
Жаңа түскен басылымдардың 
виртуалды көрмесі 

 

№ 8, 2016   
 

Виртуальная выставка  
новых поступлений  

научных изданий 



Берсімбай Р.І. Молекулалық биология. Оқулық. – Астана: Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2014. – 304 б. 

Кітапта нуклеин қышқылдары мен белоктардың құрылымы және 

қызметі, негізгі молекулалық-генетикалық ироцестер: репликация, 

транскрипция, трансляция, гендердің мутациясы мен репарация 

механизмдері, гендердің экспрессиясының реттелуі қарастырылған. Сондай-

ақ жоғары организмдердің геномының және мобильді гендерінің ұйымдасуы, 

гендік инженерия, клетка аралық және клеткаішілік сигналданудың 

молекулалық механизмдері, бағдарламаланатын клеткалық ӛлім (апоптоз) 

және хромосоманың молекулалық ұйымдасуы қамтылған. Нуклеин 

қышқылдарының молекулалық гибридизациясы, гендердің синтезі, 

белоктардың біріншілік құрылымын және пептидтердің химиялық синтезін 

анықтау, белоктар мен нуклеин қышқылдарын зерттеу әдістері және 

құрылымы бойынша мәліметтер енгізілген. 

Мәнбазарұлы О. «ҚҰРАЛАЙЫМ». Таңдамалы ӛлеңдер жинағы. – 

Алматы: Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының «Атажұрт» баспа 

орталығы, 2015. – 288 б. 

Қытайдағы қазақ поэзиясының белгілі ӛкілдерінің бірі Орынғазы 

Мәнбазарұлының Қазақстанда жарық кӛріп отырған екінші кітабы. Арқалы 

ақынның бұл жинағына енген лирикалық жырларына туған жер мен 

табиғат, махаббат пен адамгершілік тақырыптары арқау болған. 

Айшықты бояуы мен сырлы сезімімен оқырман кӛңілін баурап алатын 

ақын шығармалары Қытай елінде бірнеше кітап болып жарық кӛрген. 

Поэзия әлемінде елу жылдан астам уақыт бойы еңбек етіп жүрген ақынның 

бұл жинағы да ӛлең сүйер қауымның ыстық ықыласына ие болары күмәнсіз. 

Қаламы тӛселген, ойы терең, тілі бай ақын, ӛмірден кӛргені мен 

түйгендерін кӛркем образдарды әдемі суреттей кӛзалдымызға әкеледі. 



Қарабаев Жомарт Әшімұлы: Биобиблиографиялық кӛрсеткіш / 

Құраст.: Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева, А.Ж. Сақанова. – Алматы: 

«Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы, 2015. – 90 б. 
«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» сериясының жалғасы 

болып табылатын бұл кӛрсеткіш ауыл шаруашылығы ғылымдарының 

докторы, профессор, Ресей жаратылыстану академиясының корреспондент 

мүшесі, Қазақстанның «Экология» халықтық академиясының академигі, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлгі Ұлттық ғылыми-

техникалық ақпарат орталығының бас ғылыми қызметкері Ж.Ә. Қарабаевқа 

арналған. 

Мадимарова Г.С., Нукарбекова Ж.М. Ғимараттар 

деформациясын бақылау: Университеттің Ғылыми әдістемелік кеңесі 

оқу құралы ретінде ұсынған. – Алматы: ҚазҰТУ, 2014. – 213 б. 
Оқу құралында ғимарат салудағы құрылыс саласындағы 

геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру, жобалық-ізденіс жұмыстарды 

геодезиялық қамтамасыздандыру, ғимараттар мен ғимараттарды алаңға 

кӛшіру, олардың жерасты және жерүсті бӛліктерін салу кезіндегі 

геодезиялық жұмыстар және олардың салынған дәлдігін бақылау 

сұрақтары қарастырылған. 



Тұңғышбаев Қ. Қанға боялған күнделік. 1943. – Алматы, 2015. – 

108 б. 
«Қанға боялған күнделік. 1943» атты бұл кітап қатардағы қазақ 

жауынгері Қалжан Тұңғышбаевтың 1943-1944 жылдары майданда жүріп 

жазған дүниесі. Қолжазба араға 70 жыл салып қана кітап болып жарық 

кӛріп отыр. Автор бұл жазбасын жас қазақ интеллигенттеріне арнап жазған 

екен. 

Баймолда Д. Польша күнделігі. – Алматы: Абай атындагы 

ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2015. – 184 б. 
Бұл публицистикалық зерттеу кітапқа белгілі ғалым, журналист 

Досан Баймолданың Польша елімен қайта табысқан күндеріне жасаған 

шолулары, Польша мен Қазақ елі арасындағы тарихи қарым-қатынас, 

достық байланыстар туралы ой-толғаныстары, кӛзбен кӛргендері мен 

ойға түйгендері және жол сапарлық жазбалары енді.  



Есенберлин I. Кӛшпенділер: роман-трилогия. – Алматы: «БПКА «Баспагерлер, 

полиграфистер және кітап таратушылар Ассоциациясы», 2015. 

1-кітап: Алмас қылыш. – 380 б. 

2-кітап: Жанталас. – 380 б. 

3-кітап: Қаһар. – 380 б. 

Ілияс Есенберлиннің «Кӛшпенділер» трилогиясы қазақ халқының XV ғасыр мен XIX ғасырдың 

ортасына дейінгі кезеңдегі тарихын бейнелейтін кӛптомдық шығарма. 



Мұхаммед Қайдар Дулат ТАРИХ-И РАШИДИ. – Алматы: 

ҚазАқпарат, 2015. – 494 б. 

Мырза Қайдардың «Тарих-и Рашиди» еңбегі шығыс классикалық 

тарихнамасы үлгісінде жазылған жұмыс. Автор ол жӛнінде: «Мен шарасыз 

және әлсіз халімді түсіне тұрып, ӛзімнің білімге жұтаң қаламымды бай мұраға 

бұрып, бұл еңбекті жазуыма мынадай қажеттілік негіз болды. Егер мен естіген 

тарихи фактілер мен ӛзім зерттеп білген мұсылман монғол хандары жӛнінде 

жазу ісіне белсенділік танытып қолыма қалам алмасам, кейінгі ұрпақ бұл 

тарихтан мақрұм қалатын түрі бар. Ал eгер бұл істі білімді бір топқа жүктесем, 

олар үлкен қиындыққа тап болар еді. Ӛйткені олар хандардың ахуалы мен 

жағдайын анық біле бермейтін. Бұдан басқа Мырза Қайдар ӛзінің тарихи 

еңбегін жазу жолында «Алланың кішкентай құлы ретінде жастайымнан ата-

бабалардың ӛткен ӛмірін білу үшін монғол елінің әмірлері мен ақсүйектерінен 

сұрастырдым», - деген ойды айтып, олардың кӛбінің жасы жүзді алқымдап 

қалған қариялар болғандығын білдіреді. Ғалым ӛткен тарихты 

баяндаушылардың арасынан ӛз әкесін бӛліп айтады. «Менің әкем (оған 

Алланың нұры жаусын!) және оның бауырлары - менің ағаларым (оларды 

Алланың ӛзі жарылқасын!) хандар жайында сенімді рауаяттарды айтып беретін 

еді. Одан бері талай уақыт ӛтіп, олардан ешкім де ӛмірде қалған жоқ», - дейді 

Зерттеуші мамандардың Мұхаммед Қайдар еңбегінің ең алдымен қазақ халқы 

мен қазақ хандығының қалыптасу барысы мен мезгілін анықтауда ӛзге 

еңбектермен салыстырғанда ерекше орын алатындығын бӛліп айтуы, әрине, 

әбден орынды «Тарих-и Рашидиде» келтірілген дәлелді де нанымды фактілер 

қазақ халқы мен оның мемлекеттілігінің қалыптасуы барысында XIV-XVI 

ғасырлардағы тарихи оқиғалардың шешуші кезең болғандығы туралы пікірді 

негіздей түседі. 



Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына 

арналған "Қазақстан Республикасы Конституциясының мәдени-тарихи 

ӛлшемі: мәселелері және болашағы" атты дӛңгелек үстелдің жинағы = 

Сборник круглого стола на тему "Культурно-историческое измерение 

Конституции Республики Казахстан: проблемы и перспективы", 

посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан / ҚР БҒМ ҒК 

Философия, саясаттану және дінтану ин-ты РМҚК,  Ғылым ордасы 

РМК. - Алматы, 2015. – 50 б. 
Бұл жинаққа дӛңгелек үстел материалдары кіріп отыр 

Берсімбай Р.І. Генетика. Оқулық. – Астана: Л.H. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті, 2015. – 400 б. 
Оқулық ретінде ұсынылып отырған «Генетика» лекциялар курсында 

генетиканың қысқаша даму тарихы, тұқым қуалаушылықтың негізгі 

заңдылықтары мен принциптері, тұқым қуалаушылықтың цитологиялық 

негіздері, ажырау кезінде әдеттегі сандық қатынастардың ауытқулары және 

оның себептері, гендердің ӛзара әрекеттесулері, жыныс генетикасы, 

жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалауы, тіркесе тұқым қуалау және 

кроссинговер, хромосомаларда гендерді локализациялау мәселелері 

қарастырылған. Сондай-ақ генетикалық процестерді түсіну үшін қажетті - 

клетканың құрылымы, митоздық және мейоздық бӛлінулер кысқаша 

қамтылған. Кітапта генетикалық материалдың ӛзгергіштігі, геннің құрылымы 

және қызметі, гендер әсерінің реттелуінің молекулалық механизмдері, ДНК 

репарациясы, тендер рекомбинациясы, даму генетикасының механизмдері 

кеңінен қарастырылған. Соңғы тарауларда популяциялар генетикасы, 

эволюцияның генетикалық негіздері, адам генетикасының негізгі мәселелері 

және ген белсенділігінің эпигенетикалық ӛзгерістері мен канцерогенездің 

генетикалық механизмдерінің кейбір сұрақтары баяндалады. 



Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым 

комитеті «Ғылым ордасы» Ғылыми кітапханасының Сирек қорындағы 

парсы тіліндегі кітаптардың каталогы = Каталог книг на персидском 

языке редкого фонда Научной библиотеки «Ғылым ордасы» / Құраст. 

Ғ.Ә. Қамбарбекова; Бас ред. Қ.Е. Қаймақбаева; Жауапты ред. Ә.Қ. 

Муминов. – Алматы: «Ғылым ордасы» баспа үйі, 2015. – 400 б. 
Каталог Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасының Сирек 

қорындағы кітап қорларын сипаттауға арналған серияның жалғасы болып 

табылады және ол жазу мәдениетінің сабақтастығын кӛрсетеді. Бұл 

каталогқа литографиядан және типографиядан жарық кӛрген парсы тіліндегі 

сирек кездесетін кітаптар енген (1833-2001 жж.). Каталог қазақ және орыс 

тілдерінде дайындалып, есімдер, шығарма кӛрсеткіштері, баспа аттары және 

сӛздікпен қамтамасыз етілген.  



«Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапхана қорында сақтаулы 

шет тіліндегі сирек кездесетін кітаптардың мазмұндалған суретті 

библиографиялық кӛрсеткіші = Иллюстрированный 

библиографический указатель редких книг на иностранных языках, 

хранящихся в фонде Научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» / 

Құраст. Никитинская Н.В., Г.М. Абикова; Бас ред. Қ.Е. Қаймақбаева. – 

Алматы, 2015. – 224 б. 

Библиографиялық кӛрсеткіш «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми 

кітапханасындағы сирек кітаптар қорының негізінде құрастырылды. Сирек 

кітаптар XVI-XIX ғғ. латын, француз, неміс, итальян, голланд, ағылшын 

тілдерінде шыққан басылымдар. Басылымда Италия, Франция, Германия 

және Нидерландтың кітап шығару үлгілері енгізілген. Кӛрсеткіш 

құрамында сирек атластар, саяхат суреттемелері, архитектуралық кітаптар, 

тарих, жаратылыс ғылымдары, сӛздіктер, энциклопедиялар, романдар, 

ӛлеңдер ғылыми маңызды, тарихи, кӛркемдік, мәдени кӛзқарастар 

енгізілген басылымдар. 

Кӛрсеткіштегі әрбір кітапқа берілген қазақ және орыс тілдеріндегі 

аннотациялар - оқырманға деректерді талғап, таңдауға кӛмектеседі. 



Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет: Қазақ хандығының 550 

жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. (2015 жыл 16 қазан) = Международная 

научно-практическая конференция «Казахстан: история, общество, 

культура», посвященная 550-летию образования Казахского ханства (16 

октября 2015 года). - Алматы, 2015. - 342 б. 

Жинақта «Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет» атты Халықаралық 

ғылыми- практикалық конференция материалдары еніп отыр. 

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған конференция 

материалдарында Қазақстанның кӛне заманнан қазіргі күнге дейінгі 

тарихының маңызды кезеңдері қамтылып, Қазақ хандығының дамып 

ӛркендеуі туралы кеңінен қарастырылады, еліміздің қазіргі әлеуметтік-саяси, 

экономикалық және мәдени даму мәселелеріне жете назар аударылады. 

Менің ғылымдағы ӛмірім. Ғалымдармен 21 сұхбат = Моя жизнь в 

науке. 21 интервью с учеными: Научное издание / М.К. Койгелдиев, Б.О. 

Жангуттин, Ш.Б. Тілеубаев, З.Б. Мырзатаева, М.Ш. Қалыбекова, Л.А. 

Бисембаева, С.Г. Белоус, Ә. Болатхан // Под ред. М.К. Койгелдиева. – 

Алматы: «Ұлағат» баспасы, 2014. – 472 б. 
Кітапта А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі, А.Бектұров атындағы 

химия ғылымдары және Д.Сокольский атындағы органикалық катализ және 

электрохимия институттарының жетекші ғалымдарымен жүргізілген сұхбат 

материалдары берілді. Онда ғылымдағы ӛмірі советтік кезеңде қалыптасқан 

аға буынның жүріп ӛткен жолы туралы сӛз болады. Олардың ашқан 

жаңалықтары, шығармашылық жетістіктері келешек ұрпақка зор ғибрат 

екендігі сӛзсіз. 



Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының 

мазмұндалған библиографиялық кӛрсеткіші / Құраст.: М. Шафиғи, Р.Т. Бірімжарова, Г.М. 

Абикова, Г.Қ. Егеубаева; Бас ред. К.К. Әбуғалиева, Қ.Е. Қаймақбаева; Ғылыми ред. М. 

Шафиғи, П. Әуесбаева. - Алматы, 2015.  
IV-кітап. І-бӛлім. А-Е. – 248 б. 
IV-кітап. ІІ-бӛлім. Ж-Ӛ. – 266 б. 
IV-кітап. ІІІ-бӛлім. П-Я. – 259 б. 
Оқырманға ұсынылып отырған бұл кӛрсеткіш 1975, 1979 және 1983 жылдары шыққан 

библиографиялық кӛрсеткіштің жалғасы. 4-кітаптың 1-3 бӛлімдеріне енген материалдар кітапхана 

қорындағы №801-№1050 бумалардағы қолжазбаларды қамтиды. Кӛрсеткіш алфавиттік peтпен 

берілген.  



Есім Ғ. Сана болмысы (Саясат пен мәдениет туралы ойлар). Он 

тӛртінші кітап. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 380 б. 
Бұл белгілі ғалым, жазушы Ғарифолла Есімнің «Сана болмысы» деген 

атпен 1994 жылдан бері шығып келе жаткан топтама еңбегінің он тӛртінші 

кітабы. 
Кітапта қазіргі заманның ӛзекті саяси-философиялық, дүниетанымдық 

мәселелері баяндалған. 

Баят Е. Уақыт белдеуі: ӛлеңдер. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 

2015. – 208 б. 
 «Уақыт белдеуі» атты жыр жинағына ақынның соңғы жылдары жазған 

тандамалы ӛлеңдері, жыр толғаулары еніп отыр. Ақынның ӛлеңдері адам, 

қоғам, ӛмір, тіршілік жайындағы ой-сезімі, кӛңіл күй түйткілдері, сан 

қатпарлы сана қалтарыстары кӛркем тілмен бедерленіп, пәлсапалық 

тұжырымдармен түйінделіп отырады. Поэтикалық нәзік иірімдердің, кестелі 

ӛрнектердің, әр түрлі бояулардың асқақ пафоспен, ақиқат шындықпен 

үндесуі ӛзіндік ерекшелігі болып табылады. Ӛлең-жырлардың ойы орамды, 

тілі шұрайлы, тау бұлағының таза тұнығындай-һәм асау ағысты меңзейді. 



Сәбден О. Абай және қазақ елінің болашағы. – Алматы, 

2016. – 362 б. 

Халқымыздың дана да дара кемеңгері, данышпан ақыны әрі 

ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлының шығармалары мен қара сӛздері 

қазақ халқын, жалпы адамзат баласын екі ғасырдан бері рухани 

құндылықтарға жетелеуде. Осыны негізге алған автор XXI ғасырда 

жаһандану заманына жаңа кӛзқараспен қарап инновациялық серпіліс 

беріп, әлеуметтік-экономикалық талдау жасап, алдағы 

цивилизациялық сұраныстарға лайық деген ӛзінің ой толғамдарын 

оқырмандарға ұсынып отыр. Бұл еңбекте Абайдың ой-

тұжырымдарын ертеңгі ізгілендіру қоғамын құруға, оның моральдық 

кодексін жасауға пайдалану әрекеттері кӛрініс тапқан. Қазақ елін 

алға жетелейтін құндылықтардың тетіктері мен тың пікірлер 

берілген, болашаққа бағыттайтын жол мен жобалар да бар. Сондай-

ақ, түркі әлеміне, қазақ еліне, жалпы әлемдік ӛркениетке елеулі үлес 

қосқан тарихи ұлы тұлғалар туралы қысқаша мәліметтер беріледі. 



Купешова С., Мұхтарова Қ.С. Стратегиялық менеджмент: оқу 

құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 178 б. 

