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Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы: Оқу құралы  

/ Г.Ш. Жамбатырова, Қ.Е. Байзақова, А.Р. Әліпбаев және т.б.; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 282 б. 

Оқу құралында XVII-XIX ғасырлардағы Еуропа мен Американың 

алдыңғы қатарлы елдеріндегі капитализмнің даму үдерісі, осы елдердегі 

ҽлеуметтік-саяси ҿзгерістер, капитализмнің қалыптасуындағы ҽлемдік-

тарихи үдерістің ажырамас құрамдас бҿлігі - отаршылдықтың бекуі, 

буржуазиялық революциялар жан-жақты талқыланады. Жаңа тарихтың 

бірінші кезеңін қамтығандықтан халықаралық қатынастар жүйесінің 

вестфальдік жҽне веналық кезеңдері қарастырылады. 

Жұртбай Н.Т. Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары 

экологиялық мәселелер туралы: аймақтық аспектілер және аймақтық 

баспасӛз: Монография / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 298 б. 

Монографияда қазақ баспасҿзіндегі экологиялық тақырыптың 

қалыптасуы мен даму жолы, тарихи кезеңдері, экологиялық қоғамдық 

қозғалыстар мен үкіметтік емес бейресми ұйымдар кҿтерген баспасҿздегі 

жарияланымдардың қоғамға ықпалы, Тҽуелсіз Қазақстан баспасҿзіндегі 

экологиялық тақырыптың аймақтық ерекшеліктері мен аспектілері 

қарастырылған. 



Мұхатова О. Қазақстан тарихының тарихнамасы: Оқу құралы / 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 402 б. 

Оқу құралында Қазақстанның ежелгі дҽуірдегі жҽне орта 

ғасырлардағы тарихының тарихнамасы нақты тарихнамалық деректер 

бойынша талданады. Орта-ғасырлық отандық тарихи ойдың дамуы жҽне 

ғалымдардың енбектері сипатталады. ІХ-ХІІ ғасырлардағы Қазақстан 

тарихы бойынша араб жҽне парсы зерттеулерінің мазмұны жҽне маңызы 

анықталады. XIII-XVII ғасырлардағы Қазақстан тарихының тарихнамалық 

дҽстүрлері қарастырылады.  

Ақажанова А.Т. Заң психологиясы: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 366 б. 

Оқу құралында заң психологиясы мен пенитенциарлық 

психологияның ҿзекті эсселелері - даму тарихы, негізгі қағидалар мен 

ҽдістер, заңгер мен психолог іс-ҽрекетіндегі танымдық үдерістер, 

эмоциялық күйлер мен сезімдердің психологиялық-құқықтық аспектілері, 

құқық қолдану іс-ҽрекетінің психологиялық жақтары, қылмыскердің жҽне 

қылмыстық топтың психологиялық ерекшеліктері, нарықтық азаматтық 

құқық психологиясының қалыптасуы, кҽмелетке толмағандардың 

қылмысқа бару себептері жҽне олардың виктимділігі, бостандыққа қайта 

бейімдеу мен қайта ҽлеуметтендірудегі психологиялық бағдарлама, 

психологтың жабық мекемеде қолданатын ҽдістері мен ҽдістемелері 

қарастырылған.  



Бегалиева А.К. Қазақстан тарихы: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 340 б.  

Оқу құралы ҚР жоғары оқу орындарының жоғары оқу орнына 

дейінгі білім беру факультетінің оралман жҽне ақылы топ 

тыңдаушыларына, колледж жҽне лицей оқушыларына арналған. Оқу 

құралында Қазақстан тарихы ежелгі заманнан бастап қазіргі заманға 

дейінгі кезеңді қамтиды. Сонымен қатар тындаушылардың ҿздігінен 

ізденуіне арналған сұрақтар мен реферат тақырыптары берілген. 

Қозыбаев С., Қабылғазина К. Еуразия ақпарат құралдары: Оқу 

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

2016. – 190 б. 

Оқу құралында бұрынғы Кеңес үкіметі құрамындағы елдердің 

қазіргі БАҚ жағдайы қарастырылады. Еуразия аумағындағы жалпы 

ақпараттық кеңістігі мҽселелеріне талдау жасалады.  



Дауытбекова М.Қ., Исаева А.И. Қазақ халқындағы батырлық 

дәстүрлер: Оқу құралы / Жауапты ред. А.Б. Қалыш; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 246 б. 

Оқу құралында дҽстүрлі қазақ қоғамындағы батыршылық 

институтының қалыптасуы мен оның негізгі қызметі тарихи тұрғыдан 

қарастырылған. Батырлардың жеке ҽлеуметтік топ ретінде 

институтциялануы мен оның саяси-қоғамдық, ҽлеуметтік-экономикалық 

қызметінің сипаты талданып, дҽстүрлі қазақ қоғамының рухани 

құндылықтар жүйесіндегі орны ашып кҿрсетілген.  

Абикенова К.Е. XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанда 

тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 158 б. 

Бұл оқу құралында Қазақстандағы XX ғасырдың 20-30 

жылдарындағы тарих ғылымының қалыптасуы жҽне дамуы Телжан 

Шонанұлының еңбектері негізінде қарастырылады. Қайраткердің ҿскен 

ортасы мен ғылыми еңбектерінің негізінде XX ғасырдың бас кезіндегі 

тарихи ойдың дамуы мҽселесі жан-жақты тұжырымдалады. Телжан 

Шонанұлының ҽмбебап ғалым ретіндегі ағартушылық  жҽне тарихи-

этнографиялық жазушы, аудармашы қызметі туралы айтылады. Қайраткер 

еңбектеріндегі жаратылыстану жҽне тіл мҽселелері ашылады. 



Қалабаева М.Қ., Рысқалиева Р.Ғ. Бейорганикалық заттар алу 

технологиясының зертханалық жұмыстары: Оқу-әдістемелік құралы / 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 194 б. 

Бейорганикалық заттар алу технологиясының зертханалық 

жұмыстары тақырыпқа сҽйкес теориялық кіріспеден жҽне есеп шығару 

үлгілері мен тест тапсырмаларынан тұрады. 

Нұрышева Г.Ж., Аташ Б.М. Ғылыми таным философиясы: Оқу 

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

2016. – 428 б. 

Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқу үдерісіне 

ғылым қарқындап дамып отырған заман талабына сай енгізілген «Ғылыми 

таным философиясы» пҽні бойынша дайындалған оқу құралында 

философия ғылымының жҽне ғылыми таным философиясының негізгі 

мҽселелері: кҿне дҽуірден бастап қазіргі заманға дейінгі тарихи даму 

кезеңдері, адам, қоғам, табиғатты ғылыми танып-білудің ерекшеліктері, 

ҽдістері баяндалған. 



Бексеитова Р.Т., Кожахметова У.К. Экологиялық картографиялау: 

Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 190 б. 

Экологиялық картографиялау оқу құралының міндеті - экология 

қағидалары мен экожүйе қалыптасуының негізгі заңдылықтары туралы 

білімді биосфераның кеңістіктегі құрылымына негізделген географиялық 

ой-ҿріспен біріктіру. Пҽннің негізі бҿлімдеріне экологиялық 

картографиялаудың теориялық негіздері, экологиялық ақпарат кҿздері, 

экологиялық картографиялау ҽдістемесі, экологиялық карталардың 

мазмұны мен құрастырылу ҽдістері, қолданбалы экологиялық 

картографиялау жҽне экологиялық карталарды қолдану жатады. Оқу 

құралы теориялық материалдармен қоса практикалық міндеттерді орындау 

барысындағы ҿңдеулерді қамтыған. 

Борбасова Қ.М. Эзотерикалық ілімдер: Оқу-әдістемелік құралы. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 124 б. 

Оқу-ҽдістемелік құралы дінтанушы мамандарды даярлауда тарихта 

ерекше орын алған жҽне қазіргі кезеңде де рухани мҽдениеттің бір саласы 

ретінде ҿзектілігін жоғалтпаған эзотерикалық ілімдердің негізгі 

тақырыптарына арналған. Студенттер діни сананың, жалпы адам 

дүниетанымы қалыптасуының ерекшелігін осы ілімдерді оқып, олардың 

тҽжірибесімен танысу арқылы дінтану саласында терең зерттеуге бағыт-

бағдар алады. Оқу-ҽдістемелік құралында эзотеризмнің тарихы, оның 

негізгі мҽселелері жҽне эзотерик   тұлғалар туралы қысқаша мҽліметтер 

беріледі. 



