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Шанин Ж. Арқалық батыр: Пьесалар мен мақалалар / Құраст. 

Рымғали Нұрғалиев. - Алматы: Ӛнер-21 ғасыр, 2017. - 384 б.: сурет. 
Кітапқа қазақ театры мен музыка ӛнерінің жұлдыздары атанған 

атақты актерлер Қалыбек Қуанышбаев, Серке Қожамкұлов, Елубай 

Ӛмірзақов, Қапан Бадыровтың, әйгілі әншілер Әміре Қашаубаев, Күләш 

Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков пен Қанабек Байсейітовтің сахналык 

ұстазы болған, республикамыздың алғашқы халық артисі, тұңғыш 

режиссері, драматург, театр қайраткері, кӛзі тірісінде казақтың 

Станиславскийі атанған Жұмат Шаниннің шығармашылық ой-қиялынан 

туған комедиялары, драмалары мен трагедиялары, әр кезде жазған 

мақалалары, сонымен катар ол жайында ӛз замандастары мен кейінгі ұрпақ 

ӛкілдерінің жазған мақалалары жинақталып, қалың оқушы қауымға 
ұсынылып отыр. 

Сәнік З. Сӛз-ғұмыр. - Алматы: Runa, 2017. - 300 б. 
Аталмыш кітап бір бойында бірнеше ӛнер тоғысқан кӛрнекті 

жазушы, тарихшы, энтограф, фольклоршы Зейнолла Сәніктің кӛптомдық 
шығармалар жинағының негізінде құрастырылды. 



Жақанова Ж.Р., Жұмагелдина Д.М., Игенова А.А. Қазақ тілі. 

Базалық деңгей: Оқу құралы. - Астана, 2017. - 148 б.: сурет. 
Қазақ тілін базалық деңгейде меңгеруге арналған оқу құралы 

тыңдалым, оқылым, жазылым, сӛйлесім әрекеттері арқылы қазақ тілінде 

сӛйлеу және жазу дағдысын қалыптастырады. 

Жақанова Ж.Р., Жұмагелдина Д.М., Игенова А.А. Қазақ тілі. 

Қарапайым деңгей: Оқу құралы. - Астана, 2017. - 118 б.: сурет. 
Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгеруге арналған оқу құралы 

"Қазтест" стандарты бойынша әзірленген. Бұл оқу құралы тыңдалым, 

оқылым, жазылым, сӛйлесім әрекеттері арқылы қазақ тілінде сӛйлеу және 

жазу дағдысын қалыптастырады. 



Момынова Б. Қазақ ым-ишараттарының түсіндірме сӛздігі / 

Ғыл. ред.: Ж.Манкеева. - Алматы, 2017. - 288 б.  
Ұсынылып отырған сӛздікте тілдік қатынастағы кӛмекші құралдар 

топтастырылған және жүйеленген. Ым-ишараттардың мағыналары мен 
қызметтік ерекшеліктері ашып кӛрсетілген. 

Жүнісбек Ә. Тӛл әліпби-тӛл жазу мәселелері = Töl әlipbiy - töl 

jazuw mәseleleri. - Алматы: Дайк-Пресс, 2017. - 232 б. 
Еңбек қазақ тілінің тӛл әліпби құрамын анықтап, жүйесін 

сипаттап шығуға арналған. Қазақ тілі дыбыстары ортақ түркі әліпбиі 

негізінде дыбыс жазбаға (транскрипцияға) түсіріліп, ӛрнек мәтінмен 

кӛрнекіленген. Қазақ тілінің артикуляциялық базасы жан-жакты 

талданып, дауысты-дауыссыз дыбыстардың артикуляциясының 

анықтамасы берілген. Тӛл әліпби үлгісімен қатар, қазіргі а0парат тала-

бына сай Интернет әліпбидің нұсқасы, тӛл әліпби мәселесіне қатысты 
ӛзге де ӛзекті мақалалар қоса беріліп отыр.   



Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша-

ағылшынша, орысша-қазақша-ағылшынша, ағылшынша-орысша-

қазақша сӛздігі / Құраст.: Ш.Ш.Жалмаханов,  Г.Ы.Байғонысова, 

Н.П.Жданович. - Астана, 2017. - 373 б. 
Сӛздікте қазіргі отандық және халықаралық заңнама саласында жиі 

қолданылатын терминдер мен ұғымдар жинақталды. Сӛздіктің лұғаттық 

тізбесінде сӛздердің жеке тұрғандағы, контекстегі мағыналары қамтылып, 
тікелей және сӛз ұяшығындағы аудармалары берілді.   

Кӛпіш Ә. Мәңгілік майдан (Бір жанның мыңжылдық қасіреті): 

Тарихи-психологиялық роман-дилогия. 1-кітап: Ұланғайыр. - 

Алматы: Ӛнер, 2017. - 336 б.: порт. 
Күні кеше ғана Уақыт қойнауына кеткен - XX ғасырда, бүкіл 

адамзаттың тағдырымен бірге, қазақ халқының ӛзегін жойқын тарихи-

әлеуметтік сілкіністер тілгілеп ӛтті. Ен далада бейбіт, бейтарап ӛмір сүріп 

жатқан халық империялық күштердің отаршылдығын, әкімшіл-әміршіл 

кеңестік жүйе ұлттық ой-санамызды ұдайы күшпен тойтарып отырған 
небір әділетсіздіктер мен қанды оқиғаларды бастан кешірді. 



Әлихан Бӛкейхан: Библиографиялық кӛрсеткіш / Құраст.: С.Б. 

Балғымбаев, Д.А. Қыстаубаева, М. Оқап, С.А. Жүсип; ҚР Ұлттық 

кітапханасы. - Алматы, 2017. - 1-бӛлім. – 285 б. 

Кӛрсеткіш кӛмекші құрал ретінде есімдер, басылым аттарының 

кӛрсеткіштерімен жабдықталған. Кӛрсеткіш Әлихан мұраларын 
зерттеушілерге, тарих, мәдениет саласының қызметкерлеріне арналған. 

Әлихан Бӛкейхан (1866-1937): Библиографиялық кӛрсеткіш / 

Құраст.: Б.С. Балғымбаева, С.А. Жусип, Д.А. Кыстаубаева, М. Оқап; 

ҚР Ұлттық кітапханасы. - Алматы, 2017. - 2-бӛлім. - 219 б.  
Кӛрсеткіш кӛмекші құрал ретінде есімдер, басылым аттарының 

кӛрсеткіштерімен жабдықталған. Кӛрсеткіш Әлихан мұраларын 
зерттеушілерге, тарих, мәдениет саласының қызметкерлеріне арналған. 



Сыздықова Р. Кӛптомдық шығармалар жинағы / Жауапты ред.: 

О.Жұбаева. - Алматы: Ел-шежіре, 2017. - Т.9. Ауызша дамыған қазақ 

әдеби тілі. - 242 б. 
Бұл жұмыс автордың 1968 жылдан бері жоғары оқу орындарында 

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты пәннің оқулығы ретінде пайдаланылып 

келе жатқан монографиясының үстеме, қосалқы сыңары болып танылуға 

тиіс. Аталған оқулықтағы талдаулар мен танымдар кеңейтіле, айқындала 

түсті, мысалдары молырақ келтірілді. Абайға дейін де нормасы 

тұрақталған, әсері қуатты әдеби тілдің болғанын, ол ауызша түрде қызмет 

еткенін, оның негізгі үлгілері ақын-жыраулар поэзиясы мен шешендік сӛз 

үлгілері екенін айқындап, арнайы терминологиялық мазмұн бере отырып, 

автор оны «ауызша дамыған әдеби тіл» деп атайды. 

