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Тірілтіп ӛткен күнді, тағы шӛлдеп... Ғұмырнамалық шежіре, 

библиографиялық мәлімет, тағылымдар. - Алматы, 2014. - 420 б. 

Жинақта тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ӛнер ака- 

демиясының академигі, Ш.Уәлиханов атындағы бірінші дәрежелі сыйлықтың 

лауреаты, танымал археолог-этнолог Әбдеш Тәшкенұлы Тӛлеубаевтың ататегі, 

ӛнегелі ӛмір жолы, ғалымдық қайраткерлігі, азаматтық-адамгершілік қасиеті, 

биік болмысы, халқына сіңірген қызметі, досқа, туысқанға деген 

бауырмалдығы кестеленген.  Қызметтес әріптестерінің, дос-

жарандарының, шәкірттерінің кӛңіл түкпірлерінен шыққан сүйіспеншілікке 

толы ой-пікірлері топтастырылған. Ӛткен уақыт белестерінен сыр шертетін 

суреттер ұсынылған. 

Фольклорлық мұралар: жиналу, жариялану тарихы. Монография. - 

Алматы: «Evo Press», 2014. - 468 б. 

Ұжымдық еңбекте «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы мен 

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер институтының қорларындағы 

қолжазбаларда, сирек басылымдарда жинақталған ертегілердің, аңыздардың, 

хикаяттардың, ауызекі әңгімелердің, жұмбақтардың, балалар фольклорының, 

кӛне эпостардың, «Қырымның қырық батыры» жырлар циклының жиналу 

және жариялану тарихы қарастырылды. 



Құрманбайұлы Шерубай: Қазақстан ғалымдарының 

биобиблиографиясына материалдар. - Алматы: Ӛнер - 21 ғасыр, 2014. - 104 

б. 

Бұл биобиблиографиялық  кӛрсеткіште ғалымның 1992-2014 жылдар 

аралығында жарық кӛрген еңбектері қамтылып, ӛмірі мен шығармашылық 

ғылыми-педагогикалық мемлекеттік және қоғамдық  қызметі туралы негізгі 

мәліметтер берілген. 

«Ӛңір тарихы: Тәуелсіз Қазақстандағы зерттеудің негізгі бағыттары 

және тәжірибе» атты «VIII Қасымбаев оқулары»: Республикалық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары=Материалы 

республиканской научно-практической конференции на тему: 

«Региональная история: опыт и основные направления исследований в 

независимой Казахстане. - Алматы: «Ұлағат» баспасы, 2014. - 304 б. 

Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар 

жинағына ӛңір тарихының ӛзекті мәселелерін зерттеуге және тәуелсіздік 

тарихының теориялық, практикалық мәселелеріне арналған ғылыми мақалалар 

топтастырылған. 



Таужанова Р.Ж., Байгунаков Д.С. Мемлекет және құқық 

теориясының сызбалар және тест кешені. Оқу-әдістемелік құралы. – 

Алматы: Gredos LTD C, 2015. - 240 б. 

Аталған кешен болашақ заңгерлерді дайындауға арналған «Мемлекет 

және құқық теориясы» пәнінің негізгі тақырыптары бойынша құрастырылған 

сызбалар жиынтығынан және тест сұрақтарынан тұрады. Сызбалар оқу 

үдерісінде кеңінен қолданылып жүрген негізгі тақырыптар желісімен 

құрастырылған, ал тест сұрақтары БЖСҚ талаптарына сәйкес түзілген. Оқу- 

әдістемелік құрал білімгерлерге БЖСҚ талаптарына сай теориялық дайындық 

беруге бағытталған.  

 Шетел қазақтарының ӛнері: музыка мәдениеті. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. - 1-кітап. - 424 б. 

 Монографияда Ресей, Ӛзбекстан, Моңғолия, Қытай мемлекеттеріндегі 

қазақтардың музыка мәдениеті ғылыми-теориялық тұрғыдан қарастырылады. 

Тарауларда мамандардың бұрын-сонды музыкатану саласында арнайы, кешенді 

зерттеу нысанына алынбаған, яғни ғылыми экспедицияларда ӛздері жазып 

алған, жүйелеп нотаға түсірген тың материалдары алғаш рет зерттеу нысанына 

алынып отыр. Сонымен қатар алыс және жақын шетелдегі қандастарымыздың 

бүгінгі ӛнері, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларындағы қазақ композиторлары 

мен АҚШ-тағы кәсіби орындаушылар мен музыканттар шығармашылықтарына 

да назар аударылады.  



Айтбайұлы Ӛ. Тілғұмырлар: (Қазақ лингвистері мен тіл 

жанашырлары). - Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. - 400 б. 

Кітапта қазақ терминологиясының атасы атанған А. Байтұрсынұлы мен 

Қ. Жұбанов, тіл тарландары I. Кеңесбаев, М. Балақаев және тіл мәртебесін 

биікке кӛтерген кӛптеген тілші ғалымдардың педагогтік және қоғамдық 

қызметі туралы жан-жақты баяндалған. Сондай-ақ мұнда ӛз кезінде қазақ 

тілінің мемлекеттік мәртебесін айкындаған С. Сейфуллин, ұлты үшін жаны 

күйген Ӛ. Жәнібеков, адалдық пен әділеттің жаршысы Н. Оңдасынов, ӛлең 

сӛздің білгірі З. Ахметов және сазгерлер Ш. Қалдаяқов пен I. Жақановтар 

туралы да кӛркем эссе тұрғысынан шебер баяндалған. 

М.О.Әуезовтің шығармашылық ӛмірбаяны. Ұжымдық 

монография. – Алматы: Еvo Ргеss, 2014. - 524 б. 

Бұл кітапқа қазақ әдебиетінің классигі, ұлы жазушы М.Әуезовтің 

шығармашылық ӛмірі мен қоғамдық қызметін жүйелі түрде қарастырып, 

кеңінен сӛз еткен бірқатар жаңа зерттеулер енді. Ӛткен ғасырдың түрлі 

оқиғалары мен қоғамдық жағдайларын бастан ӛткерген жазушы ӛмірінің 

қилы кезеңдері ғылыми сараптан ӛткізіліп, құжат, архив деректері арқылы әр 

қырынан жан-жақты кӛрсетіледі. Қаламгер шығармашылығы түрлі кезеңдегі 

еңбектерінің жазылу тарихы арқылы толық кӛрініс тапқан деуге болады. 



Жаһандану жағдайындағы қытайдың тарихы, саясаты және 

экономикасы. Мақалалар. - Алматы: «Мерей» баспасы, 2015. - 316 б. 

Бұл жинаққа республикалық конференцияға қатысушы ғалымдардың 

баяндамалары мен арнайы мақалалары топтастырылған. 

Қазіргі заманғы Қытай және оның Қазақстанмен қатынасы. 

Мақалалар. - Алматы: «Мерей» баспасы. 2014. - 192 б. 

Бұл жинаққа аталмыш конференцияға қатысушы ғалымдардың 

баяндамалары мен арнайы мақалалары топтастырылған. 



Мұқаметханұлы Н. Ізденіс: тарих және замана. Мақалалар. - 

Алматы: «Мерей» баспасы, 2014. - 248 б. 

Н.Мұқаметханұлының оқырмандарға ұсынып отырған бұл еңбегінде 

автордың қазақ тарихында маңызды рӛл атқарған саяси, мәдени және ғылыми 

тұлғалар жӛніндегі бағасы, қазіргі заманғы Қытайдың әлемдік қатынастары 

және Қазақстанмен ынтымақтастығының ӛзекті мәселелері туралы 

талдаулары, Елбасының оралмандар саясатының маңыздылығы мен қомақты 

нәтижелерін анықтаулары, соңғы жылдары баспадан жарық кӛрген қызықты 

еңбектерге берген бағалары, ой-талғамдары қамтылған. Әрбір мақалаға 

сіңірілген зерттеушінің терең ойлары мен биік ғылыми пайымдарының 

теориялық та, тәжірибелік те құндылығы жоғары. 

Қазіргі әдебиеттегі жалпыадамдық құндылықтар. - Алматы: Еvo 

Ргеss, 2014. – 708 б. 

Ұсынылып отырған монография тәуелсіздік дәуірдегі қазақ және 

Қазақстанды мекен еткен этностар әдебиетіндегі ұлттық және жалпыадамдық 

парадигманы зерттеуге арналған. Зерттеушілер жалпыадамдық 

құндылықтарды кӛрсету үшін алдымен қаламгерлер қаламына тән ұлттық 

ерекшеліктерге баса назар аударған. Әдебиеттегі мәңгілік категориялар 

поэзиялық, прозалық, драматургиялық, кӛркем публицистикалық 

шығармалар негізінде зерттеу нысанына алынған. 



