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*  *  * 
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ОБРАЗОВАНИЕ.  НАУКА.  КУЛЬТУРА. СПОРТ 
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Виталий Григорьевич Сальников, Тамара Лашкаровна Тажибаева, Светлана Евгеньевна 
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температуралық термометрия [Мәтін] : арнайы физикалық практикум / Андрей 

Степанович Дробышев, Абдурахман Уалиевич Алдияров ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2015 - 1-бөлім. - 94, [2] б.: сур.  
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Оразбаевна Ногайбаева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 221, [2] 

б. : сур. - Библиогр.: 220 б. 

Сәрсекеева, А. С. Математикалық физика тңдеулері [Мәтін] : оқу құралы / Айгүл 

Сапарғалиқызы Сәрсекеева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 

119, [1] б. - Библиогр.: 119 б.  

Физикалық гидро-және аэродинамика [Мәтін] : практикум / [Совет Исатайұлы 

Исатаев, Әлия Сандыбайқызы Асқарова, Салтанат Әлиханқызы Бөлегенова және т.б.] ; 

әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 190, [2] б. : кестелер. 

 

Геология 

Романова, С. М. Табиғи сулар химиясы [Мәтін] : оқу құралы / София Максимовна 

Романова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 186, [2] б. : кестелер. 

- Библиогр.: 170-171 б.  

Шушарина, Л. М. Ауа райын болжаудың арнайы әдістері [Мәтін] : лаб. практикум / 

Людмила Матвеевна Шушарина, Гүлнәр Орынбасарқызы Оракова, Аида Нұрғалиқызы 
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Мұңайтпасова ; әл-Фараби атын.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті , 2015. - 98, [1] б. : кесте. 

- Библиогр.: 95-96 б.  

 

*  *  * 

Давлетгалиев, С. К. Статистические методы обработки гидрологической информации 

[Текст] : учеб. / Сакен Каламкалиевич Давлетгалиев ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2015. - 274, [2] б. : рис. - Библиогр.: с. 201-202. 

Эколого-геоморфологические системы платформенно-денудационных равнин 

горнорудных районов аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) [Текст] : 

[моногр.] / Роза Тлеулесовна Бексеитова, Лариса Константиновна Веселова, Умут 

Касымжановна Кожахметова [и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2015. - 151, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 88-98.  

 

Медицина 

Абылайханова, Н. Т. Электрофизиология [Мәтін] : оқу құралы / Нұржанат 

Татуханқызы Абылайханова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 

226,[2] б. : сур. - Библиогр.: 224 б.  

 

Информатика. Техника 

Асқарова, А. С. Жылуэлектрстанциясының жану камерасындағы көмірдің 

турбуленттік жануын компьютерлік моделдеу [Мәтін] : [моногр.] / Әлия Сандыбайқызы 

Асқарова, Салтанат Әлиханқызы Бөлегенова, Айдын Бекмұхамет ; әл-Фараби ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 150, [1] б. : кестелер. - Библиогр.: 140-150 б.  

Жаңабаев, З. Ж. Күн батареясы [Мәтін] : оқу құралы / Зейнулла Жаңабаевич Жаңабаев, 

Ахмет Қуанышбаевич Саймбетов, Нурсултан Махмудұлы Джапашов ; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 97, [1] б. : сур. - Библиогр.: 96-97 б . 

Исламқожаұлы, Ұ. Электроника және микроэлектроника [Мәтін] : оқу-әдістемелік 

құрал / Ұрымқали Исламқожаұлы, Байдаулет Урмашев ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 187, [1] б. : сур. - Библиогр.: 185 б.  

Самбетбаева, А. Қ. Ақпараттық жүйелерді талдау және логикалық жобалау [Мәтін] : 

оқу құралы / Айжан Құдайбергенқызы Самбетбаева, Айгүл Мұстафақызы Жұманбаева, 
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Абай Мырзакерімұлы Сатымбеков ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2015. - 78, [2] б. : суреттер. - Библиогр.: 76-77 б. 