Сыздықова Р. Кӛптомдық шығармалар жинағы. - Алматы: Ел-

шежіре, 2017. - Т.10. Язык "Жами`ат-тауарих" Жалаири. - 423 б. - 

Шығарманың 10-шы томы орыс тілінде жазылған. 
Оқу құралында кӛркем әдебиет классиктері шығармаларының тілі 

талданған. Талдау үлгілері талдаудың мақсат-міндеттеріне, түрлеріне, 

жете талданатын мәтіндердің ауыр, жеңілдіктеріне қарай жүргізіледі. 

Қысқаша түсініктеме бӛлімінде тақырыпқа байланысты теориялық 

материалдар жүйеленеді. 



Сыздықова Р Кӛптомдық шығармалар жинағы: оқу құралы / 

Жауапты ред.: Ж. Манкеева. - Алматы: Ел-шежіре , 2017. - Т.11. Кӛркем 

мәтінді лингвистикалық талдау. - 223 б. - Библиогр.:б. 218-220. 
Оқу құралында кӛркем әдебиет классиктері шығармаларының тілі 

талданған. Талдау үлгілері талдаудың мақсат-міндеттеріне, түрлеріне, жете 

талданатын мәтіндердің ауыр, жеңілдіктеріне қарай жүргізіледі. Қысқаша 

түсініктеме бӛлімінде тақырыпқа байланысты теориялық материалдар 

жүйеленеді. 

Құмарұлы К., Мұқамәдиқызы Е. Қос шалқар / Құраст.: Д.Кәпұлы. 

- Астана: Фолиант , 2017. - 320 б. 
Бұл жинақта ерлі-зайыпты ақындардың Атамекен - Қазақстаннан 

жырақта жүріп жазған сағынышқа толы жүрек моншақтары мӛлдіреген ӛлең 

тілінде ӛріледі. Ұрпақ тәрбиесіне арналған тәлімді жырлар, Ата тарихқа 

құрмет, қазақы салт-дәстүрге ізет танытар, адами қадір-қасиетке ӛзек болар 

тағылымды туындылар оқырманның сезім қылын шертері анық. Сырттағы 

қандастардың басынан кешкен талайлы тағдыры да жыр-дастандардың 

білтесі. 



Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Аналитикалық химиядан 

практикум: Оқу құралы. - Астана : Фолиант, 2017. - 232 б. 
Оқу құралында анализдің химиялық талдау әдістерінің және 

физика-химиялық анализдер (потенциометрия, кондуктометрия, 

амперометрия, кулонометрия, фотометрия, хроматометрия) әдістерінің 

теориялары мен практикалық негіздері берілген. Сонымен бірге, 

кӛрсетілген әдістердің зертханалық жұмыстарының орындалуы, білім 

алушылардың оқытушы қатысуымен ӛз беттерімен (БООЖ) және білім 

алушының ӛз бетінше (БӚЖ) жасайтын тапсырмалары (есептер мен 

сұрақтар) және тест сұрақтары берілген. 

Беркінбай О. Ветеринария ісін ұйымдастырудың мемлекеттік 

емес түрлері: Оқу құралы. - Алматы: Альманах, 2017. - 186 б.  
Оқу құралы мынадай бӛлімдерден тұрады: алғысӛз, кіріспе, 

ветеринарлық кәсіпкерлік саласы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамалары, ветеринария ісін ұйымдастырудың мемлекеттік емес 

түрлері, ветеринариялық кәсіпкерлік саласындағы келісімдер, шарттар 

және міндеттемелер, кәсіпкерлікпен айналысатын шаруашылық 

субъектілерінің ісін ұйымдастыру, әдебиеттер. 



Беркінбай О. Жабайы жануарлардың ӛнімдерін мал дәрігерлік-

санитарлық сараптау = Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

дичи: Оқулық. - Алматы: Альманах, 2017. - 229 б. 
 Оқулық мынадай бӛлімдерден құралған: негізгі түсініктер мен 

терминдер; Қазақстанның негізгі кәсіби-аңшылық жануарларының түрлері; 

Қазақстан аумағындағы аңшылық ережесі; Қазақстан республикасында 

аңшылық мерзімі; жабайы жануарлардың ӛнімдерін мал дәрігерлік-

санитарлық сараптау. 

Беркінбай О. Мал дәрігерлігі негіздері (Практикум): Оқу 

құралы. - Алматы: Альманах, 2017. - 555 б. 
Оқу құралы мынадай бӛлімдерден құралған: глоссарий мен мал 

дәрігерлік негіздері; жануарлармен жұмыс жасау тәртібі және оларды 

бекіту; жұқпалы аурлармен ауырған жануарлармен жұмыс жасау тәртібі, 

оқшауханаларды және инфекциялық клиникаларды ұйымдастыру; 

диспансеризация және биогеоценотикалық балау негіздері; жануарлардың 

патологиясы, клиникалық балау; ветеринариялық санитария; аурулар: 

инфекциялық, инвазиялық: протозооздар, гельминтоздар (нематодоздар, 

акантоцефалездар, цестодоздар, трематодоздар), арахноздар, энтомоздар; 

жұқпалы емес аурулар: хирургиялық, ішкі, гинокологиялық; улану және 

фармакология. 



Жануарлар ішкі аурулары: Оқулық. 1-кітап / М. А. 

Молдағулов, Ӛ. К. Есқожаев, Заманбеков,Н.А. және т.б.; ҚР БҒМ, 

ҚазҰАУ. - Алматы: Альманах, 2017. - 386 б.  
Оқулықта жануарлардың ішкі аурулары толығымен қамтылған. 

Жануарлар ауруларын диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман 

талабына сай әдістері келтірілген. 

Жануарлар ішкі аурулары: Оқулық. 2-кітап / Ӛ. К. 

Есқожаев, М. А. Молдағулов, Қожанов,К.Н. және т.б.; БҒМ, 

ҚазҰАУ. - Алматы: Альманах, 2017. - 364 б. 
Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы аңдардың ішкі 

аурулары толығымен қамтылған. Жануарлар ауруларын 

диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман талабына сай 

әдістері келтірілген. 



Қырғызбаева Г.М., Нұрпейісова М.Б. Жоғарғы геодезия: 

Оқулық. - Астана: Фолиант, 2017. - 256 б. 
Оқулық «Геодезия және картография» мамандығының оқу 

бағдарламасына сәйкес жазылған. Бұл пәнді оқып-үйренудің негізгі 

мақсаты - студенттерді жер бетіндегі барлық топографиялық түсірістер 

мен жоғары дәлдікті геодезиялық жұмыстарды ӛз бетімен жүргізуді 

үйрету. Студенттердің бұл пәнді оқуы олардың болашақ мамандығына 

деген кӛзқарасының қалыптасуымен қатар, кейін «Геодезиялық 

ӛлшеулер нәтижелерін математикалық ӛңдеу», «Ғарыштық геодезия» 

сияқты пәндерді игеруінің негізін қалайды. 

Астаубаева Г.Н. Интернет-программалау: Оқу құралы / 

"Нархоз ун-ті" акционерлік қоғамы. - Алматы: Экономика, 2017. - 

112 б. 
Оқу құралы "Интернет - программалау", "Интернет қосымшаларын 

құру", "Деректерді басқару" пәндерінің мазмұнын қамтиды. 



Медеубеков Т.Ш., Гаитов А.А. ҚР қылмыстық құқығы (Жалпы 

бӛлім) : Оқу құралы / ҚР БҒМ Нархоз ун-ті АҚ, "Құқық және 

басқару"мектебі, "Құқық" каф. - Алматы: Экономика, 2017. - 106 б. 
Оқу құралында қылмыстық құқықтық жалпы мәселелері қылмыс 

пен жаза туралы ұғымдары қылмыс құрамы, оның белгілері және ҚР 

қылмыстық кодексінің жалпы бӛліміне сәйкес ӛзге де сұрақтары 

қарастырылған. 