Оқу құралында стратегия түсінігі, оның мазмұны мен мәні тереңде- 

тіліп қарастырылған. Стратегиялық басқару эволюциясының тарихы бері- 

ліп, стратегияны құрастыру және жүзеге асыру үдерісі жан-жақты зерт- 

телген. 

Ӛтепберген К.Е., Нұрсейтова Г.Б. Тәуекелді басқару: оқу құралы. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 107 б.  

Оқу құралы экономика мамандығы бойынша білім алушылар мен 

тәуекелді басқару саласындағы мамандарға арналған. Оқу құралында ке- 

лесі мәселелер қарастырылған: тәуекелдің мәні мен мазмұны; оның пайда 

болу себептері мен факторлары; тәуекелді басқару қағидалары мен негізгі 

ережелері; тәуекел түрлері мен жіктелуі, оларды басқару әдістері; тәуекел- ді 

сандық және сапалық талдау; тәуекелді хеджирлеу; форвардтық және 

келісімшарттар құру. Тәуекел деңгейін тӛмендету мақсатында әртүрлі 

әдістер қолданылады, онын ішінде тәуекелді эксперттік талдау; ми 

шабуылы; шешім қабылдаудың сценарийлер әдісі және т.б. 



Ғабдуллин Мәлік Ғабдуллаұлы / Құраст.: А.А. Жамигазина. Бас. 

ред.: С.Н. Негимов, ф.ғ.д. Жауапты ред.: Р.О. Кәрібжанова. Библиогр.ред.: 

Н.С. Машақова, А.Ж. Сақанова, Т.В. Вдовухина, Г.И. Белгібаева. –

Алматы: «Ғылым ордасы» РМК, 2015. – 184 б. 

Бұл кітап Кеңес Одағының Батыры, қосымша қатардағы гвардия 

полковнигі, КСРО ҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақ КСР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Ғабдуллин Мәлік 

Ғабдуллаұлына арналады. Кітапқа М. Ғ. Ғабдуллиннің ӛмірі мен еңбегін 

сипаттайтын мәліметтер: биографиялық мәлімдемелер, ол туралы еңбектер, үй 

мұрағатындағы құжаттар: суреттер, ӛлеңдер  және еңбектерінің кӛрсеткіші 

енгізілген.  

Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы 

материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық кӛрсеткіші. 

VІ-кітап / Құраст. М. Шафиғи, Г.М. Абикова, Г.Қ. Егеубаева; Бас ред. Қ.Е. 

Қаймақбаева. – Алматы, 2015. – 196 б. 

Оқырманға ұсынылып отырған бұл кӛрсеткіш 1975, 1979 және 1983 

жылдары шыққан библиографиялық кӛрсеткіштің жалғасы. 6-кітапқа енген 

материалдар кітапхана қорындағы № 1162 - № 1327 бумалардағы 

қолжазбаларды қамтиды. Кӛрсеткіш алфавиттік ретпен берілген.  



Сыздықова Р. Кӛптомдық шығармалар 

жинағы. – Алматы: «Ел- шежіре», 2014.  

 

Т.1. Абай шығармаларының тілі. Лексикасы 

мен грамматикасы. «Абай» энциклопедиясында 

жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. – 384 

б. 

Т.2. Абайдың сӛз ӛрнегі. Абай ӛлеңдерінің 

синтаксистік құрылысы Абай және қазақ әдеби тілі. 

- 580 б. 

Т.3. Қазақ әдеби тілінің тарихы (ХУ-ХІХ 

ғасырлар). – 352 б. 

Т.4. Сӛздер сӛйлейді (сӛздердің қолданылу 

тарихынан). – 412 б. 

Т.5. Қадырғали би Қосымұлы және оның 

жылнамалар жинағы. – 344 б. 

Т.6. Сӛз құдіреті. – 296 б. 

Т.7. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. – 664 б. 

Т.8. Тілдік норма және оның калыптасуы 

(кодификациясы). Сӛз сазы. Сӛзді дұрыс айту 

нормалары. – 292 б.  



Қазақ жазбаларындағы хандар шежіресі / Кіріспе, түркі-шағатай 

тілінен қазіргі әріптерге түсірген, факсимилесін, кӛрсеткіштерін 

дайындағандар М. Шафиғи, С. Саттарұлы, Г.М. Абикова; бас ред. Ә.Қ. 

Муминов; ред. Қ.Е. Қаймақбаева. – Алматы: Ғылым ордасы, 2015. – 310 б. 

Кітаптың мақсаты «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы 

қорындағы ХУІІІ-ХХ ғасырлар аралығындағы қазақ халқының тарихы мен 

мәдениетіне қатысты, түркі-шағатай тіліндегі қолжазба, баспа шежірелерді 

қазіргі әріптерге түсіру, факсимилесін жасап басып шығарып, оқырман 

қауымға ұсыну. Ұсынылып отырған деректер жинағы екі қолжазба 

шығармалар мен бір сирек кітап: «Хандар шежіресі» XVIII ғ.; «Шыңғыс хан 

және оның билері» қолжазба генеалогиялары мен «Шыңғыс хан шежіресі» 

атты 1906 жылы Қазан қаласынан басылып шыққан шығарманы қамтиды. 

Ұлы реформатор - ДЭН СЯОПИН. Қытай тілінен аударылған. – Алматы: 

«Орхон» Баспа үйі, 2015. – 214 б. 

Қытай Халық Республикасының ұлы реформаторы Дэн Сяопин жайлы 

жазылған бұл кітап Қазақстан Республикасындағы Қытай Елшілігінің 

қолдауымен жарық кӛріп отыр. Дэн Сяопин бүгінгі Қытай елінің Социалистік 

мемлекет болып қалыптасуына, әлемдік геосаясаттан ӛз елінің лайықты орын 

алуына және экономикасының қарыштап ӛрлеуіне ұшан-теңіз еңбек сіңірді. 

Сондай-ақ, ол артта қалған Аспан асты елін дамыған мемлекеттер қатарына 

енгізу арқылы қытай елінің кӛсеміне һәм әлемдік тұлғаға айналды. Әлемдік 

деңгейдегі реформаторды қазақ оқырмандары да танып білуі қажет. Сол 

мақсатта жарық кӛрген бұл жинақты Қытайдың «Ұлттар» баспасының 

мамандары қазақ тіліне аударып, кітап болып басылуына ерекше кӛмек 

кӛрсетті. 



Жүнісбаева Ж.Қ., Шүлембаева К.К., Ӛмірбекова Н.Ж., Берсімбай 

Р.І. Жалпы генетика бойынша кіші практикум: оқу-әдістемелік құрал. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 82 б. 

Бұл оқу-әдістемелік құралда биология, биотехнология, балық шаруа- 

шылығы және кәсіптік балық аулау мамандықтарына арналған жалпы ге- 

нетика курстары зертханалық сабақтары қарастырылған. Оны зертханалық 

сабақтарда, ӛзіндік жеке жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге 

есептер шығаруға қатысты қосымша мәліметтерді алу үшін пайдалануға 

болады. 

Мадимарова Г.С. Кұрылыстағы геодезиялық жұмыстар: Оқу 

құралы. – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2015. – 265 б. 

Оқу құралында құрылыс саласындағы геодезиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру, ғимараттар мен ғимараттарды алаңға кӛшіру, жобалық-ізденіс 

жұмыстарды геодезиялық қамтамасыздандыру, олардың жерасты және 

жерүсті бӛліктерін салу кезіндегі геодезиялық жұмыстары мен салынған 

дәлдігін бақылау сұрақтары қарастырылған. 

Ұсынылған оқу құралы құрылыста жүргізілетін геодезиялық 

жұмыстарды барынша толық қамтиды және ӛндіріс технологиясымен тікелей 

байланыса отырып кӛрсетілген. 



Терлікбаева А.Ж., Ефремова С.В. Әбдірәсіл Алдашұлы Жәрменов. 

«Қазақстан Республикасының минералдық шикізатты кешенді қайта 

ӛңдеу жӛніндегі ұлттық орталығы» РМК-ның Бас директоры, ҚР ҰҒА 

академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор, екі мәрте 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ғалым 

және ғылымды ұйымдастырушы: Қысқаша биографиялық очерк. – 

Алматы, 2016. – 80 б. 

Әбдірәсіл Алдашұлы Жәрменов Оңтүстік Қазақстан облысының 

Бабайқорған ауылында 1956 жылы дүниеге келген. Сол жерде 1971 жылы 

В.В.Куйбышев атындағы орта мектепті бітірді және 15 жасында Алматы 

қаласында С. М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің химия 

факультетіне оқуға түсті, онда ол ең жас Лениндік стипендиат болды. 

Әсіпұлы С. Ӛз заманының ұлы тұлғасы. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2014. – 88 б. 

Бұл кітапта Қазақстан Ғылым академиясының академигі, биология 

ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері, Қазақстан Ғылым академиясы ғылымдары бӛлімінің академик-

хатшысы, белгілі ғалым Темірбай Байбосынұлы Дарқанбаевтың ӛмірі мен 

шығармашылығы туралы деректер, естеліктер мен фотосуреттер жинақталған. 

