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Айдос Е.Ж. Жоғары математика-2: Оқулық. – Алматы, 2016. – 532 

б. 

Алдыңыздағы кітап - жоғары математика пәні бойынша техникалық 

жоғары оқу орындарының бакалавриат деңгейіндегі типтік оқу 

бағдарламасына сәйкес оқытудың кредиттік жүйесіне арналып жазылған, үш 

бӛлімнен түратын кітаптарымыздың екіншісі. Мұнда жоғары 

математиканың «Математикалық анализге кіріспе; Бір айнымалды 

функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері» атты 

бӛлімдері қарастырылған.  

Айдос Е.Ж. Жоғары математика-3: Оқулық. – Алматы, 2016. – 

640 б. 

Бұл кітап жоғары математика пәні бойынша техникалық жоғары оқу 

орындарының бакалавриат деңгейіндегі типтік оқу бағдарламаларына 

сәйкес жазылған үш бӛлімнен тұратын кітаптарымыздың үшіншісі. Мұнда 

жоғары математиканың «Кӛп айнымалды функциялар; Дифференциалдық 

теңдеулер; Еселі, қисық сызықты, беттік интегралдар; Қатарлар» атты 

бӛлімдері қарастырылған.  



Дүзелбаев С.Т. Техникалық механика. Машина тетіктері: Оқулық. 

– Алматы, 2016. – 376 б. 

Оқулықта тетіктердің және жалпылама тағайындалған түйіндердің 

құрылымы, технологиясы, есептеу әдістері қарастырылған: ажырайтын және 

ажырамайтын қосылыстар, іліністі және үйкелісті механизмдер, біліктер мен 

ӛстер, подшипниктер мен муфталар. Әрбір тақырыпта теориялық 

материалдар мысалдармен пысықталған және әрбір тараудың соңында 

жаттығу есептері, қайталау сұрақтары берілген.  

Дүзелбаев С.Т. Техникалық механика. Теориялық механика. 

Материалдар кедергісі: Оқулық. – Алматы, 2016. – 456 б. 

Техникалық механика курсы, типтік бағдарлама бойынша, теориялық 

механика, материалдар кедергісі және машиналар тетіктері бӛлімдерінен 

тұрады. Оқулық теориялық механика, материалдар кедергісі атты екі 

бӛлімнен құралған. Әрбір тақырыпта теориялық материалдар мысалдармен 

пысықгалған және әрбір тараудың соңында жаттығу есептері мен қайталау 

сұрақтары жинақталған.  



Дүзелбаев С.Т. Техникалық механика. Теориялық механика. 

Материалдар кедергісі. Стерженьдік жүйелердің құрылысы 

механикасы: Оқулық. – Алматы, 2016. – 400 б. 

Техникалық механика курсы, типтік бағдарлама бойынша, теориялық 

механика, материалдар кедергісі және стерженьдік жүйелердің құрылыс 

механикасы бӛлімдерінен тұрады. Әрбір такырыпта теориялық материалдар 

мысалдармен пысықталған және әрбір тараудың соңында жаттығу есептері 

мен қайталау сұрақтары жинақталған.  

Дүзелбаев С.Т. Машина тетіктері: Оқулық. – Алматы, 2016. – 408 

б. 

Оқулықта тетіктердің және жалпылама тағайындалған түйіндердің 

құрылымы, технологиясы, есептеу әдістері қарастырылған: ажырайтын және 

ажырамайтын қосылыстар, іліністі және үйкелісті механизмдер, біліктер мен 

ӛстер, подшипниктер мен муфталар. Әрбір тақырыпта теориялық 

материалдар мысалдармен пысықталған және әрбір тараудың соңында 

жаттығу есептері, қайталау сұрақтары және студенттің ӛздігінен білімін 

тексеруге арналған тест тапсырмалары берілген.  



Қабасова Ж.Қ., Ерқоңыр Ә.К. Электротехниканың теориялық 

негіздері (есептер жинағы): оқу құралы. – Алматы, 2016. – Т.1. – 296 б. 

«Электротехниканың теориялық негіздері» пәнінен есептер жинағы 

мемлекеттік тілде оқитын 5B071800 - «Электр энергетикасы» мамандығының 

студенттері үшін қажет материал болып табылады. Ұсынылған оқу кұралы 

екі томнан тұрады. Әр бӛлімде электротехниканың теориялық негіздерінің 

мәліметтері және есептер де берілген. Бұл кітапта негізгі түсініктемелер, 

қажетті тұжырымдар, формулалар, заңдар, әдістер толығымен кӛрсетілген. 

Кітапта электротехникадағы негізгі формулалар, заңдар және әр тізбегінің 

ӛзгеріс жағдайында болатын құбылыстарды есептейтін әдістер толығымен 

кӛрсетілген.  

Қабасова Ж.Қ., Ерқоңыр Ә.К. Электротехниканың теориялық 

негіздері пәнінен есептер жинағы: Оқу құралы . – Алматы, 2016. – Т.2. – 

360 б. 

«Электротехниканың теориялық негіздері» пәнінен есептер жинағы 

мемлекеттік тілде оқитын 5B071800 - «Электр энергетикасы» мамандығының 

студенттері үшін қажет материал болып табылады. Есептер жинағының әр 

бӛліміңде сызықты емес электр тізбегінің формулалары беріліп, есептер 

шығарылған. Есептер жинағының 2-томы 16 тараудан тұрады және әр тарауда 

негізгі түсініктемелер, формулалар, заңдар келтірілген.  



Алимов С.В., Алимова Ю.С. Құқықтық және саяси ілімдер 

тарихы: Оқу құралы. – Алматы, 2016. – 288 б. 

¥сынылып отырған оқу құралында «Құқықтық және саяси ілімдер 

тарихы» пәні бойынша үлгі оқу бағдарламасының барлық негізгі 

тақырыптары қозғалады. Тарихи материалдардың барынша үнемді 

баяндалуына бағытталған жоғары заңгерлік білім алу ерекшелігін ескеріп, 

бұл оқу құралы аталған пән бойынша негізгі курстың 15 тақырыбын аша 

отырып, ұғынықты және қысқаша түрде жазылған. Атап айтканда, адамзат 

қоғамының әртүрлі тарихи даму кезеңдерінде әр алуан мемлекеттердің саяси-

құқықтық ілімдерінің құрылуы мен қалыптасуының негізгі сатылары сауатты 

және жүйелі баяндалған.  

Рысқалиев Т.Х. Философия тарихы: Оқулық. – Алматы: 

Экономика, 2015. – 508 б. 

Бұл оқулық бұдан бұрын жарық кӛрген «Философия тарихына шолу» 

деген еңбектің ӛңделген, толықтырылған нұсқасы. Мұнда да философия 

белгілі бір тұрғыдан жаңаша, басқа оқулықтардан ӛзгеше түрде, атап 

айтқанда: даналық, түсінік, тәлім-тәрбие ілімі ретінде баяндалады. Бүкіл 

философия тарихы даналықтың, түсініктің, тәлімгерліктің озық үлгілері 

ретінде қарастырылады. Осы тұрғыдан үнді, қытай, орыс, қазақ 

философиясы да әлемдік философиядан лайықты орын алады. 



Қаржылық есеп II: Оқу құралы / Б.Ж. Акимова, С.С. 

Сапарбаева, Б.Л. Аленова, Н.Е. Аханова. – Алматы: Экономика, 

2016. – 261 б. 

Оқу құралы «Есеп және аудит» мамандығы бойынша білім 

алушылар үшін курстың типтік бағдарламасына сәйкес 

кұрастырылған, ҚР қабылданған қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарына негізделген және қаржылық есеп I курсының жалғасы 

болып табылады. Оқу кұралында «Қаржылық есеп II» курсының 

негізгі тақырыптары бойынша: кәсіпорындарды біріктіру, сатып алу 

әдісі, шоғырландырылған қаржылық есептілік, инвестициялық 

меншік, сатуға арналған айналымнан тыс активтер, бағалау 

міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер, 

ақшаның уақытша құны, жал есебі, валюталық бағам ӛзгерісінің әсері, 

табысқа салынатын салықтар, қауымдасқан ұйымдарға салынған 

инвестициялар, қаржылық инвестициялар есебі және бағалау, 

бірлескен қызметке қатысу, акцияға келетін пайда, есеп саясаты, 

бухгалтерлік есеп бағалауларында болатын ӛзгерістер мен қателіктер, 

байланысты тараптардың мәселелері қарастырылған.  



Кемали Е.С., Журсимбаев С.К. Қазақстан Республикасының сот 

және құқық қорғау органдары: оқулық. – Алматы: NURPRESS, 2016. 