Қалшабаева Б.К., Егізбаева М.Қ., Бейсегулова А.К. Қазақ 

диаспорасы және репатрианттар проблемаларын зерттеу бойынша 

этнографиялық экспедициялар мен студенттік практика 

қатысушыларына арналған сұрақнама-бағдарлама: оқу-әдістемелік 

құрал. - Алматы, 2014. - 76 б. 

Жұмыс «Қазақ диаспорасы және  репатрианттар: этномәдени мұраларын 

зерттеу және тарихи Отанға бейімделу мәселелері» тақырыбындағы ғылыми 

жоба аясында орындалды. 

Сұрақнама-бағдарлама қазақ диаспорасы мен репатрианттарының 

этникалык тарихы мен этнографиясына қатысты далалық материалдар жинауға 

негізделген әдістемелік құрал.  

Мұқашев Қ.М. Электрондық аппараттарға кіріспе: Оқу құралы. - 

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2014. - 204 б. 

Оқу құралы электроника, электрондық аппараттар санасы бойынша қазақ 

тілінде дайындалып отырған алғашқы кітаптар қатарына жатады және 

құраушы элементтерден бастап электрлік, электрондық тізбектердегі 

процестерді қажетті мӛлшерде баяндай отырып, электрондық аспаптардың 

аналогты және цифрлық құраушыларына дейін жеткілікті түрде мағлұмат 

беруге арналған. Заман талабына сәйкес, электрониканың жаңа бағыты - 

цифрлық техника туралы мағлұмат кӛбірек қарастырылады. Әрбір таңданатын 

электрондық құралғы оның тізбектеріндегі құбылыстардың физикасын 

түсіндіруден бастап қолдану аясын талдаумен аяқталады.  



Сіргелі Қаракӛңірдек шежіресі / Құраст. Д.Т. Нәлібаев. – 

Алматы, «Дулат» ЖК, 2015. - 328 б. 

Халқымызда «Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер» 

деген қанатты сӛз бар. Тектілік тегін білуден басталады. Ғасырлар бойы 

ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан шежіре тарқату үрдісі қазақта 

кеңінен тараған. Шежірені білу ұрпақтар сабақтастығы мен бірлігін 

нығайта түседі, оның тәрбиелік мәні де терең. 

Кітапта ата-текті тарату шежірелерімен қатар, елге танымал 

абыройлы азаматтар туралы да тағылымды әңгімелер бар. 

Ысқақұлы Д. Түркілік ортақ термин негіздері. Монография. - 

Алматы: «Таңбалы» баспасы, 2014. - 160 б. 

Жаһандану үдерісі барынша қарқын алған қазіргі дәуірдегі тіл 

тіршілігінде термин мәселесін дұрыс шешудің оның болашағы үшін 

маңызы аса зор. Сол себепті де қазір күн тәртібіне түркі тілдеріне ортақ 

терминдер жасау күн тәртібіне қойылып отыр. Кітапта қазақ 

терминологиясының тәжірибелеріне сүйене отырып, түркі тілдеріне ортақ 

терминдер жасаудың теориялық, практикалық проблемалары кеңінен 

қарастырылады. 



Ысқақұлы Д. Мәңгілік майдан. Монография. - Алматы: 

«Таңбалы» баспасы, 2014. - 408 б. 

Монографияда жаһандану кезіндегі қоғамда жүріп жатқан тілдік 

құбылыстар әлеуметтік, филологиялық тұрғыдан талданылып, әлемнің тілдік 

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

ӛткен жолдары мен бүгінгі күнгі жай-күйі, болашағы ғылыми тұрғыдан жан- 

жақты сараланады. Түркі халықтарының ортақ әліпбиі, тілі, рухани 

құндылықтары сияқты мәселелер кеңінен сӛз болады. 

Абырой мен парыз (Еуропа елдеріндегі Екінші дүннежүзілік және 

Ұлы Отан соғысына қазақстандықтардың қатысуы) = Честь и долг 

(Участие казахстанцев во Второй мировой и Великой Отечественной 

войне в странах Европы). - Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2015. - 592 б. 

Ұсынылып отырған кітап «Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы 

майданында» (2010) тарихи-құжаттық зерттеудің жалғасы болып табылады. 

Еңбек 1939-1945 жж. аралығында Екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан 

соғысының маңызды оқиғаларын баяндайды. Авторлар соғыстың алғашқы 

күнінен Токиолық әскери трибуналда аяқталуына дейінгі кезеңде 

қазақстандықтардың кӛрсеткен ерлігін жан-жақты зерттеп жеткізеді. 



Пірәлі Г.Ж. Қазіргі Мұхтартану. – Алматы: Елтаным баспасы, 2014. – 

1-кітап. – 320 б. 

Мұхтар Әуезовтің әдеби, ғылыми, тарихи мұралары әр кезеңнің кӛркемдік 

талаптарына сай танылып, талданып, зерделенуі заңды. Осы мақсатты ұстанған 

«Қазіргі Мұхтартану» атты монография екі кітаптан тұрады. 

І-кітапта жазушының қаламгерлік қарымы, суреткерлік шеберлігі, 

шығармашылық ӛмірбаяны бүгінгі тәуелсіз ой-сана тұрғысынан талданады. 

Қаламгердің бұрындары әдеби айналымға түспеген зерттеулері, кӛркем 

шығармалары мен публицистикалық мақалалары, эпистолярлық мұралары, 

қолжазбаларындағы ұлттық идея, тіл мен діл, әдебиет пен мәдениет, ӛнер мен 

ӛркениет туралы жазылған ойлар қоғамның рухани-эстетикалық дамуымен 

тығыз бірлікте қарастырылады. Мұнда тәуелсіздік тұсындағы мұхтартанудың 

даму сипаттары мен ӛзекті мәселелеріндегі жаңаша кӛзқарастарды жүйелеу, 

сараптау басты назарға алынған. 

Пірәлі Г.Ж. Қазіргі Мұхтартану. – Алматы: Елтаным баспасы, 2014. – 

2-кітап. – 224 б.  

«Қазіргі Мұхтартану» атты монографиялық еңбектің екінші кітабында 

әдебиетіміз бен ӛнеріміздің, жалпы ұлттық руханиятымыздың жаңару 

процестері ұлы суреткеріміз Мұхтар Әуезовтің шығармалары негізінде 

зерттеліп, қазақ әдебиеттану ғылымының бүгінгі тынысы, оның ішінде 

мұхтартанудың ӛзекті жайттары зерделенеді. 

М.Әуезовтің шығармашылығын әр қырынан талдаған мұхтартанушы 

ғалымдардың (А.Нұрқатов, З.Қабдолов, Б.Құндақбаев, Р.Нұрғали, К.Сыздық, 

М.Мырзахметұлы, Б.Майтанов, Т.Жұртбай) зерттеулеріндегі жазушының 

шығармашылық-тұлғалық болмысын біртұтас тануға мүмкіндік беретін ғылыми 

танымдар мен кӛркемдік-эстетикалық ізденістер жаңаша кӛзқараспен 

талданады. 



Ӛмірәлиев Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ. Әнес, 

Ж.Қ. Ибраева. - Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. - 640 б. 

Ӛткен ғасырдың жетпісінші-сексенінші жылдарында қазақ тіл білімі 

жаңа бір белеске кӛтеріліп, күні бүгінге дейін ғылыми мәнін жоғалтпаған 

шоқтықты зерттеу еңбектермен толықты. Сол кезеңде жемісті еңбек етіп, аз 

ғұмырында қазақ филологиясына мол олжа салған ғалымның бірі - Құлмат 

Ӛмірәлиев (1930-1985). Ғалымның бұл жинағына ХV-ХІХ ғасырлардағы қазақ 

поэзиясының тілін жан-жақты қарастырған еңбектері енгізілді. Сондай-ақ XIX 

ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ поэзиясының жанрымен стилі және 

VIII-XII ғасырлардағы кӛне түркі әдеби ескерткіштері бойынша 

текстологиялық зерттеу мәселелері кең түрде баяндалады. 

Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ. Әнес, 

К. Шаймерденова. - Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. - 640 б. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Талғат Сайрамбаев 

(1937-2009) қазақ тіл білімі синтаксисінің ӛзекті саласы - сӛз тіркесінің 

қалыптасу кезеңдері, даму тарихы және тілдік қолданыстағы ӛзіндік 

ерекшеліктерін жан-жақты зерттеген бірден-бір жетекші ғалым. Оның 

еңбектерінде сӛз тіркестерінің түрлері, байланысу тәсілдері, сӛйлемдегі 

сӛздердің бір-бірімен үйлесімді тіркес құрау заңдылықтары баяндалады. 

