 

өткен жолдары мен бүгінгі күнгі жай-күйі, болашағы ғылыми түрде жан-жақты 

сараланады. Қазақ тілінің болашағына қызмет ететін түркі халықтарының ортақ 

әліпбиі, тілі, терминдері, рухани құндылықтары сияқты мәселелер төңірегінде 

кеңінен сөз болады. Еңбекте халқымыздың ұлттық даму, рухани жаңғыру жолындағы 

ұлы күресіндегі қазақ тілінің тарихи қызметі жан-жақты көрініс тапқан. 



Есім Ғарифолла. Сана болмысы (Саясат пен мәдениет туралы ойлар). Он 

сегізінші кітап / Ғ. Есім. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 394 б. 

Бұл - белгілі ғалым, жазушы Ғарифолла Есімнің «Сана болмысы» деген атпен 

1994 жылдан бері шығып келе жатқан топтама еңбегінің он сегізінші кітабы. 

Кітапта қазіргі заманның өзекті саяси-философиялық, дүниетанымдық 

мәселелері баяндалған. 

Ғарифолла Есім. Дүниетаным баяны / Ғарифолла Есім. - Алматы: 

«Дәуір» баспасы, 2020. - 400 б. 

Кітап мұсылмандық дүниетаным баянына арналған. Фәлсафаның негізін 

қалаушы IX ғасырда өмір сүрген араб ғұламасы Әл-Киндиден бастап, әл-Фараби, 

Қожа Ахмет Иассауи, Жүсіп Баласағұн, хакім Абай, Шәкәрім және т.б. 

ғұламалардың еңбектеріне шолу-талдау жасалған. Дүниетаным баяны төрт кезеңге 

топтастырылып, сол замандар ойшылдарының еңбектерінен үзінді-мәтіндер 

келтіріліп, оларға авторлық пайымдаулар жасалған. 



Бөпежанова Ә. Мұнара. Әдеби көркем сын кітабы / Әлия Бөпежанова. - 

Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 328 б. 

Белгілі сыншы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық «Алаш» 

сыйлығының лауреаты Әлия Бөпежанованың «Мұнара» атты жаңа кітабында - 

көркем әдебиетіміздің көрнекті тұлғалары мен талантты жас буынының 

шығармашылықтары қарастырылады. 

Өнердің өнерлік міндеті қоғамның рухани-эстетикалық дамуы, жаңа заман 

талаптарымен тығыз байланыста сөз болатын мақалалар, ой-толғаулар, сұхбаттарда 

тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиетіміздегі ұлттық рухани жаңару процестері зерделенеді. 

Сарай Ә. Ару Алматы. Пьесалар жинағы / Әнес Сарай. - Алматы: ЖШС 

РПБК «Дәуір», 2020. - 280 бет. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қаламгерлік 

жолында өз үні, өз қолтаңбасы айқын көрнекті жазушы, драматург Әнес Сарайдың 

бұл жинағына кейінгі жылдары жазылған сегіз пьесасы іріктелінді. («Ару Алматы», 

«Балуан Шолақ», «Қапырық», «Қоқсық», «Шөлдегі айқас», «Мұңым менің», «Тотиып 

қалды», «Қу Тазша».) 

«Мұңым менің» - Алматы жастар театрында, «Балуан Шолақ» - Астананың 

Қ.Қуанышбаев атындағы театрында, «Тойтиып қалды» - Қарағанды, «Қу Тазша» - 

Қызылорда театрлары сахналарында қойылды. Ал, «Ару Алматы» қойылымы 

Мәдениет министрлігінің жүлдесіне ие болды. 



Байдельдинов У.С. Сигналдарды қабылдау және өңдеу: оқу құралы. - 2 бас. 

/ У.С. Байдельдинов, М.К. Ибраимов, М.А. Алимова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. - 318 б. 

Радиоқабылдағыш құрылғылардың элементтер жүйелерінің теориялық 

негіздері, радиоэлектронды байланыс жүйелерінің пайдаланылуы көрсетілген, 

сонымен қатар функционалдық түйіндер, электр тізбегінің есептелуі қарастырылған. 

Қосымшада радиоқабылдағыштардың принцип сұлбалары топтастырылған, ол 

студенттерге радиоэлектронды аппаратуралардың схемасын шешуді түсінуге 

мүмкіндік береді. 

Жомартова Ш.Ә. Желілік технологиялар: оқу құралы / Ш.Ә. Жомартова, 

Ә.С. Тергеусізова. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. -276 б. 

Оқу құралында желілік технологиялар туралы білім негіздері берілген. Онда 

қазіргі заманғы компьютерлік желілердің архитектурасы мен технологиясының 

негізгі қағидалары қатарласа қарастырылған. Оқу құралында компьютерлік 

желілердің, сымды технологиялардың, сымсыз жергілікті желілердің, заманауи 

желілік технологиялардың негізі болып табылатын басты ұғымдарға ерекше назар 

аударылған. Оқу құралы желінің маманы ретінде жұмыс істеуге қажетті 

тәжірибелік дағдыларды дамытуға бағытталған. 



Қазақстанның орта ғасыр тарихы хрестоматиясы (VI-XIX ғғ.)  

/ Құрастырушылар: М.Қ. Әбусейітова, Б.Д. Дүйсенов, З.К. Каримова, Д.Е. 

Медерова, А.Ш. Нұрманова, Ж. Ошан, З.С. Табынбаева. - Алматы: «Шығыс пен 

Батыс», 2020. - 344 б. 

Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы мен мәдениеті туралы деректері бар, VI-

XIX ғасырлардағы араб, парсы, түрік тіліндегі тарихи және географиялық 

шығармалардың аудармалары хрестоматияға енген. 

Ұлы дала тарихы мен мәдениеті. Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары / Құрастырушылар: Н.Ж. Шаймарданова, З.С. 

Табынбаева. - Алматы: «Шығыс пен Батыс», 2020. - 630 б. 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағында 

«Ұлы дала тарихы мен мәдениеті» ғылыми пәнаралық бағдарламасы аясында 

жүргізілген зерттеу нәтижелері жарияланған. Ұлы дала тарихы мен мәдениетін 

зерттеуде жаңа тәсіл және ұлттық тарихқа толыққанды көзқарас қалыптастыру үшін 

қазақстандық институттар мен ғылыми орталықтардың қатысуымен жүргізілген 

зерттеулерге тұнғыш рет шетелдік сарапшыпар да қатысып отыр. Конференцияға 

қатысушылар мен жоба орындаушыларының баяндамалары мен сөйлеген сөздерінде 

этногенез бен этникалық тарих проблемалары, қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу 

кезеңдері, жаңа көзқарастар мен пәнаралық әдістерге негізделген ұлттық бірегейлікті 

сақтау мен нығайту тұрғысындағы қоғамдық сананы жаңғырту мәселелері 

қарастырылған. 

 



Ниетқалиева Г. Жүректегі жанартау. Гүлзада Ниетқалиева. - Алматы: 

ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 224 бет. 

Ақынның «Жүректегі жанартау» атты жыр жинағына лирикалық өлеңдері 

топтастырылып отыр. 

Лирикалық кейіпкердің бір жылап, бір мұңайып, бір қуанып айтқан нәзік 

сырлары оқырманның жүрегінен жарып шыққан сезім сынды толқытады, терең 

иіріміне тартады, шынайы жеткізіледі. 

Шнарбекова М.К. Жоғары білім беру кеңістігіндегі жастар тәжірибесі: 

монография / М.К. Шнарбекова. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 192 бет. 

Монографияда жоғары білім беру саласындағы қазақстандық жастар 

тәжірибесі кешенді зерттелінген. Отбасылық ресурстың ықпалы мен әлеуметтік-

экономикалық шарттарға негізделген жоғары білім саласындағы жастар тәжірибесіне 

қатысты ғылыми ойлар талданады. Жастар тәжірибесі, өз кезегінде, жоғары білімді 

алу шешімі, университет пен мамандықты таңдау және оның жүзеге асырылған 

нәтижесі ретінде карастырылады. Жастардың жоғары білім беру кеңістігіндегі бағыт-

бағдарына индивидуалдық, отбасылық және институционалдық үрдістердің ықпалы 

зерттелінеді. Білім берудің әр түрлі әлеуметтік топтарға жататын жастар үшін 

колжетімділігін айкындайтын эмпирикалық зерттеулердің қорытындылары 

ұсынылған. 2014-2018 жылдар аралығында сапалық және сандық әдістерді қамтитын 

кешенді әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері жүйелі түрде берілген. 

 

 



Есенқарақызы X.Е.  Эсселер. Ханбибі Есенқарақызы. - Алматы: ЖШС 

РПБК «Дәуір», 2020. - 288 бет. 

Өлең өлкесіндегі өзіндік орны айрықша, жаны, жүрегі, ойы, санасы әдебиет 

дейтін әлемге ессіз байланған, осы жолда алған бетінен таймай, ақты – ақ, қараны – 

қара деп жіктей білетін, асау жырларымен оқырмандарына «Хан қызындай Ханбибі» 

атанған ақын Ханбибі Есенқарақызының эсселер жинағы белгілі тұлғалардың бітім-

болмысын тұтастай көз алдыңызға әкеледі. 

