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Абай Құнанбаев 

Адам деген даңқым бар. — Алматы, RS; Халықаралық Абай клубы, 

2018. - 276 б. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Мәдениет 

және ӛнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени 

мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу 

тиімділігін арттыру» бағдарламасының «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды 

түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату» кіші бағдарламасы бойынша 

жарық кӛрді. 

  

Әбу Насыр Әль – Фараби 

Қайырымды қала. Музыка туралы кітап //Әлеуметтік-этикалық 

трактаттар. - Алматы, RS; Халықаралық Абай клубы, 2018. — 936 б., 

сурет. 

 Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Мәдениет 

және ӛнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени 

мұраны сақтау, зерделеу  мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу 

тиімділігін арттыру» бағдарламасының «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды 

түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату» кіші бағдарламасы бойынша 

жарық кӛрді.     

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Сейсенбаев Р. Тектілер туралы реквием / Эсселер. – Алматы, «RS» 

Халықаралық Абай клубы. 2018. – 528 б. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Мәдениет 

және ӛнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени 

мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу 

тиімділігін арттыру» бағдарламасының «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды 

түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату» кіші бағдарламасы бойынша 

жарық кӛрді. 

НаурзбаеваЗ., Калаус Л. 

Алтын тостағанды іздеу: Бату мен оның достарының бастан 

кешкендері. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2018. - 236 бет. 

Шығармада Бату атты бала мен оның достарының басынан кешкен 

оқиғалары негізінде, ертегі-аңыз кейіпкерлері мен тарихи деректер тәуелсіздік 

кезеңінің бүгінгі шындығымен байланыстырыла суреттелген. Шым-шытырық 

оқиғалар жанрында жазылған хикаят жас жеткіншек оқырмандарды қызықтырып, 

қиялына қанат бітіретін тартымдылығымен баурайды. 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Кови  Стивен Р. Жасампаз жандардың дағдысы: Тұлғаны 

дамытудың тегеурінді тетіктері.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы. - 

2018 жыл. - 352 бет. 

 «Жасампаз жандардың 7 дағдысының» тұңғыш басылымы осыдан 

ширек ғасыр бұрын жарық кӛрді. Содан бері Стивен Ковидің бұл еңбегі 13 

мәрте жаңартылып, 40 тілге аударылды. 70-тен аса елде 30 миллион 

данамен таралған кітап №1 әлемдік бестселлер мәртебесін иеленді. Жақсы 

ӛмірдің кілтін іздеген жасӛспірімнен бастап, ісін ӛрге домалатқысы келетін 

кӛрнекті кәсіпкерлер мен саясаткерлерге дейін қызыға оқитын кітап 

миллиондаған адамның ӛмір сүру әдістемесіне айналды. 

Алдыма қойған мақсатқа жетудің жолы қандай? Айналамен қалай 

қатынас жасаған абзал? Ӛзімнің  де, ӛзгенің де ұпайын түгел ететін ұтымды 

ӛмірлік ұстаным бола ма? Маңызды әрі шұғыл шаруаның қайсысына 

алдымен кезек берген жӛн? Күн сайын кӛлденең келетін жаңа сынақтарға 

тӛтеп беру үшін ӛзімді қалай жетілдіремін? 

Әрқайсымызды мазалайтын осы секілді сұрақтарға жауап беруге 

талпынатын кітап кӛп-ақ. Соның бірі де, бірегейі - тӛрткүл дүниені түгел 

мойындатқан «...7 дағды». 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Қазақстан Республикасының Тарих және мәдениет ескерткіштерінің 

жинағы. Ақмола облысы. 1-шығарылым. Ерейментау ауданы. - Свод 

памятников истории и культуры Республики Казахстан. Акмолинская 

область. Вып. 1. Ерейментауский район. - Астана, 2018. - 256 с.- Қазақша, 

орысша. 

Ғылыми-энциклопедиялық сипаттағы бұл басылымға Ақмола облысының 

Ерейментау ауданындағы тарих, археология, қала құрылысы, сәулет және 

монументалды ӛнер ескерткіштерінің мемлекеттік және жергілікті тізіміндегі, 

сонымен қатар жаңадан анықталған нысандары енгізілген. Ӛңірдің табиғи- 

географиялық ерекшеліктері, ескерткіштердің зерттелу тарихы, қысқаша 

сипаттамалары беріліп, аумақтық, векторлық карталар, топографиялық пландар 

мен фотосуреттер арқылы безендірілген. Жинақталған мәліметтер тac дәуірінен 

қазіргі заманға дейінгі тарих және мәдениет нысандарында ұзақ жылдар бойы 

жүргізілген арнайы ізденістердің нәтижесінде анықталып зерттелген. 