Сондай-ақ орыс тіл білімі мен түркітану синтаксис мамандарының осы 

мәселеге қатысты пікірлері, оның қазақ тіл біліміндегі сӛз тіркесіне ықпалды 

тұстары талданып кӛрсетіледі. 



Әлім Қайсар қажы. Мекке, Мәдинам менің! Қажылық пайым. – 

Астана: Фолиант, 2015. - 160 б. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы Қайсар қажы Әлім 

бұл кітабында Мекке, Мәдинаға жасаған ұлы сапары (07 - 29.10.2013 жыл) 

туралы баяндайды. 

Автордың жалпы имандылық құндылықтарына негізделген ой-пайымы, 

мақсат-аңсары, кӛрген-білгені, түйсік-түйгені, сезім-сыры - кітаптың алтын 

арқауына айналған. 

Макин Қ. Ұлт пен дін. – Алматы: «Тамыр» ЖШС, 2015. – 352 б. 

Белгілі қаламгер Қайыржан қажы Макин «Ұлт пен Дін» атты кітабында 

ұлттық болмыс, ұлттық мінез, ұлтқа қатысты мәселелерді қозғайды және 

қазақтың қайдан шыққанын шежіре арқылы кӛрсетіп, Дін қалай бізге енгенін 

айтады. 

Автордың кезекті 17-ші «Ұлт пен Дін» кітабында кӛпті кӛрген, 17 шет 

мемлекетте болған, 17 ота (операция) жасатқан, 77 жасқа толған ақсақалдың 

ой-толғаныстарын оқи аласыздар. 



Алтайбаев С.Қ. Виктимология негіздері: Оқу құралы. – 

Қарағанды, 2014. – 77б. 

Оқу құралы виктимологияның пәні мен затын, қылмыс құрбанын, 

олардың мінез-құлқының сипатын, сонымен қатар, қылмыстылыққа әсер 

етудің виктимологиялық бағыттары және тұрмыстық-отбасылық күш қолдану 

қылмыстарын виктимологиялық алдын алуды қарастыратын дәрістерден, 

емтихан тапсыруға арналған бақылау, тест сұрақтарынан, дипломдық 

жұмыстар тақырыптарынан тұрады. 

 

Құлжақаева Р.Б., Қызылов М.А., Алтайбаев С.Қ Кәмелетке 

толмағандар қылмыстылығы және оның алдын  алу: Оқу құралы. – 

Қарағанды, 2014. – 87 б. 

Оқу кұралында Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандар 

қылмыстылығының криминологиялық аспектілері, олардың қылмыс жасау 

себептері мен алғы шарттары, жеке бас ерекшеліктері, кәмелетке 

толмағандар мен жастар қылмыстылығының алдын алуды ұйымдастырудың 

теориялық және тәжірибелік маңызы бар мәселелер қарастырылады. 



Асайынов С.О., Кішкентаев Ж.Ж. Күрестің әскери ұрыс тәсілдері: 

Оқу құралы. – Қарағанды: Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов 

атындағы Қарағанды академиясы, 2014. – 150 б. 

Оқу құралында күрестің әскери ұрыс тәсілдері сабағын меңгерту мен 

ӛткізудің әдістері бойынша, сондай-ақ ішкі істер органдары қызметкерлерінің 

арнаулы құралдар мен күш кӛрсету құқығын қолдану мәселелері арқау етілген. 

Оқу құралы күрестің әскери ұрыс тәсілдері бойынша Қазақстан Республикасы 

ІІМ ЖОО-на арналған бағдарламасына және Қазақстан Республикасы ІІМ 2013 

жылғы 6 наурыздағы № 10 (күн) «Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органдарында кәсіби қызметтік және дене дайындығын ұйымдастыру туралы» 

бұйрығының талаптарына сәйкес дайындалған. 

Қалиев А.Қ., Сахарбай А., Сүлейменов Т.Н., Балтабаев Т.Н., 

Шакжанов А.Т., Ыбышев М.Ж. Сотқа дейінгі тергеп тексеру. Жаттығулар 

жинағы. – Қарағанды, 2014. – 69 б. 

Аталмыш жаттығулар жинағында Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасына енгізілген ӛзгертулер мен толықтыруларды 

ескере отырып, тәжірибелік қызметтің ерекшеліктерін, пікірталас тудыратын 

сұрақтарын басшылыққа ала отырып дайындалған жағдайда есептер 

ұсынылады. 



Ғылымның жаңа беттері: Республ. жас ғалымдардың ғыл. конф. 

материалдары бойынша ғылыми мақалалар жинағы (30 сәуір 2015 96 ж., 

Алматы каласы) = Сб. научн. статей по мат. респ. научн. конф. молодых 

ученых (30 апреля 2015 ғ., ғород Алматы). - Алматы, 2015. - 84 б. 

Жинақта қоғамдық және гуманитарлық, техникалық, ауыл шаруашылығы 

және ветеринарлық ғылымдардың түрлі салалары бойынша зерттеу 

материалдары келтірілген. 

Калиев А.А. Қазақстан Республикасынын қаржы құқығы. Дәрістер 

курсы. – Қарағанды, 2014. – 170 б. 

Дәрістер курсы болашақ мамандарды дайындауды жүзеге асыратын 

жоғары оқу орындарындағы оқу процесі үшін әзірленген. Дәріс курсында қаржы 

құқығы оқу пәнінің жұмыстық бағдарламасына сәйкес қаржы құқығының пәні, 

әдісі, жүйесі, қайнар кӛзі қарастырылған, жекелеген қаржы-құқықтық 

институттар: бюджет құқығы, мемлекеттік кредит, салық құқығының және т. б. 

институттардың сипаттамасы берілген. 

Дәріс курсында автор қаржы құқығы саласы бойынша оқу материалын 

қолданыстағы оқу бағдарламасына сай жүйелі түрде қарастыруды жүзеге 

асырған. Қаржы құқығының оқу пәні ретіндегі күрделілігін және осы саладағы 

заңнаманың динамикасын ескере отыра, автор пәнді меңгеруде қаржы құқығы 

заңнамасының ұғымдарына мән беру пікірінен бұрын, ең бастысы бұл құқық 

саласының ғылыми заңдылықтарын түсінуге, нормотивтік құқықтық актілерді ӛз 

еркімен және шығармашылық тұрғыда талдау дағдысын алуға және олардың 

мазмұнына аса сын кӛзқараспен қарауға мән берген. 



Рахметуллаев А.Б. Кәсіби-тәрбиелік іс-әрекетке даярлау негіздері: 

Оқу кұралы. – Қарағанды, 2014. – 95 б. 

Оқу құралында жоғары білім беру теориясы мен практикасында құқық 

қорғау қызметі бакалаврларын даярлаудың мәселелерін талдау, болашақ құқық 

қорғау қызметі бакалаврының кәсіби-тәрбиелік іс-әрекетке даярлығының 

мазмұны мен бүгінгі күндегі қоғамдық қажеттіліктің ӛсуіне сәйкестігі, қазіргі 

заманғы кәсіби педагогика ғылымының тұрғысынан қарастырылған. 

Құқықтық  тәртіпті қорғау кезінде қызметкерлеріне арналған жеке 

ұсыныстар: Оқу әдістемелік құрал / Е.Т. Әбеуов, Е.Т. Қалықов, Ә.Т. 

Нұрмахамбетов және т. б. заң ғылымдарының кандидаты, профессор М. А. 

Қызыловтың редакциясымен. – Қарағанды, 2014. – 87 б. 

Бұл оқу-әдістемелік құралы Қазақстан Республикасы  ІІМ оқу 

мекемелерінің тыңдаушыларына және оқытушыларына сондай-ақ жол- 

патрульдік, кӛші-қон және мамандандырылған күзет қызметінің саптық 

бӛліністерінің қызметкерлеріне зерделеу және қолдану үшін арналған. 

Жұмыста ІІО қызметкерінің әкімшілік-құқықтық, криминалистикалық  

және қосымша аспектілерінің — құқықтық реттелуі, құқық бұзушыларды 

әртүрлі жағдайларда ұстауды ұйымдастыру, ұсталғанның сыртқы қаралуы және 

тірі адамды тексеру, ұстау және қамауға алу тактикасы, кӛлік құралдарын 

тексеру, ерекше жағдайларда әрекет жасауда қауіпсіздік ережелері 

қарастырылады. 



Сомжүрек Ж.-Н. Сарыарқа сазы. - Астана: «Сарыарқа» баспасы, 

2014. - 1 том. - 560 б.  