– 267 б. 

«Қазақстан Республикасының сот және құқық қорғау органдары» 

курсы - заң оқу орындарында студенттерге құқық қорғау және кұқық 

қолдану органдарының қызметі туралы негізгі мәліметтерді беретін пән. 

Курсты оқудың мақсаты - болашақ заңгерлерді құқық қорғау қызметін 

жүзеге асыратын соттың, прокуратураның және басқа да органдардың 

құқықтық негіздері, міндеттері, құрылымы мен құзыреттері жӛнінде 

қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Тӛкенов Ӛ.С. Мәдениеттану: Жоғары оқу орындарының 

студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 356 б. 

Бұл оқулықта мәдениеттанудың негізгі мәселелері жанжақты және 

жүйелі түрде мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес жасалған. 

Автор мүмкіндігінше студенттерге қажетті деген мәселелерді толығынан 

қамтуға тырыса отырып мәдениеттің теориялық-ұғымдық, құрылымдық 

тұрғыларын және мәдениеттің дінмен, философиямен, ғылыммен 

байланыстарын қарастырған. Яғни, мәдениеттің сақталу, жаңару 

динамикасы арқылы автор миф, дін, ӛнер, философия, ғылым ӛрістерінің 

жасалу түрлерін және олардың тарихи қалыптасу жағдайы қаралған.  



Медешова А.Б., Мухамбетова Ғ.Г. Нысандық-бағдарлық 

бағдарламалау тілдері: Оқу құралы. – Алматы, 2016. – 296 б. 

Оқу құралы «Информатика», «Ақпараттық жүйе», «Есептеу 

техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша 

білім алатын студенттерге «Нысандық-бағдарлық бағдарламалау тілі», «С# 

бағдарламалау тілі» және «Delphi бағдарламалау тілі» пәндерін оқыту 

үшін ұсынылады. Оқу кұралында Delphi және С# нысандық-бағдарлық 

бағдарламалау тілдерінің теориялық материалдары және оны қолданудың 

зертханалық жұмыстарына лайықты мысалдар мен есептердің мол 

жиынтығы берілген. Әр тақырып соңында студенттің ӛз бетімен 

орындауына арналған жаттығулар, бақылау сұрақтары және тестілік 

тапсырмалар келтірілген.  

Бигалиев А.Б. Экологиялық генетика: Монография. – Алматы: 

Қазақ университеті , 2015. – 353 б. 

Монографияда фундаменталды биология ілімінің жалпы және дара 

генетика негіздері келтірілген. Қоршаған ортаның мутагендік 

факторларының мутациялық процестегі рӛлі, әсердің механизмдері 

берілген. Сонымен қатар әртүрлі деңгейдегі биологиялық жүйелердің 

құбылмалы табиғи ортада тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары 

қаралған. Экологиялық генетиканың барлық ұғымдары және аса манызды 

жалпы заңдылықтары биосфераға және оның компоненттеріне 

антропогендік әсердің заманауи проблемаларымен байланыстырылып 

қаралған. 



Исламқожаұлы Ұ., Урмашев Б. Электроника және 

микроэлектроника: Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2015. – 188 б. 

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралында «Электроника 

және микроэлектроника» пәнінің ана тілінде ӛндірістің барлық са-

ласында қолданылатын электроникалық және микроэлектроникалық 

құрылғылардың құрылысын, оларды құрайтын негізгі элементтерін, 

жұмыс істеу принциптерін, пайдалану орталарын және олардың сұлба-

сызбаларын оқып үйренуге, іс жүзінде қолдануды, пайдалануды 

зертханалық тәжірибелер жасау арқылы теория жүзінде алған 

білдімдерін толықтай нақты істермен меңгеруіне үлкен кӛңіл бӛлінген. 

Аканова Ж.Ж. Ӛнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі: Оқу 

құралы. – Алматы: Экономика, 2016. - 288 б. 

Ұсынылған «Ӛнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі» оқу құралы 

оқырмандарды Қазақстан Республикасындағы ӛнімдерді сынаудан 

ӛткізу, бақылау олардың техникалық деңгейіне және жасау сапасына 

объективті түрде баға беру, сондай-ақ ӛнімнің ӛмірлік циклының барлық 

кезеңдерінде, яғни оны ӛндіріске қою, ӛндіру, сертификаттау, сериялап 

шығаруды тоқтату немесе модернизациялау кезінде тиісті дұрыс шешім 

қабылдаудың негізі болып табылатын, сынау жүргізумен байланыстағы 

барлық әрекеттердің қазіргі күндегі тенденциясы, аккредиттеу 

процедурасы мен сынау әдістерін ӛзара үйлестіру болып табылады. 

Үйлестіру ӛнімнің сапасын бұрынғыдан да объективті түрде бағалауға 

мүмкіндік алады және негізгі білімді береді,  



Қазақстан Республикасындағы адвокатура: Оқу-әдістемелік құрал / 

Құраст.: Г.Н. Мұхамадиева, Е.Т. Әлімқұлов, М.О. Баяндина, Е.Т. 

Нұрмағанбет, А.Қ. Жәнібеков. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 103 

б. 

Оқу-әдістемелік құралының «Қазақстан Республикасындағы 

адвокатура» оқу пәнінің бағдарламасына сәйкес және ҚР-ның 1997 жылы 5 

желтоқсанда қабылданған «Адвокаттық қызмет» туралы Заңына негізделіп 

дайындалды. 2014 жылдың 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу, 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

және 5 шілдедегі Әкімшілік құкық бұзушылық туралы жаңа кодекстерінің 

қабылдануына байланысты оқу-әдістемелік құралына ӛзгертулер мен 

толықтырулар енгізілді. 

Тұтқыр сұйықтың конвективті алмасуы: Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 182 б. 

Оқу құралында сұйыктың конвективті алмасуының негізгі теориялары 

айтылған. Сұйық пен газдың нақты ағыстарының заңдылықтарын зерттеу 

және түсіндіру үшін қажетті негізгі теңдеулер мен есептеу әдістерін қолдана 

алуы туралы және конвективті жылу масса тасымалдаудың автомодельді 

ағыстарының қарапайым типтері үшін есепті жаттығулар талқыланған. 



Сейітжанов З.Н. Парасат пен пайым: Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 324 б. 

Кӛмекші оқу құралы екі бӛлімнен тұрады. Алғашқы бӛлімде фоль-

клордың әр түрлі жанрларына байланысты жазылған мақалалары 

топтастырылған. Екінші бӛлімде әдебиет тарихы және кӛрнекті 

суреткерлердің мұралары қарастырылады. Автор қазақ фольклоры мен 

әдебиетінің табиғаты, болмыс-бітімі жайында тың ой-тұжырымдар жасайды.  

Сүлейменов П.М. Әл-Фараби және қазақ халқының рухани мұрасы: 

Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 286 б. 

Бұл оқу құралында әл-Фараби және қазақ халқының рухани мұрасының 

арасындағы тарихи-философиялық, мәдени байланыстары зерделенген. 

Сонымен қатар ұлы дала ӛркениетінің данышпан ойшылдарының саяси-

әлеуметтік кӛзқарастары мен философиялық ой-тұжырымдары жан-жақты 

қарастырылған. Оқу құралын қалыптастыру барысында қазақтың әлеуметтік-

философиялық ойының тарихта сан қырлы сипатта кӛріну формалары 

ескеріліп, сараптаудан ӛткізілді.  



Мұхажанова Т.Н. Әлем музейлерінің тарихы: Оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 156 б. 

Оқу құралында әлемдік музейлердің қалыптасуы, олардың ӛзіндік 

ерекшеліктері және алғашқы пайда болу тарихы мен тарихи алғышарттары 

баяндалған. Сондай-ақ музейлердің құрылуының тарихи жолына, ғимарат 

кешендерінің салыну тарихына және олардың даму үдерістеріне басты назар 

аударылған, антика және орта ғасыр коллекциялары, Батыс Еуропаның, 

Америка мен Ресейдің ірі ӛнер және тарихи музейлерінің, Орта Азия мен 

Азия музей кешендерінің тарихы қарастырылған. 

Бердібаева С.Қ. Тұлға психологиясы: Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 154 б. 

Оқу құралында психология ғылымында зерттелінген тұлға түсінігіне 

жан-жақты талдау берілген, шетелдік және отандық қазіргі психологиядағы 

тұлға түсінігінің психологиялық табиғаты ғылыми дәрежеде толық 

мазмұнда ашылған. Оқу құралында тұлғаның психодиагностикасына 

байланысты практикалық бағытта талдаулар берілген. 



Қазақстан биоресурстары: Оқу құралы / Н.М. Мұхитдинов, Б.Е. 

