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Назарбаев H.Ә.  Қазақстан жолы.- Алматы: «Жібек жолы» баспа үйі, 

2020. - 472 бет. 

Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын 

сәттерін баяндайды. Тоғыз тараудың әр-қайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің 

қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Бұл - 

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын жасау жөніндегі жұмыс, 

қазіргі қолданыстағы ел Конституциясын қабылдау үрдісі, мұнай-газ ресурстарын 

игеруді бастау, ұлттық валютаны енгізу және табысты банк жүйесін құру туралы 

жазылған еңбек. Жекелеген тарауларда жекешелендіру мен жер реформасын 

жүргізу үрдісі әңгімеленеді, елорданы Астанаға көшіру және Қазақстан 

азаматының тұңғыш ғарышқа ұшуы айтылады. 

  



Назарбаев Н.А. Казахстанский путь.- Алматы: ИД «Жибек жолы», 2020.-

460 с. 

Книга Главы государства рассказывает о самых трудных и ярких моментах в 

новейшей истории Казахстана. Каждая из девяти глав раскрывает знаковые шаги на 

пути становления молодого государства за первые 20 лет независимости. Это работа 

над Стратегией развития Казахстана до 2030 года, процесс принятия действующей 

Конституции страны, начало освоения нефтегазовых ресурсов, ввод национальной 

валюты и создание успешной банковской системы. В отдельных главах освещены 

процессы приватизации и проведения земельной реформы, рассказано о переносе 

столицы в Астану и первом полете казахстанца в космос. 

Nazarbayev N.A. 

The kazakhstan way. - Almaty: Publishing house «Zhibek zholy»,  2020. 
- 41 б p.   



Назарбаев Н.Ә.  

Ғаламдық қоғамдастықты түбегейлі жаңарту стратегиясы және 

өркениеттер серіктестігі. - Алматы: «Жібек жолы» баспа үйі, 2020. - 188 бет. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

кітабы оның «Постиндустриялық қоғамды қалыптастыру стратегиясы және 

өркениеттер серіктестігі» атты алдыңғы басылымында бастау алған қоғамның 

постиндустриялық даму мәселелерін ғылыми зерттеуінің жалғасы болып 

табылады. 

Осы басылымда автордың бұған дейін әзірленген өркениеттер 

серіктестігінің негіздері постиндустриялық қоғам мен қазіргі заманғы ғаламдану 

мәселелерінің энергиялық-экологиялық қауіпсіздік, технологиялық дамудың 

біркелкі еместігі, экономикалық қатынастардың әділетсіздігі сияқты ғалами 

мәселелерін шешу үшін қолданылды. 

Ресейлік және қазақстандық ғалымдар әзірлеп жатқан «2050 жылға дейінгі 

кезеңдегі өркениеттер болашағы» ғылыми болжамның негізінде автор жоғарыда 

көрсетілген үш мәселені ғаламдық қоғамдастықтың және өркениеттер 

серіктестігінің қағидаларына сүйеніп, тиімді шешудің стратегиясын 

тұжырымдайды.  



Назарбаев Н.А. Стратегия радикального 

обновления глобального сообщества и партнерство 

цивилизаций. - Алматы: ИД «Жибек жолы», 2020. - 

184 c. 

 

Nazarbayev N.A. Radical renewal of 

global society. - Almaty: Publishing house 

«Zhibek zholy», 2020. - 160 p. 



Назарбаев Н.А. Эпицентр 

мира. - Алматы: ИД «Жибек 

жолы», 2020. - 240 c. 

Nazarbayev N.A. Epicenter 

of peace. - Almaty: Publishing 

house «Zhibek zholy», 2020. - 192 

p. 

Назарбаев Н.Ә. 

Бейбітшілік кіндігі. - 

Алматы: «Жібек жолы» баспа 

үйі, 2020. - 240 бет. 



Назарбаев Н.А.  

В сердце Евразии. - 

Алматы: ИД «Жибек жолы», 

2020.- 312 с. 

Nazarbayev N.A. 

The heart of Eurasia. - 
Almaty: Publishing house 
«Zhibek zholy», 2020.- 272 p. 

Назарбаев Н.Ә. Еуразия 

жүрегінде. - Алматы: «Жібек 

жолы» баспа үйі, 2020.-308 бет. 

 

 



  

Назарбаев Н.А.  

В потоке истории. - 

Алматы: ИД «Жибек 

жолы», 2020. - 224с. 

 

Nazarbayev N.A. 

In the stream of 
history. - Almaty Publishing 
house «Zhibek zholy», 2020. 
- 216 p. 

Назарбаев Н.Ә. 

Тарих толқынында. - 

Алматы: «Жібек жолы» 

баспа үйі, 2020. - 232 бет. 

 

 



Назарбаев Н.А.  На 

пороге XXI века. - Алматы: ИД 

«Жибек жолы», 2020. - 260 c. 

  

  

Назарбаев Н.Ә.  Ғасырлар 

тоғысында. - Алматы: «Жібек 

жолы» баспа үйі, 2020. - 260 бет. 

Nazarbayev N.A. 

On the threshold of the 

twenty-first century. Almaty: 

Publishing house «Zhibek 

zholy», 2020.-248 p. 



Назарбаев Н.А. Стратегия 

независимости. - Алматы: ИД 

«Жибек жолы», 2020. - 324 с. 

  

 

  

Nazarbayev N.A.  

The critical decade. - 

Almaty: Publishing house 

«Zhibek zholy», 2020.- 128 p. 

 

 

Назарбаев Н.Ә. 

Тәуелсіздік белестері. - 

Алматы: «Жібек жолы» 

баспа үйі, 2020. - 344 бет. 



Тарақов Ә.С. 

Ғаламның жыр данасы (Қазақтың ұлы классигі Абай Құнанбаевтың 

поэзиясын талдап, жаңаша бағалау). / Әнуар Сауатұлы Тарақов. - Алматы: 

«Сардар» баспа үйі, 2020. - 272 бет. 

Қазақ халқының ұлы ақыны, классигі, ойшыл дана Абай Құнанбаев 

шығармалары туралы зерттеулер бірнеше томдарды құрайды. Абайдың 

туындыларын кеңестік кезеңдегі зерттеу таптық сипат алды. Коммунистік 

партияның қатаң идеологиялық жүйесіне сай дін тақырыбындағы өлеңдері мен 

қара сөздеріндегі ой-тұжырымдары терең талданылмады. 

