
Жаңа басылымдар. 

Филология және әлем тілдері 

факультеті 

Әл-Фараби атындағы 

           кітапхана  

Кітапхана қорының 

       топтамасы 



Кітапқа Елдес Омаровтың «Қазақ тілі синтаксисі 

бойынша жаттығулар жинағы» атты ҚР Орталық 

мемлекеттік архивінен табылған еңбегінің қолжазбасы, 

«Ақы заңы» атты аудармасы, әліпби, емле, терминге 

қатысты мақалалары, түрлі конференция мен жиында 

сӛйлеген сӛздері енді. 

       Омарұлы, Елдес. Үш томдық шығармалар жинағы 

[Мәтін] : зерттеулер, мақалалар / Е. Омарұлы ; [жауапты 

шығ. А. Шормақова және т.б.]. - Алматы : Алашорда, 

2018. -1-т. - 397 б 

 



  

Кітапқа Е. Омарұлының «Физика» оқулығы, Цингерден 

аударған «Физика» атты оқу құралы енген. Еңбек ХХ 

ғасырдың басындағы терминжасам үдерісінен нақты 

тілдік-тарихи дерек береді.  

       Омарұлы, Елдес. Үш томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : 

зерттеулер, мақалалар Е. Омарұлы ; [жауапты ред.: Р. 

Сыздық, Д. Қамзабекұлы ; жауапты шығ.: А. Шормақова, Ә. 

Әбсаттар, М. Рысқұлов] ; А. Байтұрсынов атын. Тіл білімі 

ин-ты, ҚР Ұлттық кітапханасы , Алаш ғылыми-зерттеу ин-

ты. - Алматы : Алашорда, 2018. 2-т. - 405, [3] б.  
 



Кӛбеков, Болат Салмұханұлы. Программалық 

қамтаманы әзірлеу технологиялары [Мәтін] : оқулық / 

Б. С. Кӛбеков, Ж. М. Әлібиева ; ҚР Білім және ғылым 

м-гі, Тұран ун-ті. - 2-бас. - Алматы : «Medet Group», 

2019. - 336 б. 

  Кітапқа Елдес Омарұлының 1928 жылы жарық кӛрген 

«Пішіндеме» атты оқулығы, 1935, 1940 жылдары жарық 

кӛрген, Н. Рыбкиннен аударған «Геометрия есептер 

жинағы.Стереометрия» енген. Қазақ тілінде геометрия 

терминдерін қалыптастырған бұл еңбекті алғаш рет 

ұсынылды. 



  

Кітапта ХХ ғасырдың басындағы қазақ ғылымының 

қалыптасуы елеулі үлес қосқан  Ахмет 

Мамытұлының еңбектері алғаш рет жинақталып 

беріліп отыр.  Жинақта «Кеңес» атты ӛлеңдері мен 

аудармалары, «Әйелдерге кеңес», «Сӛз ауруы», 

«Денсаулық жолында» атты тӛл туындыларымен 

қатар аудармалары, мақалалары қамтылған. 

Мамытұлы, Ахмет.  Шығармалар жинағы [Мәтін] : 

зерттеулер, мақалалар / [А. Мамытұлы ; жауапты 

шығ. М. Рысқұлов ; жауапты ред.: А. Шормақова, О. 

Жұбаева] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия Ұлттық ун-

ті, Алаш мәдениет және руғани даму ин-ты, А. 

Байтұрсынов атын. Тіл білімі ин-ты. - Алматы : 

Алашорда, 2018. - 326 б.  



 .  

Жинақта Б. Қасымұлының «Жаңа әріп пен жаңа емле 

және дыбыстарымыздың жіктері» атты еңбегі, қазақ 

тілінің фонетикасы, морфология, емле, тыныс белгілері, 

әліпби, әдебиет алгоритмдеу негіздері жайлы мәліметтер 

мен программалаудың тілдік ортасы ретінде Турбо 

Паскаль және СИ бағдарламалау тілдері қарастырылған. 

Басымұлы, Қажым.Шығармалар жинағы [Мәтін] : 

зерттеулер, мақалалар / Қ. Басымұлы ; [жауапты ред.: О. 

Жұбаева, Т. Рамазанов] ; А. Байтұрсынов атын. Тіл 

білімі ин-ты, ҚР Ұлттық кітапханасы, ҚҰ Орталық 

мемлекеттік архиві. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 238 б. 