Есжанов, Г.Қ. Сатыбалдиева және т.б.; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 322 б. 

Бүгінге дейін жоғары оқу орындарының қазақ бӛлімдері студенттеріне 

арналып жазылған «Қазақстан биоресурстары» туралы оқулықтар мен оқу 

құралдары ӛте аз болды жӛне тек ӛсімдіктер мен жануарлардың биологиясын 

сипаттаумен шектелді. Ол бұл пәннің толық қанды мазмұнын ашпайтыны 

анық. Ал қазіргі инновациялық технология дамып жатқан кезде жан-жақты 

дайындалған және бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда белгілі бір 

олқылықтар туындауы мүмкін. Міне, осыған орай, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің бір топ тәжірибелі ғалым-ұстаздары оқырман 

талқысына, ең алдымен, білім алушыларға, осы оқу құралын ұсынып отыр.  

Шабікова Г.Х., Оспанова Ә.Қ., Ашимхан Н.С. Физикалық химия 

пәні бойынша есептер: Оқулық. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 

286 б. 

Берілген оқулықта қазіргі кездегі физикалық химияның негізгі 

тараулары бойынша есептер берілген. Оқулық классикалық принцип 

бойынша құрастырылған: әрбір тарау теориялық кіріспеден басталады, кейін 

мысал есептер, есептер, ӛздігінен жұмысқа арналған есептер және мәселелік 

тапсырмалар ұсынылған. Барлық есептерге жауаптар мен шешу жолдары 

кӛрсетілген. Қосымшада есептерді шешу үшін қажетті мәліметтер 

ұсынылған: термодинамикалық және кинетикалық шамалар кесте түрінде, 

негізгі физика-химиялық формулалар тізімі және математикалық 

минимумдар кӛрсетілген. 



Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бӛлім: Оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 450 б. 

Кітап 2014 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексінде жазылған оқу материалдары Ерекше бӛлімінің жүйелеріне сәйкес 

баяндалады. Ерекше бӛлімнің әрбір тарауы бойынша оларға жалпы сипаттама 

беріле отырып, сол тарауға кіретін жекелеген құрамдарға талдау жасалады, 

бұрынғы Қылмыстық кодексте болмаған жаңа құрамдардың мазмұнын ашуға 

ерекше мән беріледі. Қылмыстық құкықтың Ерекше бӛлімі бойынша 1997 

жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі негізінде оқулық 

мемлекеттік тілде тӛртінші рет, 1997-2011 жылдың наурызына дейінгі 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне енген ӛзгертулер мен 

толықтырулар ескеріле отырып жарық кӛріп отыр. 

Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бӛлім: Оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 276 б. 

Оқу құралында қылмыстық құқықтың жалпы мәселелеріне, оның 

принциптеріне, қылмыс пен жаза туралы ұғымдарға ғылыми анықтама берілген. 

Жазаға тарту мен одан босату, қылмысты анықтау мен одан арылу практикасы 

баяндалады. Қылмыс жасаушыларды мәжбүрлеп емдеу, жасӛспірімдерді 

тӛрбиелеу шаралары сӛз болады.  



Бӛрібаев Б., Абдрахманова М. WEB-технологиялар: Javascript 

және PHP тілдері: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 

188 б. 

Оқу құралы техникалық мамандықтар бойынша оқылатын «Web-

технологиялар», «Интернет-технологиялар» пәндерінің бағдарламасына 

сәйкес жазылған. Мұнда дербес компьютерлерде сайт жасау тәсілдері 

қарастырылып, интернет желісіндегі мәліметтер орналастыру, оларды 

басқару істерін атқаратын HTML, PHP тілдері арқылы баяндалған. Кітапта 

осы программалау тілінен кӛптеген мысал келтіріліп, оларды орындау 

жолдары талқыланады. Әрбір жұмыс бақылау сұрақтары және 

тапсырмалармен толықтырылған.  

Қалшабек А.Б. Әдебиеттану ғылымына кіріспе: Оқулық. – 

Астана: Фолиант, 2016. – 208 б. 

Автордың бұл еңбегі кӛп жылғы ізденістен туған дүние. Еңбекте 

әдебиеттану ғылымының негізгі теориялық мәселелері жаңа ғылыми 

тұжырымдар мен әдеби материалдар негізінде қарастырылады.  



Әмірбек К. Батпан-құйрық. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 

2016. – 480 б. 

Сыралғы сықақшы Кӛпен Әмірбектің кітабы бес бӛлімнен тұрады. 

Сатиралық повесть, әзіл-әжуа, скетч, интермедия, мысал-мысқал, қағытпа-

қалжың, оқшау сӛз бен фельетондардың басын топтастырған бұл жинақ 

әзіл сүйер әлеуметке арналған. 

Алиева Ж.Н., Калимбетов Е.А. Туризм маркетингі: Оқу құралы. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 334 б. 

Ұсынылып отырған оқу құралының негізгі мақсаты - кешенді түрде 

және жүйелік құрылымда туризмдегі маркетинг туралы мәліметтерді 

ұсыну жӛне үйрену үдерісін жеңілдету. Оқу құралы жоғары білім берудің 

мемлекеттік стандартына сай дайындалып, «Туризм маркетингі» 

курсының теориялық және практикалық аспектілерің, суреттерді, 

кестелерді және тақырып бойынша бақылау сұрақтарын қамтиды.  



Сәменбет Н.С. Аралдағы жалғыз жан: Ӛлең, толғау, баллада, 

поэма. – Алматы: Мерей, 2016. – 196 б. 

Поэзия сынды телегей-теңіз дүниеге сүңгіп бара жатқан ақынның 

алуан тақырыптарда арқауын шымыр тартқанының нақты куәсі осы жыр 

жинағы. Автордың ӛз жолы, ӛз ой-жотасы ӛзгешеленіп, дараланып, 

сараланып кӛз тартады. Ӛмірдің түйін-түйіншегін иненің жасуынан 

ӛткізгендей шынайы ізденістің бедер-белгілері бейнеленген...  

Дәдебаев Ж. Шешендік ӛнер теориясының негіздері: 

Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 286 б. 

Зерттеу еңбекте билер сӛзі, шешендік ӛнер Абайдың ілімінің, 

ақындық танымының қайнар кӛзі ретінде қарастырылған. Еңбек екі 

бӛлімнен тұрады. Бірінші бӛлім «Шешендік ӛнер» деп аталады. Онда 

шешендік ӛнер теориясының жалпы сипаттамасы, шешендік ӛнердегі тек 

пен түр, шешендік ӛнердің қайнар кӛздері, шешендік ӛнердің мақсаттары 

мен амалдары, шешеннің шығармашылық еңбегінің сатылары секілді 

іргелі ғылыми мәселелер пайымдалған. «Шешендік ӛмір» деп аталған 

екінші бӛлімде қазақ шешендік ӛнерінің ірі тұлғаларының ғылыми 

ӛмірбаяны жасалған, шешендік ӛнері мен сӛздерінің жалпы адамзаттық 

және ұлттық мәні ашылған. 



Беркінбай О. Қазақстанның сулы айуанаттары = Водные 

животные Казахстана = Aquatic animals of Kazakhstan. – Алматы, 2016. 

– 291 б. 

Оқу құралында Қазақстан аумағында мекендейтін сулы айуанаттар 

жайлы деректер беріледі (дӛңгелек ауыздылардың - 3, балықтардың - 104, 

земноводных - 1, бауырымен жорғалаушылардың - 3, құстардың -127, 

аңдардың - 5 түрі). Сулы айуанаттардың кездесетін жері, мәртебесі, 

тіршілігі, экологиясы, саны және шаруашылық маңызы кӛрсетіледі. 

Соңында пайдаланған әдебиеттер тізімі келтірілген. 

Қамзин К.Қ., Әліқожа Б.О. Кӛсемсӛз панорамасындағы заман 

палитрасы : Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 144 б. 

Аталмыш оқу құралында кӛсемсез мәтіндеріндегі түр мен түстің 

теориялык-әдіснамалық негіздері және оның тәжірибелік мәні мен астары 

сараланған. Ұлттық танымның қайнар кӛздерінен бастау алатын түр мен 

түстің кӛне түркі ескерткіштеріндегі тарихи мәніне талдау жасалынған. 

Антикалық және орта ғасырлардағы ғұламалар мен бүгінгі ғалымдардын 

енбектеріндегі түр мен түстің зерттелінуі зерделенген. Керкемӛнердегі түр 

мен түстің тылсым сыры айқындалып, оның психологиялық, әлеуметтік 

сипаттары жан-жақты ашылған.  



Балғышева Б.Д. Фосфаттардың  химиялық технологиясы: Оқу 

құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 202 б. 