Тургунбаев Е.М. Шежіре-тарихи-этнографиялық дерек: Оқу 

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

Алматы: Қазақ университеті , 2016. – 234 б. 

Оқу құралында шежіре мҽліметтерінің тарихи-этнографиялық дерек 

кҿзі ретіндегі сипатына талдау жасалып, осы мҽселеге қатысты негізгі 

тұжырымдар қарастырылады. Еуразияның кҿшпелі халықтарындағы шежіре 

дҽстүрінің қалыптасу ерекшеліктері, ежелгі ру-тайпалардың халықтардың 

қалыптасуындағы рҿлдері, қазақ қоғамындағы тарихи сананың шежіре 

аясында дамуы кҿрсетіледі. Қазақстан аумағындағы ру-тайпалар, олардың 

қазақ халқының қалыптасуындағы маңыздары, қазақ халқында сақталған 

шежірелік деректер, ауызша тарих мҽліметтері, олардың қазақ 

генеалогиясының құрылымымен байланыстары, қазақ халқының ру-

тайпалық құрылымы, генеалогиялық зерттеулерде компьютерлік 

программалардың қолданылуы сияқты іргелі мҽселелерге қатысты 

бағдарламалық бағыттар, дҽріс тезистері беріледі. 

Уалиев Г., Ӛміржанова Ж.М. Тербелмелі жүйелер теориясы: Оқу 

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

2016. – 192 б. 

Оқу құралында тербелмелі жүйелер теориясына қысқаша теориялық 

мағлұмат берілген. Пҽнді меңгеруде студенттердің жҽне магистранттардың 

ҿзіндік жұмыстарын орындауда кҿмекші құрал бола алады. 



Сұлтанбаева Г.С., Әлімжанова А.Б. Мультимедиялық 

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

Қазақ университеті, 2016. – 126 б. 

Оқу құралы студенттерді желілік журналистиканың ерекшелік 

сипаттарымен, интернеттің пайда болу жҽне дамуымен, желіні 

пайдаланып жұмыс істеу ҽдістерімен, веб-парақшаларын ҽзірлеудің 

шығармашылық үдерісімен, сайттарды басқару жүйесімен таныстырады. 

Желілік журналистиканың жанрлары мен пішіндерін меңгеруге, интернет 

журналистиканың қазіргі теориялық мҽселелерімен танысуға мүмкіндік 

береді. 

Мәдениаралық қарым-қатынас. Қазақша-орысша терминдер 

оқу сӛздігі / Құраст.: Г.Б. Мәдиева, Ж.Р. Сейтметова, М.Қ. Мәмбетова, 

Д.Б. Мадиева; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 84 б. 

Бұл сҿздік мҽдениаралық қарым-қатынас бойынша студенттер, ма-

гистранттар, Ph.D докторанттарына жҽне мҽдениаралық қарым-қатынас 

мҽселелеріне қызығушылық танытушы барша қауымға арналып кредиттік 

оқыту технологиясына сҽйкес дайындалған қазақ жҽне орыс тілдерінде 

бекітілді. Сҿздікте ҽртүрлі мҽдениет иелерінің коммуникация мҽселелерін 

зерттеу, оқыту жҽне сипаттау мақсатында қолданылатын негізгі 

терминдер мен ұғымдар берілген. 



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

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

университеті, 2016. – 286 б. 

Бұл оқу құралында ҽл-Фараби жҽне қазақ халқының рухани мұрасының 

арасындағы тарихи-философиялық, мҽдени байланыстары зерделенген. 

Сонымен қатар ұлы дала ҿркениетінің данышпан ойшылдарының саяси-

ҽлеуметтік кҿзқарастары мен философиялық ой-тұжырымдары жан-жақты 

қарастырылған. Оқу құралын қалыптастыру барысында қазақтың ҽлеуметтік-

философиялық ойының тарихта сан қырлы сипатта кҿріну формалары 

ескеріліп, сараптаудан ҿткізілді. Кейбір бҿлімдер тарихи тұлғалардың 

дараланған дүниетанымындағы ерекшеліктерін ашып кҿрсетуге арналса, 

біршама бҿлімдерде қазақ халқының рухани ҽлеміндегі айрықша белгілерге 

философиялық сипаттамалар беріледі.  

Түрік тілі: Тест жинақтары / ҚазМҚПУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 120 б. 

Тест жинағында Түрік тілі (А1, А2 жҽне В1, В2 деңгейлері) курсының 

бағдарламасына негізделген лексикалық жҽне грамматикалық материалдарды 

қамтитын 550 тест тапсырмалары жауаптарымен бірге қамтылған.  



Пилтан Ю. (Жүсіп Кедей Бӛкенұлы) Ләйлі-Мәжнүн : Аударма 

еңбек / Парсы тілінен ауд. ж/е жауапты ред. Юсуф Пилтан (Жүсіп Кедей 

Бӛкенұлы); Ред. Әбікенова Б.Ә. – Алматы: Принт Экспресс, 2016. – 68 б. 

«Лҽйлі-Мҽжнүн» - Шығыс халықтары арасына кең тараған ғашықтық 

дастан. Дастанға VII-VIII ғасырлар аралығында ҿмір сүрген араб ақыны Каис 

ибн Муадтың махаббаты арқау болған. «Лҽйлі-Мҽжнүн» дастанын бір жүйеге 

түсіріп, алғаш біртұтас поэмаға айналдырған Низами Гҽнжҽуи. Низами 

Гҽнжҽуидің бұл поэзиялық туындысын Каве Гауһарин прозаға айналдырған. 

Каве Гауһариннің аталмыш прозалық еңбегін ҽдебиет зерттеуші Ю.Пилтан 

қазақ тіліне тҽржімалады.  

Пилтан Ю. (Жүсіп Кедей Бӛкенұлы) Шахнама: Аударма еңбек / 

Парсы тілінен ауд. ж/е жауапты ред. Юсуф Пилтан (Жүсіп Кедей 

Бӛкенұлы); Ред. Әбікенова Б.Ә. – Алматы: Принт Экспресс, 2016. – 158 б. 

Аударма мҽселесі ҽлемдік мҽдениет пен ҽдебиетті байланыстыратын, 

сабақтастыратын руханият құндылығы. Аталмыш аударма еңбекте автор ҽлем 

ҽдебиетінің озық үлгісі, парсы ҽдебиетінің жауһары «Шахнама» эпосын қазақ 

тіліне тҽржімалаған. Аталмыш аударма еңбек француздық лингвист, 

ориенталист шығыстанушы ғалым Жуль фон Моль варианты бойынша 

тҽржімаланған. Автордың тағы бір ерекшелігі парсы тілі мен ҽдебиетін, 

тарихы мен мҽдениетін ҿте жетік білетіндігінде. Ю.Пилтанның бұл еңбегі 

қазақ-иран ҽдеби-мҽдени үрдістің сабақтастығына дҽнекер бола алатын аса 

қажетті еңбектердің бірі болып саналады.  



Исаева А.И. Тарихи ӛлкетану: Оқу құралы / Жауапты ред. А.Б. 

Қалыш. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 246 б. 

Оқу құралында тарихи ҿлкетанудың пҽн ретіндегі мазмұны, 

қалыптасуы мен дамуы, бүгінгі жағдайы, қазақтың ұлттық тарихын 

зерттеудегі орны баяндалған. Сондай-ақ тарихи ҿлкетану пҽнінен оқуға 

қажетті ҽдебиеттер тізімі, негізгі термин сҿздерінің түсініктері, реферат 

тақырыптары, студенттердің біліктілігін тексеруге арналған тест 

тапсырмалары берілген. 

Медуханова Л.Ә. Әлемдік экономика: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 186 б. 