 

*  * * 

Аскарова, А. С. Моделирование горения в камерах сгорания углесжигающих ТЭС 

[Текст] : [моногр.] / Алия Сандыбаева Аскаровна, Салтанат Алихановна Болегенова, 

Айдын Бекмухамет ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 142, [2] c. : 

ил. - Библиогр.: с. 133-142. 

Жанабаев, З. Ж. Солнечные батареи [Текст] : учеб. пособие / Зейнулла Жанабаевич 

Жанабаев, Ахмет Саймбетов Куанышбаевич, Нурсултан Махмудулы Джапашов ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 113, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

110-111.  

 

Химия. Химическая технология 

Асанов, Н. Химия негіздері [Мәтін] : оқу-анықтамалық құрал / Нұрхан Асанов, 

Нұргелді Әбеу ; әл-Фараби атын ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 227 б. : сур. - 

Библиогр.: 223 б.  

Бадавамова, Г. Л. Түсті металдар технологиясы және оның өнімдеріне аналитикалық 

бақылау жүргізу [Мәтін] : оқу құралы / Гүлжан Лукпановна Бадавамова, Мереке 

Бауржановна Алимжанова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 140, 

[1] б. : кесте. - Библиогр.: 137 б.  

Бажықова, К. Б. Алифатты қосылыстардың органикалық химиясынан [Мәтін] : 

зертханалық жұмыстар / Күлзада Бегалықызы Бажықова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 79, [1] б. : cурет. 

Кудреева, Л. К. "Электрохимиялық өндірістер технологиясы" курсы бойынша 

практикалық жұмыстарды орындауға арналған нұсқау [Мәтін] : [практикум] / Лейла 

Кадирсизовна Кудреева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 50, [1] 

б. - Библиогр.: 50 б . 

Мұсабеков, Қ. Б. Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері [Мәтін] : оқу 

құралы / Қуанышбек Битуұлы Мұсабеков, Орынкуль Арыкбековна Есимова, Молдир 

Жадраевна Керимкулова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 120, 

[1] б. : сурет. - Библиогр.: 120 б.  
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Тоқтабаева , Ә. Қ. Полимерлі материалдардың сапасын бақылау [Мәтін] : оқу құралы / 

Әсел Қырғызбайқызы Тоқтабаева, Аяужан Мұхамеджанқызы Тумабаева ; әл-Фараби 

атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 110 б. : сур. – Библиогр.: 109-110 б.  

Халменова, З. Б. Органикалық синтездің химия-технологиялық процесінің теориясы 

[Мәтін] : оқу құралы / Зәуре Бейсенбайқызы Халменова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 201, [1] б. : сур. - Библиогр.: 123 б.  

 

*  *  * 

Тулепов, М. И. Промышленные взрывчатые вещества [Текст] : учеб. пособие / Марат 

Изтлеуович Тулепов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 184, [1] с. : 

табл. - Библиогр.: с. 183-184.  

 

*  *  * 

Murzagaliyeva, M. G. Physical chemistry for mathematicians in tasks and questions [Text] : 

educational manual / Manshuk Ginayatovna Murzagaliyeva, Aisulu Kairgeldinovna 

Zhusupova, Alma Saparovna Tusupbekova ; al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : 

Qazaq university, 2015. - 97, [3] p. 

 

Туризм 

Уварова, А. К. Туристік карталарды құрастыру [Мәтін] : оқу құралы / Алиса 

Константиновна Уварова, Айдар Рысбекович Жұмаділов ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 157 б. : сур. - Библиогр.: 153-155 б .  

 

Биология 

Айтхожин Мурат [Текст] / [под ред. Г.М. Мутанов] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы 

: Қазақ ун-ті, 2015. - 303,[1] с. : портр., фот. – (Өнегелі өмір; Вып. 68).  

Биологиялық оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы [Мәтін] : оқу-

әдістемелік құрал / Нұртай Торманұлы Торманов, Нұржанат Татуханқызы 

Абылайханова, Балбөбек Имамадинқызы Уршеева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-т, 2015. - 210, [3] б. 
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Ботаника 

"Ботаника" пәнінен оқу тәжірибиесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 

[Мәтін] : әдістемелік нұсқаулық / [А. Б. Бегенов, А. А. Аметов, Б. Е. Есжанов және т. б.] 

; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 80, [1] б. : сур. - Библиогр.: 57 

б.  

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Языкознание 

Жұмажанова, В. Т. Қазақ әдебиетіндегі шариғат негіздерінің көрінісі [Мәтін] : 

[моногр.] / Ф. Т. Жұмажанова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы. : Қазақ ун-ті, 2015. - 

205, [1] б. - Библиогр.: 199-204 б.  

Көптілеуова, Д. Т. Араб әдебиеті (ғылыми фантастика) [Мәтін] : оқу құралы / Дина 

Тұрғалиқызы Көптілеуова, Құндызай Қыдырбайқызы Аубакирова ; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 118, [1] б. : сурет. - Библиогр.: 108-112 б.  

Қарабаева, Х. Ә. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі [Мәтін] : [құқықтану саласына арналған 

оқулық] / Ханшайым Әбдутәліпқызы Қарабаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, әл-Фараби 

атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-т, 2015. - 194, [1] б. : сур. - Библиогр.: 193 б.  

Сұлтанова, Б. М. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / Бибігүл Мыңбайқызы Сұлтанова, 

Майра Шоданқызы Тойғанбекова, Жұмашай Сайлауқызы Рақыш ; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 310, [2] c. : сур. - Библиогр.: 308 б. 

 

*  *  * 

Айтпаева , А. С. Уроки общения [Текст] : учеб. пособие по яз. адаптации для 

студентов-иностранцев начального этапа обучения / Аида Садыковна Айтпаева ; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 141, [1] с. : ил. - Прилож.: с. 138-139.  
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*  *  * 

Makisheva, M. K. Methodical Recommendations for Compulsory and Elective Courses 

[Text] : [Methodical recommendations] / Mariash Kaidaulovna Makisheva, Gulnar 

Alipbayevna Karipbayeva ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq 

university, 2015. - 179, [1] p.  

 

Литературоведение 

Көптілеуова, Д. Т. Әлем әдебиеті [Мәтін] : оқулық / Дина Тұрғалиқызы Көптілеуова ; 

ҚР Білім және ғылым м-гі; [әл-Фараби атын. ҚазҰУ]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 

339, [1] б. - Библиогр.: 336-337 б.  

 

ИСТОРИЯ 

 

Жумагулов, Қ. Т. Қазақ Автономиялық Кеңкстік Социалистік Республиканың қаржы 

жүйесінің құрылу тарихы мұрағат құжаттары негізінде (1920-1932 жж.) [Мәтін] : 

[моногр.] / Қалқаман Тұрсынұлы Жумагулов, Бақыт Есләмбекқызы Нұрпейісова ; әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 196, [2] б. : кесте. - Библиогр.: 191-

196 б.  

Көкебаева, Г. К. Тарихи түсініктер мен терминдер сөздігі [Мәтін] : словарь / 

Гулжаухар Кәкенқызы Көкебаева, Оразгул Хасенқызы Мұхатова. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2015. - 54, [1] б. 

Эгамбердиев, М. Ш. Ресей империясының Қазақстандағы орыстандыру саясаты (ХІХ 

ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың басы) [Мәтін] : оқу құралы / Мырзахан 

Шарипбайұлы Эгамбердиев ; әл-Фараби атын.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 

195, [1] б. : кестелер. - Библиогр.: 183-184 б.  

 

*  *  * 

Новые парадигмы в преподавании истории Казахстана : конструктивистская 

педагогика и инновационные технологии обучения [Текст] : [моногр.] / Ж. Б. 
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Кундакбаева, К. Ш. Алимгазинов, А. М. Абдилдабекова [и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. 

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 123, [1] c. - Библиогр.: с. 120-121.  

                                                  Дайындаған бас кітапханашы-менеджер А. Ж. Скатова 

 

 

 

        “Ќазаќ университеті баспасынан шыќќан басылымдар 

        Вышли в издательском доме“Ќазаќ университеті” 
 

  

  

Асқарова, Ә. С.  Тұтқыр сұйықтың конвективті алмасуы [Текст] : оқу құралы / Ә. 