«Фосфаттардың химиялық технологиясы» оқу құралында Қазақстан 

ӛндірісі мен кен орындары, фосфаттардың минералогиялық құрамына 

байланысты олардан тыңайтқыштық қасиеті бар бейорганикалық 

материалдардың алу жолдары мен олардың физика химиялық негіздері 

келтірілген.  

Алияров А.Б., Алияров Б.К., Алиярова М.Б. 

Жылуэнергетикадағы критерийлер мен коэффициенттер 

= Критерии и коэффициенты в тепловой энергетике = 

Criterions and coefficients in heat energetics. – Алматы: 

LEM, 2016. - 116 б. 

Осы аталымдар, әр түрлі кітаптар мен анықтамаларда 

келтіріледі және физикалық мағынасы берілмейді, 

этимологиясы келтірілмейді. Қазақ және ағылшын тілдеріне 

ӛсіп келе жатқан сұранысты ескере отырып, авторлар бұл 

еңбекті үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын жасағанды 

дұрыс деп тапты. 



Жұмағұлов Қ.Т., Мырзабекова Р.С., Беделова Г.С. Азия және 

Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы: Оқу құралы / Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 277 б. 

Оқу құралын даярлау барысында тарихилық қағидаттар басшылыққа 

алынды. Оқу құралында материалдар фактілердің орын алу тұрғысынан 

берілген. Материалдар студенттердің ӛзінше пайымдаулар мен ой 

қорытындылар жасауына жол ашады.  

«Ислами руханилық пен рациональдық және этномәдени 

дәстүрлер-діни экстремизмге қарсы іс-қимыл факторы ретінде» = 

Исламская духовность, рациональность и этнокультурные традиции 

как факторы противодействия религиозному экстремизму / ҚР БҒМ, 

ҚР  Иран Ислам республикасы елшілігінің мәдениет ӛкілдігі, Л.Н. 

Гумилев атынд. Еуразия ұлттық ун-ті, Дінтану кафедрасы. – Астана: 

Мастер По, 2016. – 443 б. 

Жинақта 2 маусым 2016 ж. Астана қаласында ӛткен Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің 20 жылдық мерейтойы аясында 

ұйымдастырылған «Ислами руханилық пен рациональдық және этно-

мәдени дәстүрлер - діни экстремизмге қарсы іс-қимыл факторы ретінде» 

атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары қамтылған. 

Конференция тақырыбына сай ислам ойшылдарының шығармаларындағы 

рухани құндылықтар мен олардың қазіргі діни бағдарды айқындаудағы 

орны және этномәдени дәстүрлердің қазіргі Қазақстан қоғамындағы 

экстремизм кӛріністерінің алдын алудағы рӛлі талданады. 



Мадалиева З.Б., Әрінова Б.А. Арнайы педагогика және психология 

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

университеті, 2016. – 186 б. 

Бұл оқу құралында психологиялық дамудың жалпы және арнайы 

заңдылықтары, психикалық және физикалық мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері қарастырылады. Оқу құралының 

логикалық құрылымы мен мазмұны арнайы педагогика және психологияның 

ғылыми негіздері туралы түсінік қалыптастырып, дамытуға, сонымен қатар 

педагог-психологтерге кәсіби білім берудің маңызды бір аспектісін 

тәжірибелік тұрғыда жүзеге асыруға, мүмкіндігі шектеулі балалар және 

жасӛспірімдермен психологиялық-педагогикалық жұмыс жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Бейорганикалық химия бойынша қазақша-орысша, орысша-

қазақша терминдік сӛздік / Құраст.: Н.Н. Нұрахметов, О.Я. 

Сулейменова, Н.С. Далабаева; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 196 б.  

Оқу кұралы «Химия» пәнін оқыту бағдарламасына сәйкес кредиттік 

оқыту жүйесінің негізінде құрастырылған. Жалпы химияның теориялық 

негіздері бойынша алған білімдерін бекітіп, жүйелеп, саралау үшін 

зертханалық жұмыстар беріліп, қажетті қайталау сұрақтарынан, 

мысалдардан және есептер мен жаттығулар келтірілген. Берілген химия 

есептерін шығару, жаттығуларды орындау арқылы студент заттардың 

қасиеттерін, алыну жолдарын қамтитын химиялық реакциялардың бағытын 

және оларды жүргізудің оңтайлы жағдайларын түсіндіріп алдын ала болжай 

алады. 



Торманов Н.Т., Тӛлеуханов С.Т., Абылайханова Н.Т. 

Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың 

инновациялық әдістемелері: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 281 б. 

Оқу құралында биологиялық концепцияның жалпы мәселелері, 

биологиялық үдерістер, түсініктер жан-жақты ашылған, оларға 

байланысты теориялар мүмкіндігінше кеңінен келтіріліп, 

проблемалардың даму тарихы нақты суреттелінген. Оқу құралында оқу-

тәрбие жұмыстарының заманауи инновациялық әдістемелері, болашақ 

педагог-мұғалімдерді дайындау барысында биологиядан сабақ берудің 

теориялық және пракгикалық әдіс-тәсілдері баяндалған. Сонымен қатар 

оқу құралында оқытудың жаңа технологиялары: кейсстади, кіріктіре 

оқыту мен дамыту жолдары, модульдік білім беру, проблемалық жағдай 

туындатып оқыту, пән мұғалімінің құзыры, әлеуеті мен кәсіби 

біліктігінің жоғары деңгейде болуы қарастырылған. 



Әміров Ә.Ж. Қазақ терминологиясы және баспасӛз: Монография / 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 126 б. 

Монографияда қазақ баспасӛзінің 1990-2000 жылдар аралығында  

терминологияны қалыптастырудағы рӛлі қарастырылады. Қазақ 

баспасӛзінің үлгілері ретінде таралымы мол әрі үлкен қоғамдық-саяси 

маңызға ие басылымдар «Ана тілі», «Егемен Қазақстан», «Қазақ әдебиеті» 

газеттері алынды. Зерттеу нысанына алынған газеттердің термин 

қалыптастырудағы рӛлі жеке-жеке сӛз бола отырып, олардың осы мәселеге 

қатысты бір-бірінен ӛзгешеліктері мен ұқсас тұстары атап ӛтіледі. 

Арт-терапия: Әдістемелік нұсқаулық / Құраст.: З.Б. Мадалиева, 

М.М. Мүлеймен; Әл-Фараби атынд. ҚҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 154 б. 

Әдістемелік нұсқаулық оқырманды бүгінгі таңда ғылыми және 

практикалық салада қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі - арт-

терапиямен таныстырады. Арт-терапияның теориялық негіздері, 

диагностикалық бӛлім, балалар және ересектермен арт-терапиялық 

жұмыс істеу барысында қолданылатын жаттығулар мен сабақтардың 

жүйесі қамтылады. Арт-терапиялық үдерістің кезеңдері мен негізгі 

ерекшеліктері талданады, арт-терапияның түрлері, негізгі техникалары 

мен бағыттары сипатталады. 



Мұстафаева А.А., Жумажанова Ф.Т. Бақ тілі (араб медиа 

мәтіндері негізінде): Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 136 б. 

Ұсынылып отырған оқу құралы студенттердің лексикалық сӛздік 

қорын араб тіліндегі жаңа сӛздер және терминдермен, сонымен қатар 

олардың қазақ тіліндегі баламасымен байытып, «Оқитын елдің БАҚ тілі» 

пәнінен жинақталған әртүрлі салалар бойынша медиа мәтіндері негізінде 

мағлұмат береді. 

Пилтан Ю. (Жүсіп Кедей Бӛкенұлы) Гильгамеш: Аударма 

еңбек. – Алматы: Принт Экспресс, 2016. – 76 б. 

Әлемдегі ең кӛне әдебиеттердің қатарына шумерлік және 

вавилондық мәтіндерді жатқызамыз. Солардың бірі б.д.д. XXVII 

ғасырдың аяғы мен XXVI ғасырдың басында ӛмір сүрген 

шумерліктердің Урук деген қаласының есімі аңызға айналған билеушісі 

Гильгамештің ерлік істеріне арналған «Гильгамеш туралы аңыз» эпосы. 

Аталмыш эпосты шумер тілінен ағылшын тіліне британдық ассириолог 

ғалым Джордж Смит аударған. Ал ол еңбекті зерттеуші, дәрігер Георг 

Франц Буркгард Клосс неміс тіліне аударса, неміс тілінен парсы тіліне 

ирандық грузин отбасынан шыққан шығыстанушы-ғалым, саясаткер 

Давуд Моншизаде тәржімалаған. 