Жинаққа қоғам қайраткері, аудармашы, 

әдебиеттанушы Тұрағұл Абайұлының аудармалары, 

«Әкем Абай туралы» естелігі енген. 

  

Абайұлы, Тұрағұл. Шығармалар жинағы [Мәтін] : 

зерттеулер, мақалалар, аудармалар / Т. Абайұлы ; 

[жауапты шығ. А. Шормақова ; жауапты ред.: О. 

Жұбаева, Ә. Ахмет] ; А. Байтұрсынов атын. Тіл 

білімі ин-ты, ҚР Ұлттық кітапханасы, ҚҰ Орталық 

мемлекеттік архиві. - Алматы : Алашорда, 2018. - 

172 б. 



  

Оқу құралы аудармадағы Абай ізденісін, балама, 

сәйкестік табу шеберлігін, аудару тәсілдері мен 

шешімдерін түпнұсқа мен аударманы салыстыра 

айқындап, дәлелдейді. Әр аударманы нақты талдап, 

сараптап, Абайдың аудармашылық талантын 

ерекшелейді.  

Тарақов, Әнуар Саутович.  Абайдың 

аудармашылық таланты [Мәтін] : оқу құралы / Ә. 

С. Тарақов ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2018. - 258 б.  



Болғанбайұлы, Әсет. Сӛз әлемі [Мәтін] : жинақ / Ә. 
Болғанбайұлы ; [жауапты ред.: А. Б. Әмірбекова, Б. Н. 
Болғанбаева] ; ҚР Білім және ғылым м-гі, А. 
Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты. - Алматы : [б. ж.], 
2018. - 535 б. 

• Кітап Әсет Болғанбайұлының таңдамалы ғылыми 
зерттеулер, еңбектері, ғалымның еңбегіне баға берген 
зерттеуші ғалымдардың мақалалары, ӛмірі мен еңбек 
жолынан  ақпарат беретін фотосуреттер, деректі  
материалдардан тұрады. 

 



Бұл кітап ұлағатты ұстаз Ӛмірбек Сәрсенұлының 

туған жері мен ӛскен ортасы туралы да әдемі 

баяндалады. Ұстазынан алған білімі, ұстанымы мен 

кӛзқарасы да жас ұрпаққа тәлім-тәрбие мен ақылдың 

кені болғандай. Ауыл тұрмысы, ағайын арасындағы 

туыстық пен жақындық және бауырмашылдық та 

әңгіме ӛзегіне айналған.Осы және ол ӛмір сүрген 

кезең жайлы да кеңінен айтылады. 

Мырзабеков,Батырбек. Ӛмірбектің ӛмір мектебі  

[Мәтін] : жинақ / Б. Мырзабеков. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2018. - 334 б. 



«Әке туралы ой-толғау»-белгілі мемлекет қайраткері  

және дипломат Қасым-Жомарт Тоқаевтың  

толықтырып,  ӛңделген кітабының екінші басылымы.  

Авторы ӛзінің әкесі, қазақ әдебиетінде детектив 

жанрының негізін қалаған  Кемел Тоқаевтың ӛмірі мен 

шығармашылығы жайында баяндайды.  

  

Тоқаев, Қасым-Жомарт.  Слово об отце [Текст] = 

Әке туралы ой-толғау : монография / Қ.-Ж. Тоқаев. - 

[2-е изд., доп. и перераб.]. - Алматы : Жібек жолы, 

2018. - 256 с. 



XX ғасыр басындағы қазақ тілі [Мәтін] : жинақ / А. 
Байтұрсынов атын. Тіл білімі ин-ты ; [жауапты ред.: О. 
Жұбаева, М. Таубалдиев]. - Алматы : Алашорда, 2018. 
- 715 б. 

Кітапқа 1920-30 жылдары баспасӛз бетіне жарияланған, 

архив қорында сақталған орфография, терминология, 

фонетика, морфология, әдістеме, сын т.с.с түрлі сала 

бойынша мақалалар, архив құжаттары енді. 



Утемисова, Гулмира Жеткергеновна.  

Кӛнерген аталымдар сӛйлейді [Мәтін] : (Ерімбет пен 

Нұртуған шығармалары бойынша) : монография / Г. 

Ж. Утемисова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2018. - 331 б. 