Белгілі ақ жүрек ақын, ӛткір тілді сыншыл, ұлағатты ұстаз, 

педагогикалық, әлеуметтік -экономикалық батыл бастамалар кӛтеріп және 

сол бастамаларын ӛз қолымен жүзеге асырып, кӛрсетіп беріп жүретін 

қажымас жаңашыл қоғам қайраткері, сан қырлы талант иесі Жұма-Назар 

Сомжүректің бұл қос томдығының бірінші томына оның әр жылдары жарық 

кӛрген ӛлең кітаптары мен соңғы «Сарыарқа самалы» (2000 ж.) жыр 

жинағындағы лирикалық ӛлең-жырларының таңдаулылары енгізілген. 

Кеңес Нұрпейіс. Шығармалар жинағы / Құраст.: С.О. Смағұлова, 

Г.Ж. Ӛскембаева. - Алматы: Елтаным баспасы, 2015. - 344 б. 

Кітапта тарихшы ғалым, академик Кенес Нұрпейістің мерзімді бас- 

пасӛз беттеріне жарық кӛрген мақалалары мен ғылыми конференцияларда 

баяндалған еңбектері топтастырылып отыр. Автордың еңбектерінде тарих 

ғылымында ӛзекті болған XX ғасырдағы ұлт зиялыларының қоғамдық саяси 

қызметі, 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс барысы, аштық, қуғын-сүргін, 

тұлғатану және т.б. мәселелер кӛтерілген. 



Дүйсенғазы С. Қарашығымда кӛшкен бұлт. Ӛлеңдер жинағы. - 

Алматы: «Мерей» баспасы, 2014. - 136 б. 

Белгілі айтыс ақыны Серікзат Дүйсенғазының бұл тұңғыш ӛлеңдер 

жинағына ӛмір, ӛнеге, адамгершілік, туған ел, махаббат, адамның ішкі жан-

дүниесінің сезім-сырларын, табиғат құбылыстарын арқау еткен ӛлең 

топтамалары, Алла есімін, пайғамбарларды ұлықтаған мадақ жырлар, діни 

тӛрттағандар енген. Ақынның сезімге толы жырларына сыршылдық пен 

шынайылық тән.  

Пірәлі. Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: 

Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

Халықтың ӛткен ұрпағын, қазіргі және келешек ұрпағын тарихы бір 

тұтастық мызғымас бірлік, ажырамас туыстық жағдайда мәңгілік біріктіре 

алатын алтын қазық - ұлттык идея. 

Ұлттық идея арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды, 

тарихымызды танып білеміз. Халық рухының сарқылмас бастауы да, әдеби, 

мәдени құндылықтарымыздың мәңгілік мәйегі де сонда жатыр. Бұл 

монографиялық еңбекте қазіргі қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның 

жазылуы мен әдебиеттану ғылымындағы зерттелу жайы қарастырылады. 



Сәбден О. Абай және қазақ болашағы. Тарихи ұлы тұлғалар. – 

Алматы, 2015. – 166 б. 

Халқымыздың дана да дара кемеңгері, данышпан ақыны әрі 

ойшылы - Абай Құнанбайұлының қара сӛздері қазақ халқын, жалпы 

адамзат баласын екі ғасырдан бері рухани құндылықтарға жетелеуде. 

Осыны негізге алған автор XXI ғасырда, жаһандану заманына жаңа 

кӛзқараспен қарап, инновациялық серпіліс беріп, экономикалық талдау 

жасап, алдағы цивилизациялық сұраныстарға лайык деген ӛзінің он үш 

ойлы толғамдарын оқырмандарға ұсынып отыр. Бұл еңбекте Қазақ елін 

алға жетелейтін құндылықтардың тетіктері мен тың пікірлер берілген, 

болашаққа бағыттайтын жол мен жобалар да бар. Сондай-ак, қазақ еліне, 

жалпы ӛркениетке елеулі үлес қосқан тарихи ұлы тұлғалар туралы 

қысқаша мәлімет беріледі. 

Қожалымов 3. Ғибратты ӛмір: Ғылыми пікірлер, мақалалар, 

сұхбаттар, ӛнер т.б.. - Алматы: Шалкӛде, 2014. – 341 б. 

Бұл еңбектің авторы халық медицинасы саласының белгілі 

ғалымы, ӛнер саласында да таныла бастаған ақын-сазгер, 

мәдениеттанушы ғалым, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, 

халық  медицинасының профессоры, академик, «Қазақстан халық 

емшілері қауымдастығының» президенті — Зядан қажы Қожалымов. 

Жинақта автордың ширек ғасырға жуық ғылым мен ӛнер саласындағы 

жетістіктері туралы «Халық медицинасындағы құндылығы мен 

маңыздылығы» атты халықаралық ғылыми теориялық конференцияда 

(«Ғылым ордасы» РМК ғимаратында, Алматы, 02-08.2014) баяндама 

жасаған және құттықтаған ғалымдардың, ӛнер саласы мамандары мен 

емшілердің пікірлері, ғылыми мақалалары, автордың телеарналарға 

берген сұхбаттары және автордың торқалы мерейтойына байланысты ізгі 

тілектер мен құттықтаулар т.б. мәселелер жинаққа енгізілген. 



Үмбетаев М. Сүйінбай. Монография. - Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2015. – 272 б. 

Бұл зерттеуде қзақ халқының XIX ғасырда ӛмір сүрген әйгілі ақыны, 

импровизаторлық ӛнердің ӛрен жүйрігі Сүйінбай Аронұлының ӛмірі мен 

ӛлең-жырлары және айтыстары жан-жақты талданған. Әрі жыр дүлдүлі 

Сүйінбайға қатысты жаңадан табылған әдеби-тарихи деректер, ел аузында 

жүрген әр алуан естеліктер бүгінгі кӛзқарас тұрғысынан екшелді. 

Аронұлы С. Бӛрілі байрақ ту етіп. Жинақ. – Алматы: «Арда» 

баспасы, 2015. – 400 б. 

Жыраулық поэзияның ұлы тұлғасы Сүйінбай Аронұлының туғанына 

200 жыл толуына орай дайындалған шығармалар жинағына ақынның 1935 

жылдан бері шығып келе жатқан жинақтарындағы шығармалары түгелдей 

қамтылды. Сонымен қатар ақын мұражайынан, («Ғылым ордасы» РМК 

Ғылыми кітапханасының, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер 

институтының қолжазба қорларынан, мерзімді баспасӛз беттерінен, жеке 

адамдардан алынған шығармалар да жинаққа берілді. Арнайы 

текстологиялық жұмыстар жасалды.  



Хамитова М.А. Академик Ә.Х. Марғұланның ғылыми 

мұрасының Қазақстан музейі ісіндегі маңызы. Монография. – Алматы, 

2014. – 223 б. 

 «Академик Ә.Х. Марғұланның ғылыми мұрасының Қазақстан музейі 

ісіндегі маңызы» атты зерттеу еңбегі Ә.Х. Марғұланның ӛмірі және қазақ 

халқының тарихын, мәдениетін зерттеудегі ғылыми еңбектерін, сол 

еңбектердің Қазақстан музей ісіндегі маңызын (этномәдени бағыттары) 

және мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын іске асыруда қосатын 

үлесін кӛрсетуге арналған. Академик Ә.Х. Марғұланның ӛмір жолы және 

ғалымның қазақ халқының әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, ауыз әдебиеті, 

қолданбалы ӛнері, олардың тарихы туралы, ӛнер тарихы, археология, 

сәулет ӛнері туралы жазылған құнды да мол этнографиялық, 

этноархеологиялық мұрасының - қазақтың жас ұрпағын ұлттық рухта, 

отаншылдық сезімде тәрбиелеудің басты құралы екендігін кӛрсетеді. 

Болыс. Ғұмыр-дария: Естеліктер / Қүраст.: Н. Досболова, А. 

Болысұлы. – Алматы, 2015. – 256 б. 

Бұл кітапта Болыс Асанұлының кӛп жылдарғы ӛнегелі ұстаздық 

жолы және еліміздегі газ құбырларын жобалау саласындағы абыройлы 

еңбегі және білікті маман, биік парасат иесі ғана емес, бекзат болмысты 

адам екені туралы оның туған-туыстары, бала кезден, студент шақтан 

бірге келе жатқан достары және кейінгі ӛмір жолындағы жолдастары, 

әріптестері ақтарыла сыр шертеді. 

Сонымен қатар, аяулы жанның студент кезінде ӛзі жазған күн- 

делігіндегі естеліктері де сол қалпында беріліп отыр. 



Аубакиров Х.А., Кенжеходжаев М.Д., Тастанбеков Қ. Биотехнология. 