Кітап ғалымның туганына 105 жыл толу қарсаңында шығарылып отыр. 



Жотабаев Н.Р. Ой-пікірлер, рецензиялар: Н.Р. Жотабаевтың 

ғылыми еңбектері мен публицистикалары туралы. – Алматы, 2015. – 128 

б. 

Кітапта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ғалым, әрі публицист 

Нығмет Рахметұлы Жотабаевтың біраз ғылыми еңбектері мен 

публицистикалары туралы жазылған ой-пікірлер мен рецензиялар 

жарияланған. 

Мырзаберген Малбақұлы Малбақов. Биобиблиография. – Алматы: 

«Арыс» баспасы, 2015. – 64 б. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиялары сериясының жалғасы 

ретінде ұсынылып отырған бұл кӛрсеткіш филология ғылымдарының 

докторы, профессор, ҚР БжҒМ А. Байтұрсынұлы атындагы Тіл білімі 

институтының директоры Мырзаберген Малбақұлы Малбақовқа арналған. 

Биобиблиографияға ғалымның ӛмірі мен шығармашылық еңбегін 

сипаттайтын мәліметтер, оның ӛз еңбектері және ол туралы жазылған 

әдебиеттер енгізілді. 



Жубаева О. Қазақ тілінің когнитивті грамматикасы. – Алматы: 

«Қазығұрт» баспасы», 2014. – 392 б. 

Кітапта қазақ тіліндегі грамматикалық категориялардың антропоӛзектік 

сипаты кӛрсетіледі. Сондай-ақ зерттеуші қазақ тіліндегі грамматикалық 

категориялардың танылу үрдісін тіл білімінің қалыптасқан кезеңінен бүгінгі 

таңдағы еңбектерге дейін хронологиялық тұрғыдан сипаттайды.  

Исламбаева З.У. Терістік және шығыс ӛңірлердегі қазақ 

театрларының дамуы. Монография. – Алматы: «Тарих тағылымы» 

баспасы, 2015. – 248 б. 

Монография еліміздегі тәуелсіздік жылдарында іргесі қаланған 

Павлодар, Петропавл, Ӛскемен және қалыптасумен дамудың кӛпжылғы 

белесінен ӛткен Семей театрларының шығармашылық ізденістерін зерттеуге 

арналады. Мұнда ұлттық классикалық туындылармен бірге тарихи пьесалар 

және бүгінгі заманның басты бағытын білдіретін жаңа драмалық 

шығармаларға кең түрде талдау жасалған. 



Смағұл Б. Оқ пен Отан: жыр кітабы. – Алматы, 2014. – 208 б. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, қоғам қайраткері, 

отаншыл азамат, әскери тақырыпта қалам тартып жүрген Бақытбек Смағұлдың 

осынау «Оқ пен Отан» деп аталатын жыр жинағына ерлік пен елдік мұраттары ӛзек 

болған. Топтама алты бӛлімнен тұрады. «Оқ пен Отанында» ақ пен қара 

майданында, ӛмірден түйген пайымдарын ел бірлігі мен тірлігіне ұластыра ӛлеңдер 

ӛрсе, «Ауған тозақтарында» нақты ӛз басынан кешкен, куә болған Ауған алапаты 

туралы жырлайды. «Рух жырлары» және «Туған елдің тұлғаларында» қазақ 

халқының асқақ рухы мен алып тұлғаларының болмысы паш етіледі. Соңғы 

бӛлімдер «Қазақтың әр аймағы - ұлы мекен» һәм «Уақыт иірімдері» деп аталып, 

осы тақырыптағы ақынның жан тебіреністері жыр болып құйылған. Автор бейбіт 

күннің парқын, Тәуелсіздіктің нарқын жан-жүрегінен ӛткізе отырып, терең 

шынайылықпен жырлайды. 

Кешегі Бауыржан мен Қасымдардың бүгінгі ізбасары Бақытбек Смағұлдың 

жыр жолдары кім-кімді де бейжай қалдырмасы хақ. 

«Хакім Абай даналығы» атты Абай Құнанбайұлының 170 жылдығына 

арналған дӛңгелек үстел материалдары. – Алматы: Ғылым ордасы, 2015. – 204 

б. 

Абай Құнанбайұлының 170 жылдығына арналған дӛңгелек үстел 

материалдары берілген. 



Қазақ хандығынан Тәуелсіз Қазақстанға дейін: Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары. (22-23 мамыр 2015 

жыл). – Астана: Мемлекет тарихы институты, 2015. – 360 б. 

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған конференцияның 

материалдар жинағына отандық және шетелдік ғалымдардың баяндамалары 

енгізілді. Орталық Азиядағы алғашқы ұлттық сипаттағы мемлекет - Қазақ 

хандығының құрылуы, ӛрлеуі және құлдырауына қатысты ӛзекті тақырыптар 

жаңа тұрпатты мемлекетіміздің тарихымен сабақтастықта беріледі. 

Доскеева Б.Ж. Медициналық қазақ тілі. Жалпы медицина 

факультетіне арналған. – Алматы, 2014. – 242 б. 

Бұл оқу құралы жалпы медицина факультетінің студенттеріне арналған. 

Ұсынылған мәтіндердің тілі жатық, баяндалуы жүйелі, қарапайым әрі түсінікті. 

Болашақ мамандықтарына қатысты кәсіби лексиканы игеру үшін берілген 

тапсырмалар тақырыптың жалпы мазмұнын түсінуге, байыптауға, қысқаша 

ақпарат беруге, науқас адаммен сұхбат ӛткізе білуге, сырқатнама жазып 

үйренуге және студенттің қазақша сӛйлеуін, ойлауын одан ары жетілдіруге 

бағытталған. 



Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі. – Алматы: «Қазығұрт» 

баспасы», 2014. – 400 б. 

Еңбек функционалды және когнитивті грамматика мәселесімен 

айналысып жүрген тіл мамандарына, осы пән бойынша дәріс беріп жүрген 

оқытушыларға, филология факультеттерінің докторанттарына, магистранттары 

мен студенттеріне, сондай-ақ кӛпшілік қауымға арналған. 

Қоғамның тарихи жады: XX ғасыр Алматы облысы Ескелді ауданы 

тұрғындарының ӛмірбаяндық әңгімелерінде. Ғылыми басылым: М.Қ. 

Қойгелдиев, Б.О. Жангуттин, Ш.Б. Тілеубаев, Н.Д. Нұртазина, Ш.Т. 

Нұрман, М.Ш. Қалыбекова, З.Б. Мырзатаева, Е.Ә. Жалмағамбетов, Л.А. 

Бисембаева, Ә.Болатхан. – Алматы: «Дәстүр» баспасы, 2015. – 244 б. 

Кітапта Алматы облысы Ескелді ауданы Н.Алдабергенов атындағы 

ауылдың 1930 жылдардан бергі тарихы ұжымның жүріп ӛткен жолы мұрағат 

деректері мен ӛңір тұрғындарының биографиялық әңгімелері негізінде 

баяндалады. Сонымен бірге шаруашылықтың ӛсіп-ӛркендеуіне тікелей 

атсалысқан қарапайым еңбек адамдарымен жүргізілген сұхбат материалдары 

берілген. Онда кеңестік кезеңдегі еңбек адамдарының күнделікті ӛмірі, тұрмыс-

тіршілігі, материалдық жағдайы, кӛңіл-күйі сӛз болады.  



«Жамбыл Жабаев – Ұлы Даланың алып жыршысы» = «Жамбыл 

Жабаев – народный поэт Великой Степи» = «Zhambyl Zhabaev – National 

Poet of Great Steppe» - Жыр алыбы Ж.Жабаевтың 170 жылдығына 

арналған – атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдар жинағы. – Алматы, 2016. – 428 б. 

Жыр алыбы Ж.Жабаевтың 170 жылдығына арналған «Жамбыл Жабаев — 

Ұлы Даланың алып жыршысы» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференцияның жинағына енген мақалаларда «XX ғасырдың Гомері» атанған 

жыршы, жырау, ақынның ӛмірі мен шығармашылығы әдебиеттану, тілі білімі 

және әдістемелік қырынан жан-жақты қарастырылады. 

Ғылым туралы ұлттық баяндама. – Астана; Алматы, 2015. – 116 б. 

2014 жыл бойынша ғылым туралы ұлттық баяндама әлемдегі және 

Қазақстандағы ғылымның жай-күйі, даму үрдістері мен перспективалары, 

сондай-ақ ғылым дамуының басым бағыттары: «Табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану, шикізат пен ӛнімді ӛңдеу»; «Ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиялар»; «Ӛмір туралы ғылымдар»; «Елдің 

зияткерлік әлеуеті»; «Энергетика және машина жасау» бойынша отандық 

ғылымның айтарлықтай елеулі жетістіктерін қамтиды. 



Рустамов Н.Т., Азретбергенова Г.Ж., Жасузакова М.Ж. Активизация 

потенциала управления организации: монография. - Алматы: Экономика, 

2015. - 140 с. 