Монографияда кӛнерген  аталымдардың  фонетика- 

семантикалық, морфологиялық ерекшеліктеріне 

талдау жасалып, сӛзжасамадық тәсілдерге жіктеліп, 

метафоралану үдерісі тілдік деректер арқылы 

дәйектеледі. Сондай-ақ кӛнерген аталымдардың 

сӛзжасамдық тәсілдер негізінде жасалып, синонимдік 

қатар түзетіндігі кӛрсетіліп, «Кӛнерген аталымдар 

лұғаты» түсіндірмелі сӛздігі берілген.  



Сматаев,Софы Қалыбекұлы. Мен ұлымын Алаштың  
[Мәтін] : жинақ / С. Қ. Сматаев. - Алматы : Алманар, 
2018. - 469, [3] б. 

Қазақ әдебиетінің кӛрнекті классигі, кӛрнекті қаламгер 

Софы Сматаевтың бұл кітабынан жазушылықтың қыр-сыры 

туралы біраз мағлұмат алуға болады. Кӛрнекті қоғам 

қайраткері жайында белгілі азаматтар мен әріптестерінің ақ 

тілектері мен лебіздермен қалың оқырман таныса алады. 



Мектеп-тегі, АманқосҚұлтанұлы. Жеті кӛсем [Мәтін] 
: зерттеу / А. Қ. Мектеп-тегі ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 502 б 

Кітапқа хронологиялық тәртіп бойынша ірі тұлғалар 
енді.ХХ ғасырдың басындағы саяси-әлеуметтік, мәдени-
рухани дүрбелеңдер кезінде ұлтты ұйыстырып, 
демократиялық-ағартушылық бағытты ұстанған, ел-
жұрттың сыртқы күштердің әдейі ойластырған алуан 
түрлі кесапттарына қорған бола білген, мың жылда бір 
туатын Алаштың ірі тұлғаларыныңкӛп қырлы 
қайраткерлік қарекеттері мен шығармашылық 
шеберліктерін зерттеу еңбектің негізгі нысаны болып 
табылады. 



Рахымов,БерікСерікбайұлы. Қазақ батырлық жырла
рындағы ажарлаудың қызметі [Мәтін] : монография / 
Б. С. Рахымов, Б. С. Айтбаева ; ҚР Білім және ғылым 
м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. - Қарағанды : 
«Medet Group», 2019. - 121 б.  

Қазақ батырлық жырларының кӛркемдік болмыс-

бітімін жан-жақты саралаған бұл еңбекте»Алпамыс 

батыр», «Қобыланды батыр», «Ер тарғын», «Қамбар 

батыр» және тағы басқа ерлікті дәріптейтін эпостық 

мұраларымыз талданып,ондағы қаһарман бейнесін 

жасаудағы ажарлаудың атқаратын қызметтері 

түсіндіріледі. 



Белгібаева, Гүлбаршын Қапанқызы.  
Педагогтың шешендік ӛнерінің негіздері [Мәтін] : 
оқу құралы / Г. Қ. Белгібаева, О. А. Михалькова ; ҚР 
Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов атын. ҚарМУ. - 
2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 150 б.  

Оқулықта педагогтың  шешендік дағдыларын дамытуға 

мүмкіндік беретін негізгі теориялық материалдар, 

шешендік ӛнердің құрамдас бӛліктерін қалыптастыру 

бойынша тапсырмалар кешені берілген. 



Үмбетаев, Мүбәрәк. Сүйінбайтану [Мәтін] : оқу 
құралы / М. Үмбетаев ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 289 б. 

Кітапта жыр дүлділі Сүйінбайға қатысты тыңнан 

табылған әдеби-тарихи деректер, ел аузында жүрген 

әралуан әпсана-аңыздар мен естеліктер бүгінгі кӛзқарас 

тұрғысынан ерешеленді. 



Авакова, Раушангул Амирдиновна.  
Түркі филологиясына кіріспе [Мәтін] : оқулық / Р. А. 
Авакова, С. Б. Бектемирова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, 
ҚР Білім және ғылым м-гі. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. 

Оқулықта түркі халықтарының тарихы мен 

этнографиясы, мәдениеті мен әдебиеті, тілі мен рухани 

дүниесіне байланысты түркітану ғылымының қалыптасу, 

зерттелу тарихы; тіл мен этнос,  кӛне түркі этногенезі, 

қазіргі түркі халықтары, түркітанудағы алтын дәуір, түркі 

тілдері және олардың топтастырылуы,түркі жазуы мен 

тіл мәдениеті, кӛне түркі руникалық ескерткіштері, 

графикалық жүйе болып қалыптасқан кӛне түркі 

руникалық алфавиті жайында толық мағлұматтар 

беріледі. 