Ал қаламгердің өзгешелігі сол – жазуынан мінезін, мінезінен жазуын тайға 

таңба басқандай көрсете білуінде.  

Қойшыбаев Б. Ұлттық қозғалыс сарбазы. Б. Қойшыбаев - Алматы, ЖШС 

РПБК «Дәуір», 2020. - 320 б. 

Жазушы, публицист, ғалым Бейбіт Қойшыбаевтың «Ұлттық қозғалыс сарбазы» 

атты рисәләсінің басты кейіпкері – XX ғасырдың басындағы көрнекті қоғам қайраткері 

Бақытжан Бисәліұлы Қаратаев. Бұл тарихи туындыда оның және күрескерлік жолда 

халыққа қатар қызмет еткен үзеңгілестерінің ел мүддесін көздеген іс-әрекеттері, заман 

талабына сай қоғамдық-саяси ойды дамытудағы үлестері суреттелген. 

Рисәлә үш бөлімнен тұрады. «Сөз басында» кейіпкерлердің өмір жолдары 

баяндалады. «Қилы кезең этюдтері» деп аталған негізгі бөлімде Бақытжан Қаратаев 

пен оның серіктерінің Алаш қозғалысының бастауында, ұлт-азаттық көтеріліс 

уақытында, 17-ші жылғы екі революция мен совет дәуірінде атқарған істері 

суреттеледі. Қайраткерлердің көзқарастарындағы қайшылықтар, алауыздықтар сыры 

сөз болады. «Сөз соңында» ұлттық қозғалыс тағдыры, Қаратаевтың өмір жолының 

тағылымы, бүгінгі күн көзқарасымен қарастырылады. 



Сыдықбекова Р.Қ. Микробиология және вирусология: оқу-әдістемелік 

құрал / Р.Қ. Сыдықбекова, Т.Д. Мұқашева. – Алматы: Қазақ университеті, 

2020. - 116 б.  

Құралда микроорганизмдердің морфологиясын, ультроқұрылымын, клетка 

құрлысын және басқа да маңызды қасиеттерін зертханалық сабақтарда жан жақты 

зерттеу әдістері көрсетілген. Студенттердің алған білімдерін бағалау үшін әрбір 

тақырыпқа арналған бақылау сұрақтары мен тапсырмалары берілген. 

Жу Юңсиннің білім беру туралы даналық сөздері / ауд. А. Қалиолла. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 337 б. 

Қазіргі Қытайдың білім жүйесі – нарықтық экономикаға негізделген 

инновациялық және ақпараттық қоғам құруға лайықты кадрлар дайындауды басты 

мақсат етіп отырған, елдің барлық салада қарқынды дамуына жол ашып отырған 

сала. Оның дамуы сол елдегі ғалымдар мен педагогтарға тікелей байланысты. 

Жу Юңсин Қытайдың халықтық саяси консультативті кеңесінің мүшесі, 

Қытайдағы демократияны дамытуға ықпал ету ассоциациясы төрағасының 

орынбасары. Ол мектеп пен жоғары білімді жетілдіруге арналған 400-ден аса 

ғылыми мақалалардың авторы, ол Қытай Халық Республикасындағы білім саласын 

дамытуға айрықша үлес қосып жүрген әлемге танымал педагог-ғалым. 



Әубәкіров Е.А. Мұнай қалдықтары және битум қасиеттерін зерттеу 

әдістері: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау / Е.А. Әубәкіров, 

Ж.Х. Ташмұхамбетова. Н.Қ. Жәкірова. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 217 

б. 

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау мұнай қалдықтары мен 

битумның физика-химиялық және эксплуатациялық қасиеттері жөнінде негізгі 

мәліметтерден тұрады. Теориялық бөлім, ауыр мұнай қалдықтары мен битумның 

қасиеттерін стандартты зерттеу әдістері, тотыққан, компаундирленген және қалдық 

битумдарды зертханада алудың, битум қасиеттерін зерттеудің диэлектрлік өткізгіштік 

секілді, дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемдерін анықтау әдістері, тұрақтылық 

факторларын, адгезиялық қасиеттерін және т.б. бағалаудың сандық әдістерін анықтау 

жолдары ұсынылады. 

Елеукенов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. 8-том / Ш. Елеукенов. - 

Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2020. - 384 б. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Шериаздан 

Елеукеновтің бұл кітабына: ұлы оқымысты Қаныш Сәтбаев, заңғар жазушы Мұхтар 

Әуезов, мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков, атақты ақын Ғафу 

Қайырбеков, академик сыншы Мұхаметжан Қаратаев сынды еліміздің даңқты 

перзенттерінің жарқын образын, характерін ашатын очерк, эссе, повесі 

топтастырылып берілді. 

Кітапта сонымен қатар автордың кезінде Қазақ теледидарының «Тамаша» 

сериясында көрсетілген «Ат коюдың әлегі» атты скетчтің, Жамбыл және Қызылорда 

облыстық театрларында койылған «Емтихан» атты сатиралық комедиясының мәтіні 

жарияланып отыр. 

 



Ақсұңқар С. Уа, Ақсораң: жаңа өлеңдер мен поэмалар / Ақсұңқар Серік. 

- Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 400 б. 

Ақын, Қазақстанның еңбегі сіңген қайраткері, Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты Серік Ақсұңқардың «Уа, Ақсораң» атты жаңа жинағына 

соңғы жылдары жазылған жаңа өлеңдері мен поэмалары топтастырылған. 

Ақынның Алашына айтар сөз, ағытар сыры мол. Ел тәуелсіздігінің көкейкесті 

мәселелері – ақын жырларының басты темір қазығы. 

  

Рамазан Д. Пешене: пьесалар / Думан Рамазан. - Алматы: ЖШС РПБК 

«Дәуір», 2020.-248 б. 

Талантты жазушы, дарынды драматург, халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері Думан Рамазанның жаңа жинағына «Керей-Жәнібек», 

«Пешене», «Бейуақ», «Қанатталды», «Кек» атты драматургиялық төл туындылары 

мен шетел қаламгерлерінен аударған пьесалары топтастырылған. 

Автор тарихи һәм қазіргі тақырыптарға қатар қалам тербейді. Көркем 

шығармаларда тарихи тұлғалардың ақыл-парасаты, келешекке көз тастар 

көрегендігі, тереңнен ойлап, кеңінен байлам жасар кемеңгерлігі, ел бастар 

көсемдігі, сөз бастар шешендігі мен қол бастар батырлықтары айрықша 

айшықталса, өзімізге етене таныс бүгінгі күн қаһармандарының тыныс-тірлігі мен 

іс-әрекеттері ерекше суреткерлік шабытпен кестеленген.  



Қожа М., ж. т.б. Орта Азия мен Қазақстан археологиясы және М.Е. Массон: 

монография / М. Қожа, Е. Есжан, А. Бегалиева. - Алматы: Қазақ университеті, 

2020. -216 б.  

Монографияда М. Массонның Орта Азия мен Қазақстан археологиясына қосқан 

үлесі, энциклопедист ғалым болғаны, нумизматика бойынша зерттеулеріне талдау 

жасалып, оның ұйымдастырушылық жұмыстары сипатталады. Қосымшада М. 

Массонның жарияланған енбектерінің тізімі, Ә. Марғұланның оған жазған хаттарынын 

көшірмесі берілген. 

Бұл зерттеу еңбек жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің 

студенттеріне, жоғары оқу орнының студенттеріне, докторанттар мен магистранттарға, 

жалпы көпшілік оқырмандарға ұсынылады. 

Тілеужанұлы 3. Қаңбақтың монологы: Өлеңдер, поэмалар / Зейнолла 

Тілеужанұлы. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 432 б. 

Қазақтың көрнекті дарынды ақыны Зейнолла Тілеужанұлының бұл кітабына 

оның әр жылдарда жазылған өлеңдері мен поэма-дастандары енген. 

Ақынның тілі шұрайлы,ұлттық колоритке бай. Оның терең де нәзік лирикасы өз 

оқырмандарын сезім пәктігімен баураса, өршіл пафосты жырлары азаматтық ірілікке 

шақырады. 

Романтикалык поэзия стилінде жазылған: «Тұтқын», «Махаббат-Дастан», «От 

Адам», сондай-ақ, «Қаракерей Қабанбайдың соңғы соғысы», «Пушкиннің Қара 

теңізбен қоштасуы», «Қара бұлттар Наймандарша көшеді» т.б.поэмалары мен 

лирикалық өлеңдері – жыр сүйер қауымға жақсы таныс. Ақын махаббат тақырыбына 

да кеңінен қалам сілтеген. Сонау студент жылдарында жазылған: «Мені ұмыт дейсің 

ерке қыз...», «Манет аруға», «Цыган қызына», соңғы жылдары жазылған «Қап-қара 

түнде, қап-қара қызды құшақтап...» атты жырлары ақынның алыста қалған жастық 

поэзиясының заңды жалғасы іспетті. 



Темірбай А. Жекебатыр: Өлеңдер, балладалар, толғаулар, поэмалар / 

Алмас Темірбай. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 328 б. 

Екі мыңыншы жылдардың басында әдебиетке келіп, топ жарған талантты 

ақынның бұл кітабына халықаралық, республикалық жыр-бәйгелерінде жүлделі 

орынға ие болған, газет-журналдарда, әлеуметтік желілерде жарияланып, халықтың 

ыкылас-ілтипатына бөленген өлеңдері мен жарық көрмеген жаңа, тың туындылары 

енген. 