Зертханалық жұмыстар практикумы. - Тараз: Тараз университеті, 2015. - 

248 б. 

Практикум ӛсімдіктер биотехнологиясынан зертханалық жұмыстар, 

жануарлар биотехнологиясынан зертханалық жұмыстар, медициналық және 

ветеринарлық биотехнологиядан зертханалық жұмыстар, микробиологиялық 

биотехнологиядан зертханалық жұмыстар және тамақ биотехнологиясынан 

зертханалық жұмыстар атты бӛлімдерден құралған. Практикумда аталған 

пәндер бойынша дайындалған зертханалық жұмыс такырыптарының 

орындалуына қажетті құрал-жабдықтар, жұмыс істеу әдістері берілген. 

Ағыбаева А.Қ. Ғылыми зерттеу негіздері. Оқу құралы. - Тараз: Тараз 

университеті, 2015. - 117 б. 

Оқу құралы «Ғылыми зерттеулер негіздері және экологияда 

эксперименттер қою» және «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу» 

курстарына арналған оқу бағдарламаларына сәйкес құрастырылған және 

«Экология» мамандығының студенттері мен магистранттарына арналады. 



Ибраева Н.А., Үсіпбаева М.Е. Эконометрика. Оқу құралы. - 

Тараз: Тараз университеті, 2015. - 171 б. 

Оқу құралында эконометриканың теориялық негіздері, ғылыми пән 

ретіндегі дамуы, нақты экономикада қолдануға болатын моделдері, 

моделге енетін параметрлердің мәнділігін бағалау және талдау 

қарастырылады, яғни экономикалық құбылыстарды математикалық 

моделдер түріне келтіру арқылы, компьютерде шығару жолдары 

ұсынылады. 

Мунасипов С.Е. Аяқ қол антропометриясы және 

биомеханикасы: Оқу құралы. - Тараз: Тараз университеті, 2015. - 141б. 

Оқу құралында қолданбалы және биомеханика негіздері: қаңқаның, 

бұлшықет, тамыр жүйке жүйелерінің құрылысы мен қызметі және 

Қазақстан Республикасында жүргізілген антропометриялық зерттеулер 

нәтижелері келтірілген. 



Ағыбаева А.Қ., Әлімхан Г.Ә. Экология және тұрақты даму: Оқу 

құралы. - Тараз: Тараз университеті, 2015. - 147 б. 

Оқу құралында экология ғылымының негізгі мәселелері, қоршаған 

ортаны қорғау мен тұрақты даму тұжырымдамасының негізгі түсініктері 

қарастырылған. 

Серікбаев Е.Қ. Бүкілресейлік Құрылтай жиналысы және 

Қазақстан. Оқу құралы. - Тараз: Тараз университеті, 2015. – 170 б. 

1917 жылғы Ақпан революциясынан кейінгі кезеңде Бүкілресейлік 

Құрылтай жиналысы идеясы демократиялық ӛзгерістер деңгейін білдіретін 

құралға айналды. Қазақстандағы Ресей саяси партияларының комитеттері, 

Алаш партиясы және ӛзге қоғамдық козғалыстар оған ӛкілдер сайлауға 

белсене араласып, күн тәртібіндегі ӛзекті мәселелерді шешетін алқалы 

жиынға әзірленді. Қазақ зиялылары уездік, облыстық және Жалпықазақ 

съездерін ӛткізе отырып, Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына сайланатын 

депутаттар тізімін анықтап, съездер шешімдерін аманат ретінде 

тұжырымдады ... 

Оқу құралында жоғарыда айтылған мәселелер мен 1918 жылдың 

қараша айындағы Адмирал Колчак жарлығына дейінгі оқиғалар желісі архив 

деректері мен сол кездегі қазақ және орыс тіпіндегі баспасӛз материалдары 

негізінде баяндалады. 



Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.M., Рыскалиева Р.Г. Химия элементов: 

учебное пособие. - Алматы: Қазақ  университеті, 2014. – 256 с. 

В данном учебном пособии рассматриваются свойства химических 

элементов и их соединений. В основу материала положена Периодическая 

система Д.И. Менделеева. В пособии рассматривается химия элементов 

главных подгрупп, затем - химия элементов побочных подгрупп. В каждом 

разделе приведен теоретический материал, контрольные вопросы для 

повторения, задачи, упражнения и тесты для самостоятельной работы. 

Ахметова Б.Г., Белисарова Ф.Б., Таукенова А.С. Экспериментальная 

физика нейтронов: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 

251 с. 

В учебном пособии в расширенном виде рассматривается физика 

нейтронов. Наряду с практическим применением нейтрона в атомных 

электростанциях, энергетических корабельных установках, при производстве 

радиоактивных изотопов для промышленности и медицины очень важна роль 

нейтрона в чисто научных исследованиях. Данное учебное пособие 

представляет неоценимый материал для естественных специальностей вузов и 

разработано на основе научных трудов Б.Г. Ахметовой. 



Жусупов М.А., Сахиев С.К., Кабатаева Р.С. Квантовая теория 

рассеяния: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 

205с. 

В настоящем учебном пособии изложены основы квантовой теории 

рассеяния. Особое внимание уделено методам вычисления амплитуды 

рассеяния: борновскому приближению, методу парциальных волн и 

высокоэнергетичному приближению. Рассмотрены релятивистские и 

нерелятивистские кинематики. Приведены конкретные примеры 

вычислений сечений и порогов экзотермических ядерных процессов. 

Дюсебаева М.А. Методы анализа контроля качества продукции 

тонкого и основного органического синтеза: учебное пособие. - 

Алматы: Қазақ  университеті, 2015. - 128 с.  

В данном учебном пособии рассматриваются методы анализа 

органических соединений - хроматографические и спектральные (УФ- и 

ИК-спектроскопия, спектроскопия ЯМР и масс-спектрометрия). 

Представлены методики решения спектральных задач и предложены 

примеры их использования для установления строения органических 

соединений. Также приведен табличный материал для расшифровки 

спектров указанными методами. 



Калугин С.Н. Химия и технология получения флотореагентов: 

учебное пособие для студентов специальности «Химическая технология 

органических веществ». - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 230 с. 

В учебном пособии представлены основные сведения о флотационном 

способе обогащения минерального сырья, основных флотореагентах и 

лабораторных и технологических способах их получения. 

Жусупова Г.Е. Химия и химическая технология 

проантоцианидинов: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 

2014. - 96 с. 

В данном пособии коротко изложены теоретические основы 

строения и химические свойства различных форм флаван-3-олов, в том 

числе их димерных, олигомерных и полимерных форм 

(проантоцианидины), являющихся важнейшими биологическими 

активными соединениями растений. Приведены их физико-химические 

характеристики, оригинальные литературные источники и 

экзаменационные вопросы для контроля качества полученных знаний. 



Оразымбетова А.Б., Мусабеков К.Б. Коллоидно-химические основы 

нанотехнологии: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 

112 с. 

В пособии обобщены теоретические представления, принятые в 

коллоидной химии с нанотехнологией. Показаны основные методы получения 

нанодисперсных коллоидов, особенности их физико-химических свойств. 

Рассмотрены проблемы устойчивости нанодисперсных систем, структуро-

образования и методы их стабилизации. 

Тажибаева С.М., Мусабеков К.Б. Коллоидная химия биодисперсий: 

учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 156 с. 

Учебное пособие посвящено углубленному изучению коллоидно- 

химических свойств особого класса дисперсных систем - клеток 

микроорганизмов, являющихся потенциальными биосорбентами и 

биокатализаторами. Даны сведения о размерах биоколлоидов, их 

поверхностных характеристиках, устойчивости и возможности их 

практического использования. 

Детально рассмотрены вопросы формирования двойного электрического 

слоя на поверхности клеток и на основе данных по влиянию ионов металлов на 

электрокинетический потенциал объяснена высокая сорбционная способность 

биодисперсий. Особое внимание уделено иммобилизации клеток 

микроорганизмов на твердых носителях. Обоснована возможность 

практического использования биодисперсий. 



Ахметова Б.Г., Белисарова Ф.Б., Таукенова А.С. Ядерная физика: 

учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 212 с. 

В данном учебном пособии подробно рассматриваются свойства 

атомных ядер и элементарных частиц, а также закономерности явлений, 

связанных с ядерно-физическими процессами в рамках общего курса физики. 

Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и 

водоотведение: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 472 с.  