Авакова,РаушангулАмирдиновна.  Контактология: 
әлемнің тілдік бейнесі [Мәтін] : монография / Р. А. 
Авакова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 155 б.  

Монографияда қазақ, орыс, ағылшын тілдері 

фразеологиялық қорындағы «жүрек» концептісі 

бойынша фраземалардың когнитивтік, контрастивтік 

аспектілеріне танымдық тұрғыдан талдау жасалынған. 

Фраземалардың ішкі формасы, олардың пайда болу 

арналарындағы ұқсастықтар мен ұлттық 

ерекшеліктер, олардың лексика-семантикалық 

топтары лингвистикалық когнитивистика аспектілерде 

алғаш рет қарастырылды. 



Мәуленова,Б.М. Қазақ сатирасының тілі (лингвистикалы
қ сараптама) [Мәтін] : монография / Б. М. Мәуленова ; ҚР 
Білім және ғылым м-гі. - 2-бас. - Қарағанды : «Medet 
Group», 2019. - 189 б. 

Бұл монографияда ӛткен ғасырдың 60-80 жылдарындағы 

ұлттық сатира жанрының дамуында ӛзіндік қоры бар, 

сатира тілінің қуатын толық әрі жан- жақты қолдана алған, 

сатира тілінде жаңа тілдік қолданыстардың қалыптасуы мен 

жаңаша дамуына әсер еткен қазақ жазушыларының 

сатиралық шығармаларының тілі экстралингвистикалық 

прагматикалық, коммуникативтік, мәтін лингвистикасы 

тұрғысынан қарастырылады. 



Египет диалектикасы [Мәтін] : оқу құралы / А. 
Абделазиз [және т. б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 92 б. 

Оқу құралында египет диалетісінің ӛмірде кӛп 

қолданылатын лексикасы мәтіндер мен сұхбат түрінде 

берілген. Әр тақырыптық бӛлімде лексика-

грамматикалық, фонетикалық түсіндірмелер қазақ 

және орыс тілдерінде беріліп отырады.  



Жантасова, С. О. Латын тілі және медициналық 
терминология негіздері [Мәтін] : оқу құралы / С. 
О. Жантасова, М. Т. Жанұзақова, Т. Д. Татаренко. - Алматы : 
New book, 2018. - 149, [1] б. 

Кітап латын тілінің қысқаша шығу тарихы, әліпбиі, 

фонетикасы,есімдер, септеулерден тұрады. Оқу құралының 

құрылымдық бірлігі-сабақ. Ол бір типті үлгі бойынша 

құрылады:1. Грамматикалық материал. 2. Пысықтауға 

арналған тапсырмалар. 3. Лексикалық минимум. Сондай-ақ, 

әр сабақтан кейін студенттердің танымдық кӛзқарасын 

кеңейтіп, сӛздік қорын байытатын афоризмдер берілген.  



Қадырқұлов,Қайсар. Қазақ тілін оқыту әдістемесі [
Мәтін] : оқу құралы / Қ. Қадырқұлов ; Әл-Фараби 
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 135, [1] 
б.  

Ұсынылып отырған оқулық қазіргі қазақ тілінің 

барлық саласына арналған тақырыптарға әдістемелік 

түсініктер мен сол тақырыптарға арналған мәтіндер 

мазмұнын қамтиды. Дәстүрлі ережелердің бүгінгі 

кӛкейкесті мәселелерінің түйткілдерін шешуге 

лайықты  



Баймуратова, Ираш Амановна. Ағылшын тіліндегі 
күрделі конструкциялардың қазақ тіліне аударылу 
тәсілдері [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / И. 
А. Баймуратова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 
Қазақ ун-ті, 2018. - 78 б.  

 Бұл оқу-әдістеме құралында ағылшын тіліндегі 

күрделі конструкциялардың  ерекшеліктері мен 

олардың қазақ тіліне аудару тәсілдері түсіндіріледі 

және оларды меңгеру жаттығу жұмыстары арқылы 

беріледі 



Корпустық лингвистика: негізгі терминдер мен 
түсініктердің оқу сӛздігі [Мәтін] : сӛздік / Әл-Фараби 
атын. ҚазҰУ ; [құраст.: Г. Б. Мәдиева, Н. А. Исмайлова, 
С. Б. Бектемірова]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018 

Аталмыш сӛздік зерттеу мақсатында қолданатын, 

корпустық лингвистика мәселесін зерттеуге, корпус 

құрастыру, сонымен қатар студенттің ӛзіндік жұмысын 

орындаудағы ғылыми зерттеушілер осы пәнге сәйкес 

сұрақтар бойынша базалық терминдер мен түсініктер 

қамтылды. 