Дударев В.А. Интеграция информационных систем в области 

неорганической химии и материаловедения. – М.: КРАСАНД, 2016. – 

320 с. 

Книга посвящена вопросам создания интегрированных 

информационных систем в области неорганической химии. В работе 

приведен краткий обзор наиболее значимых фактографических баз 

данных по свойствам неорганических веществ, созданных в мире, и 

выполнен анализ архитектуры современных информационных систем в 

области материаловедения. Рассмотрены основные методы создания 

интегрированных систем (ETL, EII, EAI), и на их основе предложена 

комплексная методология интеграции материаловедческой информации, 

учитывающая требования пользователей и программ анализа данных. 

Приведены особенности реализации интегрированной информационной 

системы по свойствам неорганических веществ Института металлургии и 

материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ 

РАН). В заключении рассмотрены примеры использования 

консолидированной информации для поиска закономерностей в данных и 

компьютерного конструирования новых перспективных неорганических 

соединений.     



Кустов А.В., Батов Д.В., Усачева Т.Р. Калориметрия растворов 

неэлектролитов: Теоретические основы, эксперимент, анализ данных. – 

М.: КРАСАНД, 2016. – 288 с. 

Данная монография призвана восполнить имеющийся в отечественной 

литературе существенный пробел в области экспериментальной 

калориметрии и оказать помощь как опытным исследователям, так и (в 

особенности) молодым коллегам в ознакомлении с теоретическими 

основами и практикой калориметрических исследований растворов 

неэлектролитов, выборе соответствующего оборудования для 

осуществления научных задач, понимании физической сущности 

измеряемых на опыте характеристик, определении границ применимости 

модельных подходов и формально строгих теорий для объяснения, описания 

и предсказания результатов калориметрического эксперимента в жидких 

средах. 

Акустооптические лазерные системы формирования 

телевизионных изображений. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 240 с.  

В настоящей монографии изложена теория акустооптического 

взаимодействия в анизотропных кристаллических средах, обладающих 

гиротропными свойствами, и на ее основе разработана методика расчета 

пространственного распределения интенсивности светового излучения на 

проекционном экране при дифракции импульсного лазерного излучения на 

амплитудно-модулированном ультразвуковом сигнале в кристалле 

парателлурита. Исследование характеристик акустооптической системы с 

импульсным методом формирования строки для отображения и записи 

информации, основанном на использовании лазеров на парах меди, 

позволяет распространить полученные авторами результаты на системы с 

полноцветными импульсными твердотельными лазерами, которые в 

настоящее время бурно развиваются. 



Автоматические системы и устройства наведения лазерных 

пучков. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 280 с.  

Изложены вопросы проектирования автоматических систем и 

устройств наведения лазерных пучков. Выполнен анализ входных 

воздействий, возмущающих факторов и особенностей динамики 

исполнительных механизмов различного принципа действия с позиций 

использования их в точных каналах наведения, рассмотрены достоинства и 

недостатки различных схем построения контуров управления 

отклоняющими зеркалами. Полученные аналитические выражения могут 

быть использованы при разработке и других оптико-механических 

устройств. Указаны новые подходы к построению широкополосных систем 

стабилизации для работы в условиях качки и вибрации при мобильном 

базировании лазерной установки. Рассмотрено влияние перекрестных 

связей между каналами на динамику системы наведения лазерного пучка с 

использованием аппарата функций Ляпунова для анализа устойчивости 

таких систем при наличии перекрестных связей между каналами. 

Локощенко A.M. Ползучесть и длительная прочность металлов. – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 504 с.  

Настоящая монография посвящена фундаментальному описанию 

явления ползучести, широко встречающегося при высокотемпературном 

деформировании металлов. Большое внимание уделено также анализу 

длительной прочности, которая характеризует напряжение, 

обеспечивающее неразрушение металла в течение заданного времени. 



Дадашев Р.Х., Кутуев Р.А., Созаев В.А. Поверхностные 

свойства сплавов на основе свинца, олова, индия, кадмия. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 208 с.  

В монографии рассмотрены фундаментальные термодинамические 

уравнения, характеризующие поверхностный слой как фазу конечной 

толщины. Для многокомпонентных систем получены уравнения и 

разработаны методы расчета термодинамических параметров 

поверхностного слоя по концентрационной зависимости поверхностного 

натяжения. В качестве примера приведены результаты расчетов состава, 

эффективной толщины и молярной площади компонентов в некоторых 

тройных и четверных системах. Из адсорбционного уравнения Гиббса, с 

учетом концентрационной зависимости молярной площади, получены 

теоретические уравнения для изотерм поверхностного натяжения 

двойных и тройных систем. Дается описание методов изучения 

поверхностного натяжения (метод лежащей капли и метод 

максимального давления в газовом пузырьке). Уделено внимание 

использованию современных информационных технологий в изучении 

поверхностных свойств жидкометаллических расплавов. Приведены как 

литературные данные, так и авторские исследования поверхностного 

натяжения жидких сплавов на основе свинца, олова, индия, в том числе 

свинец-висмутовых расплавов, находящих широкое применение в 

качестве тяжелых теплоносителей в энергетических установках. 



Стюарт И. Невероятные числа профессора Стюарта. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2016. – 422 с. 

По сути, математика — это цифры, наш основной инструмент для 

понимания мира. В своей книге самый известный британский 

популяризатор математики, профессор Иэн Стюарт предлагает 

восхитительное знакомство с числами, которые нас окружают, начиная с 

привычных для нас комбинаций символов и заканчивая более 

экзотическими — факториалами, фракталами или постоянной Апери. На 

этом пути Стюарт рассказывает нам о простых числах, о кубических 

уравнениях, о понятии нуля, возможных вариантах кубика Рубика, о 

роли чисел в истории человечества и актуальности их изучения в наше 

время. С присущими ему остроумием и эрудицией Стюарт раскрывает 

перед читателем завораживающий мир математики. 

Беккер Т.Б., Федоров П.П., Кох А.Е. Фазообразование и рост 

кристаллов в четверной взаимной системе Na, Ва, В // О, F. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2016. – 217 с. 

Изучение высокотемпературных боратных систем — интенсивно 

развивающаяся область науки на стыке кристаллохимии и 

материаловедения. Этому способствует как большое разнообразие 

соединений, образующихся в данных системах, так и большое 

количество областей их практического применения. В монографии 

представлено комплексное исследование фазовых равновесий в 

четверной взаимной системе Na, Ва, В // О, F, связанное с открытием 

новых боратов и фторидоборатов, разработкой методик получения 

технически ценных кристаллов, а также детальным изучением 

продуктов экспериментов комплексом современных 

рентгенодифракционных и спектроскопических методов. 



Амиргалиев Н.А. Полихлорированные бифенилы в водной 

экосистеме Иле-Балкашского бассейна. – Алматы, 2016. – 192 с. 

Рассматривается уровень загрязнения объектов водной 

экосистемы крупного трансграничного Иле-Балкашского бассейна 

полихлорированными бифенилами (ПХБ), которые являются одними из 

высокотоксичных соединений, входящих в перечень стойких 

органических загрязнителей (СОЗ). Дан анализ особенностей миграции 

ПХБ в экосистеме оз. Балкаш, Капшагайского водохранилища и рек 

бассейна путем изучения уровня аккумулирования токсиканта в воде, 

донных отложениях, а также в органах и тканях промысловых видов 

рыб. Представлены сведения по накоплению ПХБ в зимних 

атмосферных осадках северного склона Иле Алатау, характеру 

трансформации ПХБ в воде и донных отложениях р. Иле по ее 

течению, динамике гидрохимических параметров изученных водоемов 

и водотоков. Обозначены основные источники загрязнения ПХБ 

водоемов бассейна, в их числе трансграничный приток по р. Иле, стоки 

малых водотоков, атмосферные переносы из существующих в 

Прибалкашье «очагов» (площадей), загрязненных ПХБ, а также 

воздушные выбросы и жидкие отходы из промышленных и 

стратегических объектов. 



Кириленко И.А. Водно-электролитные стеклообразующие 

системы / Науч. ред. В.П. Данилов. – М.: КРАСАНД, 2016. – 256 с. 