Ұсынылып отырған оқу құралы ҽлемдік экономиканың 

ерекшеліктері, құрылымы, қалыптасу тарихы мен қазіргі даму 

тенденциялары туралы білімге негізделген. Шаруашылық үдерістердің 

жаһандануы жағдайында елдердің басым бҿлігінің экономикалары ҽлемдік 

шаруашылық үдерістерге тартыла отырып, осы үдерістерде орын алып 

жатқан ҿзгерістерге байланысты ҽлемдік экономиканың құрылымын, 

ресурстық потенциалын, оның негізгі субъектілерінің, ҽртүрлі елдер 

топтарының орны мен рҿлін білу айрықша ҿзектілікке ие болады. 



Әбдіраман Ӛ. Қоқанның соңғы ханы қыпшақ Әлімқұл Хасанби 

Әмірләшкер. – Бишкек, 2016. – 288 б. 

Тарихшы, этнолог, ҚР Журналистер одағының мүшесі Ҿтеген 

Ҽбдіраманның «Қоқанның соңғы ханы қыпшақ Ҽлімқұл Ҽмірлҽшкер» атты 

тарихи жинағында Қазақстанның оңтүстік аймағын мекендеген 

тұрғындардың Қоқан хандығы тарапынан 55 жыл бойы ауыр езгіні 

бастарынан кешуі жайлы баяндалады.  

Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математикалық талдау: Оқу 

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

2016. – 228 б. 

Оқу құралы жоғары математиканың дифференциалдық жҽне 

интегралдық есептеулер, дифференциалдық теңдеулер жҽне қатарлар 

теориясын қамтиды жҽне Экономика, Қаржы жҽне басқа да экономикалық 

мамандықтарға арналған бағдарламаға сҽйкес жазылған. Материал үш 

кредиттік оқу кҿлеміне ықшамдалып, дҽрістік материалдар, сҽйкес 

аудиториялық практикалық есептер жҽне жеке тапсырмалар түрінде 

берілген. 



Қалиев А.Қ. Қазіргі түрік тілінің лексикологиясы: Оқу құралы / 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 238 б. 

Оқу құралында қазіргі түрік тілі лексикологиясы жҽне оның 

семасиология, фразеология, этимология сияқты тарауларының зерттеу 

нысандары мен қазіргі қазақ тілі лексикологиясының байланысы нақты 

мысалдар арқылы тиянақталып талданады. 

Қожалымов З. Ширек ғасырлық киелі қауымдастық = 

Четвертьвековая святость Ассоциация: Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде жазылған тарихи сурет альбомы. – Алматы: Шалкӛде, 2016. 

– 569 б. 

Ғұмыры ширек ғасырға толған «Қазақстан халық емшілері 

қауымдастығы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің тарихынан 

мҽліметтер беретін тарихи кітап-альбомның авторы еліміз бен шетелдерге 

де танымал мҽдениеттанушы-ғалым, осы қауымдастықтың тұңғыш құрушы 

ҽрі президенті халық медицинасы саласының профессоры, Академик Зядан 

қажы Қожалымов. Бұл еңбекте 25 жылдық қауымдастықтың тарихынан, 

халық медицинасының ҿркендеуі мен ғылыми жетістіктерінен, 

шипагерліктің қажеттілігі, ХV ғасырдағы қазақтың ғалым шипагері 

Ҿтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» атты еңбегінің 

психологиялық, философиялық, тарихи этнографиялық құндылығы 

жҿнінде, сұхбаттардың жҽне ұжымның мүшелерінің суреттері т.б. 

мҽліметтер ғылыми-танымдық талдау негізінде баяндалады. 



Жұманова Л.К., Ковалева И.М. Регрессиялық талдау: Оқу құралы 

/ Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 84 б. 

Бұл оқу құралы регрессиялық талдау негіздерінің қысқаша 

түсініктемесі болып табылады. Ҽл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың механика-

математика факультетінде оқитын элективті курс негізінде құрастырылған. 

Оқу құралы теориялық материалдан, ҿз бетімен шешуге арналған 

жаттығулардан жҽне зертханалық жұмыстарды орындау үшін қажетті 

тапсырмалар жиынтығынан тұрады. 

Қанаев Ә.Т., Қанаева З.Қ. Пайдалы ӛсімдіктер және оларды дайындау 

биотехнологиясы: Анықтамалық / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 260 б. 

Анықтамалықта дҽрілік ҿсімдіктер туралы мҽліметтер беріліп, оларды жинау, 

дайындау жҽне халық медицинасында емдеу мен алдын алу шаралары ретінде пайдалану 

тҽсілдері қарастырылған.  



Кайырманова Г.К. Микроорганизмдердің иммобилизденген 

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

Қазақ университеті, 2016. – 130 б. 

Оқу құралында иммобилизденген микроорганизмдер клеткалар 

негізінде иммобилизденген биокатализаторлардың мүмкіндіктерімен 

жан-жақты таныстыру, зертханалық жағдайда түрлі ҽдістермен 

иммобилизденген микроб клеткаларын алу жҽне олардың физиологиялық 

жағдайын бақылау тҽсілдерін игеруге мүмкіндік берілді. 

Абдырақын Н. Қытай-қазақ тіліндегі бастауыш-

баяндауыштық сӛйлемді салғастыра зерттеу: Монография / Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 334 б. 

«Қытай-қазақ тіліндегі бастауыш-баяндауыштық сҿйлемді 

салғастыра зерттеу» атты монографиясында қытай-қазақ тіліндегі 

бастауыш-баяндауыштық сҿйлем құрлымының жан-жақтылы салғастыра 

зерттеуге арналады. Ғылыми еңбекте қытай-қазақ тіліндегі жай сҿйлем 

құрлымының ерекшеліктерін, екі тілдің бастауыш-баяндауыштық 

сҿйлемдерінің түрлерін жҽне оның ерекшелігін салғастыра зерттеу 

негізге алынған. 



Абдраев Н.К. Қытай және қазақ тілдеріндегі табу мен 

эвфемизмдерді салғастырмалы зерттеу: Монография / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 146 б. 

Кітапта қытай жҽне қазақ тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің 

түрлері, ерекшеліктері, екі халықтың ҿміріндегі тарихи-мҽдени 

кҿріністері салғастыра талданады. Еңбекте табу мен эвфемизмдердің 

пайда болуы, олардың қолданыстағы қызметтері мен екі тілдегі 

ұксастықтары қарастырылған. 

Қысқаша корейше-қазақша-ағылшынша-орысша тілдескіш / 

Құраст.: Ю.П. Тен, У.А. Амирбекова; Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 124 б. 

Тілдескіштің корей мҽтінінде 2000 жылы Корей тілінің ұлттық ака-

демиясымен қабылданған фонетикалық транскрипция қолданылады. 

Фонетикалық транскрипция латын ҽріптерімен берілген. Корей жазуын 

романизациялаудың жаңа жүйесінің ыңғайлылығы сол, оңда 

Халықаралық фонетикалық ассоциациямен қабылданған 

транскрипциядағы таңбалар мен диакритикалық белгілер 

қолданылмайды. 



Сапақова С.З. Компьютерлік жүйелер архитектурасы және 

операциялық жүйелер: Оқу құралы / Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті , 2016. – 278 б. 

Оқу құралында операциялық жүйелердің, орталардың жҽне 

қабықшалардың басты функциялары мен анықтамалары, 

архитектураларының түрлері, олардың құрылымдық компоненттері мен 

есептеу жүйесінің тиімділік критерийлері келтірілген. Процестер мен 

ағымдарды жоспарлау жҽне жадыны үлестіру алгоритмдерін таңдау, 

синхронизациялау құралдарын,  жадыны виртуализациялау жҽне 

мҽліметтерді кештеудің ОЖ ҿнімділігіне ҽсері, файлдық жүйелерді басқару 

ерекшелігі сипатталған.  

Білім туралы. Қазақстан Республикасының заңы 2007 жылғы 

шілденің 27-сі. №319-ІІІ Білім туралы: (2016.09.04 берілген ӛзгерістер 

мен толықтыруларымен). – Алматы: ТОО LEM, 2016. – 88 б. 



Омарова Қ.И. Коллоидтық химия: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 196 б. 