Книга посвящена алгоритмической оценке потенциала организации, 

состоящего из трех компонентов: внутренний потенциал, внешний потенциал и 

потенциал управления. Ее цель - показать возможность и целесообразность 

использования методов теории активных систем (ТАС) для повышения 

эффективности функционирования организаций (предприятий, учреждений, 

фирм и т.д.). Описывается алгоритмический и программный инструментарий 

активизации потенциала управления. Их совокупность может рассматриваться 

как механизм, позволяющий создавать эффективную систему управления 

организацией. 

Онуприенко, С.П. Экологическая культура в сознании детей и 

взрослых Беларуси: грани становления = Ecological culture in the minds of 

children and adults of Belarus: the points of becoming. – Минск: 

Экоперспектива, 2015. – 212 c. 

В монографии впервые в практике научных исследований государств 

Восточной Европы на примере Беларуси осуществлен системно-структурный 

анализ положений экологической культуры с точки зрения их оценки 

различными категориями населения. Имеют место теоретико-

методологические заключения, выводы, рекомендации автора — европейского 

эксперта в области социальной экологии. Инновационная особенность данной 

монографии — результаты исследований, дискуссий, размышлений учителей и 

учащихся старших классов СШ №126 г. Минска по актуальным вопросам 

экологической культуры в масштабах белорусского региона и проблем мировой 

цивилизации. Выводы и рекомендации способствуют активизации социально-

экологических аспектов в системе образования Беларуси. 



Тасибеков К. Ситуативный казахский (Диалоги). – Алматы: ИП 

«Такеева А.Б.», 2015. – 272 с.  

Диалоги этой книги посвящены жизненным ситуациям, в которых 

необходимо уметь говорить на казахском и, которые в учебниках 

практически никогда не рассматриваются. Это диалоги о будущем 

казахского языка, путях развития нашего общества, интернациональных 

отношениях, экономической и политической ситуации в нашей стране, 

межнациональных браках и других вопросах широко обсуждаемых в 

обществе. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Айрис-пресс, 

2014. – 560 с. 

Главный теоретический труд выдающегося отечественного историка, 

географа и этнолога Л.Н. Гумилева посвящен проблемам этнической 

истории и вопросам взаимодействия народов со своей средой обитания. 

Написанная ярким живым языком книга Л.Н. Гумилева – не 

традиционное описание всемирной истории, а очень серьезная попытка 

объяснить причины глобальных исторических и экологических процессов. 

Пассионарная теория этногенеза представляет собой оригинальное научное 

открытие автора, совершенное на основе обобщения гигантского 

фактического материала, с применением методов гуманитарных и 

естественных наук. 



Малиничев Г.Д. Археология по следам легенд и мифов. – М.: Вече, 2014. 

– 384 с. 

При слове «археология» прежде всего, вспоминаются раскопки Помпеи и 

открытие гробницы Тутанхамона, находка Трои Г. Шлиманом и, может быть, 

скифские курганы... Однако из новой книги Германа Малиничева вы узнаете, что 

археологи искали (причем небезуспешно) реальные следы множества других, 

подчас легендарных городов, героев, забытых исторических эпох: не только 

местоположение трона царицы Савской или знаменитого критского Лабиринта, 

но и град Китеж, и даже Эдем, библейский рай! Пусть эта книга о великих 

открытиях станет открытием и для читателя. 

Барыкин В.Н. Неассоциативность в конечных системах. – Минск: 

Ковчег, 2015. – 220 c. 

Неассоциативность рассматривается в качестве математического средства 

для описания информационных процессов в системе, содержащей конечное число 

объектов. Предложена операция, ассоциированная со структурой объектов, 

представленных матрицами. Алгоритм операции генерирует таблицу 

произведения со свойством неассоциативности. Показано, что конечная система с 

такой операцией характеризуется согласованной системой законов. В частности, 

имеет место совокупность обобщенных алгебр Мальцева. Аналогично могут быть 

сконструированы алгебры на функциональных операциях. На этой основе 

возможна классификация конечных систем с физической точки зрения. 



Калганбаев Н.А. Маркетинг: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 

2015. – 312 с. 

Учебное пособие представляет собой основной учебный материал по 

дисциплине «Маркетинг», предназначено для подготовки бакалавров всех 

экономических направлений, изучающих использование современных 

маркетинговых инструментов в деятельности предприятий различных сфер 

деятельности. В учебном пособии раскрываются теоретические и практические 

основы маркетинга, освещены особенности формирования и развития 

маркетинга в Казахстане. Основные вопросы, рассматриваемые в рамках 

учебного пособия: понятие, виды, задачи, функции маркетинга, разработка 

маркетинговых решений и особенности их реализации на предприятиях и в 

организациях, подходы к разработке стратегии маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций. 

Бычкова Е.И., Федорова И.А., Якович М.М. Иксодовые клещи 

(Ixodidae) в условиях Беларуси / НАН Беларуси, Науч-практ. центр НАН 

Беларуси по биоресурсам. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 191 с. 

Представлены данные по видовому разнообразию и географическому 

распространению иксодовых клещей и их хозяев, экологическим аспектам 

формирования очагов паразитарных заболеваний человека с клещевой 

трансмиссией, изложены данные по генетическому анализу систематической 

принадлежности иксодид, влиянию различных форм антропогенной 

трансформации экосистем на видовой состав и численность иксодовых клещей. 

Важное значение имеют данные по распространению и численности 

членистоногих в условиях крупных промышленных центров, по выявлению 

факторов, влияющих на увеличение их численности на территории Беларуси. 

Большое внимание в книге уделено особо охраняемым природным территориям 

как резерватам иксодовых клещей и формированию очагов клещевых инфекций 

на данных территориях. Расширен и значительно дополнен список литературы 

новыми публикациями по данной проблеме в Беларуси и на сопредельных 

территориях. 



Барыкин В.Н. Новые возможности науки. – Минск: Ковчег, 2015. – 

192 с. 

В монографии представлены итоги развития нового раздела физики, 

названного объективацией дополнением полевых моделей моделями частиц, 

ассоциированных с полями. Начальный этап такого подхода инициирован 

предложенным ранее обобщением электродинамики Максвелла, которая 

объясняет экспериментальные данные без относительности Эйнштейна, не 

имеет ограничений на скорость света, свободна от расчетных сингулярностей 

стандартной модели. На основе анализа еѐ матричной структуры представлена 

механическая модель частиц света, выведена формула для их энергии, а также 

постоянная Планка. Расчет базируется на гипотезе о существовании 

электрических и гравитационных предзарядов как структурных составляющих 

для физических зарядов. Метод объективации развит на основе найденного 

объединения полевых моделей электродинамики и массодинамики в рамках 

системы дифференциальных уравнений третьего порядка. Представлена 

физическая модель гравитации в рамках концепции многоуровневой материи. 

Она содержит модель Ньютона и обобщает модели Эйнштейна и Логунова. 

Объективация обоснована дополнительно реализованным объединением 

макромеханики Галилея-Ньютона для тел и микромеханики Шрѐдингера для 

волновой функции. Объективация расширена как концепция на основе 

предположения, что любое изделие имеет три согласованные составляющие: 

тело, сознание, чувства. Принят основной механизм существования таких 

систем как информационный обмен. Обоснована необходимость описания 

информационных процессов неассоциативной математикой. Предложен 

алгоритм неассоциативности для конечных систем. Найдена возможность 

описания. Этики объектов на основе математических моделей, применяемых 

для описания Тел этих объектов. На основе выполненного анализа предложена 

система постулатов для единого описания любых физических объектов в 

рамках концепции трансфинитной Реальности. 



Бастами И. Казахстан: технология успеха. – Алматы: Раритет, 2015. – 

260 с. 

В книге, которую вы держите в руках, изложена технология успеха, 

посредством которой Казахстану за годы развития удалось не только 

восстановить из руин экономическую жизнь, но и перезагрузить всю 

общественную и государственную систему. В ней раскрывается суть 

проводимых реформ, но главное — дан ответ, как удалось пройти сложнейшие 

этапы развития и построить успешное государство при жизни одного 

поколения. 

Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 352 c. 

В учебнике рассмотрены физические принципы действия и структуры 

электронных приборов; образование и свойства р-n-перехода, контактные 

явления в нем; устройство, принцип действия, основные параметры, 

параметрические соотношения, и схемы включения полупроводниковых и 

фотоэлектронных приборов — диодов, тиристоров, биполярных и полевых 

транзисторов с р-n-переходом и с изолированными затворами, фоторезисторов, 

фото- и светодиодов, фототранзисторов и фотоумножителей. 

Приводятся подробные сведения о принципах действия типовых 

электронных узлов и устройств: усилительных каскадов, операционных 

усилителей, компараторов, генераторов сигналов и таймеров, схем передачи и 

отображения информации, модуляции и демодуляции. Описаны параметры и 

характеристики основных семейств логических и цифровых элементов, 

выполнение на их базе логических операций, построение цифровых узлов и их 

применение в электротехнических устройствах. Приведены сведения о 

цифровых запоминающих устройствах, структуре микропроцессоров, аналого-

цифровых и цифро-аналоговых преобразователях. 