  

 Ұлы дала мұрасы: зергерлік ӛнер жауһарлары = Наследие Великой 

степи: шедевры ювелирного искусства. - Астана: Национальный музей 

Республики Казахстан, Т.1. Ғасырлар қойнауынан: кӛрме каталогы =                   

Из глубин веков: каталог выставки: 2018. - 252 с. - Қазақша, орысша. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында сақталған, 

ерте темір дәуірінен бастап этнографиялық кезеңге дейінгі аралықты қамтитын 

Ұлы дала мәдениетінің ежелгі ӛнер туындылары ұсынылған. Жәдігерлер 

қатарында Есік обасынан табылған «Алтын адамның» киім әшекейлері, 

ортағасырлық Сайрам қаласына тиесілі алтын бұйымдар кӛмбесі мен қазақ 

халқының күмістен жасалған зергерлік ӛнер туындылары бар. Сонымен қатар 

Отандық ғалымдардың зерттеу мақалалары да қоса беріліп отыр. 

 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Ұлы дала мұрасы: зергерлік ӛнер жауһарлары. ІІ-том. Дәстүрлер мен 

инновациялар. Кӛрме каталогы. - Heritage of the Great Steppe: masterpieces 

of jeverly art. Volume II. Tradition and innovation. The exhibition catalogue. - 

Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства. Каталог 

выставки. Том II. Традиции и инновации. - Астана, 2018, - 352 с. - Қазақша, 

ағылшынша, орысша, әзербайжанша. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында сақталған, 

ерте темір дәуірінен бастап этнографиялық кезеңге дейінгі аралықты қамтитын 

Ұлы дала мәдениетінің ежелгі ӛнер туындылары ұсынылған. Сонымен қатар 

отандық зерттеушілердің аталған салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса 

беріліп отыр. 

  

 Ұлы дала мұрасы зергерлік ӛнер жауһарлары. III-том. Ұлы Дала 

әміршілерінің жауһарлары. Кӛрме каталогы. - Heritage of the Great Steppe: 

masterpieces of jeverly art. Volume III. Masterpieces of the lords of the Great 

Steppe. The exhibition catalogue. - Наследие Великой степи: шедевры 

ювелирного искусства. Том III. Шедевры Властителей Великой степи. 

Каталог выставки. - Астана, 2018, - 370 с. - Қазақша, қытайша, ағылшынша, 

орысша. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында сақталған, 

ерте темір дәуірінен бастап этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта қамтитын 

Ұлы дала мәдениетінің ежелгі ӛнер туындылары ұсынылған. Сонымен қатар 

отандық зерттеушілердің аталған салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса 

беріліп отыр. 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

  

 Ұлы дала мұрасы: зергерлік ӛнер жауһарлары. V-том. Ӛнер тілі. 

Кӛрме каталогы. – Heritage of the Great Steppe: masterpieces of jeverly art. 

Volume V. Art language. The exhibition catalogue.- Наследие Великой степи: 

шедевры ювелирного искусства. Том V. Язык искусства. Каталог выставки. - 

Астана, 2018. - 476 с. - Қазақша, корейше, ағылшынша, орысша. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында сақталған, 

ерте темір дәуірінен бастап этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта қамтитын 

Ұлы дала мәдениетінің ежелгі ӛнер туындылары ұсынылған. Сонымен қатар 

Отандық зерттеушілердің аталған салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса 

беріліп отыр. 

  

  

  

  

  

Ұлы дала мұрасы: зергерлік ӛнер жауһарлары. IV-том. Кӛшпелілер 

ӛнерінің бейнелер әлемі. Кӛрме каталогы. – Dziedzictwo wielkiego  stepu: 

arcydziela sztuki jubilerskiej. Tom IV. Swiat sztuki nomadów. Katalog wystawy. 