С. Асқарова, С. Ә. Бөлегенова, И. Э. Березовская , В. Ю. Максимов. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. - 182 б.  

Әбдірайымұлы, А.  Фотожурналистика [Текст] : оқу құралы / А. Әбдірайымұлы. 

- 2-басылым, өңделіп, толықтырылған. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 158 

б. 

Ғабитов, Т. Х.  Қазақ мәдениетінің тарихы [Текст] : оқу құралы / Т. Х. Ғабитов. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 244 б.   

Дауытбекова, М. Қ.  Қазақ халқындағы батырлық дәстүрлер [Текст] : оқу құралы 

/ М. Қ. Дауытбекова, А. И. Исаева; жауапты ред. А. Б. Қалыш. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 246 б.  

Дәдебаев, Ж.  Шешендік өнер теориясының негіздері [Текст] / Ж. Дәдебаев. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 286 б.   

Куйкабаева, А. А.  Ғылыми мақала: жазу және шығару [Текст] : оқу құралы / А. 

А. Куйкабаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 145 б. 

Қарабаева, Х. Ә.  Кәсіби бағдарлы қазақ тілі [Текст] : оқулық / Х. Ә Қарабаева. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 196 б.  

Садықова, Р. О.  Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы [Текст] 

: оқу құралы / Р. О. Садықова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 180 б.  

Сейітжанов, З. Н.  Парасат пен пайым [Текст] / З. Н. Сейітжанов. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2015. - 324 б.  

Сүлейменов, П. М.  Әл-Фараби және қазақ халқының рухани мұрасы [Текст] : 

оқу құралы / П. М. Сүлейменов. - Өңделіп, толықтырылған 2-басылым. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. - 286 б.  

 

                       *     *     * 

Вилесов, Е. Н. Динамика и современное состояние оледенения гор Казахстана 

[Текст] / Е. Н. Вилесов. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 268 с.  
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Игнатова, Л. В.  Микробиология продуктов брожения [Текст] : методические 

рекомендации к проведению лабораторных занятиий / Л. В. Игнатова, А. С. 

Кистаубаева, И. С. Савицкая, Т. Д. Мукашева. - Алматы : Қазақ университеті, 

2015. - 123 с.  

Мысаева, К. Н. Освещение вопросов трудовой миграции в средствах массовой 

информации [Текст] : учеб.-метод. пособие / К. Н. Мысаева, С. Х. Барлыбаева, А. 

Б. Альжанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 162 с.  

                    *     *     * 

Abduakhitova , G.  Mathematical analysis-1 [Текст] : educational manual / G. 

Abduakhitova , U. Kusherbayeva, G. Rzaeva. - Almaty : Qazaq university, 2016. - 134 

p.  

Jenis, J.  Chemistry of natural compounds [Текст] : educational manual / J. Jenis. - 

Almaty : Qazaq universitety, 2016. - 134 p.  

 

                                                                                                                                          

Дайындаған кітапханашы-менеджер  Н. У. Самиева  
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Биобиблиография к юбилею ученого 

  

Ғалымның мерейтойына арналған биобиблиография 

 

 Жаратылыстану ғылымдарының Қазақ ұлттық академиясының академигі, 

биология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің микробиология кафедрасының профессоры, Ажар 

Ахметқызы Жұбанованың мерейтойына арнап әл-Фараби кітапханасы 

биобиблиографиялық көрсеткіш дайындады. 

Жұбанова А.А. 1964-1966 жылдары С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің биология факультетінің «Өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы» 

кафедрасының аға зертханашысы,  ал 1966-1975 жылдары – ҚР Денсаулық 

министрлігінің онкология және радиология ҒЗИ-да ісіктердің биохимиясы 

зертханасында кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді.  1974 жылы КСРО 

медицина ғылымдары академиясының Экспериментальді және клиникалық онкология 

институтында 14.00.14 «Онкология» мамандығы бойынша «Дисгормондық ісіктердегі 

липид алмасуының кейбір жақтары» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.  