Еліміз тәуелсіздігінде әдебиеттанушылар алдында Абайды халқымызға жан-

жақты таныстыру, ұлы ақын мұраларын жаңа көзқараспен саралап, бағалау үрдіс 

алды. Филология ғылымдарының докторы, профессор, ақын Ә.Тарақов Абай 

шығармаларын тұтастай, кешенді зерттеу жасады. Абай өлеңдері филологиялық 

әрі герменевтикалық жүйеде кеңінен талданады. Ғалым классик ақынның өлеңінің 

әр жолын, тіркесін, сөзін талдап, тұжырымдайды. Өлеңнің мазмұнын мәтіндегі 

ақынның тұспалды ойын, көркемдік-бейнелеу үлгілерін, поэтикалық 

жаңашылдығын айкындаған. Ғылыми еңбектің тілі жеңіл, окырмандардың 

түсінуіне, пайымдауына бейімделген. Автор Абай өлеңдерінің сұлулығы мен 

сыршылдығын, тереңдігі мен танымдылығын, философиясы мен эстетикасын, т.б. 

ерекшеліктерін әлемдік классикалық поэзия үлгілерімен салыстыра сараптап, 

бағалайды. 



Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық 

Абай клубы. -2020.  

Т.2: Ескендір: поэмалар, аудармалар. - 2020. - 224 б. 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық 

Абай клубы. -2020.  

T.1: Мыңмен жалғыз алыстым: өлеңдер. - 2020. - 304 б. 



Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық Абай 

клубы. - 2020. 

Т.4: Хикмет кітабы: Ойлар. Мысли. Thoughts. - 2020. - 320 б. 

  

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық Абай 

клубы. - 2020.  

Т.З: Қарасөз: Ғаклия. - 2020. - 224 б.  



Құнанбаев Абай: 10 томдың жинағы. - Алматы: RS; Қ Халықаралық 

Абай клубы. -2020.  

Т.6: Книга слов: Стихи и проза. - 2020. - 216 б. 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық Абай 

клубы. -2020.  

Т.5: Book of Words. - 2020. - S. 224.  



 Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық 

Абай клубы. - 2020.  

Т.8: Poesie et prose. - 2020. - S. 224.  

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралың 

Абай клубы. - 2020. 

Т. 7: Buch der Worte. - 2020. - S. 200.  



Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық 

Абай клубы. - 2020.  

Т. 10: Слово об Абае: Литературные статьи. - 2020. - 296 с. 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық Абай 

клубы. -2020.  

Т.9: Абай туралы сөз: мақалалар, естеліктер. - 2020. - 360 б. 



Бөкейхан Әлихан. Шығармалары - Сочинения. II том /                              

Әлихан Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» 

Қоғамдық қоры, 2020. - Қазақша, орысша.-Т.2.-2020.-684 бет.  

Бұл томда 1903 жылы мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған 

мақалалары, азынамасы (некролог), ғылыми зерттеулері (ғылыми очеркі), 

«Щербина экспедициясының» материалдары және Ә.Н. Бөкейхан іздеп 

жариялаған мүрағат (архив) құжаттары қамтылады. 

Бөкейхан Ә. Шығармалары - Сочинения. I т. / Әлихан Бөкейхан. - 

Толықт. үшінші бас. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020. - 

Қазақша, орысша.-Т.1.-2020.-610 бет.  

Бұл том Ә.Н. Бөкейханның 1889-1903 жылдар аралығындағы қазақ және 

орыс тілдерінде жарық көрген мақалаларын, ғылыми зерттеулерін, 1897-1901 

жылдары Қазақ облыстарын зерттеген «Щербина экспедициясының» 

материалдарын, Л.Н. Толстой шығармаларынан аударған әңгімелерін (көркем 

аудармаларын), өтініштерін (прошения), хаттарын және хаттамаларды қамтиды. 



«АҚ ЖОЛ» (газеті). Көптомдық / Құраст.  X. Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» 

қоғамдық қоры, 2020. 

Т. 1. - 384 б.  

Т. 2. - 384 б.  

Т. 3. - 384 б.  

Т. 4. - 384 б.  

Т. 5. - 384 б.  

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» газетінің мақалаларынан құралған бұл 

кітаптың тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман қауымға берері мол. Әсіресе, арада 

ғасырға жуық уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды мәселелер турасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды толғандырмай қоймайды.  

 



«АҚ ЖОЛ» (газеті). Көптомдық / Құраст.  X. Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» 

қоғамдық қоры, 2020. 

Т. 6. - 384 б.  

Т. 7. - 384 б.  

Т. 8. - 384 б.  

Т. 9. - 384 б.  

Т. 10. - 384 б.  

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» газетінің мақалаларынан құралған бұл 

кітаптың тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман қауымға берері мол. Әсіресе, арада 

ғасырға жуық уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды мәселелер турасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды толғандырмай қоймайды.  

 



«АҚ ЖОЛ» (газеті). Көптомдық / Құраст.  X. Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» 

қоғамдық қоры, 2020. 

Т. 11. - 384 б.  

Т. 12. - 384 б.  

Т. 13. - 384 б.  

Т. 14. - 384 б.  

Т. 15. - 384 б.  

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» газетінің мақалаларынан құралған бұл 

кітаптың тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман қауымға берері мол. Әсіресе, арада 

ғасырға жуық уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды мәселелер турасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды толғандырмай қоймайды.  

 



«АҚ ЖОЛ» (газеті). Көптомдық / Құраст.  X. Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» 

қоғамдық қоры, 2020. 

Т. 16. - 384 б.  

Т. 17. - 384 б.  

Т. 18. - 384 б.  

Т. 19. - 384 б.  

Т. 20. - 384 б.  

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» газетінің мақалаларынан құралған бұл 

кітаптың тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман қауымға берері мол. Әсіресе, арада 

ғасырға жуық уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды мәселелер турасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды толғандырмай қоймайды.  

 



«АҚ ЖОЛ» (газеті). Көптомдық / Құраст.  X. Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» 

қоғамдық қоры, 2020. 

Т. 21. - 384 б., Т. 22. - 384 б., Т. 23. - 384 б., Т. 24. - 384 б. 

  Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» газетінің мақалаларынан құралған бұл 

кітаптың тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман қауымға берері мол. Әсіресе, арада 

ғасырға жуық уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды мәселелер турасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды толғандырмай қоймайды.  

«АҚ ЖОЛ» (газеті). Көптомдық. 25 том  / Құраст.  X. Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан: 

«Алашорда» қоғамдық қоры, 2020. -Т. 25. - 384 б.  

Ташкент қаласынан жарық көрген «Ақ жол» газеті материалдарының тарихи-танымдық тұрғыдан 

алғанда берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық уақыт өтсе де, бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды 

мәселелер турасындағы пікірлер, Алаш қаламгерлерінің өткір ойлары саналы адамды ойландырмай 

қоймайды. 

Бұл томға «Ақ жол» газетінің 18.09.1925-15.03.1926 аралығында жарық көрген сандары енді. Кітап 

ұлт руханиятына ынтызар барша оқырман қауымға арналады. 



 Досанов С. Он екі томдық таңдамалы шығармалары: 7 том. Жиырмасыншы ғасыр. Роман-эпопея. 

Төртінші кітап. - Алматы: «Арда+7», 2020.-7 том. - 600 бет. 

Қазақтың белгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты және М. Шолохов атындағы 

Халықаралық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық шығармаларына таңдамалы еңбектері енгізілді. 

Жазушының жетінші томына «Жиырмасыншы ғасыр» романының төртінші кітабы берілген. 

Досанов С. Он екі томдық тандамалы шығармалары: 8 том. Драма. - Алматы: «Арда+7», 2020. - 

8том. - 464 бет. 

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың және М. Шолохов атындағы Халықаралық 

сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық шығармаларына тандамалы еңбектері енгізілді. 

Жазушының сегізінші томына әр жылдары жазылған драмалары берілген. 

Досанов С. Он екі томдық таңдамалы шығармалары: 9-том. Поэзия. - Алматы: «Арда+7», 2020. -

9том. - 600 бет.  

Қазақтың белгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты және М. Шолохов атындағы 

Халықаралық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық шығармаларына таңдамалы еңбектері енгізілді. 

Жазушының тоғызыншы томына әр жылдары жазылған өлеңдері мен толғаулары кірді. 

 

 

 



Доспанбетов Ұ. Қызыл жолбарыс: Тарихи роман / Ұзақбай Доспанбетов. - Алматы: ИП 

«Немцев», 2020.  

1-кітап.- 528 бет. 

2-кітап.- 456 бет. 

Ұзақбай Доспанбетовтың «Қызыл жолбарыс» атты тарихи романы екі кітаптан тұрады. Романның 

бас кейіпкерлері Ескелді би Жылгелдіұлы, Балпық Дербісәліұлы, Қабан жырау (Қабылиса) Асанұлы - 

XVIII ғасырда Жетісу өлкесіндегі жоңғар шапқыншылығы кезіндегі қанды оқиғалардың бәріне бастан-

аяқ қатысқан тарихи тұлғалар. 

Жазушы өз шығармашылығында ел аузында сақталған қыруар аңыздарды жинаумен қатар Алматы, 

Талдықорған, Шымкент, Ташкент, Мәскеу қалаларындағы архивтерде сан салалы үлкен зерттеу 

жұмыстарын жүргізген. Сондықтан да «Қызыл жолбарыс» өз оқушысын табары сөзсіз. 



Бектемісов А. Тәуелсіздік тартуы. - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. - 320 б. 

Автор қазақ елінің баға жетпес басты байлығы — Тәуелсіздігімізді 

публицистикалық туындысына арқау ете отырып, ата-бабаларымыз ғасырлар 

бойына армандап өткен бостандықтың тәтті дәмін татқанын бақытына балайды. 

Тәуелсіздігіміздің арқасында Арқа төсінде әсем қала — Астанамыздың бой 

көтергенін, оған қарап, еліміздің өңірлеріндегі барша қалалар көш түзегенін тіліне 

тиек еткен. Бүгінгі таңда төрткүл дүние таңдай қағып тамсанған тамаша 

Елордамызды, оның авторы — көреген көшбасшымыз Н.Ә. Назарбаевтың 

Еліміздің алдындағы көл-көсір еңбегін ерекше шабытпен жырлаған. Ұлтымыздың 

мақтанышына, айбарына айналған бас қаламыздың халқымыздың рухын көтеріп, 

оның дамудың даңғыл жолына түскенін көркем тілмен кестелеген. Бұрынғы 

отаршы елдің (Патшалық Ресей, КСРО) ұлтымыз жайлы жер жүзіне жайған: 

«Қазақ деген халық — мал соңында жүріп, цивилизацияның оң көшінен қалып 

қойған қараңғы қаңғыбас халық» деген сөзін теріске шығарып, іс жүзінде 

қазақтардың дана халық екенін дәйекті деректермен дәлелдеп берген. Қазақ деген 

атаудың қалай қалыптасқанын соқырға таяқ ұстатқандай ұғындырған. «Қазақстан 

— 2050» Стратегиясы, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары, озық 30 елдің қатарына 

қосылу — «Мәңгілік Ел» болу жолындағы сабақтастық екенін тебірене толғаған. 

Толғай отырып, Ұлы Дала елінде алдымызға қойған ұлы мақсаттарға жетудегі 

көзқарасымызды құбылмалы кесірткедей (хамелеон) құбылтпауға үндейді. 

Отанға, жерге, мәдениетке, тарихқа деген түсінігіміздің түпкілікті де тиянақты 

болуына және рухани жаңғыруға уағыздайды. 

Сонымен қатар автор артына, кең-байтақ еліне адалдығымен өшпес өнегелі 

із қалдырған, қазақтың асыл перзенті, біртуар азаматы, еңбек ері, мемлекет және 

қоғам қайраткері Е.Н. Әуелбеков жайлы және сан қилы өмір өткелдерінен бірге 

өткен өрелі ел ағаларының өнегелерін сом алтындай сомдаған. Сондай-ақ өмірде 

кездесіп жататын келеңсіз көріністерді де назарынан тыс қалдырмаған.  



Смағұл Б. Шығармалары - Произведения. II том / Бақытбек Смағұл.- 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020.Т. II. - 384 бет.  