– Heritage of the Great Steppe: masterpieces of jeverly art. Volume IV. The 

world of art images of nomads. The exhibition catalogue. -  Наследие Великой 

степи: шедевры ювелирного искусства. Том IV. Мир образов искусства 

номадов. Каталог выставки. - Астана, 2018, - 364 б. - Қазақша, полякша, 

ағылшынша, орысша. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында 

сақталған, ерте темір дәуірінен бастап этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта 

қамтитын Ұлы дала мәдениетінің ежелгі ӛнер туындылары ұсынылған. 

Сонымен қатар Отандық зерттеушілердің аталған салалардағы соңғы зерттеу 

нәтижелері де қоса беріліп отыр. 



 

  

  

  

 

  

  

 

  

Қазақ  тілі: Жоғары деңгейге арналған оқулық./ Ш.Қ. 

Құрманбаева,                    М.К. Ахметова, М.М. Мұқаметқали- Алматы: 

«Aruna group», 2018. - 340 бет. 

Әлемдік тіл үйрету тәжірибесіндегі ең тиімді әдістемелерді негізге ала 

отырып жазылған бұл оқулық үздіксіз білім беру жүйесіндегі «Қазақ тілін 

шетел тілі және екінші тіл ретінде оқыту» әдістемесі бойынша әзірленген 

қазақ тілін оқытуға арналған типтік оқу-әдістемелік кешеннің құрамына 

енеді. Оқулық қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалаудың Қазтест жүйесі мен 

Еуропалық стандарт деңгейлеріне сәйкес жоғары деңгейде оқитын топтарға 

ұсынылады. 

Бұл оқулық қазақ тілін меңгерудің жоғары деңгейі (С1) бойынша 

дайындалған. Оқулықта коммуникативтік дағдыларды дамытуға негіз 

болатын сӛйлеу әрекетінің түрлері бойынша тілдік материалдар қамтылған. 

Тілдік қатынастың мәдени-әлеуметтік, кәсіби-елтанымдық, қоғамдық-саяси 

салаларына сәйкес ӛзекті тақырыптарды қамтыған мәтіндер мен 

коммуникативтік тапсырмалар жүйесі тіл үйренушінің сӛйлеу әрекетінің 

оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым түрлері бойынша тілдік 

дағдыларын, сӛйлеу іскерліктерін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен 

бірге, тыңдалымға арналған аудиомәтіндер мен тапсырмалар аудиотаспаға 

жазылып, оқулыққа қосымша ретінде жеке ұсынылды.  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

  

Хұсайынұлы М., Ахмерұлы Қ. 

Алтай-Қобда қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлері. - 

Алматы: Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі, 2018. - 720 б. 

Кітапта Алтай мен Қобда ӛлкелерін мекен еткен қазақтардың рухани 

қазынасы-күйлері алғаш рет толық топтастырылған. Әр жылдары жарық кӛрген 

жинақтардан аймақтардағы домбыра мен сыбызғы аспаптарында орындалатын 

халық күйлері мен авторлық шығармалар жіті жинақталып, арнайы әдет-ғұрып, 

тұрмыс-салт, тарихи күйлер, жылқы және жануарлар туралы туындылар, кӛңіл-

күйі, табиғат, авторлық күйлер болып жүйеленген. 

  

  

  

  

  

Қас-қағым... Белгілі ғалым, академик Тӛрегелді Шармановтың ӛмір 

жолы және еңбекте жеткен жетістіктері жайлы мақалалар мен суреттер 

топтамасы. - Алматы: Атамұра, 2018.- 144 бет. 



 

  

  

  

 

  

  

 

  

Шернияз Жарылғасұлы /Шығармалар - Алматы: Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Ұлағат» баспасы, 2018, - 292 

бет. 

Қазақтың авторлық ауызша поэзиясының айтулы тұлғаларының бірі, әрі 

ақын, әрі тапқыр шешен Шернияз Жарылғасұлының оқырман қауымға 

ұсынылып отырған жаңа жинағына бұрын жарияланған туындыларымен қатар 

мұрағаттардан кейін табылған шығармалары енгізілді. 

  

  

  

  

  

Ерофеева И.В. Ар-намыстың Ақтаңгері Қазақ батыры Бӛкенбай 

Қарабатырұлы /Ауд. Мейірхан Ақдәулетұлы. - Алматы: Servise Press, 2018. - 

260 б. 