       1986 жылдың 1 қаңтарынан бері ол әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің микробиология кафедрасында жұмыс істейді, 1995 жылы 03.00.07 – 

«Микробиология» мамандығы бойынша «Иммобильденген микроағзалар 

жасушаларының метаболикалық белсендігі мен өсуін реттеу» тақырыбында докторлық 

диссертация қорғап, 1996 жылы «профессор» ғылыми атағы берілді. 1996–2001 

жылдары микробиология кафедрасының профессоры, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің Ғылыми кеңесінің хатшысы,  2000–2001 жылдары – биология 

факультетінің деканы, 2001–2009 жылдар аралығында  микробиология кафедрасының 

меңгерушісі қызметтерін атқарды, бірнеше рет Еуропа, Азия, Американың белгілі 

ғылыми орталықтарында тәжірибе алмасу өтіп, Ресей, ҚХР, Испания, АҚШ, Пәкістан, 
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Германия және т. б. мемлекеттерде өткен халықаралық конференциялар мен 

стажировкаларға қатысқан.  

       Ажар Ахметқызының кемеңгерлігімен Қазақстан Республикасының 6 патентімен 

дәлелденген этанол, сүт қышқылы, микроорганизмдердің иммобилизденген клеткалары 

көмегімен ферменттелген сусындар алу әдістері жасалды.  

ҚР ҰҒА, ҚР БҒМ  және т.б. мекемелердің қаржыландыруымен жүргізілетін 

ғылыми жобаларға  қатысып, үнемі ізденуінің арқасында оның басқаруымен 20 

кандидаттық, 5 докторлық және 3 PhD диссертациялары қорғалып, 500 астам еңбек 

басып шығарылды. 

Бүгінгі таңда профессор А.А. Жұбанованың бастауымен 3 ғылыми жоба  жүзеге 

асырылуда, бұл жоба ҚР-ның Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен Ұлттық 

биотехнология орталығымен қаржыланады, жалпы көлемі жылына 17 млн. теңгені 

құрайды.   

     Профессор А.А. Жұбанова көптеген жылдар бойы биология ғылымдарының 

Эксперттік кеңесінің мүшесі, кейіннен төрайымы, ҚР БҒМ ЖАК Президиумының 

мүшесі, ҚР БҒМ ҰБО ҒТК мүшесі, биологиялық тұрғыдағы «Биотехнология. Теория и 

практика» (ҚР БҒМ ҰБО) республикалық ғылыми журналының, “Science of Central 

Asia” (Kazakhstan) журналының,  “J. of Biology and Chemistry” (KazNU) журналдарының 

редколлегия мүшесі, “Molecular and  Biological Machine” монографияларды басып 

шығаруға дайындайтын “Springer – Verlag  GmbH Berlin Heidelberg” баспасының 

редакциялық кеңесінің мүшесі болып табылады.        

        А.А. Жұбанова «Ахмет Жұбанов — қазақ халқының ұлы перзенті» (қазақ, орыс, 

ағылшын және француз тілдерінде), «Енем туралы аңыз» кітаптарын, Ахмет 

Жұбановтың 100 жылдығы құрметіне «Қазақфильм» киностудиясы түсірген «Ахмет 

Жұбанов» деректі фильмінің сценариінің авторы. 

        2006 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің жоғары аттестациялық 

комиссиясының ұсынуымен ғылым мен білім жолындағы зор еңбегі үшін А.А. 

Жұбанова «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс 

белгісімен марапатталды, оған «Жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы» (2007 ж.) 

атағы берілген, 2008 жылы «Астананың 10-жылдығы» төс белгісімен марапатталған, 

2009 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75-жылдық 

мерейтойына орай А.А. Жұбанова Үлкен күміс медалімен марапатталды.   

 

Жұбанова Ажар Ахметқызы: биобиблиографиялық көрсеткіш / құраст.: А.С. 

Қыстаубаева, Н.Ш. Акимбеков, Қ.Т. Тастамбек, А.Қ. Ерназарова; жауапты ред.: М.М. 

Бүркітбаев, Б.К. Заядан, К.М. Туенбаева; ред.: С.М. Тәжібаева, А.С. Баубекова, Г.К. 
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Кайырманова, Ә.Ж. Скатова, Н.У. Самиева. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. –  130 
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Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы).   