Акынның лирикалык философиясы да, философиялық лирикасы да 

окырманды бейжай қалдырмайды деген сенімдеміз. 

Амангелді Кеңшілікұлы 

Шеберлік пен шындық. А. Кеңшілікұлы - Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 

2020. - 352 б. 

Бұл кітапқа белгілі сыншының ұлттық әдебиетіміздегі ірі суреткерлердің 

шығармашылық шеберлігін саралаған эсселері мен зерттеулері енді. Сыншы өз 

еңбектерінде халыққа танымал тұлғалардың туындыларын әлем әдебиетінің 

контексінде қарастырып, ізгіліктің адамзатқа ортақ концепциясын іздейді. Ал, бүгінгі 

қоғамның ащы шындығына үңілген публицистикалық сарындағы еңбектерінде 

халқының келешегіне алаңдап ой толғайды. 

 

 



Шиллер Фридрих 

Жарық пен жылу; Өлеңдер мен балладалар / Ф.Шиллер: неміс тілінен ауд. 

Ертай Ашықбаев . — Тараз: «Сенім» ЖБО, 2020. - 112 бет.  

Әлем әдебиеті классиктерінің бірі, неміс ақыны, философ, көркемөнер 

теоретигі және драматург, тарих профессоры және әскери дәрігер, романтизмнің 

көрнекті өкілі Фридрих Шиллердің (1759-1805) бұл аударма кітабына таңдаулы 

өлеңдері мен балладалары жинақталған. 

Дайырбай Е. Көкжиегімнің көктемі: /Өлеңдер/ Ермек Дайырбай. Алматы., 

«Азия Арна» баспасы., 2020. - 64 бет. 

Бұл кітапқа «Шабыт» халықаралық фестивалінің лауреаты, бірнеше 

халықаралық, республикалық, облыстық жыр мүшәйраларының жеңімпазы 

Дайырбаев Ермек Тұрсынұлының әр жылдары жазылған шығармалары енгізілген. 

Өлең өлкесінде өзіндік орны қалыптасқан ақынның тілі көркем, ойы шұрайлы. 

 

 



  

Эгамбердиев М.Ш.  

Түркі халықтарының өзара ынтымақтастығының дамуы: тарихы және 

тарихнамасы (XIX ғасырдың соңы мен бүгінге дейінгі кезең): Монография / 

М.Ш. Эгамбердиев. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 408 б. 

Монографияда XIX ғасырдың соңы мен бүгінгі кезеңге дейінгі түркі 

халықтарының өзара ынтымақтастығының даму тарихы мен тарихнамасы кешенді 

түрде қарастырылған. Автор отандық және шетелдік мұрағаттарындағы деректер мен 

мәселеге байланысты зерттеулерді қамтып, түркі халықтарының 

ынтымақтастығының өзекті мәселелеріне ғылыми талдау жасаған. XIX ғасырдың 

соңынан өрістей түскен жәдидтік қозғалысы, большевиктердің билік басына келген 

уақыттағы түркі халықтары зиялыларының саяси күpeci, «басмашы» әрекеті 

зерделенген. Мустафа Кемаль Ататүріктің Түркия Республикасын құрудағы еңбегін, 

түркі халықтарының «бірлігі мен тұтастық» идеясын, эмиграциядағы түркі 

мұғажырлардың ғылыми-саяси күресін, түркі халықтарының Сталиндік 

депортациялау саясатына тап түсу себептері мен КСРО ыдырағаннан кейін Түркі 

мемлекеттерінің өзара саяси-экономикалық, дипломатиялық және мәдени 

байланыстарын тұжырымдап, даму кезеңдерін ашып көрсеткен. Түркі 

мемлекеттерінің Парламенттік Ассамблеясының, Түркі бейбітшілігінің, Түркі 

Кеңесінің жұмыстары және Қазақстанның түркі әлемінде алатын орны сараланып, 

түркі халықтарының өзара ынтымақтастығының бағыттары айқындалған. 

 

 



Марғұлан оқулары - 2020: «Ұлы Дала археологиялық және пәнаралық 

зерттеулер аясында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары (Алматы қ., 17-18 қыркүйек 2020 ж.). Алматы: Ә.Х. Марғұлан ат. 

Археология институты, 2020. -1 том.- 504 б. 

Жинақтың бірінші томында археология ғылымының тарихы, Еуразия 

аумағындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеу барысында алынған пәнаралық 

зерттеу нәтижелері бойынша мақалалар, сонымен қатар, ауқымды хронологиялық 

кезеңмен мерзімделетін материалдарға жүргізілген сараптамалық ізденістердің 

нәтижелері жинақталған. 

 

Әбдіғалиұлы Б., Сураганова З.К., Екімбаева А.С. «Қазақстанның 

заманауи мәдениетіндегі қасиетті кеңістік: дәстүр мен жаңашылдық» жобасы 

аясында Қазақстандағы қасиеттіліктің табиғатын зерттеу бойынша далалық 

экспедицияларға қатысушыларға әдістемелік нусқаулық, ИРН № BR 06449588. 

- Нұр-Сұлтан, 2020. - 90 б. 

Әдістемелік нұсқаулық ҚР МСМ «Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі 

қасиетті кеңістік: дәстүр мен жаңашылдық», ИРН № ВК 06449588 жобасы (2019-

2020 жылдарға арналған мақсатты қаржыландыру. Басымдық: «Мәңгілік ел» ғылыми 

негіздері (1.2. Қоғамдық сананы жаңғырту мәселелері бойынша қолданбалы 

зерттеулер: 1.2.1 Қазақстанның рухани киелі орындары. Қазақстанның қасиетті 

географиясы) ғылыми-зерттеу бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігінің қаржылық қолдауымен далалық 

этнографиялық экспедициялар өткізуге арналған іс-қимыл бағдарламасы болып 

табылады. 



Теориялық механиканың классикалық және релятивистік негіздері: оқу 

құралы / Н.Қ. Қойшыбаев, Ж.А. Қалымова, К.А. Бошкаев, А.А. Уразалина. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 305 б.  

Теориялық механиканы оқып-үйренудегі басты мақсат - теориялық физиканың 

соңғы кезеңде қарқынды дамыған салалары: кванттық механика мен статистикалық 

физикаға тікелей өтуді камтамасыз ету. Оқу құралының ерекшелігі мынада: 

теориялық механиканың негізгі ұғымдары мен принциптері, Лоренц түрлендірулері, 

ең аз әсер принципі, сақталу заңдары, қозғалыс теңдеулерін интегралдау, 

бөлшектердің соқтығысулары сияқты тақырыптар кең ауқымда түсіндіріледі. 

Сондай-ақ релятивистік емес қозғалыстармен қатар, релятивистік қозғалыстар да 

жан-жақты қарастырылады. 

Аманжолов С. Tiл және жазу = Язык и письмо / С. Аманжолов. - 2-бас. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 404 б. 

Бұл кітапқа профессор Сәрсен Аманжоловтың жалпы тіл ғылымы, қазақ әдеби 

тілі мен қазіргі қазақ жазуының мәселелері қамтылған таңдамалы еңбектері енді. 

Бұрын жарық көрмеген кейбір еңбектері де енгізіліп отыр (мәселен, жалпы тіл 

ғылымының курсы). 

 

 



Мұхаммед Айдар Дулат  

Тарих-и Рашиди. 2 кітап / ауд. И. Жеменей. - Алматы: Қазақ университеті, 2020.  

І-кітап. - 367 б. 

2-кітап. - 450 б. 

 «Тарихи-и Рашиди» шығармасының қазақша аудармасы Душанбе, Ташкенттің қолжазба нұскалары және 

Теһранда жарық көрген А. Ғаффарифәрдтың текстологиялық еңбегі негізінде жасалған. Шығыстанушы И. 

Жеменейдің 2014 жылы Тараз мемлекеттік университетінде жарыққа шыққан парсы тіліндегі текстологиясы 

мен Табатабаи университетінің ғалымы Беһруз Бабаимен бірлесіп, Иран-Қазақстанда жаңадан жарық көрмек 

басылымы бойынша толық нұсқасы ұсынылды. 

Бұл ғалымдарға, тарих сүйер қауымға, дінтану, филология, психология, философия, география, 

этнография, саясаттану, тіл және т.б. салалардағы зерттеушілерге берері мол еңбек болмақ. Кітапта алғаш рет 

адам есімдері, жер-су аттары түгелдей қазақ әліппесінің таңбасы бойынша транскрипцияланды. 



Мыңбай Рәш.   

Шабыт шағаласы. Т.З: Жырларым-сырларым... – 516 б.  

Топ жарған елім. Т.4: Дастандар мен толғаулар. – 520 б.  

Асыл ағалар. Т.5: Мақалалар жинағы. – 416 б. – Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2020. 

Қазіргі қазақ сатирасынын ақсақалы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, «Құрмет» 

ордені, «Ерен енбегі үшін», «Тың жерді игергені үшін», «ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» медальдарының 

иегері және Халықаралық сықақшылар байқауының, Дүниежүзілік жастар фестивалі, Дұниежүзі 

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. 