Тулешова Г.К., Акимова Б.Ж., Сапарбаева С.С. Ілгерілемелі 

қаржылық есеп: Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2017. - 222 б. 
Оқу құралында қаржылық есепте игерілмеген тақырыптар 

қарастырылады: аралық қаржы есептілігі, гиперинфляция 

жағдайындағы қаржылық есептілік, үлестік құралдар негізіндегі 

тӛлемдер. Сонымен қатар, бизнесті біріктіру, инвестициялық меншік, 

қызметкерлерге тӛленетін сыйақы және т.б. сұрақтар бойынша 

тереңдетілген түсініктеме ұсынылады. Әр тарау соңында бақылау 

сұрақтары, тестілер және бақылау тапсырмалары берілген. 



Шайдаров М., Ахметов М. Латынша медициналық терминдердің 

түсіндірме сӛздігі. - Алматы, 2017. - 556 б. 
Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сӛздігі латын тілінде 

берілген 10 000-нан астам терминдерін қамтыған. Сӛздікте латын тіліндегі 

медициналық терминдерге қысқаша түсініктеме берілген. 

Қытайша-қазақша үлкен сӛздік / Құраст.: Дүкен Мәсімханұлы, 

Айнұр Әбиденқызы. - Алматы: Эксклюзив КА, 2017. - 1032 б.  
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кӛрнекті қытайтанушы-

ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Д.Мәсімханұлы мен 

шетел филологиясы магистрі, доцент А.Әбиденқызы құрастырған 

«Қытайша-қазақша үлкен сӛздік» деп аталатын бұл сӛздікте қазіргі қытай 

тілінің қолданысындағы 70 мыңға жуық сӛздері мен сӛз тіркестері (тұрақты 

тіркестері) қамтылған. 



Мәнжу М.Д., Миркасимова Т.Ш. Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтер базасы: Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2017. - 130 б.  
Бұл оқу құралында студенттерге мәліметтер базасы, ақпараттық  

жүйелердің негізгі түсінігі, оны құрастыру, ӛңдеу, дамыту, жобалаудың  

негізгі принциптері туралы практикалық сипаттағы мәліметтер базасын 

құрастыруға кӛмектесетін материалдар келтірілген. Мәліметтер базасын 

құрудың басты кезеңдерін нақты қадам бойынша орындап, үйрену  тәсілдері 

берілген. 

Бакирбекова А.М. Инновациялық жобаларды басқару: Оқу 

құралы / Л.И. Гумилев атынд. ЕҰУ. - Алматы: Экономика, 2017. - 212 б. 
Оқу құралында инновациялық жобаның теориялық негіздері, басқару 

объектісі ретінде жан-жакты зерделеніп, жобаны басқарудағы адами 

аспектілер оның менеджерімен командасы, инновациялық жобаны 

жоспарлау және құжаттарын дайындау, оны қаржыландыру мен бюджеті, 

инновациялық жобаның тиімділігін бағалау, жоба сапасын басқару мен 

жобалардағы тәуекелдерді басқару қарастырылған. 



Сартқожаұлы Қаржаубай Библиографиялық кӛрсеткіш / 

Жауапты ред.: Ғарифолла Әнес, Құраст.: Ә.И.Шаяндина; ҚР БҒМ, 

Л.Н.Гумилев атынд. Еуразия Ұлттық ун-ті Ғылыми кітапхана. - 

Алматы: Арыс, 2017. - 56 б. 
Бұл кӛрсеткіш Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің филология ғылымдарының докторы, профессор, түрколог 

Қаржаубай Сартқожаұлының еңбегіне арналған.  Кӛрсеткіш материалдары 

хронологиялық тәртіппен орналасқан. Әр жылдардағы жарияланған 

еңбектері әліпби ретімен беріліп отыр. Соңында еңбектердің әліпбилік 

және есімдер кӛрсеткіштері берілген. 

Мұхтаров М., Исмағұлова Н.М. Дифференциалдық теңдеулер: 

Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2017. - 392 б. 
Оқу құралының мазмұны Қазақстан мемлекетінің жалпыға міндетті 

білім беру стандартына сәйкес жай дифференциалдық теңдеулер 

теориясының негіздеріне арналған. Оқу құралында дифференциалдық 

теңдеулер теориясының негізгі анықтамалары, теоремалары берілген. 

Сонымен қатар, дифференциалдық теңдеулер теориясы бойынша 

қолданбалы есептерді шешу икемділігін, дағдыларын қалыптастыруға 

мүмкіндік жасайтын қосымша мысалдар және тәжірибелік тапсырмалар 

(жауаптарымен), әр тарауды қайталауға арналған сұрақтар және тест 

тапсырмалары келтірілген. 



Әлмашев Ж. Тоғыз тұңғиық: Хикаяттар, әңгімелер, әфсаналар. - 

Астана: Нұра-Астана, 2017. - 424 б. 
Биыл алпыс жасқа толып отырған танымал қаламгердің бұл кітабы екі 

бӛлімнен тұрады.  Алғашқы бӛлімде тоғыз хикаят топтастырылған, 

шығармалардың тақырыбы да, айтар ойы да сан алуан. Ал екінші бӛлімдегі 

әңгімелер мен әфсаналардың кӛтеріп тұрған жүгі ӛте салмақты, айтары 

айшықты. Жазушының туындыларынан ӛзіне тән жазу машығын аңғару еш 

қиын емес. 

Құрманбайұлы Ш. Жаңа атаулар мен қолданыстар (2012-2017). 

Екінші кітап. - Алматы: Керемет медиа, 2017. - 288 б.  
Қазіргі қазақ тілінің сӛздік құрамы жыл санап байып, кӛптеген жаңа 

атаулармен, терминдермен толығу үстінде. Әсіресе, кейінгі ширек ғасыр 

кӛлемінде бұл үрдіс айрықша қарқын алды. Жылына жүздеген жаңа атаулар 

мен салалық терминдер пайда болып жатады. Ондай атауларды уақтылы 

жинап, лингвистикалық сараптан ӛткізіп, кӛпшілік кауымға таныстырып 

отырудың маңызы зор. Ұсынылып отырған еңбек авторы соңғы 20-25 жыл 

кӛлемінде осы іспен жүйелі түрде айналысып, бұған дейін де бірнеше 

зерттеу еңбектері мен жинақтар, сӛздіктер жариялады. 



Сабырбаев Қ.З. Дүлдүлдер дүбірі: Жыр жинағы. - Астана: 

Фолиант, 2017. - 224 б. 
Ақын Қайрат Зекенұлының ӛлеңдері талғам мен таным негіздерін 

сипаттайтын тұшымды ойлардан тұрады. Оның ӛмірге кӛзқарасы, 

махаббат пен достықты бағалауы, тірлік түйткілдерін тануы кітапқа енген 

шығармаларынан шынайы кӛрініс тапқан.  Авторды ӛзгелерден даралап 

тұратын ерекшелік - дүлдүлдер дүбірін құлақ түбіне әкелер жылқы 

тақырыбының мейлінше сәтті сомдалуы. 