Qazaqstan Ardagerleri Қауымдастығының төрағасы, Ауған соғысы ардагері 

Бақытбек Смағұл «Паншер патшасы» атты бұл кітабында атақты «Қара майор», 

қан майданда от пен суды бірге кешкен батыр ағасы Борис Керімбаев (12.01.1948-

12.02.2019) туралы ой толғайды, сыр шертеді. Оның ерен ерліктеріне, еселі 

еңбектеріне тоқталып, батыр һәм батыл бейнесінің асқақ мүсінін сомдайды. Автор 

отаншыл асқақ рух, мемлекетшіл биік сана, соғыс пен бейбітшілік жайында өз 

пайымдарын ортаға салады. 

Смағұл Б. Шығармалары - Произведения. I том / Бақытбек Смағұл.- 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020.Т. I. - 448 бет.  

Б. Смағұлдың «Қаһарман» кітабы Бауыржан Момышұлының 100 

жылдығында, 2010 жылы алғаш жарық көрген болатын. Енді жұртшылықтың 

сұрауымен өңделіп, жаңа тұрғыдан жазылып, қайта басылып отыр. Бұл туындыны 

Батыр мен еліміз алдындағы есебіміз деп білуге де болады. Қазақ елінің көк 

байрағын желбіретуге қаруымен де, қаламымен де үлес қосқан Қаһарман өз 

тұсында ұлтты ұлықтаудың, тілді түлетудің, мемлекетті мәңгілік етудің жөн-

жосығын көрсетіп кетті. Кітапта қазіргі ұрпақтың батыр аманатын орындауының 

нәтижелері жан-жақты ашылады. 

 



Нәзір Төреқұлұлы (Төреқұлов). Таңдамалы мақалалары мен архивтік 

құжаттар жинағы. Назир Торекулулы (Тюрякулов). Сборник избранных 

статей и архивных материалов - Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық коры, 

2020. - Қазақша, орысша, - 400 б. 

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлұлының 

тандамалы шығармалары мен қоғамдық-саяси қызметінің түркістандық және 

мәскеулік кезеңіне қатысты Ресей Федерациясы мен Өзбекстан Республикасы 

архивтерінің корларынан жинақталған құжаттар мен материалдар, тандамалы 

мақалалары ұсынылып отыр. 

Смағұл Б. Шығармалары - Произведения. ІІІ том / Бақытбек Смағұл. - 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020. Т. III.-336 бет.  

Бақытбек Смағұл «Үш қырлы жебе» атты бұл еңбегінде Ауған соғысының 

үш алыбы, атап айтқанда, Байғали Қоқымбаев, Әлімжан Ерниязов, Габиль Халафов 

сияқты от пен суды бірге кешкен қарулас достары, өзі көрген соғыстың үлкен 

мектебінен өткен, қан майданның қатал тезінде сыналған арыстар туралы ой 

толғайды, сыр шертеді. Үш қаһарманның ерен ерлік, еселі еңбектеріне тоқталып, 

олардың батыр һәм батыл бейнесінің асқақ мүсінін сомдайды.  

 



Мақсарыдан (сафлорадан) алынған фитопрепараттар: монография / 

Қ.Д.Рахимов, А.А.Тургумбаева, Г.О.Устенова, Ж.Б. Абуова. - Алматы:                

«С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ, 2019. - 644 б. 

Қазақстандық мақсары (сафлора - Carthamus tinctorius L) өсімдігінен алғаш 

рет елімізде инновациялық фитопрепараттардың (капсула, жара жазушы жақпа май, 

көзге арналған жақпа май және көз тамшысы,) фармацевтикалық негіздемесін 

жасау және фармакологиялық іргелі зерттеулердің нәтижелері (қабынуға, микробқа, 

зеңге қарсы әсерлері) көрсетілген, барлық препараттар офтальмология және т.б. 

салаларда қолданбалы тәжірбиелік медицинаға енгізу көзделген. 

Аталған өсімдіктен алынған фитопрепараттардың клиникаға дейінгі (in vitro, 

in vivo) зерттеулері еліміздегі Ұлттық университеттердің және Қытай, АҚШ, 

Словакияның заманауи зертханаларында жүргізілді. 

  

Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық 

бірегейлікті қалыптастыру: 2 кітап. Формирование казахстанской 

идентичности в контексте задач модернизации общественного сознания: 

книга 2. - Алматы: ИФПР КН МОИ РК, 2019. - 460 с.  

Ұжымдық монографияда қоғамдық сананың жаңғыруының ғылыми-

теориялық және қолданбалы аспектілерін кешенді зертеудің негізінде қазіргі 

кезеңдегі қазақстандық бірегейліктің қалуыптасуы кешенді зерттеледі, қазақтың 

дәстүрлі ділі нақты-тұтастық тұрғыдан түсіндіріледі; қоғамдық сананың 

жаңғыруы моделінің теориялық моделі әзірлемеленеді; шетелдік тәжірибені 

зерттеудің негізінде Қазақстан Республикасындағы азаматтық қауымдастықтың 

қалыптасуының мүмкіндіктері мен болашағы анықталады; елдің барлық 

аймақтарында жүргізілген фокус-топтық зерттеулердің нәтижелерін талдаудың 

негізінде дін саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар 

жасалды; «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

жобасының қоғамдык сананың жаңғыруына әртүрлі ықпалы зерттеледі. 



«Қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру: мәселелері мен болашағы»: 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. 

«Формирование казахстанской идентичности: проблемы и перспективы»: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции. - 

Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2019. - 

556 б. 

Халықаралык ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының 

жинағына қазіргі замандағы ұлттық бірегейлікті қалыптастыру мәселелері 

бойынша белгілі шетелдік және отандық философтардың, саясаттанушылардың, 

дінтанушылардың және жас мамандардың ғылыми мақалалар топтамасы 

енгізілген. 

  

Уорделл Джон Уилфорд. (John W. Wardell) Қазақ даласында. In the 

Kirgiz Steppes. В Казахских степях. / Уорделл Джон Уилфорд. - Нұр-Сұлтан: 

«Алашорда» қоғамдық қоры, 2020. Қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде. - 440 б. 