Реутов О.А. , Курц A.Л., Бутин К.П. Органическая 

химия: в 4 ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

Ч.1. – 567 с. 

Ч.2. – 623 с. 

Ч.3. – 544 с. 

В учебнике систематически описаны органические 

соединения по классам, а также изложены основные 

теоретические положения органической химии. Строение и 

свойства органических соединений рассмотрены с позиций, 

как теории электронных смещений, так и теории 

молекулярных орбиталей. 

В первую часть вошли главы, посвященные 

теоретическим проблемам органической химии (теория 

атомных и молекулярных орбиталей, теория электронных 

смещений), а также химии алканов, алкенов, алкинов и 

диенов алифатических углеводородов. 

Во вторую часть вошли главы, посвященные 

стереохимии, реакциям нуклеофильного замещения и 

элиминирования, а также химии спиртов, тиолов, простых 

эфиров и сульфидов, свободных радикалов; введено понятие 

ароматичности. 

В третью часть вошли главы, посвященные химии 

карбонильных соединений (альдегидов, кетонов), 

карбоновых кислот и их производных, а также 

азотсодержащих органических соединений (аминов, нитро- и 

диазосоединений, азидов), фенолов, хинонов и 

циклоалканов. 



Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к 

непрерывному совершенствованию. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 443 с. 

Теория ограничений (TOC, Theory of constraints) — популярная концепция 

менеджмента, разработанная в 1980-х гг. доктором Элией Голдраттом. Она 

предлагает концентрировать организационные ресурсы на устранении 

ограничений (конфликтов), которые мешают компании полностью реализовать 

ее потенциал. Метод рассуждений Голдратта составляет основу теории 

ограничений и позволяет успешно разрешать множество противоречий: между 

сроками и качеством, стоимостью и затратами, требуемой производительностью 

и имеющимися ресурсами. 

Хэдфилд К. Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили 

меня 4000 часов на орбите / Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 

324 с. 

Кому не интересно узнать, как устроены жилые модули МКС, как в 

космосе чистят зубы, как едят, спят и ходят в туалет? Чему обучают космонавтов 

перед полетом и чем руководствуются при наборе команды? Какие навыки 

необходимы на орбите и почему они полезны в повседневной жизни на Земле? 

Крис Хэдфилд провел в космосе почти 4000 часов и считается одним из самых 

опытных и популярных астронавтов в мире. Его знания о космических полетах 

и умение рассказать о них интересно и увлекательно уникальны. Однако эта 

книга не только о том, что представляют собой полет в космос и жизнь на 

орбите. Это история человека, который мечтал о космосе с девяти лет — и смог 

реализовать свою мечту, хотя, казалось бы, шансов на это не было никаких. Это 

настоящий учебник жизни для тех, у кого есть мечта и стремление ее 

реализовать. 



Природные и антропогенные факторы воздействия на качество 

почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор Повар, Тудор 

Лупашку, Тамара Лях, Серафим Андриеш, Владимир Филипчук. – 

Кишинэу, 2014. – 268 с. 

Книга создана на основе сотрудничества известных ученых - 

сотрудников Института химии Академии Наук Молдовы и Института 

Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв «Николае Димо» в рамках 

международного проекта «ЭКО-АГРИ: Совместное использование знаний 

и опыта ученых и фермеров для устойчивого и экологического развития 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды», финансируемого 

Европейской Совместной Операционной Программой бассейна Черного 

Моря 2007-2013 (The Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-

2013). 

Тихомирова Е.Е., Дремова Л.И. Коммуникативные функции 

культуры: учебное пособие / Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 246 с. 

Пособие «Коммуникативные функции культуры» предназначено 

магистрантам, в том числе из стран АТР, обучающимся по магистерским 

программам «Теория культуры», «Наследие русского мира как средство 

формирования духовной культуры личности», «Прикладная 

культурология». Оно способствует развитию и совершенствованию 

лингвострановедческой, коммуникативной, межкультурной компетенций; 

овладение лингвокультурой России, способствующей адекватному 

восприятию роли русского языка и русской культуры в истории русского и 

мирового культурного пространства; формирование антропоцентрически 

ориентированного знания о языке и культуре. 



Аблажей A.M. Постсоветская наука: генезис и специфика. – 

Новосибирск, 2014. – 288 с. 

В монографии на основе анализа конкретно-социологических данных 

осуществлено комплексное исследование трансформации российской 

академической науки в постсоветский период, выявлены закономерности ее 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности и новым установкам 

массового сознания. Проведен теоретический анализ социального контекста 

отечественной науки, в первую очередь особенностей неолиберального и 

постакадемического взгляда на науку в приложении к российским условиям. 

Большое внимание уделено исследованию специфики интеграционных 

процессов науки и высшего образования, а также сравнительному анализу 

особенностей представлений о науке, сложившихся в среде представителей 

академической профессии и массовом сознании. 

Умбрашко К.Б. Каноническое право как исторический источник: 

история и современность: учеб.-метод. комплекс. – Новосибирск: Изд. 

НГПУ, 2014. – 293с. 

В издании представлены программа, основное содержание, списки 

рекомендуемой литературы, контрольные вопросы и тесты по курсу 

«Каноническое право как исторический источник: история и современность». 

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», профили: «Обществознание и 

история», «Правовое образование», «История». 



Красильников С.А. Советские судебные политические процессы в 

1920-1930-е гг.: причины, организация, последствия: учеб. пособие / 

Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. – 300 с. 

В пособии рассматривается феномен советских судебных 

политических процессов в межвоенный период (1920-1930-е гг.) в качестве 

одного из важнейших инструментов утверждения большевистского 

политического режима. На основе изучения ряда крупнейших процессов 

эпохи (над лидерами партии социалистов-революционеров (1922 г.), над 

группами инженерно-технических работников Донбасса (Шахтинский, 1928 

г.), научно-технических кадров («Промпартия», 1930 г., «Союзное бюро 

меньшевиков», 1931 г.), над «партийными оппозиционерами» (Московские 

показательные, 1936-1938 гг.) раскрываются механизмы подготовки и 

реализации политических, репрессивных, судебных и пропагандистских 

решений, связанных с осуществлением указанных процессов. Пособие 

включает приложение, сформированное из документов и материалов 

судебных процессов. 

Запорожченко А.В. Основные элементы индоиранской 

мифоритуальной традиции: монография / Мин-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 223с. 

В монографии сделана попытка уточнить основные элементы 

индоиранской мифоритуальной традиции. На основании большого 

количества древнеиндийских и древнеиранских источников 

реконструированы варианты «основного мифа» и выявлена специфика 

ритуальной практики представителей жречества и военного сословия. 



Ковеня В.М. Алгоритмы расщепления при решении многомерных 

задач аэрогидродинамики / СО РАН, Институт вычислительных 

технологий. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. – 280 с. 

Монография посвящена изложению одного из методов решения 

многомерных задач аэро- и гидродинамики – метода расщепления уравнений по 

физическим процессам и пространственным переменным. В рамках единого 

подхода описаны основные подходы по построению экономичных разностных 

схем расщепления для численного решения уравнений Эйлера и Навье-Стокса 

сжимаемого теплопроводного газа и несжимаемой жидкости. Приведены 

примеры расчетов по предложенным алгоритмам. 

Тривоженко Б.Е. Выделение трендов интенсивности пуассоновских 

потоков событий / Мин. обр. и науки РФ, Национал, исслед. Том. гос. ун-т. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2014. – 109 с. 

В предлагаемой монографии разработаны и исследованы алгоритмы 

выделения трендов интенсивности пуассоновских потоков событий. На 

небольших временных интервалах применяется полиномиальная аппроксимация 

тренда. На интервалах большой длительности на основе сглаживающих 

сплайнов разработаны и исследованы рекуррентные статистические процедуры, 

позволяющие вести обработку поступающей информации в реальном масштабе 

времени. 



Павлович Л.Б., Павлович С.П. Катализаторы и каталитические 

процессы глубокого окисления на основе металлургических шлаков: 

Монография. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2014. – 268 с. 

В книге представлены результаты экспериментальных исследований по 

определению каталитических свойств шлаков черной металлургии в 

процессах глубокого окисления различных типов соединений, характерных 

для выбросов металлургического производства: гетероциклических, азот-, 

серосодержащих, непредельных, ароматических, алифатических, оксида 

углерода; показано влияние различных факторов на каталитическую 

активность шлаков, их физико-химические и механические свойства; 

разработана классификация шлаков как катализаторов глубокого окисления; 

изложены основы механизма активации поверхности шлаков при обработке 

селективными растворителями; обоснован выбор каталитических систем для 

глубокой очистки газовых выбросов от углеводородов, селективной очистки 

нафталино- и фталовоздушных смесей. Приведены результаты лабораторных, 

опытно-промышленных и промышленных исследований. Представлены 

технологии производства катализаторов глубокого окисления для очистки 

воздушных выбросов на базе металлургических шлаков, обоснованы 

пригодные для данных процессов шлаки металлургических заводов стран 

СНГ. На основе разработанных шлаковых катализаторов, обладающих 

высокой термостойкостью, структурной и механической прочностью, 

представлен ряд процессов очистки выбросов, в основном коксохимического 

производства: запыленных выбросов установки сухого тушения кокса; 

смолоперерабатывающих цехов; производства пека; фталевого ангидрида; 

каталитического сжигания топлива, очистки топливных газов от сажи; очистки 

нафталина. 