Қазақ афоризмдері (Ақыл-ой антологиясы: бағзыдан-бүгінге 

дейін) / Құраст.: Ербол Шаймерденұлы. - Астана: Фолиант , 2017. - 

312 б. 
Қолыңыздағы кітап тарихи-философиялық зердеміздің кӛкжиегін 

кеңейте түсетін және ұлттық рухани болмысымызды тереңірек танып-

білуге мүмкіндік беретін ӛзгеше энциклопедиялық жинақтар қатарына 

жатады. Философиялық хрестоматия ретінде пайдалануға болатын бұл 

туындының анасы әдебиет болса, атасы - ой. Кӛшпелілер ой мұхитының 

«құмдағы ізін» қармап, «сайдағы тасын» теру арқылы жиырма бес 

ғасырлық тарихи кезеңді кӛктей шолған ауқымды афористік антологияда 

қазақы философия және сӛз ӛнерінің бірегей болмысы, ӛзгеше ӛрнегі 

мен терең мазмұны кең кӛрініс тапқан. 



Иманбаева З.О. Басқару есебі : Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 

2017. - 286 б. 
«Басқару есебі» оқу құралында басқару есебінің теориялық негіздері, 

процедуралары, оның бастапқы принциптері және логикасы қарастырылады. 

Сонымен қатар нарық жағдайында кәсіпорынның табыстылық 

кӛрсеткіштерінің жүйесі, табыстардың рӛлі және негізгі функциялары 

зерттеледі. Рентабельділік кӛрсеткіштерінің мәні және рӛлі анықталады, 

капиталдың табыстылық деңгейіне факторлардың әсер етуін талдау 

әдістемесі, ӛндірістік қорлардың рентабельділік деңгейінің талдау 

факторлық моделі қарастырылады. 

Заманбеков Н.А., Кобдикова Н.К., Күзембекова Г.Б. 

Ветеринариялық фармация: Оқу құралы /ҚР Ауыл шаруашылығы 

министрлігі, ҚазҰАУ. - Алматы: Альманах, 2017. - 384 б. 
Оқу құралында фармацияның даму тарихы; мемлекеттік 

фармакопея; дәріханалардың құрылымы мен жабдықталуы; дәріхана 

қоймасы; дәріхана ісінің ұйымдастырылуы, басқарылу жүйесі және 

жоспарлауы; дәріхана ісінің экономикасы, менеджменті, маркетингісі 

және инвестициясы; нормативті-техникалық құжаттар; дәрілік заттардың 

сақталуы, мӛлшерлеу принциптері; дәрілік кереғарлықтар туралы 

мәліметтер қамтылады. 



Сайдулдин Т. Ветеринариялық иммунология: Оқу құралы. - 

Алматы: Полиграфия-сервиз и К, 2017. - 366 б. 

Ветеринария мамандарын даярлауда иммунологияны оқытудың 

маңызы зор. Алайда бұл сала дербес пән емес, микробиология, 

вирусология, паразитология, эпизоотология, т.б. сабақтардың құрамы 

ретінде беріледі. Аталған пәндердің оқулықтарында, басқа да арнайы 

нұсқаулық, анықтамалық, монографияларда ветеринариялық 

иммунологияның кейбір мәселелері жалпы биология тұрғысынан атүсті 

ғана, немесе медицина деректері бойынша әр түрлі жануарлардың 

ерекшеліктері ескерілмей бұрмаланып баяндалады.  

Заманбеков Н.А., Саттарова Р.С. Латын ветеринариялық 

терминологиясы : Оқу құралы / Құраст.: Ш.Б. Туржигитова және 

т.б.; ҚазҰАУ Ветеринария фак., Клиникалық ветеринариялық 

медицина каф. - Алматы : Альманах, 2017. - 268 б.  
Кіріспе бӛлімінде латын тілінің тарихы, қазіргі замандағы рӛлі, 

грамматика және фонетика негіздеріне арналады. Екінші бӛлімі 

клиникалық, ал үшінші бӛлімі фармацевтикалық терминологияға 

бағытталған. Әр бӛлімнен кейін бақылау сұрақтары қамтылады. 



Әзірбаев К. Шығармалары: Бестомдық. Т.1: Мен сүйемін 

халқымды. Ӛлеңдер, термелер, толғаулар / Құраст.: Бақытжан 

Кененұлы Әзірбаев. - Алматы: Келешек, 2017. - 448 б. 
Қазақ халқының айтулы ақыны, дүлдүл әншісі Кенен Әзірбаевтың 

шығармалар жинағының бұл томына ӛлеңдері, термелері, толғаулары еніп 

отыр. Жыр ӛнерінде Сүйінбайдың, Жамбылдың, ән ӛнерінде Ақан сері, 

Біржан сал, Балуан Шолақ дәстүрлерін жалғастырған ардақты ӛнерпаздың 

мәңгі ӛшпес туындылары ұлттық мәдениетіміздің алтын қорына қосылған 

баға жеткісіз асыл қазына болып табылады. 

Әзірбаев К. Шығармалары: Бестомдық. Т.2: Жарыстым талай 

елдің жүйрігімен. Айтыстар мен дастандар / Құраст.: Бақытжан 

Кененұлы Әзірбаев. - Алматы: Келешек, 2017. - 208 б. 
Екі ғасыр тоғысында ӛмір сүрген, бұрын ӛткен ақын-жыраулар мен 

әншілерден қалған алтын сынықтай дарабоз ӛнерпаз, ақын, сазгер Кенен 

Әзірбаевтың шығармалар жинағының бұл томына үзеңгілес, әріптес 

ақындармен әр кезеңдегі айтыстары мен дастандары еніп отыр. 



Әзірбаев К. Шығармалары: Бестомдық. Т.3: Жан серігім, домбыра. 

Әндер мен күйлер / Құраст.: Бақытжан Кененұлы Әзірбаев. - Алматы: 

Келешек, 2017. - 280 б. 
Қазақ халқының дүлдүл ақыны, бұлбұл әншісі Кенен Әзірбаев 

шығармалары жинағының бұл томына ӛнерпаздың халық арасына кең тараған 

әндері мен күйлері еніп отыр.  Қазақтың ән ӛнеріндегі кешегі Ақан сері, 

Біржан сал, Балуан Шолақтың дәстүрлерін лайықты жалғастырушысы, 

солардың ізін басушы болған Кенен Әзірбаев туындылары қазақ музыка 

мәдениетіне қосылған асыл қазына болып табылады.   

Әзірбаев К. Шығармалары: Бестомдық. Т.4: Аңыздар сыры. 

Аңыздар, әңгімелер / Құраст.: Нысанбек Тӛреқұлов, Тӛрткен 

Кененқызы. - Алматы: Келешек, 2017. - 404 б. 
Кӛзі тірісінде-ақ аты аңызға айналған дара тұлға, қазақтың ауыз 

әдебиетінің озық үлгілерін жырлап, жинақтап кеңінен насихаттаған ақын 

Кенен Әзірбаевтың шығармалар жинағының бұл томына ӛзінің қиын да 

қызықты ӛмірі, би-шешендер, сал-серілер жайлы аңыз әңгімелері еніп отыр. 



Әзірбаев К. Шығармалары: Бестомдық. Т.5: Песни гор и степей 

/ Құраст.: С. Құсаинов. - Алматы: Келешек, 2017. - 260 б. 
Қазақ халқының дүлдүл ақыны, бұлбұл әншісі Кенен Әзірбаев 

шығармалары жинағының бұл томына ӛнерпаздың халық арасына кең 

тараған әндері мен күйлері еніп отыр. 

Микробиология: Оқу құралы / А.Д. Салтыбаев, Г.Ж. 

Сарсекеева, М.И. Алыбаева, А.Г. Бердыбаева, А.Р. Асенов. - 

Алматы: Альманах, 2017. - 144 б. 
«Микробиология» пәні бойынша бұл оқу-әдістемелік құрал 

биологиялық мамандықта білім алатын бакалавр және магистратура 

студенттеріне микробиологияның теориялық негіздерін оқып үйретіп, 

практикалық әдістерін зертханалық зерттеулерде қолдануға үйретуге 

арналған. 