Рассмотрены основные процессы, схемы и сооружения систем 

водоснабжения и водоотведения, а также методы их расчета и 

проектирования. Обобщены теоретические и научно-технические 

разработки ведущих научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

институтов, требования действующих стандартов, строительных норм и 

правил проектирования, а также юридические и организационные аспекты 

водного законодательства России. Учебник предназначен для изучения 

специальных разделов дисциплин: «Водоснабжение», «Водоотведение», 

«Насосы и насосные станции», «Санитарно-техническое оборудование 

зданий», «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения». 



Гиззатова А.И., Ким А.А. Макроэкономика. Учебное пособие. - 

Алматы: Изд-во «Бастау», 2014. - 392 с. 

Учебное пособие предназначено для изучения курса «Макроэкономика» 

промежуточного уровня. В нем содержится теоретический материал, 

иллюстрированный данными Агентства Республики Казахстан по статистике, 

основные термины, контрольные вопросы, задачи и тестовые материалы. Часть 

предлагаемых для самостоятельного решения задач сопровождается 

методическими пояснениями по их решению. Предлагаемые для 

самостоятельной работы задачи и тесты имеют ответы, содержащиеся в конце 

каждой главы. 

Глухих М.А. Агрометеорология: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. – 208 с. 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлениям подготовки «Агрономия» профилей «Агрономия» и 

«Плодоовощеводство», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профиля «Технология производства и 

переработки продукции растениеводства», «Агрохимия и агропочвоведение» 

профиля «Агроэкология». В нем отражены агрометеорологические условия и их 

влияние на продуктивность сельскохозяйственного производства в зонах 

рискованного земледелия. Показаны сущность опасных для сельского хозяйства 

явлений природы и меры по предотвращению их пагубного воздействия. 



Данаев Н.Т., Ахмед-Заки Д.Ж., Мансурова М.Е., Пыркова А.Ю. E-

Learning в сфере IT-образования: учебно-методическое пособие. - 

Алматы: Қазақ  университеті, 2014. - 96 с. 

В учебно-методическом пособии изложены принципы проектирования 

дистанционных курсов, описаны основные методы и инструменты их 

разработки. Особая роль отводится подходу, ориентированному на студентов 

и на компетенции, навыки и знания, приобретаемые ими в процессе 

обучения. 

Баимбетов Н.С., Қалымбек Б. Горное право Республики Казахстан: 

учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 118 с. 

Данное учебное пособие посвящено изучению теоретических аспектов 

науки - горного права и освещению Законодательства в области 

использования недр. 



Джакупов С.М. Общая психология: введение: учебное пособие. - 

Алматы: Қазақ  университеті, 2014. - 162 с. 

Настоящее учебное пособие является вводной частью курса общей 

психологии, направленного на обеспечение фундаментальной теоретической 

подготовки студентов всех психологических специальностей. Логика 

построения и фактическое содержание учебного пособия позволяют 

формировать и развивать научно обоснованное представление о психологии как 

единой системе теоретических и практических знаний. 

Ермаков А.И. Квантовая механика и квантовая химия: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 555 с. 

В пособие включены разделы: квантовая механика, квантовая химия и 

практикум по прикладной квантовой химии. Изложены основные понятия и 

методы квантовой механики, современные расчетные методы квантовой 

химии. Приведены теоретические положения и необходимые справочные 

данные для выполнения практических заданий. 



Ерохин Б.Т. Теория и проектирование ракетных двигателей: 

Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 608 с. 

В учебнике изложено физико-математические описание процессов: 

воспламенения, тепломассообмена, нестационарного, турбулентного и 

нестабильного горения топлив; газотермодинамики гетерогенных и 

гомогенных продуктов горения; методов математического моделирования 

энергетических характеристик и параметров рабочего процесса для 

нестационарных и квазистационарных режимов функционирования ракетных 

двигателей различного назначения. Приведены методы расчета потерь 

удельного импульса тяги, разбросов основных параметров рабочего процесса 

и способы выбора системы управления вектором тяги летательного аппарата. 

Представлены математические модели и методы расчета проектных и 

газодинамических параметров ракетно-прямоточных воздушно-реактивных 

двигателей. 

Еспаев С.С. Мировая экономика и Казахстан: новые тенденции, 

задачи и модели. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2015. – 

104с. 

В работе проведен анализ и дана оценка происходящим процессам в 

мировой экономике за 2014 г. В частности, подробно рассмотрены новые 

тенденции, модели и задачи. Приводятся различные оценки ведущих 

зарубежных рейтинговых агентств, МВФ, ВБ, ОЭСР, ВТО и экспертов. В 

работе определены перспективы формирования новой архитектуры мира и 

поставлены задачи страны в условиях глобального системного кризиса. 



Жолдубаева А. Культурология: практикум. - Алматы, 2014. - 299 с. 

Практикум по культурологии позволяет выявить, в какой степени 

студенты овладели знаниями основных научных фактов культурологических 

дисциплин, их теоретических положений, социальных норм, а также 

способами познавательной деятельности. 

Все темы, предложенные в практикуме, сопровождаются методическими 

указаниями и списком учебной и научной литературы. Используя приведенные 

в списке источники, студент может углубить свои знания в той или иной теме. 

Жарикбаев К.Б., Олжаева А.К., Ахметова М.К. Казахская 

этнопсихология: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 

304 с. 

В учебном пособии прослеживается и анализируется история 

становления и развития основ казахской этнопсихологии, его нынешнее 

состояние и тенденция развития в XXI веке. В ней даются краткие сведения из 

истории и теории современной всеобщей этнопсихологии. Основной упор 

делается на предысторию казахской этнопсихологии (древнетюркские 

письменные памятники, психологические учения аль-Фараби, 

этнопсихологические идеи казахского фольклора, казахская 

этнопсихологическая мысль XV-XX вв.). На богатом фактическом материале 

написаны основные разделы учебного пособия (зарождение казахской 

национально-психологической мысли на новом этапе общественного развития 

(XX в.); становление и развитие казахской этнопсихологии в постсоветском 

Казахстане (1991-2013); современное состояние, задачи и перспективы 

национальной этнопсихологии в Казахстане). 



Жумадил А.К. Военное дело кочевников Евразии: 

историографический анализ: монография. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014. – 272 с. 

В монографии на основе широкого круга источников анализируются 

проблемы историографии военного дела кочевников Евразии. Отдельное место 

занимают вопросы историографии военного дела казахов. 

Данная работа является первым исследованием в казахстанской науке 

историографии, систематизирующем дореволюционную, советскую, 

современную казахстанскую и зарубежную историографию военного дела 

евразийских номадов. 

Байтенова Н.Ж., Заманбеков Д.Ш., Алыкпашев Ж.Т. Исламский 

банк: религиозно-нравственные ценности ислама: учебное пособие. - 

Алматы: Қазақ  университеті, 2014. - 186 с. 

В учебном пособии рассматриваются религиозно-нравственные ценности, 

социально-экономические проблемы ислама и вопросы исламского банкинга. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистрантов, 

докторантов, религиоведов, экономистов и юристов, преподавателей, 

государственных служащих, а также для всех, интересующихся религиозно-

нравственными ценностями, социально-экономическими проблемами ислама и 

вопросами исламского банкинга. 



Казахстан-2050 в условиях десяти глобальных вызовов XXI века / Под 

ред. С.С. Еспаева. - Вена, Австрия: Ассоциация перспективных 

исследований и высшего образования «Восток-Запад», 2015. - 352 с. 

В книгу внесены доклады участников панельной сессии «Казахстан-2050 

в условиях десяти глобальных вызовов XXI века», прошедшей в рамках II 

Всемирной антикризисной конференции и VII Астанинского экономического 

форума (21-23 мая 2014 г.). 

В докладах нашли отражение основные тренды и вызовы глобального 

развития, вопросы формирования новой архитектоники и реформирования 

валютно-финансовой системы, проблемы качества экономического роста и 

позиционирования национальных экономик в глобальной конкурентной среде, 

вопросы регулирования рынка труда в условиях социально- экономической 

нестабильности, формирования и реализации человеческого капитала в новой 

экономике, модель развития национальной экономики в условиях ее включения 

в глобальный технологический рынок и т.д. 

Кабакова М.П. Психология семьи и брака: учебное пособие. - 

Алматы: Қазақ  университеті, 2014. - 211 с. 

Учебное пособие соответствует курсу «Психология семьи и брака» для 

студентов специальности «Психология» и представляет собой анализ основных 

понятий семейной психологии, структурно-функциональных характеристик и 

особенностей динамических процессов жизнедеятельности семьи, а также 

методов диагностики семьи как психологической системы. Предлагаемые в 

пособии методики для исследования различных аспектов супружеских и детско-

родительских отношений позволят глубже изучить и понять психологические 

проблемы современной семьи, с целью оказания ей адекватной психологической 

помощи. 