Порошина И.А. Развитие методов структурной рефрактометрии и 

кристаллооптики для дисперсных минералов и неорганических 

соединений: монография / Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 164 с.  

В монографии показаны экспериментальные, графические и расчетные 

методики определения рефракции и оптической ориентировки анизотропных 

кристаллов по кристаллографическим направлениям для дисперсных 

минералов и неорганических соединений. Приведены основы 

кристаллооптики. 

Торопов K.B., Бочкарева E.H. Птицы подтаежных лесов Западной 

Сибири: 30-40 лет спустя. – Новосибирск: Наука-Центр, 2014. – 394 с. 

В монографии представлен повидовой обзор птиц подтаежных лесов, 

содержащий количественную характеристику территориальных изменений их 

летнего обилия. Проведено сравнение данных с аналогичными для 1967-1982 

гг. по летней динамике численности, видовому богатству, биомассе, 

фаунистическому составу и плотности населения птиц всех обследованных 

местообитаний. Составлены иерархические классификации, отражающие 

особенности пространственного распределения и характера пребывания видов 

и неоднородности сообществ птиц. Выявлены основные 

структурообразующие факторы среды. Доказана правомерность 

использования собранных в разные годы материалов для выявления 

пространственной структуры и организации населения птиц. 



Бородкин В.Н., Курчиков А.Р. Характеристика геологического 

строения и нефтегазоносности ачимовского нефтегазоносного комплекса 

Западной Сибири / Зап.-Сиб. фил. Ин-та нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Трофимука. СО РАН. – Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2015. – 300 с. 

Монография посвящена характеристике геологического строения и 

нефтегазоносности ачимовского нефтегазоносного комплекса Западной Сибири. 

Рассмотрены вопросы седиментации отложений толщи, приводятся геолого-

геофизические материалы в пользу относительно глубоководной турбидитной 

модели седиментации толщи, дано стратиграфическое расчленение разреза на 

объекты исследования, проведено картирование клиноформ ачимовской толщи 

по данным сейсморазведки и бурения, отражены особенности их внутреннего 

строения, нефтегазоносности. Рассматриваются структура порового 

пространства, тип пород- коллекторов, литологическая характеристика пород и 

физико-химические свойства флюидов клиноформ, закономерности изменения 

фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов толщи. Представлен 

атлас текстур пород, отображающих особенности осадконакопления ачимовской 

толщи. Показаны состояние и структура ресурсной базы углеводородов 

комплекса, перспективы нефтегазоносности основные направления геолого-

разведочных работ. Составлен альбом залежей углеводородов ачимовского 

нефтегазоносного комплекса северных районов Западной Сибири. 



Курчиков А.P., Бородкин В.Н. Характеристика геологического 

строения и нефтегазоносности юрского нефтегазоносного комплекса 

Западной Сибири / Зап.-Сиб. филиал Ин-та нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. – Новосибирск: Издательство 

СО РАН, 2015. – 140 с. 

Монография посвящена характеристике геологического строения и 

нефтегазоносности юрского нефтегазоносного комплекса Западной 

Сибири. Изложена эволюция представлений на стратиграфию разреза 

юрских отложений, внесены новые предложения по его литофациальному 

районированию. Рассмотрены вопросы расчленения комплекса на 

отдельные горизонты, проблемы индексации пластов, отмечены 

особенности их строения, условий седиментации и нефтегазоносности. 

Приводится характеристика литологического состава пород, физико-

химических свойств флюидов юрских отложений. Показаны состояние и 

структура ресурсной базы углеводородов комплекса, дано обоснование 

основных направлений поисково-оценочных работ. 

Бычков И.В., Батурин В.А., Дьякович М.П. Математические 

модели состояния общественного здоровья на примере 

Прибайкальского региона / СО РАН, Ин-т динамики сист. и теории 

управл., Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Восточно-Сибирский 

научный центр экологии человека. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2014. – 209 с. 

Коллективная монография представляет опыт авторов по 

моделированию и исследованию процессов регионального развития 

медико-эколого-экономических систем. Предложен анализ состояния 

экологии, здоровья населения и некоторых экономических показателей 

развития Прибайкальского региона. Рассмотрены частные модели 

динамики здоровья населения. 



Эндотелиальная дисфункция, гипертония, атеросклероз / Ю.П. 

Никитин [и др.]; НИИТПМ СО РАМН. – Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2014. – 132 с. 

В монографии рассматриваются ассоциации дисфункции эндотелия на 

микро- и макроциркуляторном уровне с атеросклерозом, а также с некоторыми 

терапевтическими заболеваниями в Сибири. Оценивается вклад ряда 

гемостатических факторов, перекисей и микроэлементов в формирование 

эндотелиальных дисфункций и сосудистой патологии. 

Гольдфарб Л.Г., Владимиров В.А., Ренвик Н.М., Платонов Ф.А. Вилюйский 

энцефаломиелит / Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; 

Научно-исследовательский институт здоровья. – Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2014. – 256 с. 

Монография посвящена памяти первооткрывателя вилюйского энцефаломиелита 

(ВЭМ) Прокопия Андреевича Петрова. Проведен многогранный критический обзор всех 

накопленных сведений о природе ВЭМ, его клинических особенностях, патоморфологии, 

патогенезе и пока не принесших решающих результатов вирусологических и генетических 

исследованиях. Результаты многолетних трудов с полной определенностью указывают на 

то, что ВЭМ - уникальная, ни на что не похожая болезнь с чертами менингита, энцефалита 

и миелита. В основе болезни лежат некротический и воспалительный процессы, 

преимущественно в сером веществе головного мозга. Выявлены иммунопатологические 

механизмы, которые, по всей видимости, играют решающую роль в развитии и 

поддержании многолетнего воспалительного процесса. Существенным моментом 

эпидемиологии ВЭМ является тот факт, что болезнь распространилась с Вилюя в 

центральные районы Якутии с массовой миграцией населения, достигнув высокого уровня 

заболеваемости в этих районах, а впоследствии полностью исчезла, переместившись 

обратно на Вилюй. 



Оришич A.M. Черепанов А.Н., Шапеев В.П., Пугачева Н.Б. 

Наномодифицирование сварных соединений при лазерной сварке 

металлов и сплавов / Отв. ред. В.М. Фомин; СО РАН, Ин-т 

теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, 

Уральское отд-ние, Ин-т машиноведения. – Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2014. – 252 с. 

В книге обобщены оригинальные результаты исследований, 

выполненных при активном участии авторов в ИТПМ СО РАН, в течение 

последних 10 лет. Рассмотрены наиболее важные результаты исследования 

новых процессов лазерной сварки металлов и сплавов, в том числе 

разнородных, с применением наноразмерных тугоплавких соединений, 

используемых в качестве модифицирующих добавок. Развито новое 

научное направление - лазерная микрометаллургия, основанная на 

возможности эффективного управления процессами структуро- и 

фазообразования в лазерном сварочном шве, а именно, диспергировать 

зерна матрицы и избыточных фаз за счет искусственного увеличения числа 

центров кристаллизации, оптимизировать морфологию кристаллического 

зерна, карбидных и интерметаллидных фаз. Приведены многочисленные 

экспериментальные данные по изучению влияния малых 

наномодифицирующих добавок на структуру и морфологию 

кристаллического зерна в сварном шве, механические и эксплуатационные 

характеристики сварного соединения. Представлены результаты 

численного анализа тепло- и гидродинамических процессов в сварочной 

ванне расплава при «кинжальном» проплавлении свариваемых пластин. 



Марков B.C., Лабутин В.Н., Ёлшин В.К. Безвзрывная разработка 

многолетнемерзлых россыпных месторождений подземным способом. – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. – 176 с. 

В монографии представлены результаты научно-исследовательских работ, 

проведенных совместно сотрудниками ИГДС СО РАН (г.Якутск), ИГД СО РАН 

(г. Новосибирск) и горного факультета СВФУ имени М.К. Аммосова (г. Якутск). 

Рассмотрены горно-геологические, горнотехнические условия и особенности 

подземной разработки россыпных месторождений. Выполнен анализ 

технических средств, применяемых при подземной разработке 

многолетнемерзлых россыпных месторождений. Приведены результаты 

исследований физико-механических свойств многолетнемерзлых 

крупнообломочных пород, опытно-промышленных испытаний проходческого 

комбайна с комбинированным исполнительным органом и очистного комбайна с 

исполнительным органом ударного действия.  

Почвенные водоросли антропогенно нарушенных экосистем: 

монография / Под ред. Ж. Ф. Пивоваровой; Мин-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 146 с.  

В монографии дана характеристика почвенной альгофлоры экосистем, 

подвергшихся антропогенному прессингу. Проанализированы особенности 

таксономической структуры и видового разнообразия почвенных водорослей 

различных экосистем как ответной реакции на чрезмерную антропогенную 

нагрузку. Рассмотрены варианты трансформации таксономической и видовой 

структуры альгофлоры в различных экосистемах под воздействием пожаров, 

рекреации, техногенного вмешательства. 