Микроэкономика - кәсіпорын экономикасы: Оқулық / Жалпы 

ред.басқ.: А.Е.Карлик, М.Л.Шухгальтер, А.М.Белов және т.б. - Екінші 

басылым, қайта ӛңделген толықтырылған аударма. - Алматы: 

Экономика, 2017. - 364 б.  
Оқулықта кәсіпорынның қызметінің негізгі функциялары және 

бағыттары қарастырылған. Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық 

нысандарына, кәсіпорындар бірлестіктерінің және қаржылық 

құрылымдарына, кәсіпорындардың қызметін мемлекеттік реттеуіне үлкен 

кӛңіл бӛлінген. Ұйымдық құрылымдары және кәсіпорынның қызметін 

жоспарлауы, ресурстық базасы, дағдарысқа қарсы басқарудың 

проблемалары қарастырылған.  

Тӛлепбергенұлы Н.  Әріптер мен қалалар. - Алматы, 2017. -  

35  б.  

Балаларға арналған алфавит. 



Әбенбаев С.Ш., Ахметова Г.М. Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2017. - 312 б.  
Оқулықтың кӛздеген негізгі мақсаты - педагогикалық оқу 

орындарының студенттеріне және мектеп оқушыларымен тәрбие жұмысын 

жаңа бастаған педагог-ұстаздарға тәрбие жұмысының теориялық-

әдістемелік аспектілерін меңгерту.  Оқулық Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігінің оқу стандартына сай жазылды. 

Сарай Ә.Т. Шығармалары. Т.1: Ақ тымық түн. Повестер мен 

әңгімелер. - Астана: Фолиант, 2017. - 320 б. 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, кӛрнекті жазушы Сарай Әнес Тӛлендіұлы - «Еділ-Жайық» 

трилогиясы, «Теңіз сарыны» дилогиясы, «Тосқауыл» романдарының 

авторы.  Жазушының он жеті томдық шығармаларының бірінші томына 

«Қараша ӛткен соң», «Тырналар жоғары ұшқан жыл», «Бозқырау» 

повестері мен «Мазасыз түн», «Домбыра», «Құмдар билейді», 

«Қобызшы», т.б. әңгімелері еніп отыр. 



Тусупбаев Н.К. Пути интенсификации флотации сульфидных руд: 

Монография. – Алматы, 2017. - 248 с. 

Рассмотрены общие вопросы механизма взаимодействия 

флотореагентов с поверхностью сульфидных минералов. Изложены основные 

физико-химические и флотационные свойства реагентов, основы теории 

флотационного процесса. Эффективность действия новых флотореагентов и 

модификаторов флотации на сульфидные минералы и руд цветных и 

благородных металлов объяснены на основании результатов физико-

химических, коллоидно-химических и квантово-химических исследований. 

Показаны пути оптимизации и интенсификации флотационного процесса.     

Мухамедина Ш. Казахстан: вызовы времени и исторические 

повороты (1731- 1936 гг.). - Уфа: Мир печати, 2017. – 164 с.  

В настоящем издании представлены популярные очерки и 

монографические исследования автора о Казахстане, его исторических 

поворотах, адекватных вызовам времени. Основные положения и обобщения 

по истории дореволюционного и Советского Казахстана изложены на основе 

документов и фактов, почерпнутых автором в федеральных, республиканских 

и областных архивах. Хронологические рамки охватывают от начала 

принятия российского подданства казахами (1731г.) до преобразования 

Казахской АССР в союзную республику (1936 г.).    



Почекаев Р.Ю. Правовое положение окраин Российской империи. 

Казахстан и Средняя Азия: учеб. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 184 

с. 
В учебном пособии дается характеристика правового положения 

восточных окраин Российской империи (Казахстана, Туркестана и ханств 

Средней Азии под российским протекторатом), прослеживаются основные 

направления имперской правовой политики в этих регионах.  

Кунанбаева С.С. Концептологические основы когнитивной 

лингвистики в становлении полиязычной личности. Учебное пособие. - 

Алматы, 2017. - 264 с. 

Учебное пособие посвящено концептологическим основам когнитивной 

лингвистики в теории и практике межкультурной коммуникации и 

становлении полиязычной личности, закономерностям формирования 

глобального межкультурного пространства, концептуально-теоретическим 

основам «межкультурной коммуникации» как самостоятельной научной 

отрасли, закономерностям и когнитивно-процессным составляющим 

становления «языковой личности», методологическим основаниям 

переводоведения и иноязычного образования.  



Модель управления предпринимательским ресурсом Казахстана. 

- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2017. - 336 с. 

В монографии рассмотрены проблемы формирования модели 

управления национальной экономикой Казахстана. Оценены особенности 

современной и обосновываются положения новой модели в тренде 

построения развитой экономической системы.   

Садуакасулы А., Железняков Б.А., Херманн Л. Наскальное 

искусство Кулжабасы. Фотоальбом. Заповедник-музей «Таңбалы». - 

Алматы: Жамбыл, 2017. - 240 с. На казахском, русском и английском 

языках. 

Феномен культурно-природных ландшафтов с глубоким историко-

культурным содержанием в самом скором времени испытает всплеск 

интереса со стороны широкой публики. Как бы ни строили новые музеи 

и экспозиции лучшие музейные профессионалы, но соревноваться с 

подлинниками древних художников, тысячи лет проведших в 

первозданной среде, наполненной звуками и запахом Степи, солнцем и 

всеми стихиями, где рядом развалины мазара или давно покрывшегося 

дерном древнего захоронения или поселения. И мы, лишь приоткрываем 

окно в сакральный мир изображений и памятников Кулжабасы.  



Каюкова Л.А. Актуальные направления медицинской и 

синтетической органической химии. - Алматы, 2017. - 196 с. 

Монография является сборником обзоров по общим вопросам 

органической химии - синтеза, реакционной способности, перегруппировок 

амидоксимов и их производных - 1,2,4-оксадиазолов, а также по 

рассмотрению их биологических свойств на основе данных, имеющихся в 

литературе. Кроме того, в монографии присутствуют главы по свойствам и 

синтезу многофункциональных реагентов (α-галогенкетонов и реагента 

Лавессона), которые были использованы в ходе практической работы автора и 

его исследовательского коллектива для модификации производных 

амидоксимов.  

Плисак Римма Петровна: Биобиблиографический указатель / Сост. 

Л.A. Димеева, доктор биологических наук. Библиогр. ред.:                               

Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева, А.Ж. Саканова. - Алматы: 

Центральная научная библиотека РГП «Ғылым ордасы», 2017. - 150 с. 

Указатель посвящен известному ученому-геоботанику, экологу, 

радиобиологу, одному из основоположников изучения динамических 

процессов в растительном покрове побережий водохранилищ, доктору 

биологических наук Плисак Римме Петровне.  



Инновационная экономика и гуманизация общества: 

глобальный мир и Казахстан / Под ред. А.А. Сатыбалдина. - Алматы: 

Институт экономики КН МОН РК, 2017.  

Т. 1. - 588 с. 

Т. 2. - 536 с. 

В сборник включены статьи, научные доклады известных 

зарубежных и отечественных ученых, вузовских работников и 

специалистов-практиков, представленные на международной научно-

практической конференции «Инновационная экономика и гуманизация 

общества: глобальный мир и Казахстан», посвященной 70-летию со дня 

рождения академика НИА РК, д.э.н., профессора Оразалы Сабдена. В 

статьях отражены институциональные основы и доминирующие 

тенденции развития инновационной экономики в условиях глобализации, 

социальной модернизации в контексте развития новых потребностей 

инновационной экономики, региональные проблемы и вопросы 

формирования инновационных кластеров, направления гуманизации как 

фактора гармонизации и оптимизации развития общества и т.д.  