Оқу құралы денелердің дисперстік күйі, олардың коллоидтық 

күйдегі қасиеттерінің ерекшеліктері: гетерогенділік, фазааралық 

шекарада «ерекше» молекулалардың болуы, тұрақсыздық жҽне ҿзгешелігі 

жайында оқудың классикалық жҽне заманауи негіздерімен таныстырады. 

Компьютерлік графика бойынша практикум / Ф.И. Ким, Р.Т. 

Сахыбаев, Р.К. Нусіпәли және т.б.; ҚР БҒМ; М.Х.Дулати атындағы 

Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз ун-ті, 2016. – 139 б.  

Компьютерлік графика бойынша практикум М.Х. Дулати атындағы 

ТарМУ-де "Компьютерлік графика" жҽне "Инженерлік график-2" 

пҽндерін оқыту ҽдістемесінің негізінде құрылған . Практикумде сызуға 

орындауға, рҽсімдеуге, ҿзгертуге (редакторлеуге) арналған құралдарды 

жҽне оларды тиімді меңгеруге арналған ҽртүрлі мысалдар, жаттығыулар 

жҽне жеке тапсырмалармен қамтамасыз етілген.   



Тлебаев М.Б., Тажиева Р.Н. Графикалық қосымшаларды 

бағдарламалау: Оқу құралы / ҚР БҒМ; М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз ун-ті, 2016. – 155 б. 

Оқу құралында графикалық  қосымша ретінде үшҿлшемді 

комьпютерлік графикамен жұмыс істейтін графикалық конвейердің 

жұмысы толықтай кҿркемделген. OpenGL графикалық кітапханасы 

бейнеленген жҽне оның басқа да бағдарламалау тілдерімен 

интеграциялану ерекшеліктері жазылған. Үшҿлшемді бағдарламалау 

технологияларын меңгеруге қажетті зертханалық тҽжірибелер 

кҿрсетілген.  

Тұнғатарова А.Т. Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы: 

Оқу құралы / КР БҒМ; М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік ун-

ті . – Тараз: Тараз ун-ті, 2016. – 140 б.  

Оку құралы информатика мамандығы студенттеріне "Алгоритмдер 

жҽне деректер құрылымы" пҽнінен теориялық материалды оқуға жҽне 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған. Оқу құралында 

алгоритмдеудің негізгі тусініктері, алгоритм қасиеттері, оларды қүрудың 

жалпы принциптері жҽне негізгі алгоритмдік құрылымдары кҿрсетілген. 



Сембина Г.К. Деректерді ӛңдеудің таратылған жүйелерін 

жобалау: Оқу құралы / КР БҒМ; М.Х.Дулати атынд.  Тараз 

мемлекеттік ун-ті . – Тараз: Тараз ун-ті, 2016. – 111 б. 

Оқу құралында таратылған жүйелерді құру технологиялары олардың 

атқаратын қызметтері сипатталады. Клиенттік жҽне серверлік 

бағдарламаларды құру инструменталдық  құралдардың жұмысы 

талданады, МуSQL деректер қорын басқару жүйесі арқылы деректер 

қорын құру, РНР-серверлі бағдарламалар құру тілінің сценарийлері 

кҿмегімен деректер қорына қатынау мысалдарымен,студенттердің білімін 

бақылау тест сұрақтармен жабдықталған. 

Дусембаева Ш.Е., Ахметжанова Ш.Е. AVR микроконтроллерін 

ассемблер тілінде бағдарламалау: Оқу құралы  / КР БҒМ, М.Х. Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз ун-ті, 2016. – 131 б. 

Оқу құралы зертханалық практикум түрінде ұсынылған. 

Практикумда келтірілген жұмыстар AVR Studio ортасында Atmega8535 

микроконтроллерін ассемблерде бағдарламалауға негізделген.  



Абдимомынова М.М. Жүйелік программалау: Оқу құралы /ҚР 

БҒМ; М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік ун-ті . – Тараз: Тараз 

ун-ті, 2016. – 205 б. 

Оқу құралы жүйелік программалық жабдықтаудың құрамын жҽне 

жұмыс істеу принциптерін, компьютер құрылғыларын басқаруды, жүйелік 

программалардың жұмысының негізін, микропроцессор архитектурасын 

жҽне регістірлік жады жұмысы мен қызметін қамтиды. Ассемблер тілінде 

құрылғылармен жұмыс істеу программаларын құрастырып, оны жургізуге 

жҽне негізгі программаны микропроцессор түсінентін программаға 

айналдыруға негізделген жҽне жүйелік программалаудың теориялық жҽне 

тҽжірибелік зертханалық жұмыстары мен ішкі жүйеге арналған 

программалар талданып кҿрсетілген. 

Жидеқұлова Г.Е., Солтанаева С.Л., Бекмолдаева Қ.Б. Обьектіге 

бағытталған программалау: Оқу құралы / ҚР БҒМ;.Х.Дулати 

атындағы Тараз мемелекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз ун-ті, 2016. – 283 б. 

Оқу құралында программалау процесінің объектіге бағытталған 

кезеңдері мен Delpi 7 ортасында программалау технологиялары кҿрсетілген, 

ҽр кезеңге мысалдар қарастырылып, олардың программалары құрылған 

жҽне тараулар бойынша жаттығулар мен бақылау сұрақтары келтірілген.  



Баешов Әбдуәлі Баешұлы: Биобиблиографиялық кӛрсеткіш / 

Бас ред.: М.Ж. Жұрынов; Жауапты ред.: Б.Э. Мырзабеков; ҚР БҒМ 

ҰҒА Д.В. Сокольский атынд. жанармай, катализ ж/е электрохимия 

ин-ты АҚ Ғылым Ордасы РМК ғылыми кітапханасы. – Алматы, 

2016. – 360 б. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы сериасының жалғасы 

болып табылатын бұл кҿрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым, 

техника жҽне білім саласы бойынша Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық жаратылыстану ғылымдары 

академиясының академигі, Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым 

академиясының корреспондент мүшесі, химия ғылымдарының докторы, 

профессор Баешов, Ҽбдуҽлі Баешұлына арналған, Биобиблиографияға 

ғалымның ҿмірі мен еңбектерін сипаттайтын мҽліметтер, оның еңбектері 

жҽне ол туралы ҽдебиеттер енгізілген. 

Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы: Биобиблиографиялық 

кӛрсеткіш / Жауапты ред.: Т.О. Омарбеков; ҚР БҒМ ҰҒА Абай атынд. 

ҚазҰПУ Ғылым ордасы РМК Ғылыми кітапханасы. – Алматы, 2016. 

– 123 б. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы сериасының жалғасы 

болып табылатын бұл кҿрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының мүше-корреспонденті, тарих ғылымдарының докторы, 

профессор Мҽмбет Құлжабайұлы Қойгелдиевке арналған. 

Биобиблиографияға ғалымның ҿмірі мен еңбектерін сипаттайтын 

мҽліметтер, оның еңбектері жҽне ол туралы ҽдебиеттер енгізілген. 



Академик Ӛ.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері: 

Халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары / Құраст.: 

С. Құлманов; ҚР БҒМ, ҚР ҰҒА, Қоғамдық және гуманитарлық 

ғылым. бӛлімшесі, Халықаралық Тюрксой ұйымы, Халықаралық 

қазақ тілі қоғамы, А. Байтұрсынұлы атынд. тіл білімі ин-ты. – 

Алматы: Тіл білімі институты, 2016. – 440 б. 

Жинаққа кҿрнекті тілші, терминтанушы ғалым, Халықаралық 

"Қазақ тілі" қоғамының президенті, ҚР ҰҒА академигі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, "Құрмет", "Парасат" ордендерінің 

иегері Ҿ. Айтбайұлының 80 жасқа толу мерейтойына орай ҿткізілген 

"Ҿ. Айтбайұлы жҽне мемлекеттік тіл мҽселелері"  атты халықаралық 

ғылыми - теориялық конференция материалдары еніп отыр. 

Ахметов К.Ғ. Кіші жүз Алаша руының шежіресі / Құраст.: 

М.Ғ. Ахметов, Ә.Ә. Ахметов, С.Ғ. Рахметжанов. – Алматы: Арыс , 

2016. – 352 б. 