Кітапта XVIII ғ. бірінші жартысында (1667-1742) ӛмір сүрген Кіші жүздің 

әйгілі батыры, 1724-1730 жылдары қазақ халқының жат жерлік басқыншыларға 

қарсы жүргізген ұлт-азаттық күресінде аса кӛрнекті роль атқарған Бӛкенбай 

Қарабатырұлының ӛмір жолы баяндалады. Бұл еңбек әрқилы кезеңдерде қағазға 

түсірілген, халық жадында сақталған фольклорлық материалдар мен XVIII 

ғасырдың екінші ширегіндегі, едәуір бӛлігі кәсіби тарихшыларға да белгісіз 

болып келген ресми құжаттар негізінде жасалды. Зерттеуге қоса жарияланып 

отырған кӛлемді құжаттық қосымшада әрқилы жанрдағы жазбаша дереккӛздер 

де жеткілікті. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

―100 жаңа оқулықтар‖ жобасының жүзеге асуы және оның 

қазақстандық бірегейлік пен  ұлттық ӛзіндік сананың қалыптасуына 

ықпалы" атты дӛңгелек үстел - сарапшылар кездесуінің материалдар 

жинағы. - Сборник материалов экспертной встречи - круглого стола 

на тему: "Реализация проекта "100 новых учебников" и его влияние 

на формирование казахстанской идентичности и национального 

самосознания". - Алматы: ҚР БҒМ FK Философия, саясаттану және 

дінтану институты, 2018. - 184 б. - қазақша, орысша. 

Жинаққа ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану 

институты мен республиканың жоғары оқу орындарының сарапшы 

мамандарының күшімен ұйымдастырылған дӛңгелек үстелдің 

материалдары енгізілген. 

     Қазақ тіліне 2017 жылы аударылған 18 әлемдік деңгейдегі 

гуманитарлық саладағы оқулықтарға сарапшылар тарапынан ғылыми 

талдаулар жасалынып, тиісті ой-тұжырымдар келтірілген. Мамандар ӛзекті 

және маңызды мәселені қазақстандық бірегейліктің қалыптасуы мен дамуы 

тұрғысынан бағамдаған. 

  

  
  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

  

Тілді оқыту мотивациясы. Оқу құралы. /Дәулетбекова Ж.Т., Исаева 

Ж.И., Ермекбаева А.Ш.- Алматы. 2018. - 207 б. 

Бұл құралда «Қазақ тілі» пәнін оқыту үдерісінде оқушылардың пәнге 

қызығушылығын, оқу-танымдық және әлеуметтік мотивтерін қалыптастыруға 

бағытталған оқу әрекеттерін ұйымдастырудың ғьлыми-әдістемелік мәселелері 

талданған. Жинақталған оқу материалдары теориялық мәліметтер, оқу 

тапсырмалары мен МӚЖ, МОӚЖ жұмыстары түрінде сараланып берілген. 

 

  

  

  

Дербісәлин Әнуар 

Дәстүр және жалғастық. Монография. Ғылыми-әдеби зерттеулер. Үш 

томдық шығармалар жинағы: 2-том. - Алматы: «Дәуір-Кітап» баспасы, 2018. 

- 480 бет. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының дамуына елеулі үлес қосқан кӛрнекті 

ғалым, Қазақ КСР Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі Әнуар 

Жақсығалиұлы Дербісәлиннің (1929-1986) үш томдық шығармалар жинағының 

екінші томына «Кӛне әдебиет және оның зерттелуі», «Оғыз-наме» һәм қазақ 

әдебиеті», «Мұхаббат-наме және қазақ поэзиясы», «Қорқыт Ата» - оғыздардың 

батырлық эпосы», «XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы», «XIX ғасырдағы 

қазақ әдебиеті», «Толғау жанры хақында», «Дәстүр және жалғастық» 

(монография), атты іргелі зерттеу еңбектері мен Махамбет, Шӛже, Ақмолла, 

Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Иса Байзақов сынды ұлттық әдебиетіміздің 

ӛрен жүйріктерінің һәм М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, Ы.Дүйсенбаев, З.Ахметов, 

С.Қирабаев секілді әдебиеттану ғылымының кӛрнекті тұлғаларының негізгі 

туындыларына талдау жасаған елеулі жұмыстары енгізіліп отыр. 



