
Жаңа басылымдар.

География және табиғатты пайдалану 

факультеті

Әл-Фараби атындағы

кітапхана

Кітапхана қорының

топтамасы



Көшім, Асима Ғалымжанқызы. Ғарыштық

суреттерді ENVI бағдарламасында өңдеу [Мәтін] : оқу

құралы / А. Ғ. Көшім, М. А. Алпысбай ; Әл-Фараби

атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 123 б.

Оқу құралында Exelis VIS (АҚШ) компаниясы

ұсынған ғарыштық суреттерді өңдейтін ENVI

бағдарламасының негізгі функциялары сипатталады.

Бұл – бағдарлама арақашықтықтан зерделеу

мәліметтерін шолу, талдау және өңдеу үшін ең тиімді

және қол жетімді бағдарламалық өнім.



Жоғарғы геодезия өлшеулері [Мәтін] : оқу құралы

/ Г. Қ. Байдаулетова, Г. К. Джангулова, Х. М.

Касымканова және т. б. ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 144 б.

Кітапта Жердің өлшемдері, пішіні және

гравитациялық өрісін анықтау, мемлекеттік тірек

геодезиялық тораптарын құру, геодинамикалық

құбылыстарды зерттеу, Жер эллипсоиды бетіндегі

және кеңістіктегі геодезиялық есептерді шешу

жолдары түсіндіріледі.



Геодезиялық практикум [Мәтін] : оқу құралы / Х.

М. Касымканова [және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ.

- Алматы : Қазақ ұлттық ун-ті, 2018. - 162 б.

Оқу құралында геодезиялық жұмыстарды

зертханалық өңдеуді орындау түрлері негізінде

болашақ мамандарға теориялық және практикалық

білім беру, масштабы пайдаланып горизонталь

қашықтықты анықтау, технологиялық құрылғыларды

жөндеу және құрастыру әдістері қарастырылған.



Турапова, Рахат Орынбасаровна. Картография

негіздері [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Р. О.

Турапова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2018. - 117 б.

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралда

теориялық және практикалық жұмыстар, тест

сұрақтары, бақылау сұрақтары қарастырылады жжәне

көптеген картографиялық суреттер берілген.



Боголюбова, Елена Валентиновна. Динамикалық

метеорология негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Е. В.

Боголюбова, Ғ. Т. Сулейменова ; орыс тілінен ауд. Ғ.

Т. Сулейменова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :

Қазақ ун-ті, 2018. - 174 б.

Оқу құралында динамикалық (теориялық)

метеорологияның жалпы принциптері, теориялық

ережелері және міндеттері қарастырылады.



Сейітқазиев, Ә. С. Қоршаған ортаны қорғау

әдістері [Мәтін] : оқу құралы / Ә. С. Сейітқазиев, Э. Б.

Мадалиева, Қ. Ә. Сейітқазиева ; ҚР Білім және ғылым

м-гі, М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Тараз : Тараз ун-ті,

2018. - 252 б.

Оқу құралы жоғары оқу орындарында, ғылыми-

зерттеу институттары мамандарына 6М091100-

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

6М060800-Экология мамандықтары бойынша

«Қоршаған орта» және «Жүйелік экология негіздері»

пәндерінен тәжірибелік жұмыстарды орындауға

арналған.



Баешова, Ажар Коспановна. Экология және

тұрақты даму [Мәтін] : оқу құралы / А. К. Баешова, А.

Б. Баешов ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Өңд., толықт.

2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 224 б.

Оқу құралында ең алдымен жалпы экологияға

байланысты теориялық мәселелер қарастырылады.

Екінші бөлімде тұрақты даму мәселелері

сипатталады.



Оразбаев, Адилхан Ергешулы. Биогеохимия және

экотоксикология пәні бойынша әдістемелік нұсқаулық

[Мәтін] : практикум / А. Е. Оразбаев, А. Т. Куатбаев, А.

Б. Керимкулова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :

Қазақ ун-ті, 2018. - 127 б.