Шежіре - халықтың қасиетті тарихы, атадан балаға қалған асыл 

мұрасы, ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығының қайнар кҿзі. Аталған 

кітап оқушы қауымды Кіші жүздегі Алаша руының шежіре тарихымен 

таныстырады.   



Қазақ хандары: Танымдық жинақ / 

Құраст. Талас Омарбеков. – Алматы: 

Айғаным, 2016. – 148 б. 

Белгілі тарихшы-ғалым Талас 

Омарбековтің бұл жинағына қазақ хандары 

туралы зерттеулері мен баспасҿз бетінде жарық 

кҿрген еңбектері енді. Автор еңбекті құрастыру 

барысында мейлінше нақты, құнды тарихи 

деректерге сүйенген. 

Қазақ батырлары: Танымдық жинақ / 

Құраст. Серікқазы Қорабай. – Алматы: 

Айғаным, 2016. – 148 б. 

Бұл жинақта туған жерімізді, 

бостандығымызды, азаттығымызды ақ білектің 

күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған белгілі 

батырларымыздың ерліктері баяндалады. 

  



Алтаев Ж. Классическая исламская философия средневековья: 

учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 396 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия и проблемы 

исламской философии, историко-культурные предпосылки и становление 

классической исламской философии VIII - XIII века, ее связь с исламом и 

античным миром. Также уделено внимание философским идеям видных 

представителей классической исламской философии средневековья аль-

Канди, аль-Фараби, ибн Сина, аль-Газали, ибн Рушда и др., 

проанализированы с философской точки зрения особенности рационализма 

в восточном перипатетизме, вклад исламской культуры в мировую 

цивилизацию и влияние классической исламской философии на восточную 

и западную философию. 

Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный 

практический комментарий. Справочное пособие / под ред. 

Парамонова А.И. – Алматы: Капитал, 2016. – 307 с. 

В справочном пособии представлены тексты Трудового кодекса 

Республики Казахстан, принятого 23 ноября 2015 № 414-V, на русском и 

казахском языках и постатейный комментарий к Трудовому Кодексу. 

Во избежание возможного различного толкования постраничного 

практического комментария статей Трудового Кодекса при переводе на 

государственный язык, он представлен только на русском языке. 



Шокаманов Ю.К., Бельгибаева К.К. Статистика: учебник для 

студентов высших учебных заведений. – Алматы: Экономика, 2016. – 

536 с. 

Учебник cодержит статистическую методологию сбора, обработки и 

анализа статистических данных и состоит из двух частей. Первая часть, 

подготовленная д.э.н.. профессором Ю.К. Шокамановым, посвящена 

теории статистики, в рамках которой рассматриваются общие принципы, 

приемы, методы сбора, обработки и анализа статистических данных, 

закономерности и тенденции развития массовых общественных явлений и 

процессов. Во второй части – социально-экономической статистике, 

написанной к.э.н., доцентом К.К. Бельгибаевой – рассматриваются 

важнейшие понятия и статистические показатели, характеризующие 

социально-экономические процессы, включая оценку основных факторов 

и уровня экономического развития страны, макроэкономические 

показатели по методологии исчисления системы национальных счетов 

ООМ 2008 г. 

Сыроежкин К.Л. Охота на «тигров»: почему и как в Китае 

борются с коррупцией: монография. – Астана: КИСИ при Президенте 

РК, 2016. – 388 с. 

Кампания «по борьбе с коррупцией и разложением» - основной 

политический тренд современного Китая. Именно она определяет 

специфику политических процессов в КНР и перспективы обновления 

Китая и китайской нации. Она же демонстрирует масштабность и остроту 

борьбы в среде китайского политического класса. 

Почему эта кампания стала «визитной карточкой» руководителей 

«пятого поколения»? Как она проводится и каковы ее реальные масштабы? 

Какие результаты достигнуты в ходе кампании и как она повлияет на 

политическое будущее Китая? На эти и другие вопросы пытается ответить 

автор книги. 



Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической 

экспертизе. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 200 с. 

В настоящей книге отражены теоретические и методические основы 

проведения судебной лингвистической экспертизы, представлены примеры 

лингвистических экспертиз по различным категориям дел, описаны пределы 

компетенции лингвиста-эксперта. 

Ахметова Ш.К. История развития педагогического образования в 

Казахстане (1985-2005гг.): монография. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 

167 с. 

В работе впервые предпринята попытка комплексного анализа 

проблем развития педагогического образования Казахстана, начиная с 

периода начала демократизации общественной жизни. Исследование этой 

проблемы позволило определить ее основные теоретико-методологические 

аспекты, особенности развития педагогического образования Казахстана, 

формирования нового направления – этнопедагогики, а также выдвинуть ряд 

практических рекомендаций, реализация которых способствовала бы 

дальнейшему совершенствованию педагогической деятельности вузов 

республики.  



Жуйриков К.К. Менеджмент и предпринимательство. Учебное 

пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 280 с. 

Рассмотрены основные вопросы по менеджменту и 

предпринимательской деятельности, становления экономической и 

финансовой деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. 

В учебном пособии также рассмотрены финансовые ресурсы 

формирования инвестиционного менеджмента, фондового рынка, вопросы 

налогов и налогообложения и др. 

Усубалиева С.Д. Урбоэкология: учебное пособие. – Алматы: 

Экономика, 2016. – 172 с. 

В пособии представлены теоретические аспекты урбоэкологии, 

раскрываются причины, ведущие к возникновению экологических проблем 

городской среды, дана характеристика компонентам городской среды и 

указаны пути устойчивого развития городских поселений. Пособие 

содержит практические задания по различным аспектам экологической 

безопасности городской среды – почвенному покрову, воздушной и водной 

среде, шумовому загрязнению, проблеме утилизации отходов, а также 

вопросам устойчивого развития урбанизированных территорий. 



Абсеитов Е.Т. Инженерная защита окружающей среды: 

Монография. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 569 с. 

В монографии рассмотрены основные закономерности инженерной 

защиты окружающей среды, приведены классификация и характеристики 

основных видов загрязнений. Рассмотрены основы гидромеханических, 

массообменных и тепловых процессов защиты атмосферного воздуха от 

аэрозолей, вредных газов и паров, очистки сточных вод от примесей, защиты 

литосферы от отходов, изложены вопросы разбавления загрязненных 

выбросов и сбросов путем их рассеивания в атмосфере и разбавления в 

гидросфере, приведено описание основных химических, физико-химических 

и биохимических процессов очистки сточных вод и защиты литосферы от 

отходов.  

Сатпаев К. Ӛнегелі ӛмір / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 411 с. 

Книга посвящена выдающемуся геологу, ученому и крупному 

организатору науки, основателю республиканской геологической службы и 

Академии наук Казахской ССР, ее первому президенту и первому союзному 

академику-казаху Канышу Имантаевичу Сатпаеву. С его именем связана одна 

из самых ярких страниц истории геологического изучения и раскрытия 

богатств недр Казахстана. Благодаря неустанным трудам Сатпаева и его 

последователей-геологов в недрах Казахстана открыты практически все 

элементы периодической системы Менделеева. В издании представлены 

архивные материалы, воспоминания современников и близких, публикации 

СМИ и избранные труды ученого, а также фотоматериалы. 



Борзых Дм.А. Теория вероятностей и математическая статистика в 

задачах: Более 360 задач и упражнений. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 240 с. 

В предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня 

сложности. Однако основной акцент сделан на задачах средней сложности. 

Эго сделано намеренно с тем, чтобы побудить студентов к самостоятельному 

решению задач: слишком простые задачи решать скучно; слишком сложные 

демотивируют средних и слабых студентов, а у сильных студентов зачастую 

отнимают неоправданно большое количество времени, которым в реальном 

учебном процессе они не обладают. 