 

  

  

  

 

  

  

 

  

Қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық 

лексикалық минимумы /З.С. Күзекова, Ұ.О. Асанова, Т.Т. Аяпова,                       

Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева.Екінші басылым. - Алматы: «Aruna group», 

2018.- 100 бет. 

Лексикалық минимумда қазақ тілін орта деңгейде меңгеруге арналған 

тілдік бірліктердің тізбесі беріледі. Басылым қазақ тілін шетел тілі немесе 

екінші тіл ретінде оқытуға арналған типтік оқу-әдістемелік кешенінің құрамдас 

бӛлігі болып табылады. Лексикалық минимум қазақ тілі оқулығының қосымша 

құралы ретінде қолданылады: «Қазақ тілі. Оқулық. Орта деңгей» 

/Т.К.Досмамбетова, А.К. Балабеков, А.Т. Бозбаева-Хунг, Ә.Ж. Хазимова, Б.О. 

Салыхова. Екінші басылым. Астана: «Ұлттық  тестілеу орталығы» РМҚК, 2017. 

- 340 бет. 

 

  

  

  

Раев М.Д. «Ӛзіңде қалсын соқпағым..». Ӛлеңдер, естеліктер. 1-том. 

Кӛптомдық шығармалар жинағы. - Алматы. «Үш Қиян» 2018. - 412 б. 

Жинақта ақын Мағауия Дуанбекұлы Раевтың әр жылдарда жазған ӛлеңдері 

жүйеленіп берілді. Ақынның ӛлеңдер топтамасы осыған дейін «Дәуір» 

баспасынан жарық кӛрген «Сағым-ғұмыр» атты ӛлеңдер жинағында жарияланған 

және кейінгі жылдары баспасӛз беттерінде басылған ӛзге де шығармаларымен, 

әңгімелерімен толықтырылды. Табиғат, махаббат, әлеуметтік тақырыптарға 

жазылған лирикалық ӛлеңдерінде автордың дара қолтаңбасы айқын кӛрінеді. Бұл 

еңбекке автордың ӛзінің қолжазбалары, хаттары, суреттер енгізілді. 

Сонымен қатар, ақынның ең жақын туыстары: апайы Нұрбану 

Дуанбекқызының, жездесі Нұрсағат Кемпірбаевтың да естеліктері мен ӛлеңдері 

қамтылды. Жинақтың келесі бӛлімінде ақын шығармашылығы жӛнінде 

замандастарының, кейінгі толқынның талдамалары, ұрпақтарының естеліктері 

қосылды. 



 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Кеңесбек Демеш. Заңнама тілі. 

Орысша-қазақша заңнама сӛздік. Бірінші кітап. - Алматы: 

ҚАЗақпарат, 2018. - 455 бет. 

Белгілі аудармашы, әдебиеттанушы, публицист, қоғам қайраткері Кеңесбек 

Демеш ұзақ жылдар бойы мемлекеттік тілді іс қағаздарына енгізуге, оны 

заңнама тілі ретінде орнықтыруға және терминдердің қолданылуын 

біріздендіруге белсене атсалысып келеді. Оның «Заңнама тілі» деп аталатын 

жобасына - кітаптар топтамасына ресми іс қағаздарында жиі қолданылып 

жүрген термин сӛздер мен сӛз тіркестерінің жинағын, заңнама терминдерінің 

түсіндірме сӛздігін, сондай-ақ автордың заңнама тіліне, кӛркем сӛз ӛнеріне 

қатысты мақалаларын, эсселері мен аудармаларын біріктіру кӛзделген. 

Алғашқы кітапқа К. Демештің құрастыруымен, редакциясымен, тіркелген 

авторлық құқығымен жарық кӛрген және Мемтерминком мақұлдаған заңнама 

тіліне қатысты кітаптардың негізінде әзірленген орысша-қазақша заңнама сӛздігі 

енгізіліп отыр. Ондағы сӛздер мен сӛз тіркестері Қазақстан Республикасының 

Парламенті қабылдаған зандардан, Мемлекет басшысының Жарлықтары мен 

Ӛкімдерінен, Республика Үкіметінің Қаулыларынан, ӛзге де нормативтік 

құқықтық актілерден, түрлі әдебиеттерден, республикалық терминологиялық 

комиссия бекіткен терминдерден іріктелген. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Савицкая, Т.А. Биоразлагаемые композиты на основе природных 

полисахаридов / Т. А. Савицкая. - Минск: БГУ, 2018. - 207 с.  