Сейтқасымов Ғ. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2020. Ш. 198.-358 б. 

Бұл кітап ҚР ҰҒА академигі, экономика ғылымдарының докторы, 

профессор Ғабдығапар Сағитұлы Сейтқасымовтың өмірі мен шығармашылығына 

арналды. Жинақта еліміздің қаржы, экономика саласын дамытуға зор үлес қосқан 

көрнекті ғалым, білікті ұстаз, ұтқыр ұйымдастырушының баспасөз бетінде жарық 

көрген еңбектері мен мұрағат құжаттары және фотосуреттері берілген. Сондай-ақ 

академиктің ғылыми-педагогтік қызметі мен қайраткерлік қыры туралы 

әріптестерінің, шәкірттері мен дос-жарандарының естеліктері жинақталған. 

Аманжолов С. Қазақ тілі диалектологиясы мен тарихының мәселелері: 

оқу құралы / С. Аманжолов. - 2-бас. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 536 б. 

Сәрсен Аманжолов (1903-1958) – белгілі түркітанушы, тіл маманы, 

Қазақстанда ғылымды ұйымдастырушылардың бірі, ҚР Ұлттық Ғылым 

академиясының корреспондент-мүшесі. Қазақ тіл білімінің қалыптасуы мен дамуына 

елеулі үлес қосқан, қазақ диалектологиясының негізін салған. Бұл оқу кұралы қазақ 

тілі мен қазақ халқы тарихының, сондай-ақ қазақ диалектологиясы мен қазақ әдеби 

тілі тарихының мөселелерін баяндайтын күрделі зерттеу болып табылады. 

Еңбектің автор даярлаған орысша бірінші басылымы, ол қайтыс болғаннан 

кейін, 1959 жылы Қазақ мемлекеттік оқу-педагогика баспасынан жарық көрді. 



Қапалбекұлы Н. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. Ш. 196. - 378 б. 

Бұл кітапта көрнекті жазушы, белгілі қоғам қайраткері Нағашыбек 

Қапалбекұлының «ІІІер», «Миллионер», «Томар» секілді оқырманның ыстық 

ықыласына бөленген әсерлі әңгімелері, мұрағат құжаттары мен фото-суреттері 

жинақталған. Сондай-ақ қарымды қаламгердің ұлтым деп соққан жүрегі, азаматтық 

келбеті хақында өмір сапарында бірге жүрген замандастарының: қаламдастары мен 

достарының, ізін басқан шәкірттері мен туыстарының жүрекжарды лебіздері 

берілген.  

Әбжаппаров Ә. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. Ш. 194. - 363 б. 

ҚР Ұлттық инженерлік академиясының, Халықаралық жоғары мектеп 

академиясының және ҚР Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының 

академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор Әбдімүтәліп Әбжаппаров 

туралы кітапта ғалымның ғылыми-зерттеу еңбектері, баспасөз бетінде жарық көрген 

мақала-сұхбаттары және мұрағат құжаттары мен фотосуреттері топтасқан. Сондай-ақ 

замандастары мен әріптестері айтулы тұлғаның ғылым-білім саласына қосқан үлесі, 

отандық жоғары оқу орындарын басқарудағы ұйымдастырушылық, ұстаздық, 

ғалымдық, қайраткерлік қыры хақында сыр шертеді. 



Колинко Н. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. Вып. 197. - 351 с. 

Книга приурочена к 85-летию ветерана отечественной печати, Почетного 

журналиста Казахстана, публициста, работника государственных органов и 

общественного деятеля Николая Сергеевича Колинко. В издании представлены 

материалы, связанные с историей развития СМИ тех далеких лет, когда в стране 

началось освоение целинных земель и рушились твердокаменные устои сталинской 

прессы, рассказывается о первых руководителях республики, с которыми автору 

довелось работать на протяжении многих лет, история зарождения Независимости 

Республики Казахстан. 

  

Рогов И.Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. Вып. 199. - 320 с. 

Книга посвящается жизни и деятельности Игоря Ивановича Рогова - 

известного ученого-юриста, государственного, общественного деятеля. Игорь 

Иванович Рогов, будучи председателем Конституционного Совета, внес 

значительный вклад в становление и развитие государственности Республики 

Казахстан. В издании представлены фото- и архивные документы, избранные труды 

ученого-правоведа. 



Оңғарсынова Ф. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.M. Мұтанов. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. Ш. 190. - 328 б. 

Бұл кітап Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Халық жазушысы, поэзия 

патшайымы Фариза Оңғарсынованың өмір жолы мен шығармашылығына арналды. 

Жинақта жауһар жырды жүрегінде тербеген айтулы ақынның жыр дестелері, 

мақалалары, мұрағат құжаттары мен фотосуреттері берілген. Сондай-ақ тұнық 

жырдың тұмары деп танылған аяулы тұлға мен оның қаламгерлік жолы хақында 

замандастарының сырлы толғаныстары және жақындарының естеліктері топтасқан. 

Омашев Н. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. Ш. 193. - 365 б. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Намазалы Омашевтың 

өнегелі өмір жолы мен шығармашылығына арналған бұл кітапта қаламы қарымды 

журналистің түрлі тақырыптағы мақалалары, сырлы сұхбаттары және жеке 

қорындағы фотосуреттері мен мұрағат құжаттары берілді. Сондай-ақ ұстаз-ғалым, 

қайраткер-қаламгердің ұлттық журналистикаға қосқан үлесі, ұстаздық тәлімі мен 

азаматтық қыры ардақты ағаларының, үзеңгілестері мен шәкірттерінің және ет 

жақындарының естеліктері арқылы жан-жақты ашыла түседі. 



Дейл Карнеги 

Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері. - Алматы: «Мазмұндама» 

қоғамдық қоры, 2020. - 312 бет. 

Төңірекпен тіл табысудың қыр-сырын насихаттаған педагог, лектор, 

қаламгер, психолог Дейл Карнеги жарық көрген 1937 жылдан бермен қарай 15 

миллионнан астам данамен таралған өзінің аңызға айналған кітабында адамдармен 

тіл табыса білудің негізгі қағидаттары, адамға ұнаудың алты амалы, ойыңызбен 

келісуге адамдарды қалай көндіруге, ренжітіп алмай адамдарды қалай өзгертуге 

болатынын жазады. 

 

Алтаев Ж. Әл-Фараби және заманауи Қазақстан философиясы. / Ж.А. 

Алтаев және т.б.: жауапты ред. Ә.А. Құранбек; бас ред. Ж.А. Алтаев. - 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020. - 320 бет. 

Авторлар ұжымы ұсынып отырған монографияда ғұлама ойшыл Әбу Насыр 

әл-Фарабидің шығармашылық мұрасының негізгі қырлары ашып көрсетілген. Әл-

Фараби энциклопедист-ойшыл ретінде философия, этика, логика, музыка 

теориясы, дін туралы ілім, математика, мемлекет теориясы және ғылымның басқа 

да салаларында өзінің төлтума ойларымен мәңгі өшпес із қалдырды. 

Монографияда әл-Фарабидің философия, логика, этика, руханилық және қоғамдық 

кұрылымның өзекті мәселелеріне қатысты ойлары жүйелі түрде зерделенген. 



Байахмет Жүмабайұлы. «Қазақ балаларының байырғы ойындары» 

(Халық арасына кең тараған балалар ойындарына арналған) - Алматы: 

«Абзал-Ай» баспасы, 2020 ж. - 256 бет. 

Ежелден сайын далада ерлік пен өрлікті рухына азық етіп келген қазақ халқы 

өз ұрпақтарының дені сау, парасатты, асқақ ойлы болып өсіп, жетілуі үшін 

тұрмыстан ойып алған ойын түрлерін қалыптастырды. 

Өзіндік ерекшелікке ие, ұлттық бояуы айқын «Қазақ балаларының байырғы 

ойындары» кітабы қашан да өз құндылығын жоймай, болашақ ұрпақтың сана-

сезімін, ақыл-парасатын жетілдіріп, дені сау азамат етіп тәрбиелеуде құнды құрал 

болмақ. 

Оспанов Е.Т. Академиялық жазылым негіздері: Оқу құралы / Е.Т. 

Оспанов - Алматы: «Білік» баспасы, 2020. - 340 бет. 

Кітапта академиялық мәтін (эссе, мақала, жоба т.б.) жазу, зерттеу әдістері, 

мәліметтерге талдау жасау сынды мәселелер жан-жақты ашылады. Сонымен қатар 

тақырыптарды пысықтауға арналған жаттығулар мен олардың жауаптары қоса 

берілген. Бұл оқырманның тақырыпты өз бетінше игеруіне жол ашады. Глоссарийде 

пән сөздерінің анықтамасы, қосымша бөлімде эссе құрылымдары мен шағын 

зерттеу үлгілері берілген. 



Бектемірова Н. Күн түнекті сейілтеді: Хикаяттар мен әңгімелер. - 

Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2020. - 400 бет.  

Жазушы бұл жинағына соңғы кезде жазылған хикаяттар мен әңгімелерін 

енгізіп отыр. Барлық шығармаларының басты кейіпкерлері –  жанымызда тіршілік 

етіп, қарым-қатынас жасап жүрген адамдар. Қанша адам болса, сонша тағдыр бар. 