Задачник охватывает все основные разделы курса «Теория вероятностей 

и математическая статистика», который читается в настоящее время в НИУ 

ВІІІЭ: основные сведения о дискретных случайных величинах; основные 

дискретные распределения: распределение Бернулли, биномиальное 

распределение, распределение Пуассона, геометрическое распределение; 

условная вероятность, формула умножения вероятностей, формула полной 

вероятности, формула Байеса; абсолютно непрерывные случайные величины; 

основные абсолютно непрерывные распределения: равномерное 

распределение, нормальное распределение, показательное (экспоненциальное) 

распределение; центральная предельная теорема, неравенство Берри -Эссена; 

абсолютно непрерывные случайные векторы; основные способы получения 

точечных оценок: метод моментов, метод максимального правдоподобия; 

основные характеристики оценок: несмещенность, эффективность и 

состоятельность; доверительные интервалы; тестирование параметрических 

гипотез (при помощи леммы Неймана–Пирсона); хи-квадрат критерий 

Пирсона; тестирование параметрических гипотез (при помощи метода 

максимального правдоподобия): тест отношения правдоподобия, тест Вальда, 

тест множителей Лагранжа. 



Джарикбаева Д.Т. Государственные финансы: учебное пособие. 

– Алматы: Экономика, 2016. – 304 с. 

В учебном пособии широко освещены теоретико-

методологические аспекты финансовой системы государства и мировой 

опыт ее функционирования, проведен анализ тенденции развития 

государственного бюджета Республики Казахстан на современном этапе. 

Также рассмотрены направления и результаты деятельности 

внебюджетных фондов. В системе государственных финансов 

центральное место занимают вопросы организации бюджетного 

устройства и регулирования межбюджетных отношений. Это 

определяется тем, что в данной сфере переплетаются сложные и 

многообразные интересы всех участников бюджетных отношений. В 

каждой стране формы и методы межбюджетного регулирования 

применяются с учетом социально-экономических и политических 

реалий, их трансформация, как правило, является результатом 

масштабных экономических исследований. Проблематика организации и 

регулирования межбюджетных отношений определяется 

необходимостью обеспечения баланса интересов всех участников 

бюджетного процесса. 

Развитие форм и методов регулирования межбюджетных 

отношений происходит в соответствии с эволюцией бюджетного 

законодательства, которое, в свою очередь, регламентирует подходы 

государства к решению финансовых проблем центров и регионов. 



Тургулова А.К., Маркелова М.А. Финансовый мониторинг 

компании: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 304 с. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с 

Рабочей учебной программой по дисциплине «Финансовый мониторинг 

компании», разработанной в НЭУ им. Т. Рыскулова. В нем даны 

институционально-правовые основы финансового мониторинга компании и 

ключевые проблемы его осуществления. 

Подробно рассмотрены основные этапы работы по проведению 

финансового мониторинга компании, мониторинга финансового состояния 

компании, структуры капитала, рентабельности и продаж, эффект 

финансового и операционных рычагов, анализ показателей рыночной 

активности компании, мониторинг оценки стоимости компании. 

Приводятся вопросы для самоконтроля по каждой теме и задачи с 

решениями из практики отечественных компаний. 

Кашкинбаев И.З., Кашкинбаев Т.И. Эксплуатация 

газонефтепроводов и нефтебаз: Учебное пособие. – Алматы: Нур-

Принт, 2016. – 207 с. 

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, курсового и 

дипломного проектов, а также проведению занятий под руководством 

преподавателя (СРСІІ), с детальным подбором нормативно-технической и 

справочной литературы. 

Предлагаемые методики расчета и проектирования рассмотрены в 

неразрывной связи с требованиями строительных норм и правил и не 

претендуют на единственно возможный вариант. 



Андиржанова Г.А., Беймишева А.С., Сулейманов А.Ф. 

Национальная модель развития Казахстана: монография. – Алматы, 

2016. – 210 с. 

Предлагаемая монография посвящена характеристике особенностей 

формирования национальной модели в контексте реализации 

индустриально-инновационной политики Республики Казахстан в условиях 

активного развития гражданского общества и модернизации политической 

и экономической системы государства. 

Данная монография может представить интерес для профессорско-

преподавательского состава вузов, студентов, магистрантов и докторантов 

РҺD высших учебных заведений, для всех, кто интересуется изучением 

политико-правовых аспектов формирования индустриально-

инновационной политики Республики Казахстан. 

Касенов К.Р. Управление инновационными проектами: учебное 

пособие. – Алматы: КазНИТУ, 2016. – 176 с. 

Учебное пособие разработано в соответствии с учебной программой 

курсов «Инновационный менеджмент» и «Управление проектами». 

В учебном пособии рассмотрены концепция и методы оценки 

эффективности инновационного проекта, его планирования, интеграция, 

содержание, управления стоимостью и временем, контроля и мониторинга, 

особенности инновационного предпринимательства. Учебное пособие 

предназначено для сотрудников аналитических центров.  



Ондасынова А.И., Пеньков П.А. Ценообразование и оценка в 

строительстве: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 328 с. 

Учебное пособие по дисциплине «Ценообразование и оценка в 

строительстве» предназначено экономистам, инженерам-менеджерам, 

студентам и магистрантам, преподавателям, слушателям курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров, обучающимся по специальности 

«Оценка», а также практикующим специалистам в сфере оценки 

недвижимости и предпринимателям в строительно-инвестиционной сфере. 

Раскрывается система формирования стоимости в строительстве, 

основанная на нормативно-законодательной базе, установленной в 

Республике Казахстан. 

Абсеитов Е.Т. Промышленная экология: Учебник. – Алматы: Нур-

Принт, 2016. – 489 с. 

Учебник «Промышленная экология» предназначен для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным, 

инженерно-техническим направлениям, а также для специалистов в 

природоохранных организациях, научных работников. Он знакомит студентов 

с содержанием курса, его актуальностью и необходимостью, политикой 

курса, с теми навыками и умениями, которые студенты приобретут в 

процессе обучения.  



Когнитивно-сопоставительное описание языковых единиц: 

коллективная монография / Отв. ред.: С.С. Исакова,                                     

А.Р. Мухтаруллина, К.К.Садирова. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 348 с. 

В коллективной монографии рассматриваются вопросы когнитивной 

и функциональной лингвистики, проблемы современной теории текста и 

дискурса, задачи и перспективы сравнительно-сопоставительного описания 

языковых единиц в разноструктурных языках. Монография предназначена 

для филологов, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов 

гуманитарных вузов и широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами ментальности, языка и культуры. 

Кошимова М.А., Естурлиева А.И. Экономика малого и среднего 

бизнеса: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 438 с. 

Учебное пособие рассматривает особенности экономики субъектов 

малого и среднего бизнеса, включая вопросы его государственной 

поддержки, планирования, инвестирования, конкуренции. Пособие 

особенно интересно тем, что изложение учебного материала опирается на 

конкурентную предпринимательскую практику. 



Жумалы Р.Б. Арабский пасьянс. Хроники столетия. – Астана: 

КИСИ при Президенте РК, 2016. – 508 с. 

Политики часто употребляют слово «игра». И хотя на словах они 

призывают соблюдать «правила игры», в реальности мало кто их 

придерживается. Так сложилось, что с начала XX века одной из 

крупнейших жертв игрищ в «Большой политике» оказался Арабский мир. 

Каковы специфика, движущие мотивы и что таится за фасадом бурных 

общественно-политических процессов и кровопролитных войн в регионе? 

Чем сегодня дышат арабы, какие настроения царят среди местных элит в 

начале Третьего тысячелетия? Какая роль принадлежит во всем этом 

самим странам Ближнего Востока, а какая - относится к факторам 

внешнего ряда? Предлагаемый труд - попытка поиска наиболее 

реалистичных, на взгляд автора, версий и оценок. 

Костюкевич Л.А. Эксклюзивные индивидуальные светские 

четки и энергоинформационная работа человека: Сборник статей. – 

Алматы: Шалкӛде, 2016. – 122 с. 

В настоящей книге разъясняется глубинное научное значение и 

польза такого предмета как «Индивидуальные эксклюзивные светские 

четки». Дается принцип их сборки, Алгоритм и рекомендуемые Формулы 

для энергоинформационной (ЭИ) работы с ними. 