Казахстанская модель социально-трудовых отношений: проблемы 

и перспективы: монография / З.К. Чуланова, Н.У. Багаева,                             

И.Н. Дауранов, А.Ж. Панзабекова и др.; Под ред. академика НАН РК, 

д.э.н., профессора А.А. Сатыбалдина. - Алматы: Институт экономики 

КН МОН РК, 2017. - 452 с. 
В работе исследуются теоретико-методологические подходы и дается 

научное обоснование положений и принципов формирования динамичной 

модели социально-трудовых отношений, нацеленной на создание 

благоприятных условий труда, как одного из ключевых факторов 

проводимой в стране социальной модернизации. С использованием 

результатов анализа параметров современной модели, действующей в 

трудовой сфере, и оценки ее текущих характеристик, включая 

экономические, социальные, правовые, психологические, культурные 

аспекты, разработаны институционально-организационные и социально-

экономические механизмы регулирования национальной модели социально-

трудовых отношений с акцентированием на вопросах внедрения грамотных 

профессиональных стандартов, совершенствования систем оплаты, 

мотивации и стимулирования труда, создания безопасных и комфортных 

условий работы на предприятиях республики, совершенствования 

социального партнерства.  



Политика пространственного развития экономики Казахстана: 

новые принципы, ключевые приоритеты и механизмы реализации: 

Коллективная монография / Под ред. А.А. Сатыбалдина,                               

Н.К. Нурлановой. - Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2017. - 484 с. 

В издании представлены результаты исследований по обоснованию 

пространственного ракурса концепции инклюзивного экономического 

роста; раскрыты концептуальные основы политики пространственного 

развития экономики Казахстана на принципах инклюзивности и «умной 

специализации». Показаны наиболее приемлемые для Казахстана методы 

оценки экономического потенциала, степени его территориальной 

дифференциации, профиля специализации регионов страны и раскрыты 

результаты их апробации. Отражены результаты анализа региональных 

диспропорций и трендов экономического развития территории Казахстана 

Предложен методический подход к определению предпосылок перехода 

экономики Казахстана на принципы инклюзивного развития и «умной» 

специализации, на основе которого представлены расчеты параметров 

осуществления первичной и вторичной модернизации.   



Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Казахстан / О. Сабден и др.; Под ред. Академика НАН РК                

А.А. Сатыбалдина. - Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2017. - 

400 с. 

В монографии исследуются теоретико-методологические и практические 

проблемы малого и среднего предпринимательства (МСП). В условиях 

мирового кризиса драйвером экономического роста для развивающихся стран 

является форсированное развитие малого и среднего предпринимательства. 

Авторами предлагаются новая парадигма школы инновационного 

предпринимательства, концепция стратегии форсированного развития МСП, 

система предпринимательских проектов (9 крупных проектов), алгоритм и 

методика комплексной многокритериальной оценки эффективности развития 

МСП, нововведений нормативно-правового регулирования развития МСП и 

проект закона «О малом инновационном предпринимательстве в РК», а также 

стратегия развития МСП.  

Жайлыбай К.Н. Дешѐвый способ выращивания дуба, акации, 

можжевельника, туи, клѐна, сирени. Учебное пособие. - Алматы: Қыздар 

университеті, 2017. - 48 с. 

Для улучшения экологии Казахстана и снижения негативного влияния 

глобального потепления климата необходимо выращивать в большом 

количестве сильно фотосинтезирующие и долго живущие древесные растения 

— дуб, можжевельник, акацию, клѐн, тую, сирень и др. Разработан дешѐвый 

способ их выращивания. 



Киреева A.A. Формирование ІТ-кластеров в регионах Казахстана: 

приоритетные направления и механизмы реализации / Под ред. 

академика НАН РК, д.э.н., профессора А.А. Сатыбалдина. – Алматы: 

Институт экономики КН МОН РК, 2017. - 268 с. 

В книге предложены теоретико-методологические основы к 

формированию ІТ-кластеров с учетом исследования существующих в 

мировой практике концепций, разработана авторская методика 

идентификации и формирования ІТ-кластеров на основе трехуровневой 

градации и предложена казахстанская модель организации успешного ІТ-

кластера. 

В книге определены ключевые черты и принципы организации 

кластерного подхода, в том числе систематизированы существующие в 

мировой практике модели и позитивный зарубежный опыт формирования 

мегакластеров; исследованы и систематизированы концептуальные подходы 

формирования IT-кластеров в территориально-пространственном ракурсе; 

проведена комплексная оценка уровня инновационного развития регионов 

Казахстана; осуществлена оценка уровня региональной специализации ІТ-

отрасли; исследованы специфические особенности формирования IT- 

кластеров на базе инфраструктур инновационной, информационной и 

коммуникационной площадок; разработано авторское видение блок-схемы 

форсайт-сессии перспективных векторов планирования и формирования ІТ-

кластеров; разработаны основные векторы формирования ІТ-кластеров как 

полюсов роста в среднесрочной и в долгосрочной перспективах. 



Развитие инновационной системы Казахстана в условиях 

модернизации 3.0: институты и механизмы / Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г., Алибекова Г., Сатпаева З. и др.; под ред. академика 

НАН РК, д.э.н., профессора А.А. Сатыбалдина. - Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК, 2017. - 412 с. 

В монографии раскрыты теоретические основы развития знаний и 

инноваций в условиях наукоемкой экономики, показано влияние 

глобализации технологического развития на национальные 

инновационные системы. 

Рассмотрены предпосылки формирования «тройной спирали» в 

инновационной системе Казахстана, показаны новые контуры 

инновационной системы страны, дана ее институциональная модель. 

Обоснованы механизмы развития инновационной системы Казахстана, 

базирующиеся на расширении использования методов венчурного 

финансирования и государственно-частного партнерства в сфере 

инноваций. Показаны перспективы развития инновационной системы 

Казахстана, связанные с реструктуризацией научного потенциала, 

формированием новых видов инновационной инфраструктуры и 

усилением инклюзивности инноваций.  



Ракишев Б.Р., Шашенко А.Н., Ковров А.С. Геомеханическая 

оценка устойчивости бортов карьеров и отвалов. - Алматы: «Ғылым» 

HAH РК, 2017. - 234 с. 

В монографии проблемы устойчивости откосов уступов, бортов 

карьеров и отвалов рассмотрены в контексте возможного возникновения и 

распространения деформационных процессов в указанных объектах под 

влиянием критического сочетания различных природных и техногенных 

факторов. На основе применения инновационных методов комплексной 

оценки устойчивости горно-технических объектов с использованием их 

вероятностно-статистических моделей; аналитических и эмпирических 

критериев прочности горных пород промоделированы нелинейные процессы 

деформирования и разрушения в прибортовом массиве пород при различных 

условиях.  

Материалы республиканской научно-практической 

конференции на тему: «Методологические и социально-политические 

аспекты обновления общественного сознания в реализации 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». - Тараз: Тараз университеті, 

2017. - 178 с. 

В сборник материалов конференции вошли статьи ученых, 

преподавателей вузов и колледжей Республики Казахстан по 

методологическим и социально-политическим аспектам обновления 

общественного сознания в реализации общенациональной идеи «Мәңгілік 

Ел». 



Мухамадиева Г.Ж., Нурахметова А.М.,                         

Мукатова А.Н. Уголовное право Республики Казахстан 

(Общая часть): Альбом схем. - Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 

2017. - 186 с.  

В пособии в схематическом виде раскрывается 

содержание курса «Уголовное право Республики Казахстан. 