Криохранение семян: итоги и перспективы / Отв. ред. И.Ф. 

Жимулѐв, Н.Г. Соломонов, В.А. Соколов; Ин-т биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, Ин-т молекулярной и клеточной биологии СО 

РАН. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2014. – 112 с. 

В книге рассмотрены проблемы организации, функционирования и 

перспективы использования вечномерзлых грунтов Якутии для длительного 

хранения семенного материала растений. Работы по использованию 

естественных источников низких температур в СССР были начаты по 

инициативе академика ВАСХНиЛ Д. Д. Брежнева в конце семидесятых годов 

прошлого столетия, задолго до запуска международного проекта на 

Шпицбергене. К сожалению, они в силу разных причин не были широко 

поддержаны и велись фактически энтузиастами. Тем не менее, благодаря их 

усилиям был приобретен определенный опыт и сформировались принципы 

создания хранилища, организации его функционирования и подбора 

материалов для хранения.  

Алексеева М.П., Труфанова М.Ю. Учебный словарь 

языковедческих терминов / Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 122 с. 

Учебный словарь включает самые необходимые лингвистические 

термины, используемые в курсе «Введение в языкознание»; в нем учтены 

последние достижения современной науки о языке. По содержанию и 

структуре словарь отличается программно-тематическим принципом 

расположения терминов, доступной формой их объяснения, частым 

обращением к иллюстративному материалу, этимологическими справками. 



Полосьмак Н.В., Богданов Е.С. Курганы Суцзуктэ (Ноин-Ула, 

Монголия). – Новосибирск: ИНФОЛИО, 2015. – Ч. 1. – 136 с.: ил. 

В монографии «Курганы Суцзуктэ (Ноин-Ула, Монголия). Часть 1- 

приводятся результаты многолетних исследований погребений хуннской знати в 

могильнике Ноин-Ула (Монголия) (конец 1 в. до н.э.—1 в. н.э.). Впервые 

полностью публикуются материалы 11-го, 22-го и 31-го курганов. Дается 

подробное описание погребального обряда и сопровождающего инвентаря. 

Новые материалы сопоставляются с материалами раскопок П. К. Козлова, 

произведенных в Ноин-Уле в начале прошлого века, а также с материалами 

раскопок хуннских могил, которые производились в последние годы на 

территории Забайкалья и Монголии. В монографии подробно рассматривается 

влияние культуры ханьского Китая на погребальный обряд и вещевые 

комплексы хуннской знати.  

Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита нижнего 

Приамурья (орнаментальный аспект) / РАН, СО. – Новосибирск: 

Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2014. – 168 с. 

В книге на основе многочисленных археологических источников системно 

исследуется проблема зарождения и развития орнамента на керамике эпохи 

неолита всех культур, существовавших 3-13 тыс. л.н. в нижнем Приамурье. 

Представлен структурный анализ орнаментальных комплексов каждой 

культуры, выявлены признаки сходства и различия. Освещена систематика 

орнамента неолитического времени региона. Рассматриваются 

взаимоотношения и взаимовлияния орнаментальных традиций неолита Амура и 

сопредельных территорий российского и зарубежного Дальнего Востока. 

Органичной частью работы стал иллюстративный материал, увеличивающий ее 

информативность. 



Ивонина О.И. Восток - Запад в пространстве русской идеи. Часть 2. 

XX век: монография / МОН РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: 

Изд-во НГПУ, 2014. – 245 с. 

В монографии исследуется становление отечественной исторической 

компаративистики XX в. на широком фоне развития русской философии 

истории. Показывается, что сравнительное изучение категорий «Восток» и 

«Запад» было составной частью исследования проблемы направленности 

всемирно-исторического процесса и взаимодействия локальных культурно-

исторических образований. Авторы прослеживают этапы преодоления русской 

исторической мыслью европоцентристской парадигмы в стремлении 

реализовать познавательные возможности синтеза христианского историзма, 

рационалистического идеализма и позитивизма, исторического нарратива и 

философии истории. 

Карнаухов Д.В. «Русские» и «московские» известия в трудах 

польских историков второй половины XV - начала XVII вв. 

(историографический аспект): монография / МОН РФ, Новосиб. гос. пед. 

ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 209 с.  

Монография посвящена исследованию историографических аспектов 

проблемы формирования на рубеже Средневековья и Нового времени 

концепций истории восточнославянских народов, нашедших отражение в 

ученой мысли польско-литовского государства. Рассматриваются достижения 

научных школ Польши, СССР и современных восточнославянских стран в 

области изучения наследия польской хронографии, а также структура 

«русских» и «московских» известий в трудах отдельных польских авторов. 



Долголюк А.А., Маркдорф Н.М. Военнопленные в Сибири (1943-

1950 гг.): историческое исследование и документальные материалы: в 

2 частях. / МОН РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, МВД РФ, Новосиб. воен. 

ин-т им. И.К. Яковлева. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014.  

Часть I. – 255 с. 

Часть II. – 241 с. 

В монографии, состоящей из двух частей, прослеживается история 

пребывания иностранных военнопленных  Второй мировой войны в 

Сибири в 1943-1950 гг. В монографии раскрывается общая картина 

формирования лагерей ГУПВИ, организация быта, питания, медицинского 

обслуживания; исследуются основные аспекты трудового использования 

подневольных контингентов, оценивается их вклад в социально-

экономическое развитие крупнейшего региона страны; характеризуются 

различные этапы репатриации иностранцев на родину. В каждом разделе 

публикуются документы, иллюстрирующие и дополняющие их 

содержание. 



Политические и социальные аспекты истории сталинизма. Новые 

факты и интерпретации / Под ред. С. Папкова, К. Тэраяма. – М.: 

Политическая энциклопедия, 2015. - 239 с. 

Сборник содержит статьи российских и японских исследователей, 

объединенных общим интересом к истории сталинизма. Авторы анализируют 

взгляды троцкистской оппозиции на природу сталинской диктатуры, затрагивают 

вопросы формирования нового социального уклада в повседневной жизни 

советских граждан, описывают процесс становления региональной системы 

ГУЛАГа. В ряде статей раскрывается своеобразие советской политики 1930-х 

годов на Дальнем Востоке. 

Значительное место в сборнике уделяется событиям периода Большого 

террора - проведению массовых операций НКВД в 1937-1938 годы и их 

последствиям. Внимание исследователей привлекли также отдельные явления 

послевоенной истории и вопросы изучения истории сталинизма в школах 

современной России. 

Большой террор в Алтайском крае 1937-1938 гг. Реализация приказа 

НКВД № 00447: Коллективная монография / Н.Н. Аблажей, И.А. Гридунова, 

Г.Д. Жданова, А.А. Колесников, Н.В. Куденко, В.Н. Разгон, А.И. Савин, А.Г. 

Тепляков, М. Юнге, Е.Р. Юсупова. – Барнаул: АЗБУКА, 2014. – 255 с. 

В монографии освещается история проведения в Алтайском крае массовой 

операции на основе приказа НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г., являвшейся 

ключевой репрессивной акцией периода Большого террора. Устанавливается 

статистика жертв репрессий, роль органов НКВД и прокуратуры в реализации 

приказа. Основное внимание уделяется выявлению специфики репрессивных мер 

в отношении различных целевых групп приказа № 00447: бывших кулаков, 

участников крестьянских восстаний, священнослужителей и религиозных 

активистов, уголовников. На основе микроисторического подхода определяется 

нацеленность репрессий на укрепление колхозного строя. 



Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы: 

Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10-12 октября 

2013 г. – М.: Политическая энциклопедия; Фонд «Президентский центр Б.Н. 

Ельцина», 2014. – 686 с. 

В сборник вошли материалы международной научной конференции 

«Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы», состоявшейся в 

Киеве в октябре 2013 г. Конференция, шестая из цикла «История сталинизма», 

была посвящена одной из наиболее актуальных историографических и 

политических проблем современности. Кровопролитные войны, дезинтеграция 

ряда государств по национальному признаку, межнациональные конфликты и 

столкновения, угрожающие стабильности и целостности мира, постоянно 

напоминают о принципиальной важности и сложности национального вопроса. 

При этом политическая практика и многочисленные научные исследования исходят 

из того, что национальные противоречия и этнические конфликты обусловлены не 

только текущими условиями и событиями, но и в значительной мере историческим 

наследием. Это заставляет внимательнее относиться к изучению такого явления, 

как исторический опыт. Развитие советских наций и национальной политики в 

1920-1950-х гг., несомненно, составляет важную ее часть. 

Канаев А.Т., Канаева З.К. Полезные растения и биотехнология их 

приготовления: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 195 с. 

В учебном пособии рассматриваются лекарственные растения, методы и 

правила их сбора, заготовки и применения в народной, медицинской или 

ветеринарной практике в лечебных или профилактических целях. 

Пособие предназначено студентам, магистрантам, докторантам вузов, 

изучающим биологию и биотехнологии, а также специалистам в данной отрасли. 