Представлены данные о важнейших природных полисахаридах (крахмале, 

целлюлозе, хитине, хитозане, альгинатах, агаре и др.) и композиционных 

материалах на их основе. Описываются строение и свойства, особенности 

биодеструкции в жизненном цикле биоразлагаемых композитов. Издание 

является первым в Республике Беларусь, где собраны литературные данные и 

результаты исследований автора по получению съедобных пленок и покрытий, 

предназначенных для упаковки пищевых продуктов. Съедобная упаковка - новое 

для Республики Беларусь научно-практическое направление, соответствующее 

современным тенденциям развития «зеленой» химии, призванной создавать 

продукты и технологии, безопасные для человека и окружающей среды. 

Табл. 31. Ил. 133. Библиогр. 434 назв. 

  

Жайлыбай К.Н. Рис (фотосинтез, морфофизиология, анатомия, 

экология, технология возделывания, т.е. теория и практика формирования 

высоких и качественных урожаев зерна). Монография. Алматы: Ғылым, 

2019. - 352 с. Монография иллюстрирована 55 таблицами и 115 рисунками 

(графиками). 

В монографии установлены динамика формирования и взаимосвязь 

показателей фотосинтетической деятельности, морфофизиологических 

особенностей и анатомических строений риса в зависимости от сортовых 

особенностей, доз, способов, сроков внесения удобрений и площади питания. 

Разработаны теория и практика формирования высоких и качественных урожаев 

зерна риса, морфофизиологические модели новых сортов, физиологические 

способы оценки образцов и высокопродуктивных агроценозов риса, а также 

сортовой технологии возделывания риса на засоленных почвах рисового 

севооборота.   

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Стихи о счастье. Коллекция мировой поэзии на русском языке 

Классики и современники. Издательство «Пресс Клуб Сервис », 2018. - 157с. 

В эту книгу вошли стихи, выражающие надежду, жизнерадостность, 

упоение красотой, любовь к миру, вдохновение, стремление к гармонии и 

совершенству, добросердечие, чистоту, интуитивные прозрения и духовные 

откровения Положительное, оптимистичное отношение к жизни - единственное 

требование, которое предъявлялось к стихам (разумеется, искусно сделанным) 

при подготовке этой книги. По ритмическим, жанровым, национальным, 

историческим, религиозным и другим признакам выбор стихотворений не 

осуществлялся. Так что не удивляйтесь, дорогие читатели, тому, что в сборнике 

увидите стихотворения, написанные в разные эпохи и времена, в разных 

странах, разными авторами и в разном стиле. 

 

Материалы международных конференций «Узбекистан - Казахстан: 

25 лет установления дипломатических отношений» (г. Ташкент, 31 октября 

2017 г.), «Перспективы партнерства Казахстана и Узбекистана в  новых 

геополитических и геоэкономических условиях»(г. Астана, 21 сентября 2018 

г.) / Под общ.ред. З.К. Шаукеновой, В.И. Норова. – Астана КИСИ при 

Президенте РК, 2018. – 228 с. 

Международные конференции «Узбекистан - Казахстан: 25 лет 

установления дипломатических отношений» (г. Ташкент, 31 октября 2017 г.) и 

«Перспективы партнерства Казахстана и Узбекистана в новых геополитических 

и геоэкономических условиях» (г. Астана, 21 сентября 2018 г.) были 

организованы Институтом стратегических и межрегиональных исследований 

при Президенте Республики Узбекистан и Казахстанским институтом 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Уровень и качество жизни в Казахстане: современное состояние и 

основные тенденции / Под ред. Шаукеновой З.К., - Астана: Казахстанский 

институт стратегических исследований при Президенте Республики 

Казахстан, 2018. - 104 с. 

    Данная брошюра представляет собой информационно-аналитический 

обзор, в котором отражены основные тенденции изменения уровня и качества 

жизни, представлены результаты социологического исследования социально- 

экономического положения населения, а также отражены направления и 

механизмы государственной политики социальной поддержки в Республике 

Казахстан. 

 

Баймахан Р.Б., Салгараева Г.И.  Напряженное состояние выработки 

в зоне влияния антиклинальных структур с разломами: «ИП Ашикбаева» 

- Алматы, 2018.- 144 с. 