В 2015 году ЭБС IPRbooks  вошла в тройку лидеров рынка.  

IPRbooks является первой в стране сертифицированной электронно-библиотечной 

системой и удовлетворяющей основным требованиям ГОСТ в области библиотечного 

и издательского дела (сертификаты соответствия систем «Информикасерт» и 

«Инкомтехсерт»). 

В 2016 году компания запустила новую платформу ВКР-ВУЗ.РФ  для размещения 

выпускных квалификационных работ в ЭБС (в целях исполнения приказа Министерства 

образования РФ № 636 от 29.06.2015 г.). 

ЭБС IPRbooks отличает гибкая система вариантов сотрудничества: 

доступ к полной версии; 

подписка на коллекции; 

покнижное комплектование. 

На сегодня «IPRbooks» 

ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой 

лицензионных изданий (более 30 000) по широкому спектру дисциплин — учебные, 

http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://vkr-vuz.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
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научные издания и периодика, представленная более 500 федеральными, региональными 

и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими 

авторскими коллективами.  

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных 

работников и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из 

качественных лицензионных источников. 

Для библиотек ЭБС IPRbooks — возможность удобной работы с электронными 

изданиями, использовать специальные сервисы для библиотек, позволяющие 

анализировать, учитывать и систематизировать электронные издания, экономя 

время и средства. 

Для правообладателей  ЭБС IPRbooks — надежная платформа для безопасной 

реализации изданий в электронном виде, с гарантированным получением 

вознаграждений. 

Для авторов ЭБС IPRbooks —  платформа для публикации работ (в том числе не 

изданных ранее) в электронном виде, а также эффективный инструмент 

для повышения РИНЦ. 

Основной профиль ЭБС IPRbooks 

В течение 5 лет ЭБС успешно применяется в образовательном процессе высших 

учебных заведений и блок литературы для высшего профессионального образования 

является наиболее приоритетным и развитым. 

За последний год среди активных подписчиков ЭБС, можно выделить также 

учреждения среднего профессионального образования (СПО), что обусловлено, прежде 

всего, расширением группы изданий для СПО. 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по различным группам специальностей, что 

дает возможность учебным заведениям различных профилей найти интересующие их 

издания. Широко представлена юридическая, экономическая литература, издания по 

гуманитарным, техническим, естественным, физико-математическим наукам. 

Активно в ЭБС развиваются эксклюзивные блоки литературы по отдельным 

специальностям, например, архитектура и строительство, гидрометеорология, 

образование и педагогика и др. 

Контентная политика 

ЭБС IPRbooks  в основных  учебных каталогах не содержит  изданий, не охраняемых 

авторским правом. Все материалы публикуются только с согласия законных 

правообладателей, пользователям гарантируется наличие необходимых прав у ЭБС для 

использования произведений на сайте. 

Учитывая профиль ЭБС в разрезе корпоративных пользователей (вузы, ссузы), ЭБС 

IPRbooks включает издания, использование которых рекомендуется в учебном процессе 

учебных заведений. В связи с тем, что основной фонд учебной литературы должен 

соответствовать образовательным стандартам (для гуманитарных наук — издания 

http://www.iprbookshop.ru/pubhouses-in-iprbooks.html
http://www.iprbookshop.ru/Higher_education_institutions.html
http://www.iprbookshop.ru/sxema-rabotyi-i-oplatyi.html
http://www.iprbookshop.ru/avtoram-pravoobladatelem.html
http://www.iprbookshop.ru/22566.html
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за последние 5 лет, для технических и др. за последние 10 лет), ключевым параметром 

для включения литературы в ЭБС является актуальность годов издания и 

возможность ее применения в учебном процессе. Также приоритетными для 

включения в ЭБС являются издания, обладающие рекомендациями (грифами) 

компетентных образовательных структур. 

Ежемесячно база ЭБС пополняется новинками, в том числе и по запросам наших 

пользователей. При выборе базового варианта подписки (включающего практически 

все коллекции ЭБС), обновления доступных коллекций в течение всего срока работы с 

системой предоставляются бесплатно. Кроме доступа к изданиям, таким 

подписчикам доступны все сервисы, разработанные в ЭБС. 
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