Бұл естеліктің авторы - ағылшын инженері Джон Уилфорд Уорделл. (John 

W. Wardell) Бірінші дүниежүзілік соғыс басталған 1914 жыл мен Азамат соғысы 

өршіген 1919 жыл аралығында Қазақ өлкесіндегі Атбасар, Спасск кен өндіру 

орындарында 5 жыл қызмет атқарып, Ресей империясының отарлық езгісіндегі 

Алаш жұртының тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын еуропалық 

көзқараспен қызықты етіп хатқа түсірген. Еңбек 1961 жылы Лондонда, әлемдік 

ғылыми айналымға енген. 



Қожамқұл Ж., Құлшықов Д. Ө. Мүйізді өтегеннің - мүйізді ұрпағы: 

Тарихи публицистикалық шығарма. - Алматы: «Нұрлы Әлем», 2019. - 280 

бет. 

Өтеген батырдың бесінші тармағы - Өмірқұл ақсақалдың ұрпағына 

қалдырған мол мұрасы. Жамбыл облысы Қордай өңірінің тумасы абыз ақсақал, 

соғыс және еңбек ардагері Өмірқұл Құлшықовтың өнегелі өмірі мен ұрпағына 

қалдырған мол мұрасы баяндалады. 

Өтеген батырдың 320 жылдық тойы қарсаңында шығарылды.  

«Тұлға және ұлттық тарих мәселелері».  Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы. - Алматы:                    

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2019. - 226 б. 

Бұл жинақта көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлері Т.Рысқұлов, 

С.Сейфуллин,  С.Қожанов, Т.Шонанұлы, И.Токтыбаев, I.Жансүгіров, А.Сейітов, 

Б.Майлиндердің 125 жылдығына арналған «Тұлға және ұлттық тарих мәселелері» 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми 

мақалалар топтастырылған. 



Мұсабеков Қ.С. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

биология музейіндегі омыртқалы жануарлар коллекциясының каталогы / 

Қ.С. Мұсабеков; жауапты ред. б.ғ.к. Н.Н. Березовиков. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2019. - 395 б. 

Ұсынылып отырған каталог - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің биология музейінің қорындағы омыртқалы жануарлардың 70 

отрядына, 217 тұқымдасына және 866 жануардың түріне жататын 7888 данасының 

коллекциясын көп жылдар бойы зерделеніп жасалған еңбек. 

Каталогта музейдің тарихы мен қызметі, коллекцияларды толықтыруға 

атсалысқан коллектор-ғалымдар туралы және музей қызметкерлері жайында жан-

жақты деректер берілген. 

Бакирова Ж.С. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы 

күштерінің құрылу тарихы мен қызметі (1992-2018 жж.): - Оқу құралы - 

Алматы, 2019. - 204 б. 

Оқу құралында Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 

қалыптасып, дамуы мен заманауи жағдайы талданады. Сонымен қатар зерттеуде 

Қазақстанның әскери күштерінің құрылу алғышарттары мен әскери күштердің 

жаңа үлгідегі техникалармен жасақталуы және мамандармен қамтамасыз етілу 

барысы, заманауи жағдайы жан - жақты тарихи тұрғыда қарастырылған. Оқу 

құралында Қазақстан Республикасының әскери күштерінің кешенді қалыптасу 

барысы мен заман талабына сәйкес даму деңгейін ашып көрсетуге талпыныс 

жасалды. Еңбекте Қазақстан Республикасының әскери күштерінің тарихын 

ғылыми еңбектер негізінде жан - жақты қарастыру негізге алынды. 



Досжан, С. Шығармалары. Екі томдық / Сәуле Досжан. - Нұр-Сұлтан: 

Фолиант.Т.1: Сәлем саған, Астана!: Өлеңдер мен поэмалар. - 2020. - 400 б. 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ақын Сәуле Досжан (Қожахметова) «Сәлем 

саған, Астана» атты бұл жаңа жинағында тәуелсіз Қазақстаны мен аяулы 

Астанасын, туған жері мен замандастарын тебірене жырлайды. 

Сәуле Досжанның шығармашылығы жайлы кезінде жазған қазақтың 

атақты ақындары Тұманбай Молдағалиевтың «Өмір дәмін сезіндіретін жырлар», 

Фариза Оңғарсынованың «Сезімнен өрілген өлеңдер» атты ойлы пікірлерін де 

осы кітапта жариялағанды жөн көрдік. 

Абдрахманов С. Абыз Әбіш. Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы 

толғаныстар / С. Абдрахманов. — Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. - 560 бет. 

Қазақстанның Еңбек Ері, халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 

шығармашылығы — ұланғайыр, ұлы мұра. Әдебиеттің барлық жанрларында қатар 

қалам тербеген, соның бәрінде де классикалық шығармалар туындатқан, кемел 

суреткерлігімен де, кенен ойшылдығымен де, дана көсемдігімен де, дара 

шешендігімен де баршаны қайран қалдырған, тарихтың талмау тұсында уақыт 

талабымен, жүрек қалауымен саясат сахнасына шығып, Тәуелсіздікті түғырлы 

етуге үлкен үлес қосқан, ел-жұртының құрметіне, халықтың ықыласына бөленген 

тамаша талант иесінің туғанына 80 жыл толуына орайлас жарық көрген бұл 

кітапта қаламгердің әлемдік ауқымдағы асқан ойшылдығы жан-жақты 

танытылған, сан қырлы дарынының мәдениеттанушылық, өнертанушылық, 

саясаттанушылық, тарихшылық, әдебиеттанушылық сипаттары айқара ашылған. 



«Академик Кеңес Нұрпейіс және қазақ мемлекеттілігінің жаңғыру 

тарихы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдар жинағы. - Алматы: Қыздар университеті баспасы, 2020. - 264 

бет. 

Жинаққа «Академик Кеңес Нұрпейістің өмірі мен қызметі», «Академик К.Н. 

Нұрпейіс зерттеулеріндегі қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы (ХІХ-

ХХ гғ.)», «Академик К.Н. Нұрпейіс және Алаш қозғалысы мен Алашорда 

тарихының өзекті мәселелері», «Қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы: 

Кеңестік қазақ автономиясының құрылуы мен территориялық біртұтастығының 

қалыптасуы», «Кеңестік Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму тарихының 

белгісіз беттері: теориясы және тәжірибесі», «Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 

деидеологизация (тарих «ақтаңдақтарын» жою, халықтың тарихи санасын 

қалыптастыру және мәдени-рухани жаңғыру процесі) атты секцияларда талдау 

жасалған баяндамалар мен тарих ғылымының түрлі аспектілеріне арналған 

зерттеулер топтастырылды. 