Бұл шығармалардағы кейіпкерлердің ішкі жан сезімі, шынайы махаббаттары, іс-

әрекеттері, толғаныстары, боямасыз өмірлері оқыған адамды бей-жай қалдыра 

алмайды. Әрбір шығарманың мазмұнында оқыған адамды ойландыратын тәлім-

төрбиелік мәні бар түйін жатыр. Ұзақ ғұмыр көшінде абайсызда адасқан 

кейіпкерлердің жан күйзелісінің куәсі болып, мінез-құлықтарына үңіліп, көп 

жағдайға қанық боласыз. Адамның жан әлемінде болатын күрделі психологиялық 

құбылыстармен қатар шынайы махаббат, мөлдір сезім, жан тазалығы, адалдық 

сияқты ұлы болмыс құдіреті айшықты суреттелген. Жақсылыққа қуанасыз, 

жаманшылыққа жаныңыз қамығады. Түнді сейілтіп, Күн шығатыны өзгермейтін 

құбылыс. Осы қағидамен жер бетіндегі тіршілік жалғасып келеді. 

ABC Alfabe. Alfabeya Kurdi (Kurmanci). Күрд тілін оқытуға арналған 

әдістемелік құрал./ Құраст.: К.И. Мирзоев. - Алматы: "Мемлекеттік тілді 

үйрету элиталық курсы" MM, 2020. - 188 бет. 

Күрд тілінің бұл әліппесі Қазақстанда тұңғыш рет жарияланып отыр. 

Әліппеде латын графикасына негізделген күрд әліпбиі үйретіледі. Кітапта 

әліпбидің фонетикалық жүйесі орфографиялық және орфоэпиялық нормалары тіл 

үйренушілерге жүйелі түрде меңгертіледі. Әліппелік оқу құралы тақырыптық және 

мазмұндық сипатына орай түрлі-түсті суреттер, тақырыптық нұсқаулықтар сияқты 

иллюстративтік құралдармен безендірілген. Сондықтан ол күрд тілін меңгеремін 

деушілерге аса қолайлы құрал болып табылады. Әдістемелік материалдармен бірге 

күрд miлi туралы ақпараттар да берілген.  



Тынышбек Дайрабай.  «Түркістан 1866-1872», «Туркестан 1866-1872», 

«Turkestan 1866-1872» - Алматы: «Азия Арна» Баспасы ЖШС, 2020. — 344 б.: 

қазақша, орысша, ағылшынша. 

 «Түркістан» альбомында Қазақстан және Орта Азия халықтарының тарихы, 

мәдени, кәсіптік, археологиялық, этнографиялық ескерткіштерінің ең озық үлгілері 

жинақталынған. «Түркістан» фотоальбомы Түркістан генерал-губернаторына 

(1867-1917жж.) қараған Жетісу, Сырдария, Заравшан округі, Самарқанд, Ферғана 

(Қоқан хандығы) облыстарын қамтыған.  

Шүйіншәлиева М. Өкініш: Повесть, әңгімелер. — Алматы: «Қазақ 

кітабы» баспасы, 2020. - 488 бет. 

Республика оқырмандарына әңгіме, хикая, повесть, драматургия жанрындағы 

әдеби көркем кітаптарымен кеңінен танылған талантты жазушы Мира 

Шүйіншәлиеваның «Өкініш» атты кітабы казіргі көркем прозаның алдыңғы 

қатарынан орын алады. Тіпті, атақты сыншы, әдебиет зерттеушісі Б.Сарбалаұлы 

«Өкініш» повесін роман деп бағаласа, белгілі ғылым докторы, әдебиеттанушы 

Г.Орда бұл еңбек жайлы газет-журналдарға көптеген мақалалар жазды. 

Айналамызда өмір сүріп жатқан адамдар арасындағы қарым-қатынас, 

қақтығыс, махаббат сезімі мен сыны, сан қилы тағдыр тәлкегі арқау болған көркем 

дүние оқырманды өзіне баурап алады, жетелеп әкетеді. Үш бөлімнен тұратын 

көлемді повесті оқи отырып, шым-шытырық оқиғаларға тап келесіз. Тілі жүйрік, 

қаламы ұшқыр қаламгердің сюжет құраудағы шеберлігі, ой саптаудағы 

тапқырлығы, кейіпкерлердің түрлі мінезі шығармаға деген қызығушылығыңызды 

оятады.  



Бейлис Дж., Смит С., Оуэне П. Әлемдік саясаттың жаһандануы: 

Халықаралық қатынастарға кіріспе. -  Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2020 жыл. - 652 бет. 

Джон Бейлис, Патриция Оуэне және Стив Смиттің жетекшілігімен 

жинақталған бұл еңбекте халықаралык қатынастардың даму тарихына, негізгі 

теорияларына жэне жаһандық мәселелерге кеңінен шолу жасалады. 

«Әлемдік саясаттың жаһандануы: Халықаралық қатынастарға кіріспе» атты 

кітапта халықаралык қатынастар, жаһандану және әлемдік саясат ұғымдарына 

анықтама беріліп, халықаралық қатынастар жүйесіндегі акторлар мен қазіргі 

халықаралық тәртіптегі өзгерістер толық қамтылған. Авторлар қандай да бір мәселе 

бойынша біржақты пікір қалыптастырмау үшін сыни немесе балама көзқарастарды 

қатар ұсынған. 

Гарман Е.Томас, Форг Е.Рэймонд. Жеке қаражат. - Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық коры, 2020. - 632 бет. 

Гарман Е.Томас пен Форг Е.Рэймондтың «Жеке қаражат» оқулығы - 

экономикада қаржы, несие, бағалы қағаздар, инвестициялау, сақтандыру, салық 

жүйесі, менеджмент тақырыптарын топтастырып жүйелеу арқылы жеке қаражатты 

өз алдына дербес білім курсына бөліп шығарған түбегейлі еңбек. 

Ақшаны тиімді жұмсаудың амалдары сипатталып, жүйеленген бұл оқулық 

үнемдеу мен инвестициялауға, несиені басқаруға, салықты жоспарлауға, кредит 

картасы бойынша борышыңызды азайтуға септігін тигізіп, қаржылай тұрақты 

болашағыңызды қалыптастыруға көмектеседі. Сан түрлі қаржы мәселелерін 

қамтыған кейстер мен кәсіби мамандар кеңесі тақырыпты жан-жақты түсініп, 

дұрыс шешім кабылдауға мүмкіндік береді. Оқулықтың мақсаты – кіріс пен 

отбасылық бюджетті басқару, несие, инвестициялау, сақтандыру, зейнетақы жинағы 

мен салық төлемдерін жоспарлау арқылы каржылық қауіпсіздікке жетуді үйрету.  



Бордуэлл Д., Томпсон К., Смит Д. Кино өнеріне кіріспе. - Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2020 жыл. - 728 бет. 

Алты бөлімнен тұратын бұл кітап - авторлардың қырык жыл бойы ізденіп 

жазған ауқымды еңбегі. Кітапта фильм өндірісі процесінің әртүрлі аспектілері, кино 

технологиясы, жұмыс жүргізу мен оның бизнеске катысты тұсы және фильм 

формасы кеңінен сөз болады. Еңбекте фильм жасау техникалары: мизансцена, 

кинематография, монтаждау тәсілдері мысалдар аркылы талданады. Әрі жанр 

идеясы ерекшелігіне карай топ-топқа бөлініп, жан-жақты қарастырылады. Бұл кітап 

оқырманның фильм жөнінде өз сыни көзқарасын калыптастыруына ықпал етеді. 

Еңбекте кино өнерінің тарихы туралы да кеңінен айтылады. 

Хиллиард Л.P. Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу. - Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2020. - 528 бет. 

«Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу» - сценарий жазу 

шеберлігімен таныстыратын пайдалы еңбек. Оқулықтың осы басылымында 

телевизия мен радиодан бөлек жаңа медиа да қамтылған. Кітап қарапайым тілмен 

жазылған. Оқырман камераның ракурсы, пландардың қойылуы, композициялық 

шешім, кейіпкер, монтаж, дыбысты ойнату сынды тек практикада ұшырасатын 

дүниелердің алғышарттарымен танысады, телевизия мен радиоға жазылған 

сценарийдің айырмашылығын, онлайн медиа мен әлеуметтік медиаға мәтін жазудың 

тәртібін түсінеді. 

Кітаптың басты құндылығы – медиамаман болуға талаптанған студентті 

сценарий жазудың негізгі принциптеріне, әдіс-тәсілдеріне баулиды.  



Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 

2-том. Өмірі мен ортасы. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2020. - 768 бет. 

Еліміздің рухани тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-саяси тарихында өшпес із 

қалдырған заманымыздың заңғар жазушысы, әрі мемлекет және қоғам қайраткері, 

Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбайұлының (1939-2015) қаламынан туған мол 

мұрасы келешекте тек туған халқының ғана емес, күллі адамзат қауымының асыл 

қазынасына айналып, жаһандық өркениет қорына олжа салары сөзсіз. 

Қолдарыңыздағы кітапта тарлан тұлға, дарабоз дарынның ғұмыр жолы мен 

оның айналасын қаумалаған өзге де қазақ руханиятының шоқ жұлдыздары – 

«алпысыншы жылдықтар» хақында келелі әңгіме қозғалып, заманауи талдау 

жасалады. 

Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 

1-том. Шығармашылығы. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2018.-800 бет. 

Еліміздің рухани тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-саяси тарихында өшпес із 

қалдырған заманымыздың заңғар жазушысы, әрі мемлекет және қоғам қайраткері, 

Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбайұлының (1939 - 2015) қаламынан туған мол 

мұрасы келешекте тек туған халқының ғана емес, күллі адамзат қауымының асыл 

қазынасына айналып, жаһандық өркениет қорына олжа салары сөзсіз. 

Қолдарыңыздағы кітапта тарлан тұлға, дарабоз дарын, қайталанбас қасиетке 

ие қаламгердің жасампаздығының бір қыры – сан салалы шығармашылығы сөз 

болады. 



Омашев Н. 

Намазалы Омашев. Таңдамалы шығармалар жинағы. 3-том/ Омашев Н. 

- Алматы: «Азия Арна» баспасы, 2020. - 400 бет. 

Т.З: Тандамалы шығармалар жинағы. - 2020. - 400 б. 

Көптомдықтың үшінші томы «Ой-толғам» және «Ой-таным» атты 2 бөліктен 

тұрады. «Ой-толғамда» автордың әр жылдары қалам тербеген көсемсөздері, белгілі 

тұлғалар жайлы естелік-толғаныстары жинақталған. Ал «Ой-танымда» қазақ 

баспасөзінің тарихы, алаш басылымдарына қатысты зерттеулер, сондай-ақ басқа да 

туындылар топтастырылып отыр. 

 

Омашев Н. 

Намазалы Омашев. Таңдамалы шығармалар жинағы. 2-том. / Н. Омашев - 

Алматы: «Азия Арна» баспасы, 2020. 

Т.2: Тандамалы шығармалар жинағы. - 2020. - 400 б. 

Көптомдықтың екінші томына Намазалы Омашұлының ғылыми ортада жоғары 

бағаға ие болған монографиялық зерттеулері топтастырылып отыр. Бұл 

зерттеулерінде ғалым қазақ радиожурналистикасының теориясы мен тәжірибесін, 

мазмұн, жанр және пішіндік өзгерістерін, сол сияқты эфир сатирасының 

ерекшеліктерін ғылыми негіздейді. 



Қазақ тілі. Жоғары деңгей С1 оқулық / З.С. Күзекова, - Нұр-Сұлтан. 

«Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығы» КеАҚ, 2020.- 153 бет. 

Қазақ тілін оқытудың типтік бағдарламасының ажырамас компонентінің бірі – 

қазақ тілін арнайы мақсатта оқытуды регламенттейтін кәсіби модульдер. Бұл 

деңгейді меңгеру – студенттерге оқу саласында, оқу ғылыми салада және кәсіби 

салада сөйлеу мен тілдік құзіреттің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Ұсынылып 

отырған оқу құралы тіл үйренушілерді іскери әлемге қатысты материалдармен 

таныстыра отырып, үлкен іспен айналысуға, әлемді өзгерте алуға көмектесетін іспен 

айналысуға мотивация береді. Оқулық экономистерге арналған қазақ тілі оқу 

құралының (1998,1999,2009,2011), толықтырылған, өзгертілген, іскери әлемге 

арналған нұсқасы болып табылады. 

Байынқол Қалиұлы. Тіл білімінің зерттелу тарихы. Оқулық. - Алматы, 

2020. - 212 бет. 

Б.Қалиұлының 2005 жылдан бастап жоғары оқу орындарына арналған «Жалпы 

тіл білімі» деген оқулығы қайталанып шығып жүр. Оның бірінші тарауы - «Тіл 

білімінің тарихы» деп аталынып, ол XX ғасырдың бірінші жартысымен аяқталған 

болатын. Сол тарауға XX ғасырдың екінші жартысынан бастап өмірге келіп, «тіл 

білімінің жаңа бағыттары» деп аталынып жүрген: дүниетанымдық (когнитивтік) тіл 

білімі, қолданымдық тіл білімі, қатысымдық (прагматикалық) тіл білімі, дискурстық 

тіл білімі. мәтіндік тіл білімі, қолданбалы тіл білімі, генеративтік грамматика, 

аппликативтік туындаушы модель, т.б. тақырыптар қосылып, баспаға ұсынылып 

отыр. 



Борев Ю.Б. Эстетика. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2020. - 408 бет. 

Белгілі ғалым, жазушы, ұзақ жылдар Ресей ғылым академиясы Әлем 

әдебиеті институты теория бөлімінің меңгерушісі, халықаралық эстетика 

қауымдастығының мүшесі болған Юрий Боревтің кітабында заманауи 

эстетиканың негізгі мәселелері жан-жақты баяндалады. 

Автор өнер дамуының табиғаты, болмысы, тууы және теориялық тарихы 

проблемаларын түсіндіре отырып, тыңнан зерделеуге жол ашады. Әсемдік, 

асқақтық, трагедиялық, комедиялық категориялары жаңа көзқарас тұрғысынан 

пайымдалады. Теориялық ережелер әлемдік өнер тарихының құнды 

материалдарымен берілген. 

Әбдіғали Сариев 

Тандамалы шығармалар жинағы. / Әбдіғали Сариев. Құраст. Шайымхан 

Сариева, Нұрлан Әбдібек, - Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2020. - 400 бет. 

Әбдіғали ақынның өзіне тән ерекшелігі - оның шығармаларының тақырып 

аясының кеңдігі. Науқаншылдық әдебиеттің қызып тұрған шағында өмір сүрген 

ақын өзінің шығармашылық еркіндігін сақтап қалған. Ел тарихын жырлап, 

кейіпкерлерінің түрлі образдарын сомдаған ақынның жазба әдебиет талаптарын да 

меңгергендігі байқалады. 



Кушкумбаев А.К. Орды в политической истории Джучиева улуса 

(источники и историография). - Алматы: «Шығыс пен Батыc», 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. 

 

Шайкенов Н. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. - Вып. 195. - 305 с. 

Книга посвящена памяти Нагашыбая Амангалеевича Шайкенова - ученого-

юриста и политического деятеля, доктора юридических наук, профессора.                       

Н.А. Шайкенов принимал активное участие в создании проектов важнейших 

законодательных актов независимого Казахстана, был одним из главных 

разработчиков Государственной программы правовой реформы и Конституции РК 

(1995). Он внес значительный вклад в разработку концептуальных проблем правовой 

науки: сущность права, право и интересы в обществе, формирование правового 

общества. В издании представлены архивные и фотодокументы, отзывы соратников 

и близких. 



Мынбаева А.К., Ельбаева З.У. Школьная политика в Казахстане и мире: 

монография / А.К. Мынбаева, З.У. Ельбаева. - Алматы: Қазақ университеті, 

2020.- 118 с. 

В монографии проводится анализ образовательной и школьной политики 

Казахстана, сравнение элементов образовательной политики Казахстана и Южной 

Кореи, России, Украины, Узбекистана. Авторами предложена теоретическая 

структура школьной политики в двух уровнях: государственная школьная политика 

и политика организации образования; разработаны рекомендации по развитию 

школьной политики. 

Габитов Т.Х. Правовая культура казахов: учебное пособие / Т.Х. Габитов, 

М. Комекова. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 150 с. 

В данном учебном пособии даны основы правовой культуры казахов. В нем 

использованы отдельные материалы из учебно-методических комплексов по 

правовой культуре и по философии права.  



Асилов Н.Т. История современных войн: военно-исторический труд / 

Нуртаза Асилов. - Алматы: ТОО РПБК «Дәуір», 2020. - 280 стр. 

В книге освещаются наиболее значимые войны и сражения второй половины 

XX - начала XXI века, а также развитие вооруженных сил и способов ведения 

боевых действий и вооруженных конфликтов. 

Готтинг В.В. Инновационные технологии обучения: учеб. пособие /                     

В.В. Готтинг, Б.С. Исмакова, М.А. Умирбекова. - Алматы, 2020. - 124 с. 

В учебном пособии «Инновационные технологии обучения» обобщены знания 

о педагогических теориях, систематизирована и обобщена информация по проблеме 

педагогических технологий, что способствует формированию знаний, умений 

проектировать и использовать в профессиональной деятельности элементы 

современных педагогических технологий. 



Баяндина С.Ж., Жумабаева З.Е. Профессиональный русский язык. 

Учебное пособие для педагогических специальностей. - Алматы, 2020. - 184 с. 

Основная цель учебного пособия - формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции, достаточной для адекватного профессионального 

общения в учебно-научной и профессиональной сфере их деятельности. Пособие 

создано в соответствии с новыми образовательными стандартами и с учётом 

последних достижений коммуникативной методики преподавания русского языка 

как профессионального. 

Нугманов Р.Н., Нугманова А.Р.  Прикладные задачи сети спутниковой 

связи: учебное пособие / Нугманов Р.Н., Нугманова А.Р. - Алматы: ТОО 

«KazBookTrade», 2020.-261 с. 

В книге рассматриваются структура сети спутниковой связи (ССС) и основные 

этапы проектных параметров ССС: 

• Топология и иерархия сетевой структуры; 

• Принципы организации каналов связи ЗC →КА → ЗC 

• Бортовая аппаратура космического сегмента 

• Структура, состав и функция наземных станций 

• Каналы связи и сетевые адреса 

• Принципы дистанционного конфигурирования ЗС. 