Общая часть» в соответствии с учебной программой и 

тематическим планом изучения данной дисциплины. 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «Проблемы экологической безопасности в 

отраслях экономики», посвященной памяти доктора 

технических наук, профессора, академика Международной 

инженерной академии и КазНАЕН Ахметова Ашимжана 

Сулейменовича. - Тараз: Тараз университеті, 2017. - 280 с. 

В сборнике опубликованы доклады ученых, посвященные 

экологическим проблемам, вопросам рационального 

природопользования, экономическим и организационно-правовым 

аспектам охраны окружающей среды, экологическому образованию, 

а также инновационным аспектам в высшем образовании и науке. 



Современные тенденции развития юридической науки: Мат-лы 

международ, науч.-теорет. конф. молодых ученых / Под общ. ред. 

канд. юрид. наук Д.Т. Кенжетаева. - Караганда: Карагандинская 

академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2017. - 288 с. 

Издание содержит материалы международной научно-

теоретической конференции «Современные тенденции развития 

юридической науки». 

Актуальные вопросы современной науки: Мат-лы международ, 

науч.-практ. конф. Под общей редакцией кандидата юридических 

наук Д.Т. Кенжетаева. - Караганда: Карагандинская академия МВД 

РК им. Б. Бейсенова, 2017. - 306 с. 

Издание содержит материалы международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной науки».  



Краткий исторический очерк о Национальной академии наук 

Республики Казахстан. - Алматы: НАН РК, 2017. - 286 с. 

Эта книга - о президентах Академии наук Казахстана. О некоторых из 

них написано множество книг, статей. В целом все они - известные 

широкому кругу в научном (мировом) сообществе люди, видные 

государственные и общественные деятели. Поэтому в данной книге 

приведены некоторые неопубликованные в открытой печати документальные 

материалы из жизни Академии и еѐ президентов.  

Актуальные проблемы юридических и общественных наук / Отв. 

ред. канд. юрид. наук Д.Т. Кенжетаев: Мат-лы международ, науч.-теорет. 

конф. курсантов. - Караганда: Карагандинская академия МВД 

Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 2017. - 420 с. 

Издание содержит материалы международной научно-теоретической 

конференции курсантов «Актуальные проблемы юридических и 

общественных наук».  



Материалы Международной научно-практической конференции 

«IV Уркумбаевские чтения» на тему: «Роль ЭКСПО-2017 в развитии 

экономики страны». - Тараз: Тараз университеті, 2017. - 430 с. 

В сборнике опубликованы доклады, отражающие актуальные вопросы 

научной и творческой деятельности ученых, а также проблемы, связанные с 

исследованием в области технических, гуманитарных, юридических и 

экономических наук.  

Материалы южно-региональной студенческой научно-

практической конференции на тему: «Современное государство и 

право в свете модернизации общественного сознания Казахстанского 

общества». - Тараз: Тараз университеті, 2017. - 465 с. 

В данный сборник включены статьи, которые были одобрены к 

участию в региональной научно-практической конференции на тему: 

«Современное государство и право в свете модернизации общественного 

сознания Казахстанского общества». 

В статьях отражены новые данные, результаты научно-

исследовательских изысканий обучающихся высших и средне-

профессиональных учебных заведений Южного региона и учеников 

общеобразовательных школ города Тараз.  



Религиозные конверсии в постсекулярном обществе (опыт 

феноменологической реконструкции). Коллективная монография / 

Под общ. ред. А.Х. Бижанова - Алматы: Институт философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК, 2017. - 431 с. 

В коллективной монографии казахстанских и зарубежных 

ученых изложены результаты социогуманитарного исследования 

религиозной конверсии в условиях постсекулярности. Авторы 

применили дисциплинарные методы философии, социологии, 

религиоведения, политологии для комплексного анализа феномена 

религиозной конверсии, проявления ее типологических 

характеристик, определения динамики, а также особенностей 

восприятия и оценки. 

Рассмотрены различные методологические стратегии изучения 

конверсии в постсовременности. На материале конкретных 

социальных измерений проанализированы основные тренды 

религиозной конверсии в казахстанском обществе. Исследованы 

формы религиозного обращения, связанные с экстремизацией (на 

примере Казахстана, Кыргызстана), выработаны рекомендации, 

направленные на снижение конфликтогенности в связи с 

интенсификацией конверсионных процессов.  



Биржанов Б.К., Акшулаков Р.Б. Предварительное следствие 

по разбою (Примерные образцы процессуальных документов): 

Учебно-практическое пособие. - Караганда: Карагандинская 

академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2017. - 188 с.  

Пособие содержит примерные образцы процессуальных 

документов досудебного расследования с учетом действующего 

уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. 

Их использование позволит обеспечить надлежащее закрепление 

проведенных процессуальных действий в ходе расследования 

вышеуказанного вида преступления и в краткие сроки подготовить 

соответствующий процессуальный документ. 

Модели исламского образования в постсекулярном 

обществе: евразийские и европейские тренды / Под общ. ред. 

А.Х. Бижанова. Монография. - Алматы: ИФПР КН МОН РК, 

2017. - 432 с. 

В монографии впервые осуществляется развернутый анализ 

феномена исламское образование в постсекулярном обществе, 

выявляется его интеграционный и коммуникативный смысл для 

современности. 



Ким Ф.И., Нусіпәли P. Практикум по 3D-моделированию в среде 

AutoCAD. - Тараз: Тараз университеті, 2017. - 121 с. 

Практикум построен на основе материалов и методики обучения 

дисциплин Геометрическое моделирование изделий машиностроения, 

Машинная графика и Компьютерная графика, читаемых в ТарГУ имени 

М.Х. Дулати. Описываются средства создания, оформления и 

редактирования трехмерных моделей технических объектов.   

Смышляев А.С. Ответственность участников уголовного 

процесса за нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан: Учебное пособие - Караганда: Карагандинская 

академия МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 2017. - 96 с. 

В работе рассмотрены понятие, основания и виды юридической 

ответственности участников уголовного процесса за нарушение норм 

уголовно-процессуального закона, виды нарушений уголовно-

процессуальных норм, а также санкции, применяемые за их совершение. 

Кроме этого, изложены рекомендации по улучшению правового 

регулирования уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих 

при нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан. 



Ж.Х. Джунусова. Ученый. Политолог. Личность. Сборник научных 

трудов и воспоминаний / Под общ. ред З.К. Шаукеновой. - Астана: 

КИСИ при Президенте РК, 2017. - 400 с. 

Книга «Ж.Х. Джунусова. Ученый. Политолог. Личность» посвящена 

светлой памяти профессора Жанылжан Хасымовны Джунусовой, 

посвятившей свою жизнь становлению политологической науки в 

Казахстане. Будучи одним из первых докторов политических наук в нашей 

стране, она внесла значительный вклад в развитие казахстанской 

политологии. 

В книгу вошли библиография, избранные труды, а также 

воспоминания о Жанылжан Хасымовне.  

Кадацкий С.Н. Основания и процессуальный порядок 

соединения и выделения уголовных дел: Учебное пособие - Караганда: 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан                                  

им. Б.Бейсенова, 2017. - 112 с. 

В учебном пособии освещены теоретические и практические 

аспекты соединения и выделения уголовных дел в Республике Казахстан. 

Материалы учебного пособия могут быть использованы в учебном 

процессе высших учебных заведений при чтении курса «Уголовно-

процессуальное право», а также в следственной практике.  



Результаты научно-организационной деятельности РГКП 

«Институт экономики» КН МОН РК за 2015-2017 годы / Под ред. 

академика HAH РК, д.э.н., профессора А.А. Сатыбалдина. – 

Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2018. - 512 с. 