Сәки Қ. Ер қаруы - бес қару. - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. - 160 б. 

 «Ер қаруы - бес қару» деген тіркестің астарында көшпелі қазақ халқында 

ертеден қалыптасқан жауынгерлік қаруды сыныптаудың өзіндік жүйесі жатыр. Бұл 

зерттеу — садақ, найза, қылыш, айбалта және шоқпар секілді жеке қару түрлерін 

бабаларымыздың қалай қолданғаны мәмлүк әскери трактаттары мен қазақ ауыз 

әдебиеті үлгілерінде сақталған материалдарды салыстыра отырып көрсетеді. 

 

 



Бегалыұлы Н. 

Жаз-жалбыз: Өлеңдер, поэма, аудармалар / Нармахан Бегалыұлы. - 

Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2020. - 352 б. 

Константин Симонов атындағы және «Алаш» халықаралық әдеби 

сыйлықтарының иегері, қазақ поэзиясына ойлы образдар, тың тіркестер қосқан 

табиғатшыл ақынның бұл жинағына өлеңдері, поэма мен аудармалары енгізілді. 

Омашев Н. Намазалы Омашев. Тандамалы шығармалар жинағы. 1-том. 

/ Н. Омашев - Алматы: «Азия Арна» баспасы, 2020.-Т. 1: Таңдамалы 

шығармалар жинағы. - 2020. - 400 бет. 

Көптомдықтың бірінші томына Намазалы Омашұлының әдепкі 

публицистикалық жазбалары мен алғашқы ғылыми-зерттеу мақалалары 

жинақталып отыр. Кітапқа автордың әр кезде жазылған фельетондары мен 

очерктері, радиожурналистиканың әртүрлі мәселелерін жүйелеген тың зерттеулері 

енді. Сонымен бірге оқырман бұл еңбектен түрлі шетелдік жолжазбалар мен 

ұлттық журналистиканың көкейкесті тақырыптарын да оқи алады. 



Тілегенов Бекежан  

Шығармалар жинағы. Қара жел: Роман, Қас пен көздің арасында: 

Естелік-роман / Құрастырған Тұрсын Жұртбай. - Алматы: «Ел-шежіре» ҚҚ, 

2020.-Т. 3. - 400 бет. 

Бекежан Тілегеновтің шығармалар жинағының III томына Семейдегі атом 

полигонының қасіретін суреттеген «Қара жел» романы және «Қас пен көздін 

арасында» атты естелік-романы енді. Тәуелсіздік кезеңіндегі жаңа әдебиеттің 

басы іспетті «Қара жел» шығармасында жазушы Дегелең трагедиясы арқылы 

бүкіл адамзатқа ортақ адамгершілік мәселесін қозғайды. Жер бетінде ашық 

сыналған бомбаның әсерін байқау үшін тірідей сынаққа ұшыраған адамдардың 

күйзелісі, адал махаббат иелерінің мәңгілік айықпас дертке ұшырауы, радиация 

апатының табиғатқа қиянаты нақты суреттелген. Жазушы кеңестік қатігез биліктің 

шовинистік пиғылын ашық әшкерелейді. «Қас пен көздің арасында» атты естелік-

романда жазушы өзінің тағдыры санаған әдебиет және әріптес жазушылар туралы 

жүрекжарды ой-толғау, естеліктерімен бөліседі. 

Ұлы дала тұлғаларының даналық сөздері: Цитаталар жинағы. / 

Алматы: «Ел-шежіре» қоғамдық қоры, 2020. -320 бет. 

Бұл кітапта көне заманнан қазіргі кезеңге дейінгі еліміздің аса белгілі 

тарихи тұлғаларының, оның ішінде ойшылдардың, би-шешендердің, ақын-

жазушылардың, ғалымдардың, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің 

еңбектерінен іріктелінген нақыл сөздер беріліп отыр. 



Қазақтың хас батырлары. Ғылыми-танымдық энциклопедиялық 

жинақ / Құрастырушылар: Тасболатов А.Б., Мұсаев Т.Қ. - Алматы: «Ел-

шежіре» баспасы, 2020. - 400 бет. 

Қазақ тарихының әрбір белесінде халықтық мәні бар тарихи оқиғаларға 

араласқан немесе осы тарихи оқиғаларды басқарған, ұйымдастырушы болған, 

асқан ерлік көрсеткен азаматтар халық батыры атанған. Қазақ ұлтының бағына 

орай Тарих-ана әр ғасырда жаужүрек, батыр ұлдары мен қыздарын мол 

жаратқан. Ұлт содан аман қалған. Қазақ жері солардың арқасында жаудың 

қолында кетпеді. Осылайша, қазіргі кең байтақ өлкемізді, құтты қоныс, 

атамекенімізді батыр бабаларымыз ұлы жорықтарда білегінің күшімен, 

найзасының ұшымен қорғай жүріп бізге аманаттап қалдырды. Тәуелсіздіктің 

бағасын таразылағанда қазақ батырлары жасаған тарихи ерлікті қадірлеуіміз 

қажет. Тұңғыш рет ұсынылып отырған қазақ батырлары туралы осы толымды 

топтамадан оқырман қауым ел тарихында баға жетпес із қалдырған ержүрек 

батырлардың өмір жолы мен күрескерлігін жаңа, тың қырынан тани алады. 

Топтамаға материалдар жинақтауда қазақ батырлары туралы шығармалар, 

Қазақстанның барлық облыстары ұсынған батырлар туралы деректер 

пайдаланылды. 



Коробкин В.В. Геология и минеральные ресурсы Казахстана: учебное 

пособие для вузов. - Алматы: КБТУ, 2019. - 238 с. 

Учебное пособие «Геология и минеральные ресурсы Казахстана» составлено 

на основании типовой учебной программы курса для специальности 5В070600 - 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», предназначено для 

студентов-геологов Казахстанско-Британского технического университета, 

содержит необходимую информацию курса. 

Приведены краткие сведения о тектоническом районировании территории 

Казахстана и сопредельных областей. Дана подробная характеристика о 

геологическом строении (стратиграфия, магматизм, тектоника), минерально-

сырьевых ресурсах и закономерностях размещения полезных ископаемых 

Казахстана. Дано описание основных видов минерального сырья, отображены их 

размеры, степень изученности и освоенности. Указаны границы нефтегазоносных, 

угольных, урановых, бокситоносных, железорудных, ванадиеносных, 

фосфоритоносных, титаноносных провинций, бассейнов, областей 

месторождений. 