Ким Л.M. Политический маркетинг: учебное пособие. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2014. - 245 с.  

В учебном пособии последовательно рассматриваются вопросы, 

раскрывающие сущность и содержание политического маркетинга как 

искусства, науки и социальной технологии. Тематические разделы курса 

выстроены с учетом современных исследований и достижений в области 

теоретической и прикладной политологии, массовых и маркетинговых 

коммуникаций, социального программирования и конструирования, 

брендинга, имиджелогии, дискурсивного анализа и др. отраслей 

обществознания. Включает в себя краткое содержание лекционного 

материала, вопросы и задания для семинарских занятий, задания для СРМП 

и СРМ, материалы по контролю знаний студентов, примерные темы 

рефератов, глоссарий, список литературы. 

Керимбай Н.Н., Керимбай Б.С. Экономическая и социальная 

география мира: учебно-методический комплекс. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2015. - 213 с.  

Комплексный подход авторов к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли позволяет рассматривать природные, 

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

студентов не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания УМК положено изучение значения 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 



Книжная культура Казахстана и России: / Ж.Т. Сейдуманов, Г.Г. 

Искакова, Р.С. Абдиева, Л.В. Баѐва, А.С. Бочкарѐва, Ю.В. Булдакова, А.А. 

Димитриева и др. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 472 с. 

В коллективной монографии предпринята первая попытка совместного 

исследования в рамках международного договора о сотрудничестве КазНУ им. 

аль-Фараби и ВятГГУ. Книжная культура Казахстана и России 

рассматривается как исторически сложившийся феномен, имеющий общие 

тенденции, сходные проблемы и взаимовлияния. Актуальные вопросы 

книжного дела анализируются в исторической ретроспективе и в современном 

контексте. Внимание авторов направлено от исторических обзоров к более 

частным вопросам регионального книгоиздания и сугубо конкретным 

исследованиям редкой книги.  

Коломейченко В.В. Кормопроизводство. Учебник. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. – 656 с. 

В первой части учебника приводятся краткие характеристики и 

агротехнологии всех полевых культур, которые используются на кормовые 

цели. Во второй части описываются основные растения сенокосов и пастбищ, 

а также их классификация. Главное внимание уделяется различным 

агротехнологиям поверхностного и коренного улучшения их в основных зонах 

страны (лесная, лесостепная, степная, полупустынная и горные пояса). Третья 

часть посвящена организации летнего содержания животных (зеленые и 

сырьевые конвейеры, естественные и культурные пастбища), заготовке кормов 

на зимний период (сено, силос, сенаж и т. д.), а также современному 

состоянию семеноводства многолетних трав. 



Кудинов И.В., Кудинов В.А., Еремин А.В., Колесников С.В. 

Математическое моделирование гидродинамики и теплообмена в 

движущихся жидкостях: Монография. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 

208 с. 

Рассмотрены вопросы построения математических и компьютерных 

моделей трубопроводных систем различного назначения. Излагаются 

инженерные методы нахождения решений задач нестационарной 

теплопроводности, позволяющие получать эффективные точные и 

приближенные аналитические решения. С помощью интегрального метода 

теплового баланса на основе введения фронта температурного возмущения и 

при использовании дополнительных граничных условий получены 

аналитические решения задач теплообмена в жидкостях, включая динамический 

и тепловой пограничные слои. Представлены результаты получения и анализа 

точных аналитических решений гиперболических уравнений, описывающих 

распространение гидравлической волны с конечной скоростью. 

Кудерин И.К. Правовое регулирование экологического 

районирования в Республике Казахстан. - Алматы: Қазақ университеті, 

2014. - 143 с. 

В монографии рассматриваются вопросы правового регулирования 

экологического районирования в Республике Казахстан. Дается общая 

характеристика, уделяется внимание правовым основам и принципам 

экологического районирования. Выявляется взаимодействие с другими 

правовыми образованиями в системе права. 

Отдельная часть монографии посвящена деятельности государственных 

органов в области правового регулирования экологического районирования. В 

заключительной части предлагаются пути совершенствования действующего 

законодательства, регулирующего экологическое районирование. 



Межибовская И.В. Государственное материальное обеспечение 

нетрудоспособных граждан в Республике Казахстан (правовой аспект). 

Учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 497 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные направления формирования 

научно-теоретической базы правового института материального обеспечения 

нетрудоспособных граждан и ее совершенствования. Обобщены наиболее 

общие критерии, принципы, методы государственного материального 

обеспечения нетрудоспособных граждан. Проведен комплексный анализ 

научных подходов к определению основных терминологических категорий и их 

дефиниций, роли государства по материальному обеспечению в условиях 

перехода к модели самофинансирования нетрудоспособных граждан по 

накопительной модели, характеру особенностей развития и функционирования 

отдельных видов государственного материального обеспечения 

нетрудоспособных граждан в современных условиях, представлен научно-

правовой анализ совершенствования международного законодательства. 

Предложены и обоснованы пути дальнейшего совершенствования 

национального законодательства. 

Кусмамбетов К.Д., Бисенгали Л., Базилова А.А. Проблемы уголовной 

ответственности за рейдерство. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 103 

с. 

В монографии исследованы особенности уголовной ответственности за 

рейдерство с учетом внесенных изменений и дополнений в уголовное 

законодательство Республики Казахстан, а также правоприменительной 

практики. 



Касымбеков М.Б., Молдагаринов A.M., Хасенов Е.А. Наш 

Президент. Документальная повесть для детей сред. и ст. шк. возраста. - 

Алматы: Алматы- кітап баспасы, 2014. - 204 с. 

Книга в доступной форме рассказывает об основателе Республики 

Казахстан, ее Первом Президенте - Лидере Нации Нурсултане Абишевиче 

Назарбаеве. 

В повести прослеживается трудный, но в то же время яркий и 

удивительный жизненный путь Нурсултана Назарбаева от простого 

сельского мальчишки до Главы государства и политика мирового масштаба. 

Главы книги отражают основные жизненные периоды и самые 

памятные эпизоды в судьбе главного героя повествования, а взятые вместе, 

образуют последовательную и целостную картину его биографии. 

Проскурина В.П. НДС в Казахстане. Просто о сложном 

(комментарии). Изд. 4-е, доп. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 

2015. – 320 с. 

В пособии рассмотрены комментарии к большинству статей 

Налогового кодекса, регламентирующих порядок обложения оборота 

налогом на добавленную стоимость. По необходимости, комментарии 

сопровождаются примерами (ситуациями), при решении которых 

становится более понятной и доступной изложенная информация в статье 

НК РК. 

Пособие состоит из двух частей, представляющих отдельные книги. В 

первой части рассмотрены положения, регулирующие налогообложение 

налогом на добавленную стоимость резидентов Республики Казахстан и 

иностранных контрагентов, которые не относятся к государствам - членам 

Таможенного союза. Во второй части рассмотрен порядок обложения 

налогом на добавленную стоимость оборотов между субъектами, 

принадлежащими к государствам - членам Таможенного союза. 



Пиковский Ю.И., Исмаилов Н.М., Дорохова М.Ф. Основы 

нефтегазовой геоэкологии: Учеб. пособие / Под ред. д-ра геогр. наук, 

проф. А.Н. Геннадиева. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 400 с.  

В книге изложены основы нефтегазовой геоэкологии. В первой части 

рассмотрены состав, свойства и токсикология углеродистых веществ — 

углеводородного газа, нефти, нефтепродуктов и их токсичных геохимических 

спутников, также природные и техногенные источники углеродистых веществ 

в биосфере. Вторая часть посвящена анализу изменений в атмосфере, почвах, 

растительности, в поверхностных и фунтовых водах и в морской среде, 

происходящих под влиянием нефтегазового производства. В третьей части 

книги обсуждаются вопросы самовосстановления и рекультивации 

почвенных и водных экосистем, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. В 

четвертой части рассмотрены основные методы охраны окружающей среды. 

Материал книги основан на многолетних оригинальных исследованиях 

авторов и данных современных научных источников. 

Практикум по геодезии: Учебное пособие. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. - 180 с.  

Изложены практические вопросы по решению инженерно - 

технических задач по топографическим картам; работе с техническим 

теодолитом; производству теодолитной съѐмки, работе с нивелиром. 

Рассмотрен порядок производства геодезических работ; геодезические 

разбивочные работы; нивелирные работы; геодезические работы в 

строительстве. 



Проектирование предприятий технического сервиса / Под ред. И.Н. 

Кравченко: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 352 с. 