Заядан Б.К. Биотехнология фототрофных микроорганизмов: учебное 

пособие / Б.К. Заядан, А.К. Садвакасова, Н.Р. Акмуханова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. - 342 с. 

Учебное пособие включает теоретическую и практическую части. В 

теоретической части представлена общая характеристика цианобактерий и 

микроводорослей, их роль в биосфере и перспективность применения 

микроводорослей и цианобактерий для решения разных биотехнологических задач. 

Практическая часть состоит из 12 лабораторных работ по данному курсу. Каждая 

работа содержит краткие теоретические положения по теме исследования, описание 

методики проведения анализов и обработки их результатов. 

 Триединство языков в контексте диалога культур (на материале 

русского, казахского и английского языков): учебное пособие /                                    

Б.О. Джолдасбекова, Р.Р. Баркибаева, Т.В. Васильева [и др.]; под ред.                           

Р.Р. Баркибаевой. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 236 с. 

В учебном пособии, подготовленном учеными Казахстана и России, отражены 

достижения лингводидактической науки последних лет, новые тенденции в 

языковом образовании на современном этапе. 

Цель пособия - формирование взглядов на язык как на феномен культуры, как 

на средство познания культуры своего народа (при изучении родного языка) или 

вхождения в культуру языка другого народа (при изучении неродного или 

иностранного языков). В работе рассматриваются практические аспекты изучения 

русского, казахского и английского афористического фольклора. На практическом 

материале анализируются особенности лингвистических решений схожих 

ситуационных моментов в речи народов разных культур. 



Камелов Д.Т. Хайретдин Болганбаев - свет неугасимой звезды / Под общей 

ред. докт. филол. н., проф., академика HAH РК Д. Камзабекулы. - Алматы: ТОО 

РПИК «Дәуір», 2020. - 288 с. 

Монография посвящена одному из лидеров Алашского движения и партии 

«Алаш», яркому и талантливому государственному и общественному деятелю, 

активно участвовавшему в создании Туркестанской автономии и воссоединении 

казахских земель, публицисту и просветителю Хайретдину Абдрахмановичу 

Болганбаеву (1894-1937). На его долю выпали муки и гонения, он дважды 

подвергался арестам и провел в лагерях ГУЛАГа в общей сложности шесть лет, но 

достойно вынес все испытания, сохранив жизненную стойкость, душевный свет и 

человеческое благородство. 

Монография интересна тем, что базируется на многочисленных малоизвестных 

источниках: архивных материалах НКВД СССР, статьях. На ее страницах - живая 

панорама суровой эпохи, совместно пережитых всем народом Казахстана страданий в 

недавнем историческом прошлом. 

Кошим А.Г. Современный экзоморфогенез Западного Казахстана: 

монография / А.Г. Кошим. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 236 с.  

Монография посвящена анализу современного экзоморфогенеза Западного 

Казахстана. Рассмотрены теоретические и методологические основы исследования 

современного экзоморфогенеза, обобщены природные факторы территорий развития 

современных процессов, выявлены и проанализированы антропогенные источники, 

активизирующие современный экзоморфогенез. Исследованы типы современных 

рельефообразующих процессов в регионе, дана их классификация, предложено 

районирование территорий по степени интенсивности проявления 

рельефообразующих процессов. Проведена геоэкологическая оценка территории 

развития рельефообразования и предложен прогноз развития современных 

рельефообразующих процессов в Западном Казахстане. 



Парилов Ю.С., Третьяков А.В., Роднова В.И. Золотоносность Юго-

Восточного Казахстана. - Алматы: Институт геологических наук                                

им. К.И. Сатпаева, 2020.- 173 с. 

В пределах Юго-Восточного Казахстана выделено три золоторудных района: 

Жунгарский, Заилийский и Кендыктасский. Первые два охватывают Жунгарский 

Алатау и Северный Тянь-Шань (Заилийский, Кунгейский, Кетменский и 

Каратауский антиклинории). В их пределах распространены вулканогенные золото-

серебро-адуляр-кварцевые месторождения (Архарлинский тип). В горноскладчатых 

сооружениях они в основном сденудированы, промышленные рудные объекты 

сохранились преимущественно в пределах вулканических депрессий. По запасам 

они относятся к категории мелких и средних. В южной части Заилийского района 

(Терскейский антиклинорий) развиты золото-кварц-сульфидно-теллуридные 

месторождения (Донарча-Жаркулакская рудная площадь). Кендыктасский 

золоторудный район, включающий Кендыктасский и Анрахайский антиклинории, 

характеризуется разнообразием золоторудной минерализации. Наряду с 

вулканогенным золото-серебряным оруденением здесь развиты штокверковые 

золото-сульфидно-кварцевые рудные месторождения (тип Васильковского) и 

золоторудные месторождения типа минерализованных зон в черносланцевых 

породах (тип Бакырчика). Россыпная золотоносность в Жунгарском и Заилийском 

районах развита исключительно широко. Россыпи с крупным золотом (более 0,2 

мм) в основном отработаны. Россыпи с мелким и тонким золотом, возникшие при 

денудации золото-серебряно-сульфидных месторождений, сохранились в большом 

количестве. В целом на территории Юго-Восточного Казахстана зарегистрировано 

523 золоторудных объектов. Из них только для 69 рудных участков были 

необходимые данные для количественной прогнозной оценки. Общий потенциал 

региона составляет порядка 1200 т золота и около 2000 т серебра.  



Спутниковый мониторинг геодинамических процессов и космической 

погоды. - Алматы, 2020. - 141 с.  

Настоящая монография содержит важнейшие результаты научно-

исследовательских работ в рамках государственного заказа по республиканской 

бюджетной программе 008 «Прикладные научные исследования в области 

космической деятельности и информационной безопасности» подпрограммы 100 

«Проведение научных исследований в рамках программно-целевого 

финансирования» по приоритету «Информационные, телекоммуникационные и 

космические технологии, научные исследования в области естественных наук» по 

научно-технической программе: №BR05336383/ПЦФ «Развитие космических 

технологий мониторинга и прогнозирования природных ресурсов, техногенных 

изменений окружающей среды, создание космической техники и наземной 

космической инфраструктуры, исследования объектов дальнего и ближнего 

космоса». 

Многовекторность Центральной Азии: взгляд изнутри: Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции / Под ред. 

Дуйсена Г.М. – Алматы: Ин-т востоковедения им. Р.Б. Сулейменова  КН МОН 

РК, 2020. - 288 с. 

В научном издании представлены материалы Международной научно-

практической конференции «Многовекторность Центральной Азии: взгляд изнутри», 

состоявшейся 20 августа 2020 г. в г. Алматы. Конференция организована в рамках 

реализации программы целевого финансирования МОН РК № BR05236550 

«Многовекторность и безопасность внешней политики Республики Казахстан и 

стран Центральной Азии» (2018-2020 гг.).  



Бильгамеш (Международный альманах культурологических и 

социальных исследований). Археология слова: языки, письменные памятники 

и история. – Вып. №3. - Алматы, 2020. - 197 с. 

Альманах серии «Библиотека Центра сближения культур» издается 

Международным Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, создание 

которого утверждено 39-ой сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2017г. 

Бектурсунов Н., Макипов Т. Патриотами не рождаются: сборник о военно-

патриотическом воспитании / Н. Бектурсунов, Т. Макипов. - Нур-Султан: 

Фолиант, 2020. - 120 с.  

Сборник посвящен солдату и матросу, сержанту и молодому офицеру, а также 

тем, кому еще предстоит произнести чеканные слова воинской присяги. 

В сборнике отражаются боевые традиции сегодняшних Вооруженных Сил, 

повествуется о важности строгой солдатской службы, о том, как юноши становятся 

мужчинами, как закаляется в мирные дни характер наследников великих батыров и 

участников Великой Отечественной войны. 

 



Лабораторный практикум по общей зоогигиене: Учебник /                          

Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г. и др. - Алматы, 2020. - 410 с. 

В учебнике представлен материал по общей зоогигиене и влиянии ее на 

организм сельскохозяйственных животных с учетом современных достижений в 

области фундаментальной науки и инновационных технологий в АПК. 

Амерханов Х.А. Основы разведения и воспроизводства крупного рогатого 

скота мясных пород: Учебник / Амерханов Х.А., Баймуканов Д.А. Юлдашбаев 

Ю.А., и др. - Алматы: Альманахъ, 2020. - 185 с. 

В учебном пособии освещены современные мировые породы и новые 

созданные типы мясного скота в Республике Казахстан, основы разведения, 

воспроизводства стада, организация и экономика мясного скотоводства. 

 



Нугман А. Певческие традиции и отражение этико-эстетических воззрений 

в произведениях казахских народных композиторов XIX века / Сост. Б. Нугман. - 

Алматы: Раритет, 2020. - 320 с. 

Сегодняшнее национальное песенное искусство нуждается в истинно народных 

исполнителях. Амина Нугман была одной из таких исполнителей, чей неподражаемый 

голос навсегда сохранится в памяти народной. С ее именем связаны возрождение и 

сохранение многих народных песен, которые могли бы навсегда затеряться в прошлом. 