 

  

Коробкин В.В. Структурная геология в практике геологосъемочных и 

геологоразведочных работ: Учебное пособие для вузов. - Алматы: КБТУ, 

2019.- 242 с. 

Предлагается изложение современных представлений по разнообразным 

аспектам и проблемам структурной геологии и ее связь с концепцией тектоники 

литосферных плит. Рассмотрены вопросы морфологии, систематики, условий 

формирования различных форм залегания горных пород. Акцентируется 

внимание на зависимость структурных форм от неоднородности среды, в которой 

они образуются. Приводится генетическая классификация формирования 

деформационных структур и характеристика главных их типов и рангов. 



Ковшарь А.Ф. 

Птицы Тянь-Шаня (западной половины горной системы в пределах 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана). В двух томах. Том 2. 

Воробьиные. - Алматы, 2019.- с. 577-1184 

Второй том монографии, написанной по материалам многолетних (1959-

2015 гг.) полевых исследований автора в разных местах среднеазиатской части 

горной системы Тянь-Шаня с критическим использованием всех доступных 

публикаций по птицам этого региона, содержит полное описание фауны птиц (220 

видов) последнего отряда - Воробьеобразных (Passeriformes), относящихся к 26 

семействам: жаворонковые, ласточковые, трясогузковые, свиристелевые, 

оляпковые, крапивниковые, завирушковые, дроздовые, мухоловковые, славковые, 

корольковые, суторовые, ополовниковые, расписные синички, ремезовые, 

синицевые, поползневые, пищуховые, сорокопутовые, иволговые, монарховые, 

врановые, скворцовые, ткачиковые (воробьиные), вьюрковые и овсянковые. 

Главное внимание уделено динамике распространения и численности каждого 

вида в пределах избранного региона, а также срокам пребывания их здесь, 

особенно для мигрирующих видов. Рассматривается также степень изученности 

биологии того или иного вида в пределах среднеазиатской половины Тянь-Шаня. 

Издано при финансовой поддержке Германского общества охраны природы 

(NABU) 



Енисеева-Варшавская Л.  

«Вычитано и выверено мной окончательно!!!» / Л.Енисеева-

Варшавская. - Алматы, 2019г. -520 стр.  

В книгу «Вычитано и выверено мной окончательно!!!» вошли интервью и 

очерки, созданные за 50 лет творческой деятельности журналистом, писателем и 

кинодраматургом Людмилой Енисеевой-Варшавской. 

В числе героев сборника всемирно известные кинематографисты, именитые 

деятели науки и культуры, «обычные» люди, судьбы которых отражают вехи новой 

и новейшей истории. Каждый материал - уникальное свидетельство человека о 

своем времени. Многие статьи, прямо или косвенно посвящены периоду 

эвакуации в Казахстан в годы Второй Мировой войны, когда республика стала 

мощным центром науки и культуры СССР. 

Статьи и очерки об этом времени построены на личных воспоминаниях 

Людмилы Енисеевой-Варшавской, чье детство проходило в Алма-Ате 1940-х. 

Автору сборника посчастливилось лично видеть и общаться со многими 

выдающимися личностями - и в этом эксклюзивность собранного материала.  

  

Библиография изданий Национальной академии наук Республики 

Казахстан. 2012-2014: Библиографический указатель / Сост.: Т.В. Вдовухина, 

Библиогр. ред.: Т.В. Вдовухина, А. Бегимбаева. - Алматы: Центральная 

научная библиотека РГП «Ғылым ордасы», 2019. - 432с. 



Соловьева Г.Г.  Философия прекрасного. - Алматы, 2019. - 222 с. 

Тема книги - суперактуальна: философия прекрасного. Кто посмеет 

отвернуться, пройти мимо? Тем более, что есть возможность узнать позицию 

признанных гениев человечества. 

Это опыт приближения философии к читателю, стремление придать ей 

привлекательность, сделать занимательной и любимой. 

В разделе «Разговоры с Платоном. Необычная компаративистика» сложная 

проблематика становится доступной благодаря привлечению к диалогу кумиров 

широкой публики, художников и кинодеятелей. 

Во втором разделе сопоставляются два знаменитых концепта красоты 

жизни: рационализм немецкой классики с его четко продуманной логикой и 

экзистенциализм казахской философии, проникнутый любовью к прекрасному 

дару жизни. 

Шестова О. 30 Нобелевских премий: Открытия, изменившие медицину 

/ Ольга Шестова, Лев Иноземцев. - М .: Альпина нон-фикшн, 2020. - 214 с. 

Самая известная и почетная в мире премия - Нобелевская - ежегодно 

присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные 

изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. В этой книге 

пойдет речь о лауреатах премии по физиологии или медицине. На момент 

написания книги вручено 210 премий 219 лауреатам. Из них мы отобрали 30 - тех, 

чьи работы широко используются, значение которых известно каждому, а суть 

понятна любому человеку без специального образования - небезразличному к 

медицине и собственному здоровью. 

Открытия объединены по темам и собраны в шести главах, посвященных 

физиологии, генетике, патогенам, медицинским методам, фармакологии. Чтение 

можно начать с любой главы - с той темы, которая вам кажется самой интересной. 



Из истории права и юридической науки: Сб. работ студентов и 

магистрантов / Под общей ред. д.ю.н., проф. Ш.В. Тлепиной. - Вып. 4. - Нур-

Султан: ТОО Мастер По, 2019. - 122 с. 

Сборник содержит студенческие работы (студентов бакалавриата и 

магистратуры] по отдельным вопросам международного публичного права (секция 

«Международное публичное право: новые угрозы и вызовы»), международного 

частного права (секция «Обновление содержания международного частного права - 

требование цифровой экономики») и истории международного права (секция 

«История международного права - платформа, соединяющая горизонты прошлого, 

настоящего и будущего международного права»). 

История. Память. Люди: Материалы IX Международной научно- 

практической конференции. 27 сентября 2018 г., Алматы. - Алматы, 2019.-594 

с. 