Кроме того, обращается внимание читателей на важность 

понимания связи и взаимного влияния энергоинформационных (ЭИП) 

процессов, создаваемых людьми, на окружающий Мир (нестабильность, 

катастрофы, войны). Предлагается гипотеза причин ряда заболеваний 

человека с точки зрения волновых информационных воздействий одних 

людей на других, называемых в народе сглазом и так далее. Дается свой 

взгляд на энергоинформационную составляющую роли денег в жизни 

человека. 



Лаумулин М.Т. История Казахстана и Центральной Азии в мировой 

ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства). – Астана: КИСИ, 2015.  

Ч. I. Становление и развитие востоковедных школ в контексте 

изучения Центральной Азии и Внутренней Евразии. – 416 с. 

В книге рассматриваются проблемы становления и развития 

востоковедных школ в контексте изучения Центральной Азии и Внутренней 

Евразии; древние и средневековые источники по истории Центральной Азии, 

включая сведения древних авторов о народах ЦА; средневековые автохтонные 

источники; мусульманская историография, а также китайские источники. В 

работе изучаются основные направления в исследовании средневековой 

истории региона: концепции номадизма и культурологии кочевничества, 

тюркология, алтаистика и языкознание о ранней и средневековой истории 

региона, турфанские исследования и уйгуроведение, кипчаковедение 

(куманология). 

 

Ч. II. Древняя и средневековая история Центральной Евразии в 

трудах зарубежных востоковедов. – 592 с. 

В книге рассматриваются древние и средневековые источники по истории 

Центральной Азии и ее народах, автохтонные источники, мусульманская 

историография, а также китайские источники; изучаются основные направления 

в исследовании средневековой истории региона: концепции номадизма и 

культурологии кочевничества, тюркология, алтаистика и языкознание, 

турфанские исследования и уйгуроведение, кипчаковедение (куманология). 

Также представлена проблематика крупных кочевых империй Евразии в 

древности и средневековье: гуннов, древних тюрок, монголов и эпигонов 

Монгольской империи, империи Тимура; дан анализ влиянию на регион и 

культуру Центральной Азии таких мировых религий, как буддизм, христианство 

и ислам, показана роль суфизма в распространении и укреплении ислама в 

регионе. Отдельным вопросом выделен ислам в Средней Азии и исламское 

культурное наследие в Центральной Азии. 



Лаумулин М.Т. История Казахстана и Центральной Азии в мировой 

ориенталистике (к 550- летию Казахского ханства). – Астана: КИСИ, 2016.  

Ч. III. Изучение истории и этнографии казахов в западном 

востоковедении. – 264 с. 

В монографии рассматриваются древние и средневековые источники по 

истории Центральной Азии, включая сведения древних авторов о народах 

Центральной Азии, средневековые источники, автохтонные источники, 

мусульманская историография, а также китайские источники. 

Особое внимание уделяется изучению истории и этнографии казахов, 

преимущественно в западном востоковедении. Здесь представлена самая 

широкая проблематика: ранние источники и сведения о казахах Нового 

времени; записи и наблюдения европейских путешественников и 

исследователей о казахах и Казахстане. Книга рассматривает феномен 

казахского номадизма в контексте таких научных проблем, как географический 

фактор и природная среда, социальная структура, политическая система и 

кочевая культура казахов. 

 

 

 

Ч. IV. Востоковедение и политология в контексте изучения 

Центральной Азии. – 392 с. 

В книге рассматриваются проблемы преемственности и взаимосвязи 

востоковедения и политологии в контексте изучения Центральной Азии. 

Особое внимание уделено дореволюционной истории региона в трудах 

зарубежных исследователей; истории Центральной Азии, Казахстана и 

центральноазиатских государств в современной политологии. 



Федькина М., Казакова Н. Механизация и автоматизация 

производственного процесса: Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2016. 

- 184 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные этапы выполнения 

дипломного проектирования, конструктивные особенности 

технологического оборудования, элементы автоматизации 

производственных процессов. Приведены технические характеристики 

методики расчета основных параметров оборудования, расчет ремонтного 

цикла. Рассмотрены вопросы охраны труда и окружающей среды. 

Пухальский В.А. Введение в генетику: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 224 с. 

Изложены цитологические основы наследственности, закономерности 

менделеевской генетики, хромосомная теория наследственности, основы 

молекулярной генетики и генной инженерии, закономерности наследования 

при отдаленной гибридизации, полиплодии и мутагенезе. Особое внимание 

уделено разделам, посвященным гетерозису и генетике популяций. 

Значительная часть данных представлена в виде рисунков, схем, графиков и 

таблиц, облегчающих понимание излагаемого материала. 



Веретенников Д.Б. Структуро-формирование мегаполисов: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 112 с. 

В учебном пособии рассматривается современное состояние понятия 

градостроительной преемственности в контексте развития и преобразования 

основополагающего элемента крупнейших исторически сложившихся 

городов — планировочной структуры. Акцентируется актуальность 

осмысления градостроительной преемственности как фундаментального 

свойства планировочной структуры города. Выдвигается тезис о том, что 

градостроительная преемственность — это процесс диалектический, 

динамичный. Выделяется понятие «преемственность развития 

планировочной структуры города», конкретизируется понятие 

«планировочная структура города». Определены основные компоненты 

планировочной структуры и формы их планировочно-морфологических 

воплощений. Предложена методология их исследования в историческом 

контексте на примере четырех крупнейших городов Поволжья. 

Граменицкий Е.Н. Петрология метасоматических пород: Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2016. – 221 с. 

Книга посвящена характеристике процессов метасоматоза и 

образующихся при этом горных пород. Рассматриваются теория 

метасоматической зональности, роль кислотности и связь метасоматоза и 

рудообразования. Приводится современная классификация, охарактеризовано 

геологическое положение, минеральные парагенезисы, зональность, физико-

химические условия образования и рудоносность главных семейств 

метасоматических горных пород. В заключительной части даны 

специфические особенности методики изучения метасоматических пород. 

Подобный учебник издается впервые.  



Гамбург Ю.Д. Химическая термодинамика: учебное пособие. – М.: 

Лаборатория знаний, 2016. – 237 с. 

Новый учебник химической термодинамики написан в соответствии с 

современными университетскими программами для химиков и химиков- 

технологов. Он содержит представительное описание основ 

термодинамической науки наряду с более сжатым изложением вопросов 

фазовых и химических равновесий, теории растворов, электрохимической 

термодинамики и начал термодинамики поверхностных явлений. В книге 

использован материал лекций, которые автор читал на протяжении ряда лет 

студентам 2-го и 3-го курсов РХТУ им. Д. И. Менделеева. Учебник отличают 

конкретность и краткость, точность формулировок, отсутствие общих слов и 

пространных рассуждений. Благодаря этому автору удалось в книге 

небольшого объема изложить большую часть современного курса 

физической химии. В то же время книгу нельзя рассматривать как краткое 

пособие — это полноценный учебник. Приведены задачи с решениями.  

Кусаинова Г. Основные свойства строительных материалов. 

Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2016. – 136 с. 

В учебном пособии даны общие понятия о строительных материалах и 

их классификация, взаимосвязь строения, состава и свойств материалов, 

также рассмотрены структурные характеристики и основные свойства, в том 

числе и технологические свойства строительных материалов; пути 

технического прогресса в промышленности строительных материалов. В 

приложении приводится методическое указание по выполнению 

лабораторных работ по темам дисциплины. 



Культура устной и письменной речи делового человека: 

справочник-практикум. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 320 с. 

 «Справочник» представляет собой сборник нормативных сведений, 

касающихся трудных случаев произношения, словоупотребления, 

использования грамматических форм современного русского литературного 

языка, а также орфографии, пунктуации и правил оформления письменного 

текста и деловых бумаг. Задания, направленные на усвоение и практическое 

применение представленных в «Справочнике» сведений, содержатся в 

«Практикуме». 

Мягков М.С., Алексеева Л.И. Архитектурная климатография: 

учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 363 с. 

Учебное пособие определяет цель, задачи, методику и порядок 

выполнения анализа климатических условий для архитектурного 

проектирования. В пособии излагаются сведения о физической сущности 

климатических параметров, методах их измерения и архитектурно-

строительном значении, даются источники необходимой для этого 

информации. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 



Соболева Т.С., Чечкин А.В. Дискретная математика. Углубленный 

курс: учебник. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2016. – 278 с. 