Монография содержит обширный экспериментальный материал, 

посвященный исследованию явления стеклообразования в широком 

круге водно-электролитных систем и в некоторых водных и безводных 

органических системах с водородными связями. Исследованы системы, 

включающие водные растворы нитратов, иодатов, сульфатов, ацетатов, 

ортофосфатов, хлоридов, фторидов металлов I-III групп, переходных 

металлов и лантонидов, неорганических кислот, а также водные и 

неводные растворы ряда органических соединений (спирты, кислоты, 

ароматические углеводороды). В монографии представлена 

разработанная автором оригинальная методология исследования 

строения стеклообразующих растворов и стекол с водородными 

связями, дающая возможность прогнозировать их строение. Впервые 

доказано полимерное строение стеклообразующих водно-

электролитных растворов, расплавов и стекол. На основании 

полученных результатов выявлены общие закономерности 

стеклообразования в изученных системах, позволяющие объединить 

стекла этих систем в особый класс стекол, представляющих собой 

полимерные образования на основе водородных связей. Кроме того, 

впервые предлагается объединить в единый класс «класс стекол на 

основе водородных связей» стекла, образующиеся и в неорганических, 

и органических системах с водородными связями. 



Ногин В.Д. Сужение множества Парето: аксиоматический 

подход. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 272 с.  

Рассматриваются вопросы выбора решений при наличии 

нескольких числовых критериев. Излагается оригинальный общий 

подход к решению многокритериальных задач при наличии 

количественной информации об отношении предпочтения лица, 

принимающего решение (ЛПР). Считаются выполненными четыре 

аксиомы «разумного» выбора. Вводится понятие кванта информации об 

отношении предпочтения ЛПР. Исследуется вопрос сужения множества 

Парето на основе конечного набора квантов информации. Показывается, 

что с помощью предлагаемого подхода можно достаточно хорошо 

аппроксимировать множество потенциально оптимальных решений 

многокритериальной задачи. Рассматриваются задачи как с четким, так и 

с нечетким отношениями предпочтения. Изучается возможность 

комбинирования аксиоматического подхода с другими известными 

методами. 

Аккреционные процессы в астрофизике / Под ред.  

Н.И.Шакуры. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 416 с. 

Излагаются основы современной теории дисковой и 

квазисферической аккреции на черные дыры и замагниченные 

нейтронные звезды. Рассчитаны релятивистские поправки вблизи 

внутреннего радиуса диска. Рассматривается динамика изгибных дисков 

вокруг вращающихся черных дыр. Изучается структура аккреционных 

дисков вокруг сверхмассивных черных дыр в активных ядрах галактик. 

Рассматривается теория транзиентного роста возмущений в 

кеплеровских дисках. Обсуждаются некоторые аспекты развития 

магнито-ротационной неустойчивости в дисках. Рассматривается вязко-

конвективная неустойчивость в тонких ламинарных кеплеровских 

дисках, которая может инициировать развитие турбулентности. 



Стюарт И. Величайшие математические задачи. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2016. – 460 с. 

Закономерности простых чисел и теорема Ферма, гипотеза Пуанкаре 

и сферическая симметрия Кеплера, загадка числа π и орбитальный хаос в 

небесной механике. Многие из нас лишь краем уха слышали о 

таинственных и непостижимых загадках современной математики. Между 

тем, как ни парадоксально, фундаментальная цель этой науки — 

раскрывать внутреннюю простоту самых сложных вопросов. Английский 

математик и популяризатор науки, профессор Иэн Стюарт, помогает 

читателю преодолеть психологический барьер. Увлекательно и доступно 

он рассказывает о самых трудных задачах, над которыми бились и 

продолжают биться величайшие умы, об истоках таких проблем, о том, 

почему они так важны и какое место занимают в общем контексте 

математики и естественных наук. Эта книга — проводник в удивительный 

и загадочный мир чисел, теорем и гипотез, на передний край 

математической науки, которая новыми методами пытается разрешить 

задачи, поставленные перед ней тысячелетия назад. 

Вайнберг С. Объясняя мир: Истоки современной науки / Пер. с 

англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 474 с. 

Книга одного из самых известных ученых современности, 

нобелевского лауреата по физике, доктора философии Стивена Вайнберга 

— захватывающая и энциклопедически полная история науки. Это 

фундаментальный труд о том, как рождались и развивались современные 

научные знания, двигаясь от простого коллекционирования фактов к 

точным методам познания окружающего мира. Один из самых известных 

мыслителей сегодняшнего дня проведет нас по интереснейшему пути — 

от древних греков до нашей эры, через развитие науки в арабском и 

европейском мире в Средние века, к научной революции XVI-XVII веков и 

далее к Ньютону, Эйнштейну, стандартной модели, гравитации и теории 

струн. 



Инфраструктура информационных ресурсов и технологии 

создания информационно-аналитических систем территориального 

управления / И. В. Бычков [и др.]; под ред. И.В. Бычкова; Ин-т 

динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова; СО 

РАН. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. – 242 с. 

Коллективная монография представляет опыт авторов по 

формированию региональной инфраструктуры пространственных данных 

(ИПД), ее компонентов как системообразующей основы создания 

информационного пространства региона, сервисов обработки, поиска, 

хранения, передачи информации в задачах территориального управления. 

Показано, что использование современных ГИС-, Web-технологий для 

создания информационно-аналитических систем является одним из 

актуальных направлений повышения эффективности управления социально-

экономическим развитием территории. Это обусловлено адекватностью 

ИПД и систем обработки пространственных данных характеру решаемых 

территориальных задач. 

Баничук Н.В., Иванова С. Ю. Оптимизация: контактные задачи и 

высокоскоростное проникание. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 176 с.  

В монографии исследуются оптимизационные задачи при 

квазистатическом взаимодействии жестких штампов с упругой средой и 

высокоскоростном проникании жестких ударников в деформируемые 

упругопластические, бетонные и композитные среды. На основе 

классического вариационного исчисления, функционального анализа, 

вероятностных и минимаксных методов оптимизации при неполных данных 

отыскиваются наилучшие формы и распределения параметров изучаемых 

конструкций и структур. Книга содержит аналитические и численные 

результаты, полученные авторами в течение последних десяти лет, и 

дополнена несколькими краткими приложениями по основным 

применяемым методам исследования, которые могут быть полезны 

читателю. 



Чжан С.-Ч., Шю Д. Терагерцовая фотоника. – М.-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2016. – 334 с. 

В книге представлен обзор основ генерации широкополосного ТГц- 

излучения и основных принципов его регистрации, а также анализ 

последних достижений в области применения ТГц-излучения в 

материаловедении, биологии, медицине и системах безопасности. Особое 

внимание уделено использованию нелинейных оптических материалов для 

преобразования излучения фемто-секундных лазеров видимого диапазона 

в терагерцовый диапазон частот. 

Кульчин Ю. Н. Современная оптика и фотоника нано- и 

микросистем. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. - 440 с.  

Рассматриваются современные достижения в области исследования 

процессов линейного и нелинейного распространения непрерывного и 

импульсного лазерного излучения в объемных и фотонно-

кристаллических средах. Приводятся результаты исследования и 

особенности функционирования волоконных лазеров, создаваемых живой 

природой фотонно-кристаллических объектов, а также фотонных 

информационных систем, основанных на применении динамических 

голографических фильтров. Дано описание распределенных волоконно-

оптических измерительных систем, перспективных для создания систем 

мониторинга. Изложены физические основы сверхнизкого лазерного 

охлаждения атомов и рассмотрены области его практического применения. 

Развита теория оптических и нелинейно-оптических свойств гетерогенных 

наноструктурированных систем и приведены результаты их 

экспериментального исследования. 



Митришкин Ю.В. Управление плазмой в экспериментальных 

термоядерных установках: Адаптивные автоколебательные и 

робастные системы управления. – М.: КРАСАНД, 2016. – 400 с. 

В монографии систематично представлен вклад, сделанный 

автором в области автоматического управления плазмой в магнитных 

ловушках (открытой магнитной ловушке и токамаках). Поставлен и 

решен оригинальный цикл научно-технических задач управления 

равновесием и устойчивостью высокотемпературной плазмы в 

магнитном поле: 1) построены адекватные модели объектов и 

исполнительных устройств; 2) предложены, разработаны и исследованы 

методы адаптации с автоколебаниями для управления плазмой в 

токамаках и открытых магнитных ловушках; 3) применение 

современной Ноо теории управления, нелинейных методов синтеза и 

современного математического обеспечения MATLAB привело к 

разработке и исследованию многосвязных робастных систем управления 

положением, формой и током плазмы в ITER в условиях разброса 

магнитных конфигураций плазмы. 

Обработка изображений в авиационных системах 

технического зрения / Под ред. Л.H. Костяшкина, М.Б. Никифорова. 

– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 240 с. 

В монографии приведен обзор известных и перспективных 

многоспектральных систем технического зрения. Изложены алгоритмы 

предварительной обработки изображений. Приведены разработанные 

авторами математические модели телевизионных и радиолокационных 

изображений зон обзора в плоскости Земли, а также методы совмещения 

изображений. 