Изложены основы организации, размещения и принципы 

формирования производственно-технической базы АПК в условиях 

централизации и кооперации сельскохозяйственного производства. Подробно 

рассмотрены структура, характеристика, типовые схемы предприятий 

технического сервиса и перспективы их развития. Приведены особенности 

разработки проектов реконструкции и технического перевооружения 

сервисных предприятий разных уровней и их подразделений. Приведены 

требования и методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

с применением современных систем автоматизированного проектирования 

для приобретения навыков проектирования. 

Ким A.M., Хон Н.Н., Садыкова А.Т., Айдосова Ж.К. Психология 

понимания: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 138 с. 

Настоящее пособие предназначено для студентов, магистрантов, 

докторантов отделения психологии и всех заинтересованных читателей. 

Бакалаврам отделения психологии он читается на казахском и русском 

языках, в докторантуре PhD - на английском языке с направленностью на 

понимание научных текстов. 

Издание посвящается 80-летнему юбилею Казахского Национального 

университета имени аль-Фараби 



Реальный сектор экономики Казахстана: состояние и 

эффективность развития: Научный доклад / КН МОН РК, Ин-т 

экономики. - Алматы , 2015. - 40 с.  

В научном докладе представлены разработанные рекомендации по 

эффективному развитию отраслевых комплексов реального сектора 

экономики, а именно: нефтегазового, горно-металлургического, 

машиностроительного, транспортно-логистического, направленные на их 

индустриально-технологические преобразования, что будет способствовать 

повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

Редина М.М., Хаустов А.П. Нормирование и снижение загрязнений 

окружающей среды: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 431 с. 

В учебнике обобщены основные теоретические положения 

современного экологического нормирования на основе представлений об 

устойчивости природных систем. Рассматриваются этапы становления 

системы экологического нормирования и экологической стандартизации в 

России. Представлены важнейшие направления нормирования антропогенных 

нагрузок на атмосферу, поверхностные и подземные водные объекты, 

почвенно-земельные ресурсы. В книге анализируются экономические аспекты 

экологического нормирования и приводятся сведения о зарубежном опыте 

экологического нормирования. 



Аскарова А.С., Гороховский М.А., Болегенова С.А., Березовская 

И.Э. Численное моделирование процессов воспламенения и горения 

жидких топлив: монография. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 100 

с. 

В монографии построена и применена стохастическая модель 

распыла для описания процесса горения при высоких давлениях, методами 

численного моделирования определены оптимальные параметры горения 

жидкого топлива в камере сгорания с учетом образования продуктов 

реакции. Материалы данного научного труда могут быть использованы при 

построении теории горения жидких топлив для более глубокого понимания 

сложных физико-химических явлений, имеющих место в камерах сгорания, 

а также позволят повысить эффективность сгорания топлива и уменьшить 

выбросы вредных веществ при проектировании различных технических 

устройств, использующих горение. 

Сапунов С.В. Материаловедение: Учебное пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 208 с. 

В учебном пособии кратко изложены общие вопросы и теоретические 

основы материаловедения; типовые методы управления свойствами 

металлов и сплавов; классификация, маркировка, состав, свойства и 

применение основных металлических и неметаллических материалов, а 

также приведен список литературы для углубленного изучения предмета. 

Пособие снабжено заданиями для проведения практикумов и вопросами 

для тестирования. 



Шиловский В.Н., Питухин А.В., Костюкевич В.М. Маркетинг и 

менеджмент технического сервиса машин и оборудования: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 272 с. 

В учебном пособии изложены материалы по общим теоретическим 

основам и стратегиям организации маркетинга и менеджмента технического 

сервиса территориально-распределенных машин и оборудования с 

использованием положений теории вероятностей, оптимизации, массового 

обслуживания, а также результатов исследования надежности и опыта 

технического сервиса лесных тракторов. 

Гиберт В.В. Моделирование будущего. – СПб.: ИГ «Весь», 2014. – 

320 с. 

Книга Виталия Гиберта отправит вас в детство — в те ощущения, 

когда вы, без страха раскачиваясь на качелях, с головой уходили в счастье, 

делали только то, что хочется, и точно знали, где лежат конфеты. Подрастая, 

мы часто забываем простые правила беззаботной жизни, в которой все, как 

по волшебству. Мы перенимаем заблуждения взрослых вместе с их 

неуверенностью, страхами и ложными ценностями и... страдаем. Как и 

положено взрослым. Не надо посещать специальные курсы или ехать на 

край земли к просветленным мастерам за знанием, которое от рождения 

живет внутри вас самих. Просто откройте его в себе — научитесь доверять 

божественному плану, жить без привязанностей и страха, осознанно 

выбирать только желанный опыт. Это и есть ключ к здоровью, счастливым 

отношениям, финансовому изобилию и профессиональным успехам. Книга 

«Моделирование будущего» написана в потоке безусловной любви к вам, 

чтобы вы уловили счастье в настоящем моменте жизни и увидели в нем 

начало воплощения своих заветных желаний. 



Боранбаев К., Герштанский О., Боранбаев А. Краткая геологическая 

характеристика территории Мангистауской нефтегазоносной области: 

Методическое пособие для геофизиков и геологов по геологическому 

строению Мангистауской НГО и стратиграфической увязке основных 

отражающих сейсмических горизонтов. - Алматы, 2015. - 36 с. 

Методическое пособие посвящено одному из важнейших разделов 

геологии - особенностям геологического строения нефтегазоносности 

Мангистауской нефтегазоносной области. В данной работе дается детальное 

строение мезозойских отложений, с которыми связаны залежи нефти и газа в 

песчаных коллекторах, образовавшихся в древних русловых отложениях 

нижне-среднеюрского возраста, а также карбонатными отложениями 

оленекского возраста нижнего триаса, которые стратеграфически 

выклиниваются вниз по склонам палеорельефа индского яруса нижнего триаса. 

Анарбек Н. Педагогика общения: Учебное пособие. - Алматы, 2014. - 

156с. 

В учебном пособии рассматриваются основы профессионально-

педагогического общения: понятие, структура, типы, модели, функции и т.д. 

Также предлагается материал и по педагогической конфликтологии с позиций 

межличностного общения, общения в коллективе, авторитета и 

самоутверждения, конфликтных отношений, адаптации, стресса и готовности 

специалиста и стратегии разрешения конфликтов в педагогическом процессе. 

Рассматриваются понятия коммуникативная культура педагога, 

педагогическая этика, педагогический авторитет и педагогический имидж как 

компонент профессионально-педагогической культуры. 



Несипханов О. Квартет для двух скрипок, альта и виолончели. – 

Алматы: Асыл кітап, 2015. - 52 с. 

Данный сборник состоит из партитуры О. Несипханова «Струнный 

квартет». Квартет (для двух скрипок, альта и виолончели) - это результат 

творческих исканий композитора в области гармонического языка, 

индивидуального отношения к способам и приемам использования 

отдельных инструментов, поисков в сфере колористических приемов и 

особенностей композиции. 

Арцишевский А. Бигельды Габдуллин: право на исповедь: 

Документальный роман-эссе. - Алматы, 2015. - 320 с. 

Бигельды Габдуллин - один из архитекторов медиапространства 

Казахстана новейших времен. Известный писатель, журналист, главный 

редактор и создатель республиканских газет «Новое поколение», «XXI век», 

«Central Asia Monitor». Президент Казахского ПЕН-клуба. Автор бестселлера 

«Великое кочевье». Его биография поражает незаурядностью и драматизмом, 

убеждая нас в том, что жизнь человека обладает магией неповторимости. К 

тому же черновиков у жизни не бывает, каждый из нас вынужден писать ее 

набело - порой вопреки тому, что диктует судьба. Вот это «вопреки», 

наверное, главное в характере и духовных устоях человека, удивительная 

жизнь которого предстает на страницах данной книги. 



Ясинский В.А., Мироненков А.П., Сарсембеков Т.Т. Международное 

сотрудничество и инвестиционная политика в управлении водными 

ресурсами. - Алматы, 2015. – 384 c. 

Публикация данной монографии - вклад Евразийского банка развития в 

осуществление целей международного десятилетия «Вода для жизни», 2005-

2015 годы. Книга предназначена для специалистов и научных работников в 

области международных отношений, управления водными ресурсами, водного 

хозяйства и может быть использована в качестве практического пособия для 

студентов высших учебных заведений. 

Соммэр Д.С. В чем ценность человека?: Пер. с исп. – М.: Кодекс, 

2014. – 192 с. 

В данном произведении автор намеревается показать, что индивид может 

оптимально улучшить качество своей жизни, подняв его на самый высокий 

уровень. Для этого предлагается использовать новый тип философии как 

инструмент всестороннего развития, ведущий к человеческому совершенству. 