В материалах конференции отражены вопросы и проблемы, связанные с 

эвакуацией людей, промышленных объектов, учреждений культуры в связи с 

трагическими событиями Второй мировой войны, а также история жизни 

населения, вынужденного в результате глобальных политических событий 

изменить место жительства. Также в книге представлена история судеб евреев 

Центральной Азии, Западной Сибири, переживших войны XX в., переселение, 

эвакуацию и другие испытания. В сборнике раскрывается их вклад в развитие 

Казахстана 

 



Кашапов Ю.А. 

Внутренний духовный мир человека. - Алматы, 2020. - 504 с. 

В России, как и в других, индустриально развитых цивилизованных странах, 

сегодня на каждые сто заключенных супружеских браков приходится 60 

бракоразводных процессов со скандалами и взаимными обвинениями бывших 

супругов. 

В Москве и Питере, где граждане более просвещенные и живут более 

зажиточно, этих разводов еще больше, приближаясь к числу вновь заключенных. 

Способны ли сегодня ученые по семейным вопросам своими работами 

помочь укреплению семьи? 

Сегодня во всех индустриально развитых цивилизационных богатых странах 

каждый третий взрослый гражданин не может обходиться без постоянного 

употребления снотворных и антидепрессантных таблеток. По утверждению 

работников аптечной сети цивилизованных стран, снотворное и антидепрессанты 

на сегодня - самые покупаемые лекарства. С этим связано и употребление 

спиртного для расслабления. 

По утверждению современных медиков, большинство болезней нашего 

времени - это образно выражаясь «от нервов», т.е. от конфликтов, часто 

происходящих от недостатка знаний, от неумения найти общий язык и уживаться, 

которые накапливаясь, служат спусковым крючком для заболевания органов тела. 

В календаре даже введена специальная дата - 10 октября - День психического 

здоровья. 

В свете этого, достаточно ли хорошо мы сегодня пониманием самих себя и 

своих окружающих? 

А достаточно ли хорошо мы сегодня понимаем наше социальное 

жизнеустройство? В чем недостатки государства и как их можно устранить?  



Козыбаев И.М. Умирзак  Султангазин. Биографический очерк. - 

Алматы: Раритет, 2020. - 288 с.  

Книга представляет собой краткий очерк жизнеописания ученого-математика 

с мировым именем, крупного организатора отечественной науки и общественного 

деятеля Умирзака Махмутовича Султангазина (1936-2005 гг.). 

Он прославил свое имя в нескольких областях современной науки: доказал 

теорему существования и единственности решения для дискретных моделей 

нелинейного уравнения Больцмана, над которой целый век бились лучшие умы 

человечества; достиг значимых результатов в математической теории переноса 

частиц, применяемой в решении задач нейтронной физики и атмосферной оптики, 

за что удостоился Государственной премии СССР; создал необходимую базу для 

развития космической отрасли и информатики в Казахстане. Был избран и с честью 

работал на посту восьмого с 1946 года президента Академии наук Казахской ССР. 

Ахметова Лайла Сейсембековна.  

Панфиловцы: наша гордость, наша слава. - Алматы, 2020. - 763с. 

В книге на основе материалов архивов России, Казахстана и Кыргызстана 

описаны основные события 1941 г.: формирование 316 стрелковой дивизии и 

отправка ее на фронт из Алма-Аты, начало боевых действий, мужество и героизм 

бойцов и комсостава. Частично показана история дивизии и в дальнейшем. Дан 

анализ боевых действий полков и подразделений 316 стрелковой, в дальнейшем 8 

Гвардейской дивизии. Рассказано о первом составе Панфиловской дивизии. 

Опубликованы новые материалы о действиях дивизии и об отдельных героях 

панфиловцев. 

  

  



Подопригора Р.А. Проблемы государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Казахстан: Учебное пособие. - Алматы: Каспийский 

общественный университет, 2019.- 156 с. 

В учебном пособии рассматриваются общетеоретические и отраслевые 

правовые проблемы современных отношений между государством и религиозными 

объединениями в Казахстане. 

Учебное пособие рассчитано на магистрантов и докторантов по 

специальности «Юриспруденция». Оно также может быть востребовано в процессе 

подготовки бакалавров-юристов и преподавателями, научными работниками, 

интересующимися проблемами государственно-конфессиональных отношений. 

Жармагамбетова А.К., Ауезханова А.С., Талгатов Э.Т. 

Металлполимерные катализаторы в жидкофазных процессах: монография.-

Алматы: ИТКЭ им. Д.В. Сокольского, 2018.- 232с. 

Монография посвящена анализу работ по синтезу, структуре, свойствам и 

применению металлполимерных катализаторов в различных жидкофазных 

процессах. Особое внимание уделено процессам гидрирования и окисления. 

Представлены данные по современным методам и новым трендам в технологии 

сборки и конструирования полимерных, коллоидных и нанесенных каталитических 

систем с использованием природных и синтетических полимеров. Значительное 

место в монографии занимают собственные результаты авторов. 



Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП (б) Казахстана. 1941-1945 

гг. Сборник документов / Е.М. Грибанова, А.С. Зулкашева, Г.Н. Мурзагалиева, 

Е.В. Чиликова (отв. сост.). - Алматы: LEM, 2020 - 608 с.  

Публикуемые в сборнике архивные документы охватывают период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Вошедшие в сборник постановления СНК и 

ЦК КП (б) Казахстана, приложения к ним, отражают самые разные стороны 

политической, экономической и общественной жизни республики, содержат 

свидетельства напряженности военного времени, фронтовой обстановки и 

трудовых будней тыла. Эти свидетельства, отложившиеся в фондах партийных 

документов и обособленные в составе так называемых «особых папок», на 

документы которых накладывался гриф высшей формы секретности, 

иллюстрируют содержание механизмов взаимодействия власти и общества в 

военный период. Ранее не доступные военным историкам документы, могут стать 

основой для новых исследований и гипотез в истории войны 1941-1945 гг. 

Аскаров А. Пестрые горы, снежные вершины: Рассказы и повести. - 

Алматы: Раритет, 2020. - 672 с. 

Алибек Аскаров - один из широко известных сегодня читательской публике 

мастеров пера. Произведения писателя в основном построены на сложных 

взаимоотношениях природы и человека, так изображается непрерывная связь 

между историей края и судьбой страны. 

Раскрываются потаенные уголки души, чувства и мечты, цели и задачи 

человеческого бытия на фоне природы.  