Орта Азия су ресурстары және оларды пайдалану: БҰҰ жариялаған «Су - ӛмip үшін» 

онжылдығының қорытындысына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары (22-24 қыркүйек, 2016 ж.) = Водные ресурсы Центральной Азии и 

их использование: мат-лы междунар. научно-практ. конф., посвященной подведению итогов 

объявленного ООН десятилетия «Вода для жизни». = Water resources of Central Asia and their use: 

materials International Scientific-Practical Conference devoted to the summing-up of the "Water for Life" 

decade declared by the United Nations. –  

Алматы, 2016. - № 1. – 444 с.  

Алматы, 2016. – № 2. – 488 с. 

Алматы, 2016. - № 3. – 285 с. 

В сборнике докладов Международной научно-практической конференции «Водные ресурсы 

Центральной Азии и их использование», посвященной подведению итогов объявленного ООН десятилетия 

«Вода для жизни», предоставлены материалы по важным направлениям: оценка и прогноз водных ресурсов 

Центральной Азии в условиях изменения климата; разработка методов управления водными ресурсами; 

создание геоинформационных систем и математическое моделирование водохозяйственных комплексов; 

водное сотрудничество в трансграничных бассейнах подземных и поверхностных вод; экстремальные 

гидрологические явления. Решение перечисленных проблем имеет исключительно важное значение в 

стратегии социально-экономического развития и обеспечения политической стабильности и экологической 

безопасности обширного Центрально-Азиатского региона.  



Гинатуллин М.М. Мотивологический  словарь казахского языка 

или тайны буквальных смыслов: Научно-учебное пособие. – Алматы: 

LEM, 2016. – 544 с. 

Впервые в отечественном языкознании, как и в тюркологии в целом, 

составлен Словарь, в котором читатель найдет ответ на вопрос: Почему это 

так называется? (или Что это означает буквально?). Труд, преследующий не 

только научные, но и учебно-образовательные цели, является результатом 

многолетних исследований, восполняет пробел в казахской лексикографии и 

вносит вклад в сохранение и дальнейшее развитие национального 

культурного наследия. 

Волков А.И., Жарский И.М. Справочник по физической химии: 

таблицы термических констант веществ. – Минск: Литера Гранд; 

Книжный Дом, 2016. – 400 с. 

Справочник включает сведения по термодинамическим функциям 

различных веществ. В нем приведено свыше 62000 значений свойств более 

3500 индивидуальных химических соединений и ионов, даны рекомендации 

и взаимно согласованные величины, приведены пояснения к таблицам. 

Новейший материал справочника предназначен широкому кругу 

научных работников и инженерно-технических специалистов, работающих в 

области химии, химической технологии, металлургии, теплофизики, 

геохимии и, несомненно, будет полезен студентам, аспирантам и 

преподавателям вузов. 



Волков А.И., Жарский И.М. Справочник по лабораторной 

химии. – Минск: Литера Гранд; Книжный Дом, 2016. – 256 с. 

В справочнике систематизированы сведения около 900 

классических и современных химических реакций, которые вошли в 

терминологию органической химии как именные. Дана обстоятельная 

информация по физико-химическим сведениям кислотно-основных 

индикаторов. Содержатся данные по свойствам химических реагентов и 

сведения, необходимые для безопасной работы с химическими 

веществами. Включены таблицы по термоэлектрической термометрии, 

которые служат для калибровки различных типов термопар по новой 

Международной температурной шкале МТШ-90 (ITS-90). 

Особого внимания заслуживает полный перечень пищевых             

Е-добавок, сгруппированных по функциональным классам, указан 

характер их вредного воздействия 

Перуашев А. Полемическая экономика: выступления, 

публикации, письма. – Алматы, 2016. – 608 с. 

В сборнике представлены авторские тексты выступлений, 

публикаций, писем председателя Демократической партии «Ак жол» 

Азата Перуашева за период 2011-2015 г.г. Даты интервью СМИ по 

понятным причинам могут не совпадать с датами их выхода в изданиях 

или на телевидении. 

Придя в политику из бизнеса, А. Перуашев стал известен своими 

прагматичными либеральными и рыночными взглядами, а также умением 

отстаивать их в самой жѐсткой полемике, в чѐм читатель сможет 

убедиться по материалам настоящего сборника. 

В центре внимания автора находятся прежде всего рыночные 

реформы и защита частного бизнеса. В то же время, они подчинены 

задачам укрепления Независимости и продвижения национальных 

интересов через демократические институты.  



Бакулина С.Д. Толерантность: от истории понятия к современным 

социокультурным смыслам: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2017..– 

112 с. 

Учебное пособие знакомит с эволюцией понятия «толерантность» и его 

современными смыслами в области научных исследований. Внимание автора 

акцентировано на культурных механизмах формирования толерантного 

сознания в системе образования. Пособие соответствует Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования. В 

систематизированном виде представлен круг вопросов, возникающих в 

процессе осмысления проблемы толерантности/интолерантности. 

Теоретические положения проиллюстрированы научными работами 

отечественных и зарубежных исследователей, законодательными 

документами. В пособии представлены конспекты лекций, приведены 

материалы для самостоятельной работы, система практических и 

диагностических заданий. 

Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации : 

учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. – 192 с. 

Объектная и предметная область межкультурной коммуникации очень 

широка, так как новая дисциплина (межкультурная коммуникация) является 

«перекрестком» разнонаправленных исследований, тяготеющих к «единству» 

и «пересечению». В книге затронуты вопросы трансляции и диалога культур, 

восприятия и понимания текстовой деятельности, способов репрезентации 

знаний, дискурса межкультурного общения, национально-культурной и 

этнографической специфики, национального менталитета, соотношения 

стандартизации и глобализма. 

Для студентов гуманитарных факультетов вузов. 



Илимжанова З.А., Калдияров Д.А., Бурнашева В.Р. 

Современный налоговый менеджмент Казахстана. – Алматы: 

Экономика, 2016. – 186 с. 

Учебное пособие «Современный налоговый менеджмент 

Казахстана» соответствует отдельным темам рабочей программы 

дисциплины «Налоги и налогообложение», имеет практическую 

значимость, может быть использовано студентами и магистрантами, 

преподавателями экономических специальностей, а также работниками 

фискальных органов в рамках их профессиональной деятельности. 

Болл Роберт Стоуэлл Опытная механика: Курс лекций. Пер. с 

англ. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 362 с.  

Предлагаемая читателю книга, написанная английским математиком 

и астрономом Р. С. Боллом на основе его популярных лекций, должна 

была представлять собой, по замыслу автора, введение к учебнику по 

теоретической механике. Автор не только излагает основные положения 

механики ясным и понятным языком, но и делает упор на применение 

доказательств, основанных на опытах, обращая при этом особое внимание 

на вопрос о практической пользе предметов, выбранных для этих опытов. 

Книга, впервые вышедшая в свет во второй половине XIX века, и в 

наше время сохраняет свою актуальность. Она будет полезна учителям 

средних школ, преподавателям и студентам педагогических вузов, 

руководителям физических кружков, а также всем, кто изучает 

теоретическую механику и желает расширить свои познания в этой 

области. 



Асылбеков М.-А.Х., Асылбекова Ж.М.-А. Социально-

демографическое развитие населения Казахстана в 1926-1939 гг.: 

монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 146 с. 

В книге освещаются узловые вопросы социально-демографического 

развития Казахстана в 1926-1939 гг. Анализируются данные Всесоюзных 

переписей 1926, 1937 и 1939 годов, многие из которых были рассекречены 

только в начале 1990-х гг., в особенности сведения переписи 1937 г., 

названной «расстрелянной». Особое внимание уделяется изучению 

изменений общей численности, половозрастного и национального состава 

населения Казахстана и усилению его полиэтничности, уменьшению 

численности и удельного веса коренного населения. Показан рост уровня 

грамотности и образования населения, прослеживается развитие процесса 

урбанизации населения, появление новых крупных городов, таких, как 

Алматы, Караганда и др. Изучены изменения в социальной структуре 

населения, которые характеризуются исчезновением многих классов и 

формированием новой социальной структуры, состоящей из классов 

рабочих и крестьян-колхозников, а также прослойки интеллигенции. 

Иматаева А.Е. Экономический анализ: учебное пособие для 

студентов специальности «учет и аудит». – Алматы: «Альманах», 

издательский дом, 2016. – 120 с. 

Учебное пособие по дисциплине «Экономический анализ» 

разработан в соответствии с государственными общеобязательными 

стандартами образования специальности 5В050800 «Учет и аудит». 



Ивановский Д.И. Физиология растений. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 

552 с. 