Наряду с исполнительской деятельностью, Амина Нугман посвятила всю свою жизнь 

научным исследованиям народных песен и фольклора. В 1971-1980 гг. вела авторскую 

научно-познавательную программу «Гәкку» на Казахском телевидении. В 1989 г. 

основала кафедру народного пения в Государственной консерватории им. Курмангазы. 

Толле Экхарт 

Тишина говорит / Пер. с англ. - М.: ООО Книжное издательство «София», 

2020. - 160 с. 

 «The Power of Now», ставшая знаменитой во всем мире книга Экхарта Толле, 

действительно изменила жизнь множества людей. И вот перед вами — его вторая 

книга, «Тишина говорит». 

Послание этой книги столь же ясно и недвусмысленно: существует путь из 

страданий в мир безмятежности и покоя. Если научиться слышать голос Тишины. 

 



Оспан Е.Т. Академическое письмо: основы написания исследовательской 

работы: Учебное пособие/ Е. Оспан - Алматы: Издательство «Білік», 2020. - 232 

с. 

Данное учебное пособие, наряду с академически направленными работами и 

процессом академического письма, охватывает такие вопросы, как написание 

исследовательских работ, методы исследования, а также проведение анализа 

данных. В учебном пособии каждая тема четко раскрыта в целях формирования у 

студентов навыков письма, а также представлены упражнения и ответы на них. Это 

позволяет студентам самим проверить усвоение материала, а также дает 

возможность самостоятельно изучать учебное пособие. Кроме того, имеется 

глоссарий, где приведены определения некоторых терминов, связанных с 

дисциплиной, а также приложение с образцами структуры эссе и небольших 

исследовательских работ. 

Калмагамбетов М.Б. Реализация воспроизводительных и продуктивных 

качеств крупного рогатого скота на модельных молочных фермах: Монография 

/ Калмагамбетов М.Б., Семенов В.Г., Баймуканов Д.А. - Алматы, 2020. - 154 с. 

Впервые на основе комплексных исследований научно обоснована и 

экспериментально доказана эффективность создания модельных ферм, с 

определением рентабельности использования автоматизированных приборов и 

оборудований для эффективного разведения и содержания молочного скота и 

производства молока с поголовьем 1000 коров и более. 



Амиргалиева Ж.Е.  

Метаэвристические алгоритмы на основе поиска с чередующимися 

окрестностями. Монография. - Алматы: ИИВТ, 2020. -178с. 

Монография представляет собой результаты научного исследования по 

разработке эффективных метаэвристических методов и компьютерных программ на 

основе алгоритма локального поиска с чередующимися окрестностями для решения 

NP-трудных задач квадратичного программирования. 

Рассмотрены следующие задачи: Исследование математических моделей и 

методов для решения NP-трудных задач квадратичной оптимизации; Исследование 

алгоритмов построения и способов применения локального поиска с чередующимися 

окрестностями (VNS) для решения задачи оптимизации непрерывных билинейных 

программ; Разработка метаэвристических подходов на основе метода локального 

поиска с чередующимися окрестностями для решения следующих задач квадратичной 

комбинаторной оптимизации: Задача дисперсии максимальной минимальной суммы; 

Задача двудольного 0-1 квадратичного программирования без ограничений; 

Выявление особенностей построения процедур, входящих в алгоритмы поиска с 

чередующимися окрестностями для оптимального решения задач комбинаторной 

оптимизации; Проведение численных экспериментов на тестовых наборах данных и 

сравнительного анализа результатов, полученных разработанными компьютерными 

программами и существующими эффективными метаэвристиками. 



Шонбай К. Не будь вторым! Казахский путь достижения успеха в бизнесе, 

карьере и жизни / К. Шонбай; (перевод с каз. Г. Есимханова). - Алматы: 

Издательство «Самға», 2020. - 224 стр. 

Успешный предприниматель и ресторатор Куаныш Шонбай делится в этой 

книге своими рецептами развития личности и бизнеса. 

Сеть ресторанов Rumi Group за два с половиной года превратилась в 

популярный, узнаваемый и авторитетный бренд. На своем примере автор показывает 

пути развития, теорию казахского достижения успеха и поднятия бизнеса на новый 

уровень. 

Воробьев П.Б., Михайловская Т.П., Югай O.K., Серебрянская А.П., 

Курмақызы Р. Метилпиридины, соединения-кентавры: основания и СН-

кислоты одновременно: монография. - Алматы: Изд-во «ИП Бекетаева», 2020. – 

176с. 

В монографии обобщены и систематизированы научные данные, отражающие 

связь между строением метилпиридинов и их реакционной способностью в 

условиях парофазного каталитического окисления и окислительного аммонолиза. 

На основе результатов лабораторных экспериментов и неэмпирических квантово-

химических расчетов свойств молекул исходных соединений, аммиака и продуктов 

их депротонирования в газовой фазе и в условиях, моделирующих их хемосорбцию 

на поверхности ванадийоксидных катализаторов, рассмотрены вопросы механизма 

активации метилпиридинов и аммиака на поверхности ванадийоксидных 

катализаторов. Обсуждены основные закономерности модифицирования пентоксида 

ванадия добавками некоторых оксидов металлов III-VI групп Периодической 

таблицы элементов. Высказаны гипотезы о механизме таких свойственных для 

гетерогенного катализа явлений, как компенсационный эффект, промотирование и 

синергизм. 



Рациональное использование и охрана подземных вод Республики 

Казахстан в условиях климатических и антропогенных изменений / Под 

редакцией академика НАН РК, доктора геолого-минералогических наук, 

профессора                       М.К. Абсаметова. - Алматы: Print express, 2020.- 282 с. 

Устойчивое развитие экономики и уровень жизнеобеспечения населения 

Республики Казахстан во многом зависит от наличия и качества водных ресурсов. 

Исключительную роль в обеспечении страны качественной питьевой водой играют 

подземные воды. 

На основе использования современных научно-прикладных методологий 

гидрогеологии и геоинформационно-аналитических технологий сбора и обработки 

информации оценены условия формирования, состояние и перспективы использования 

ресурсов подземных вод Республики Казахстан для устойчивого водообеспечения 

населения и экономики в условиях климатических и антропогенных изменений на 

региональном, национальном и трансграничном уровнях. Разработана и создана 

геоинформационно-аналитическая система ресурсов подземных вод Казахстана для 

оценки и прогнозирования состояния их использования и охраны на региональном, 

национальном и трансграничном уровнях, также опытная система интегрированных 

разномасштабных геоинформационных моделей для принятия управленческих 

решений по использованию и охране подземных вод. Предложено структурирование 

объектов, отображаемых на гидрогеологических картах, что способствует 

единообразию представления цифровой информации в среде ArcGIS. 



Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией: монография / Л.B. Лапидус. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 

381 с.  

Монография посвящена одной из самых молодых и практико-

ориентированных областей научных знаний. В ней раскрыта сущность цифровой 

экономики, представлены теоретические положения и практические рекомендации 

управления электронным бизнесом и электронной коммерцией с позиции 

трансформации бизнес-моделей под воздействием эволюции цифровых технологий. 

Особое внимание уделено инновационным технологиям и их влиянию на 

потребительское поведение, формирование новых рынков, изменение природы 

компаний, характера конкурентной борьбы через призму цифровой трансформации 

с учетом мировых трендов и особенностей ведения электронного бизнеса в России. 

Алексеева Л.А., Закирьянова Г.К. Обобщенные решения краевых задач 

динамики деформируемых твердых сред: Монография. - Алматы, 2020. - 208 с. 

Монография посвящена разработке методов решения краевых задач динамики 

анизотропных и изотропных упругих сред при нестационарных воздействиях и при 

действии транспортных нагрузок и исследованию процессов распространения волн 

в таких средах. На основе теории обобщенных функций построены 

фундаментальные решения и разрешающие сингулярные граничные интегральные 

уравнения для решения поставленных краевых задач.  



Кашкинбаев И.З., Сигитов В.Б., Кашкинбаев Т.И. Эксплуатация 

нефтепроводов и проектируемых нефтебаз: Учебное пособие / Кашкинбаев И.З. 

и др. - Алматы: КБТУ, 2020. - 200 с. 

В учебном пособии изложены методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических 

задач, курсового и дипломного проектов, а также проведению занятий под 

руководством преподавателя (СРСП) с детальным подбором нормативно-

технической и справочной литературы. 

Предлагаемые методики расчета и проектирования рассмотрены в 

неразрывной связи с требованиями норм и правил и не претендуют на единственно 

возможный вариант. 

Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С., Тұрдалыұлы М., Жумажанов Б.Ж., 

Мекебаев Н.О. Автоматическое распознавание речи: Учебник /                     

Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С., Тұрдалыұлы М. и др. – Алматы: ИИВТ 

КН МОН РК, 2020. - 104 с. 

В книге рассмотрены акустические методы распознавания речи, применяемые 

в настоящее время при автоматическом вводе речевой информации в 

автоматизированных системах проектирования, технологической подготовки 

производства и управления процессами. Большое внимание уделено оценке 

эффективности существующих и предлагаемых систем распознавания речи. В 

данной книге рассматриваются повышение точности мультиязычного распознавания 

речи за счет применения искусственных нейронных сетей на этапе акустического и 

языкового моделирования. 