Книга содержит результаты исследований коллектива 

Института экономики КН МОН РК за 2015-2017г., в том числе: 18 

проектов грантовых исследований по приоритету 

«Интеллектуальный потенциал страны» (2015-2017гг.), третий этап 

5 проектов грантовых исследований по приоритету 

«Интеллектуальный потенциал страны» (2013-2015гг.), 3 темы по 

направлению «Новые принципы социальной политики и 

государственного управления» в рамках Тематического плана 

Администрации Президента Республики Казахстан на период 2013- 

2015гг., совместный международный проект Института экономики 

КН МОН РК с Синьзянским институтом экологии и географии АН 

(Синьзянь, КНР) по теме: «Исследование направлений и потенциала 

экономического и научно-технического сотрудничества Казахстана и 

Китая в рамках Экономического пояса «Шелкового пути».  



Додонов В.Ю. Финансовые факторы трансформации 

экономического роста Японии: Монография. - Астана: КИСИ при 

Президенте Республики Казахстан, 2017. -208 с. 

Книга посвящена исследованию роли финансовых факторов в 

становлении и трансформации экономической модели Японии - от периода 

быстрого роста и «японского экономического чуда» до финансового 

кризиса начала 90-х годов и последующей стагнации. В издании 

рассматривается новейшая экономическая история Японии, начиная с 

послевоенного периода 40-х годов XX века до настоящего времени, с 

попыткой ее периодизации в соответствии с особенностями 

экономического роста и ролью финансовых факторов.    

Рахимов Кайролла Дюсенбаевич: Биобиблиографический 

указатель / Сост.: Х.И. Итжанова, Лауреат Государственной премии в 

области науки и техники, член-корреспондент HAH РК, доктор 

химических наук, профессор, Б.И. Толеуов, лауреат Премии имени 

К.И. Сатпаева, член-корреспондент HAH РК, доктор химических наук, 

профессор. Библиогр. ред.: Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева,                     

А.Ж. Саканова, Ш.Е. Кунанбаева. - Алматы: Центральная научная 

библиотека РГП «Ғылым ордасы, 2018. - 544 с. 

Предлагаемый указатель является продолжением серии 

«Биобиблиография ученых Казахстана» и посвящен лауреату 

Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, 

Заслуженному деятелю РК, видному ученому-фармакологу, академику 

Национальной академии наук РК и Нью-Йоркской Академии наук (США), 

доктору медицинских наук, профессору Кайролле Дюсенбаевичу 

Рахимову.  



Машеков С.А., Тусупкалиева Э.А., Машекова А.С.,                 

Нуртазаев А.Е., Нугман Е.З. Технология прокатки тонких полос на 

многофункциональном продольно-клиновом стане. - Алматы: 

Nur_Print, 2018. - 324 с. 

В монографии предложен многофункциональный стан новой 

конструкции МПКС. Основной технической характеристикой МПКС 

является уменьшение диаметра рабочих валков в направлении прокатки 

и вращение рабочих валков через подшипниковые клети пятью мотор-

редукторами мощностью 15 кВт, а также установка в первых трех 

клетях двух, а в последних двух клетях четырех опорных валков. В 

работе исследовано напряженно-деформированное состояние заготовки 

при прокатке в винтообразных валках (ВВ) и МПКС. Методом конечных 

элементов и программой MSC.SuperForge получены количественные 

данные и установлены основные закономерности распределения 

напряженно-деформированного состояния при моделировании прокатки 

металлов и сплавов в ВВ и МПКС. С использованием современной 

высокоточной установки Gleeble 3500 исследованы закономерности 

изменений сопротивления деформации и структуры при прокатке полос 

из сталей и сплавов на МПКС с различными режимами обработки.   



Елюбаев Ж.С. Вопросы законотворчества и правоприменения: 

Правовая публицистика. – Алматы, 2017. - 432 с. 

В книгу включены научные статьи, доклады и интервью автора, 

опубликованные в последние годы в юридических журналах, материалах 

научно-практических конференций, СМИ и социальных сетях. В них 

раскрываются сложные вопросы и проблемы в сфере законотворчества и 

правоприменения. Ряд работ автора посвящен вопросам реформирования 

правовой системы государства и совершенствованию действующего 

законодательства.  

Ахметжанова З.К., Ерназарова З.Ш., Умирзакова З.А. 

Прагматический аспект дискурса. Учебное пособие. - Алматы, 2017- 160 с. 
В настоящее время в рамках сформировавшейся в XX веке 

антропоцентрической научной парадигмы - прагмалингвистики создана 

Казахстанская научная школа профессора З.К. Ахметжановой, теоретические 

основы и практические разработки которой легли в основу данного учебного 

пособия, отражающего концепцию школы дискурса. 
В пособии даны представления об исходных понятиях и терминах 

прагматической лингвистики. В ней представлены также прагматика 

различных типов дискурса: научного, публицистического, разговорно-

бытового, а также языковые единицы, выполняющие прагмакоммуникативную 

функцию. 



Ахметжанова З.К. Лингвокультурология: теория и практика. 

Учебное пособие. - Алматы: Изд-во «Елтаным баспасы», 2017.- 144 с. 

Учебное пособие посвящено лингвокультурологии как одному из 

перспективных и значимых направлений современной лингвистики. В 

пособии в концентрированном виде отражены результаты собственно 

авторских исследований в течение последних нескольких лет. Это касается 

как теоретических наработок (принципы лингвокультурологических 

исследований, базовые термины и понятия, специфика разных типов 

лингвокультурем, интерпретативный анализ лингвокультурем и др.), так и 

практических исследовательских приемов. 

Микологические исследования в Казахстане: 

Библиографический указатель. Выпуск 1 / Сост.: Е.В. Рахимова,                  

Г.А. Нам, У.К. Джетигенова - Новосибирск, 2017. - 196 с. 
Библиографический указатель охватывает научные публикации, 

касающиеся различных аспектов исследования грибов Казахстана, с 1933 

года по настоящее время и для удобства пользования разбит на 4 раздела: 

хронологический, именной, географический и тематический указатели. 
В процесс изучения микобиты Казахстана внесли свой вклад 

сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции, Института 

микробиологии и вирусологии, Казахского национального аграрного 

университета, Казахского национального университета им. аль-Фараби, 

Казахского агротехнического университета им. С.С. Сейфуллина, 

Казахского государственного женского педагогического университета.   



Машеков С.А., Нуртазаев А.Е., Нугман Е.З., Машекова А.С., 

Тусупкалиева Э.А. Многофункциональный продольно-клиновый стан для 

прокатки тонких полос из сталей и сплавов. - Алматы: Nur_Print, 2018. - 

307 с. 

В настоящей монографии представлен многофункциональный продольно-

клиновый стан для прокатки листов из сталей и сплавов содержащий, 

электродвигатели, редукторы, шестеренные клети, универсальные шпиндели, 

муфты, клети с рабочими и опорными валками. По новой методике произведен 

расчет мощности привода нового стана. В работе разработана конструкция 

клетей, рассчитаны прочность и жесткость станин, валков, деталей нажимного 

механизма многофункциональною продольно-клинового стана.  

Пористые углеродные материалы: синтез, характеристика, 

применение / С.В. Ефремова, А.А. Кабланбеков, Ю.И. Сухарников и др. - 

Алматы, 2017. - 160 с. 

В монографии обобщены результаты анализа альтернативных сырьевых 

ресурсов для получения пористых углеродных материалов. Представлены 

сведения о получении пористых углеродных материалов с использованием 

многотоннажного отхода производства риса - рисовой шелухи и составляющих 

ее полимеров - целлюлозы и лигнина. Изучены структурные преобразования 

пористых углеродных материалов в процессе их пиролитического синтеза с 

последующей парогазовой и химической активацией в разных комбинациях. 

Дана характеристика их строения, пористой структуры, адсорбционных 

свойств. 

 