Вниманию читателей предлагается книга выдающегося 

отечественного ботаника и микробиолога Д.И. Ивановского (1864-1920), 

посвященная исследованию проблем физиологии растений. Книга включает 

три части. В первой части рассматриваются вопросы синтеза органических 

веществ в растении; исследуется фотосинтез у зеленых растений, питание 

растений минеральными веществами азотом, передвижение веществ и воды 

в растении. Вторая часть посвящена питанию растений органическим 

веществом. В ней рассматриваются процессы прорастания семян, процессы 

брожения и дыхания растений. Наконец, третья часть книги освещает 

явления роста и движения растений. Издание содержит множество 

иллюстраций 

Айдарханова К.Н., Нуранова Р.К. Таможенные органы Республики 

Казахстан: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 134 с. 

В учебном пособии рассматривается круг вопросов, раскрывающих 

цели, задачи, основные направления деятельности таможенных органов 

Республики Казахстан, а также система таможенных органов, история 

развития таможенной службы, порядок прохождения службы в таможенных 

органах. Авторы уделяют большое внимание правоохранительной и 

исполнительно-распорядительной деятельности таможенных органов, их 

взаимодействию с другими государственными органами при осуществлении 

функций по охране таможенной границы Республики Казахстан. Учебное 

пособие позволяет правильно понять сущность и назначение таможенных 

органов и их роль в обеспечении правопорядка в таможенной сфере. 



Новые медиа: социальная теория и методология 

исследований: словарь-справочник / Отв. ред. О.В. Сергеева,                

О.В. Терещенко. – СПб.: Алетейя, 2016. – 264 с. 

В книге представлены сведения о ключевых авторах, теориях и 

методах, которые относятся к научному направлению социальных 

исследований новых медиа. Форма словаря позволяет получить 

концентрированную информацию о том, кто и как, с опорой на какие 

понятия работает сегодня на этой междисциплинарной научной 

территории. Словарные статьи сопровождаются ссылками на 

литературу, которая важна для более широкого, уже не справочного 

знакомства с темой, статьи-персоналии имеют список работ ученого. 

Баязитов Г. Отношение ислама к науке и к иноверцам. – М.: 

ЛЕНАНД, 2016. – 106 с. (Академия фундаментальных 

исследований: мифология, религия, атеизм.) 

Книга рекомендуется историкам, философам, теологам, 

религиоведам, обществоведам, культурологам, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся мусульманской религией и ее историей. 



Транспортные коридоры Евразии: новые пути сотрудничества: 

материалы II междунар. конф. (Астана, 14 марта 2016 г.) / Отв. ред.       

Е.Т. Карин. – Астана: КИСИ при Президенте Республики Казахстан, 2016. 

– 140 с. 

II международная конференция «Транспортные коридоры Евразии: 

новые пути сотрудничества» (Астана, 14 марта 2016 г.) была организована 

Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан. 

В сборник вошли доклады и выступления участников конференции, 

посвященные актуальным вопросам регионального сотрудничества и 

взаимодействия стран по развитию Евразийских транспортных коридоров. 

Книга адресована политологам, специалистам-международникам, 

государственным служащим, преподавателям и студентам высших учебных 

заведений, а также широкому кругу читателей, интересующихся процессами, 

происходящими на евразийском пространстве. 

Пузиков М.Ф. Основы политической социологии: учебное пособие. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 346 с. 

В данном учебном пособии раскрываются основные тенденции 

взаимодействия политических и социальных систем в процессе 

функционирования и распределения власти, политических норм и ценностей, 

политических ожиданий и стремлений, свойственных различным социальным 

группам и общностям. Рассматриваются основные аспекты влияния 

неправительственных организаций и политических партий на осуществление 

политики и власти в интересах всего общества. 

Пособие снабжено также тестовыми материалами, перечнем вопросов 

для самостоятельной работы студентов, тестами для предварительной оценки 

остаточных знаний. Многие актуальные проблемы политики и власти, 

рассмотренные в книге, представляют как научный, так и практический 

интерес для широкого круга читателей. 



Ахметова З.Б. Ценообразование: учебное пособие. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 296 с. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические основы 

формирования цен, потребительское поведение, влияние факторов на 

ценообразование, особенности и порядок определения цен на предприятии, 

стратегии и методы ценообразования, специфика образования цен в 

отдельных сферах и отраслях экономики, основы государственного 

регулирования цен. 

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей 

высших и средних учебных заведений экономического профиля, для 

специалистов по практическому ценообразованию и маркетингу. 

Книжные и документальные коллекции XX века: идеологии и 

обстоятельства: материалы научной конференции «Вторые 

Рязановские чтения» (18-19 марта 2015) / Сост. Е.Н. Струкова Гос. 

публ. ист. б-ка России, Рос. гос. соц. ун-т. – М., 2016. – 200 с. 

В основе проблематики конференции – судьба книжных и 

документальных коллекций XX века. Особое внимание уделяется 

деятельности Д.Б. Рязанова, создателя коллекции Института К. Маркса и  

Ф. Энгельса и материалам по истории Первой русской революции 1905-

1907 годов. 



Кусаинов А.К. Кризис в системе среднего образования: пути 

выхода. – Алматы: Rond&A, 2016. – 64 с. 

В книге дана оценка выполненным работам по повышению 

качества среднего образования в Казахстане, показаны причины, которые 

привели в кризисное состояние; на основе лучшего мирового опыта 

указаны пути повышения качества образования. 

Книга предназначена родителям, учителям, профессорам-

преподавателям, студентам и магистрантам, работникам системы 

образования и массовым читателям. 

Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Баймуханова К.Х. 

Социокультурное становление современного общества: учебное 

пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 226 с. 

В пособии рассматриваются отдельные темы элективного курса 

«Философия современного общества», которые раскрываются на основе 

реконструкции социокультурных изменений обществ переходного 

периода. При этом особое внимание уделяется изучению вектора и 

характера направленности их развития, способов перехода к демократии 

и рынку в контексте различных форм модернизации, неомодернизации, 

постмодернизации, трансформации современного мирового сообщества. 

Учебное пособие ориентировано на подготовку к лекциям, 

семинарским занятиям, выполнение заданий по СРСП, СРС, 

самоподготовку к рубежным контролям и экзамену. Издание рассчитано 

на бакалавров, магистрантов и преподавателей учебных заведений. 



Мадиева Г.Б., Супрун В.И. Теоретические основы ономастики: 

учебное пособие. – Қазақ университеті, 2016. – 266 с. 

Учебное пособие представляет совместный опыт казахстанско-

российских ономастов. В учебном пособии, подготовленном в 

соответствии с кредитной технологией обучения, рассматриваются 

современное состояние ономастики как науки и учебной дисциплины, ее 

соотношение с другими науками, актуальные проблемы ономастики в 

контексте современных научных знаний, раскрываются специфика 

ономастической лексики, семантика имени собственного, определяются 

функции имени собственного, ономастическое пространство и мн.др. 

Учебное пособие полезно в преподавании Теории ономастики, Введения в 

языкознание, Общего языкознания, Теории языка, Лингвокультурологии, 

Этнолингвистики, Лексикологии и Лексикографии, Лингвистической 

семантики и других филологических дисциплин. 

Злотников Э. Краткий справочник по химии. 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2016. – 192 с. 

Этот краткий справочник составлен в соответствии с программой 

для поступающих в вузы, в которых сдается вступительный экзамен по 

химии. Он содержит все необходимые сведения по теоретическим 

основам, неорганической (химии элементов) и органической химии. 

Последний раздел справочника посвящен решению расчетных химических 

задач, в приложении приведены таблицы и схемы справочного характера. 



Краткий справочник по биологии. – СПб.: Питер, 2016. – 320 с. 

Настоящий справочник предназначен для широкого круга читателей: 

учащихся общеобразовательных учреждений – в качестве справочника и 

пособия для подготовки к итоговой аттестации 9-го и 11-го классов; 

абитуриентов — для подготовки к экзаменам при поступлении в вуз; 

учителей – в качестве справочного пособия; родителей — в качестве 

справочника. 

Шалекенов - Баласагуни У.Х. Чингисхан - властитель Востока, 

объединивший монгольские и тюркские этносы: монография. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 245 с. 

Более 800 лет назад жил и творил Чингисхан, но интерес к нему как 

значимой исторической личности усиливается с каждым годом. В 

монографии излагается всесторонняя информация о деятельности самого 

Чингисхана и его потомков. Здесь предлагается новое видение имеющихся 

исследований, а также исследуется его роль в объединении этносов, 

проживавших на обширной территории Центральной Азии. В книге 

приводятся мнения различных специалистов о жизни великой личности, 

посвятившей себя созданию крепкого государства путем объединения 

этносов монголов и тюрков. 