Оқулық  замауи оқу-әдістемелік әдебиеттер және тұрмыстық 
әлеуметтік тақырыптар бойынша ғаламтор материалдары, 
сонымен қатар кӛркем әдеби мәтіндер негізінде 
құрастырылған 46 жағдаяттық сценарийлерден тұрады. 
Студенттердің лексикалық материалдарды игеруін тексеруге 
арналған үш блоктан тұартын тест тапсырмалары және 
олардың жауаптары берілген. 

Француз тілі екінші тіл ретінде: ситуациялық сценарийлер, 

глоссарийлер, тесттер [Мәтін] = Французский как второй 

иностранный язык: ситуационные сценарии, глоссарии, 

тесты : оқу-әдістемелік құралы / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; 

құраст.: А. У. Мукаева, А. А. Камзина. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2018. - 124 б. - Қазақ, орыс және франц. тілдерінде. 



Чаша и виночерпий [Текст] : Сборник переводов 
памяти А. А. Долининой / сост.: С. Гинцбург, В. 
Дзевановский-Петрашевский. - СПб. : Петербург. 
Востоковедение, 2018. - 266, [1] с. - 

Настоящая книга посвящается Анне Аркадьевне 

Долининой, выдающемуся отечественному арабисту, 

ученому и филологу. В книгу были включены как 

классические, так и современные тексты, 

представляющие арабскую, а равно другие литературы, 

формирование развитие которых происходило под 

влиянием арабского мира.  



Михалькова, Ольга Анатольевна.  
Основы ораторского искусства педагога [Текст] : 
учеб. пособие / О. А. Михалькова, Г. К. Бельгибаева 
; М-во образования и науки РК, Караганд. гос. ун-т 
им. Е. А. Букетова. - [2-е изд.]. - Караганда : Medet 
Group, 2019. - 151 с. - Библиогр.: с. 145-149.  

В пособии представлены основные теорические 

материалы, комплекс заданий по формированию 

компонентов ораторского искусства, позволяющие 

педагогу развивать  ораторские навыки. 



Мусабекова, Улжан Есеновна.  Директивная ортология: 
теория и практика [Текст] : монография / У. Е. Мусабекова ; 
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 245 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 231-243. 

Монография посвящена обоснованию директивной 

ортологии как науки, изучающей системно-языковые 

факторы, определяющие процесс нормализации новой 

лексики. Материалы и результаты данной работы 

содержат критерии оформления на письме 

отонических наименований разных структурно- 

семантических типов.  



Амирова, Жанар Рахышевна.  Культура русской 
речи [Текст] : сб. упражнений и заданий / Ж. Р. 
Амирова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 119 с. - Библиогр.: с. 118.  

Сборник содержит разнообразные виды практических 

заданий и упражнений с комментариями, 

направленных на совершенствование 

коммуникативных качеств речи-выразительности, 

правильности, точности, логичности, уместности. 

Справочный материал сборника включает в себя 

Акцентологический минимум, Краткий словарик 

фразеологизмов, Словарный минимум. Краткий 

словарик иноязычных фразеологизмов. 



Хайрушева, ЕленЕсенбековна. Профессионально 
ориентированный русский язык [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Е. Хайрушева ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 141 с. - 
Библиогр.: с. 140. 

Данное пособие имеет ряд целей, в числе 

которыхнеобходимостьнаучить студентов 

разпознаванию спецификинаучног стиля речи, 

умению определять тип и объем научной 

информации, заложенной в тексте, умению 

анализироватьструктурно-семантическую 

организацию текста,а так же формировать навыки 

составления вторичных текстов. 



English for Biology Students [Text] : educational-methodical 
man. / G. A. Musanova, N. A. Suttibayev, B. B. Tuleubayeva 
; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq 
University, 2018.  

This teaching manual was prepared at the Chair of foreign 

languages of the Faculty of philology and world languages of al-

Farabi Kazakh National University, and intended for students of 

the Faculty of the biology and biotechnology 