Монография посвящена исследованию напряженно-деформированного 

состояния подземных сооружений находящихся в естественно природном 

сильно тектонически трещинном горном массиве анизотропного строения. 

    С разработкой специальных критериев, новой расчетной схемы метода 

конечных элементов (МКЭ) основанной на гексаэдральных элементах 

произвольной формы, составлением комплекса программ, исследованием 

закономерностей появления концентрации напряжений в окрестности 

подземных выработок в анизотропном массиве, протяженная ось которого 

проходит через сеть сложно разветвленного геологического разлома различной 

формы пересекающихся между собой и подвергающиеся также сложной 

системе геостатических и тектонических сил действующих одновременно.   

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

 Научные труды кафедры международного права. Ежегодник. Выпуск 

4. / Сост. д.ю.н., проф. Тлепина Ш.В., м.ю.н., докторанты PhD Акшалова 

Р.Д., Жунусбекова А.Ж. - Астана: «Мастер По», 2018. - 185 с. 

В состав ежегодника вошли результаты научных исследований 

профессорско- преподавательского состава кафедры Международного права 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева; сотрудников Института законодательства 

Республики Казахстан, статьи из России, Узбекистана, а также промежуточные 

результаты грантового финансирования МОН РК на 2018-2020 г.г. по проекту 

АР05133075 «Анализ взаимодействия договорных органов ООН со странами 

ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации в Казахстане мирового опыта выполнения 

международно-правовых обязательств и сохранения национальной специфики в 

процессе модернизации законодательства» и исследовательского проекта NCN 

(Национальный научный центр Польши) «Конституционная юстиция в 

постсоветских странах: между моделью правового государства и ее местным 

применением» (№ 2016/23/B/HS5/03648, Остапович И.Ю.) 

 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»: Практическое пособие. - Алматы: 

ТОО «Издательство «Норма-К», 2018. - 480 с. 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Иманбаев Н.С. Неусиленно регулярные спектральные задачи: 

Описание классов краевых условий и устойчивость свойства 

базисности корневых векторов. Монография. - Алматы, 2018. - 128 с. 

Монография посвящена изложению исследований автора и его коллег 

по спектральной теории дифференциальных операторов, как с 

нелокальными краевыми, так и с внутренне-краевыми условиями. 

Тематика касается, как обыкновенных дифференциальных операторов, так 

и операторов в частных производных. Основной задачей является развитие 

существующих и создание новых аналитических методов исследования 

нелокальных задач, исследование спектральных свойств (свойства полноты 

и базисности корневых векторов, асимптотика собственных значений) 

дифференциальных операторов, а также развитие существующих 

результатов по спектральным задачам на случаи нелокальных краевых 

условий. Излагаемые результаты представляют прежде всего 

теоретический интерес. Они могут быть использованы в теории краевых 

задач для широкого класса дифференциальных уравнений, для дальнейшей 

разработки спектральной теории краевых задач.  
 



 

  

  

  

 

  

  

 

 БрагинаТ.М., Брагин Е.А., Бобренко М.А., Рулѐва М.М. Редкие и 

исчезающие виды животных (беспозвоночные, позвоночные) Костанайской 

области / под научной ред. Брагиной Т.М., Брагина Е.А. - Костанай: ТОО 

«Костанайполиграфия», 2018. - 208 с. 

Настоящее издание - первая книга, содержащая сведения о видовом 

составе, распространении, состоянии популяции и мерах охраны редких и 

исчезающих видов животных Костанайской области Республики Казахстан. Для 

подготовки книги были использованы результаты многолетних исследований 

научных редакторов настоящего издания, анализ публикаций, материалов 

Красной книги Казахстана, Красного списка редких видов Международного 

союза охраны природы (МСОП) и данные работ авторов в 2015-2017гг. по 

научно-исследовательскому проекту, поддержанному Министерством 

образования и науки Республики Казахстан. 

 

Мусабеков О.У. Элективный курс «Физические основы физических 

процессов в легкой промышленности)». Учебное пособие. - Алматы: ИП 

«Сагаутдинова», 2019. - 172 с. 

В элективный курс включены: типовая учебная программа, силлабус, 

глоссарий, лекционные материалы, материалы практического занятия, 

методические указания к выполнению лабораторных работ, тестовые задания и 

перечень экзаменационных вопросов. 

  

  

  