В учебнике, кроме традиционных вопросов дискретной математики, 

излагаются вопросы алгебры и топологии, что связано с рассмотрением 

синтаксиса и семантики языка. Изучаются четкие и нечеткие сведения о 

точке, энтропия и количество информации в таких сведениях, вопросы 

математического моделирования баз данных и баз знаний, 

интеллектуализации систем и связанные с этим вопросы информационно-

системной безопасности систем, радикального моделирования и 

радикального программирования.  

Мухамбеталиев С., Жиров Р. Технологические основы сварки 

плавлением. Учебник. – Астана: Фолиант, 2016. – 240 с. 

Учебник составлен в соответствии с содержанием Типовой учебной 

программы по предмету «Специальная технология» и представлен разделом 

«Электрогазосварочные работы» в объеме 220 учебных часов. 

Учебник раскрывает теоретическую сущность электрогазосварочных 

работ и готовит учащихся к практическому применению знаний. Авторами 

учтены познавательные возможности студентов, представлены цели 

обучения, закономерности условия учебных материалов, приемы сочетания 

текста с наглядными средствами, тестовые задания. 



Зиновьева Е. Конструкции зданий и сооружений (по модульной 

технологии). Учебно-методический комплекс. – Астана: Фолиант, 2016. – 

208 с. 

Учебно-методический комплекс состоит из лекционного материала, 

методических указаний по выполнению практических и проектных работ. 

Лекции содержат схемы и чертежи конструктивных элементов, что облегчает 

понимание изучаемой темы. Методические указания по выполнению 

практических и проектных работ составлены для облегчения 

самостоятельной работы обучающихся по данным разделам. 

Семенова Л., Панкратова Л. Конструкции зданий и сооружений. 

Практикум. – Астана: Фолиант, 2016. – 144 с. 

В учебно-практическом пособии наряду с лаконичностью изложения 

текстового материала значительно детализирована иллюстративная часть, 

дающая более полное представление о принципах конструирования зданий из 

индустриальных сборных элементов заводского изготовления, а также 

использования в современном строительстве традиционных местных 

строительных материалов. Это дает возможность использовать практикум на 

всех этапах обучения во время курсового и дипломного проектирования. 



Асамбаев А. Автоматизация технологических процессов для 

хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства. Учебное 

пособие. – Астана: Фолиант, 2016. – 248 с. 

Учебное пособие посвящено вопросам автоматизации 

технологических процессов хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производства. Широкое внедрение автоматизации управления 

технологическими процессами позволяет обеспечить полную сохранность 

свойств сырья, поступающего на переработку и повысить качество 

конечной продукции и эффективность данного вида производства. 

Кертаева К. Основы педагогической деонтологии: учебное 

пособие. – Астана: Фолиант, 2016. – 232 с. 

Предлагаемое учебное пособие включает в себя материалы курса 

«Основы педагогической деонтологии». Пособие состоит из двух разделов: 

информационно-теоретического и диагностического. Педагогическая 

деонтология — относительно новая наука, поэтому в первом разделе более 

конкретно изложен сущностный аспект. 



Жумагулов М. Теоретические основы теплотехники. Учебник. – 

Астана: Фолиант, 2016. – 168 с. 

В учебнике излагаются основы теплотехники, включающие два раздела: 

техническую термодинамику и тепломассообмен. 

В первой части описаны законы термодинамики и их приложение к 

анализу циклов тепловых двигателей, газотурбинных, паротурбинных и 

холодильных установок тепловых насосов. Во второй части изложены 

физические основы теплообмена. Рассмотрены элементарные способы 

передачи теплоты. Приводятся контрольные вопросы и некоторое количество 

решенных задач для примера. Книга написана с использованием 

Международной системы единиц (СИ). 

Аринов К., Мусынов К., Шестакова Н., Серекпаев А., Апушев А. 

Растениеводство. Учебник. - Астана: Фолиант, 2016. - 584 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с Типовой учебной программой 

дисциплины и включает разделы по проблемам семеноведения полевых 

культур и пути их решения. Приведены теоретические и практические 

способы программирования урожаев полевых культур. Представлены 

зерновые, зерновые бобовые, масличные и эфиромасличные, прядильные, 

наркотические культуры, корне- и клубнеплоды. Изложены их требования к 

факторам окружающей среды (биологические особенности), а также 

современные технологии их возделывания и особенности уборки посевов и 

посадок, с учетом почвенно-климатических особенностей зон Казахстана и 

биологии полевых культур. Указаны основные пути повышения урожайности, 

качества и продуктивности растений. 



Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле: Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 390 с. 

Учебное пособие «Науки о Земле» представляет собой дисциплину 

естественнонаучного цикла, в которой рассматривается современное состояние 

предмета, входящего в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла Государственного образовательного стандарта для подготовки 

бакалавров по направлениям 020400 «Биология», а также 176 «Экология и 

природопользование», и в вариативную часть направления 280700 

«Техносферная безопасность». 

Захаров B.C., Смирнов В.Б. Физика Земли: учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2016. - 328 с. 

Учебник представляет собой введение в проблематику, которой 

занимается физика Земли. В нем рассматриваются основные методы изучения 

строения Земли и процессов, протекающих в ней. В настоящем учебнике 

представлены все основные разделы физики Земли: геохронология, теория 

гравитационного поля и фигуры Земли, сейсмология, геотермия, теория 

магнитного поля, а также теория эволюции и современной динамики Земли. 

Приведены необходимые сведения из механики сплошной среды, реологии и 

физики твердого тела. В основу изложения материала положено традиционное 

для физики Земли рассмотрение физических основ явлений и процессов. 

Учебник составлен на основе лекций, которые авторы читают на 

геологическом и физическом факультетах МГУ, а также в Университете 

«Дубна». 



Клюжев Ю. Техника безопасности: Учебное пособие. - Астана: 

Фолиант, 2016. - 128 с. 

В данном пособии рассматриваются вопросы техники безопасности 

для рабочих на действующих горнодобывающих предприятиях, где условия 

труда нередко опасны. Соблюдение норм и правил техники безопасности 

имеет первостепенное значение при организации работ и служит 

необходимым условием защиты жизни и здоровья людей, работающих в 

этой отрасли. 

Кулепанов В.Н. Ионизирующее излучение в гидросфере. 

Введение в радиобиологию и радиоэкологию гидробионтов: учебное 

пособие. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2016. - 88 с. 

Пособие составлено с учетом действующего учебного плана для 

специальности 28010165 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 

включает основные положения радиобиологии и радиоэкологии. 

Предназначено для самостоятельной работы студентов, бакалавров и 

аспирантов, а также в качестве дополнительного материала на лекциях и 

методического материала на семинарских занятиях по курсам «Экология» и 

«Морская экология». 



Браун А.Г., Левитина И.Г. Атомная и ядерная физика. Элементы 

квантовой механики. Практикум: учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 

88 с. 

В учебном пособии кратко изложена теория (основные понятия, 

определения, законы и формулы, которые необходимы для решения задач) и 

приведены задачи с решениями. 

В каждом разделе приводится несколько типовых задач с подробным их 

решением, что даст возможность студентам ознакомиться с методами 

решения основных типов задач. Приведены контрольные тесты по всем 

разделам с ответами. Дан подробный разбор некоторых вариантов тестов. 

Основы токсикологии: Учеб. пособие / П.П. Кукин, H.Л. Пономарев, 

К.Р. Таранцева и др. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 280 с. 

В пособии дана краткая история токсикологии как медицинской науки, 

представлена ее современная структура. Специальные разделы учебного 

пособия посвящены основным понятиям и классификациям, используемым в 

токсикологии, современным представлениям действия вредных веществ 

(ядов) на организм. Изложены основы токсикометрии и токсикокинетики. 

Отдельные разделы учебного пособия посвящены проблемам промышленной 

и экологической токсикологии, экотоксикологического анализа и его методов. 

Материал учебного пособия построен на новейших подходах к проблемам 

токсического действия вредных веществ (ядов) на живые организмы. 