«Биогеохимия және экотоксикология» зертханалық

жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

«Экология» мамандығының студенттері үшін

дайындалған және Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының

талаптарына сәйкес құрылған.



Тусупова, Баян Халеловна. Табиғатты пайдалану

экономикасы бойынша практикум [Мәтін] : учебное

пособие / Б. Х. Тусупова, К. Д. Аубакирова, А. К.

Таныбаева ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2018. - 179 б.

Практикумда табиғатты пайдалану

экономикасының негізгі түсініктері, табиғи

ресурстардың жіктелуі, олардың ең маңызды

топтары, табиғи ресурстарды пайдаланудағы

төлемақы мен айыппұл жүйесі қарастырылған.



Турулина, Галина Константиновна. Жалпы және

физикалық метеорология. Бұлттар мен жауын-

шашындар [Мәтін] : оқу құралы / Г. К. Турулина, С. Е.

Полякова, Ғ. Т. Сулейменова. - Алматы : Қазақ ун-ті,

2018.1-бөлім : Бұлттар. - 104 б.

Оқу құралында атмосферадағы ылғал айналымы,

жауын-шашынның, буланудың, бұлттылық пен

ылғалдылықтың глобальды алқаптары туралы

сұрақтар қарастырылған.



Базарбаев, А. Т. Гидротехникалық құрылымдар

[Мәтін] : оқулық / А. Т. Базарбаев. - Алматы : ССК,

2018. - 236 б.

Оқу құралында бетоннан соғылған бөгеттер, су

қоймасы құрамындағы топырақтан соғылған

бөгеттер, өзендерге салынған су алғыш құылымдар,

су тұндырғылар және құм-тас ұстағыш құрылғылар

туралы деректер келтірілген.



Актымбаева, Алия Сагындыковна.

Мемлекеттік реттеу және туристік саясат [Мәтін]

: оқу-әдістемелік құралы / А. С. Актымбаева, А.

Ж. Сапиева, А. Б. Саркужаева ; Әл-Фараби атын.

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 203 б.

Бұл еңбекте берілген практикалық-

лабораториялық жұмыстардың тапсырмалары

студенттердің өздік жұмыстарын жасауға

көмектеседі.



Чередниченко, Александр Владимирович.

Применение геоинформационных систем в туризме

[Текст] : учебник / А. В. Чередниченко ; КазНУ им.

аль-Фараби. - Алматы : Ун-т Туран, 2018. - 354 с.

В учебнике рассмотрены актуальные вопросы

становления и применения современных ГИС с

учетом специфики туристической деятельности.



Веселова, Лариса Константиновна.

Геоморфология Казахстана [Текст] : учеб. пособие

/ Л. К. Веселова ; КазНУ им. аль-Фараби. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 172 с.

В учебном пособии на современной научной

основе рассматриваются закономерности

формирования рельефа Казахстана. Особое

внимание уделено вопросам техногенного и

космогенного экзоморфогенеза.



Проектирование повторной подземной

технологии обрушенных залежей Жезказганского

месторождения [Текст] : монография / КазНУ им.

аль-Фараби ; Д. К. Бекбергенов, Г. К. Джангулова, Б.

К. Бектур [и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 164,

[1] с.

Отличительной особенностью работы является

то, что подробно исследована и предложена

методология ресурсовосполняющей технологии для

проектирования повторной подземной отработки

природнотехногенных запасов из недр.



Тажибаева, Тамара Лашкаровна. Устойчивое

развитие [Текст] : экология и энергетика : учеб.

пособие / Т. Л. Тажибаева, В. Г. Сальников, С. Е.

Полякова ; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., перераб.

и доп. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 343 с.

В учебном пособии рассмотрены эволюция

взглядов на устойчивое развитие, его основные

признаки и индикаторы, а также показана роль

конференций ООН по окружающей среде и развитию

и международных документов в создании и

поддержании благоприятной окружающей среды.



Учебная практика для студентов специальности

"5В060800 - Экология" [Текст] : метод. рек. / КазНУ

им. аль-Фараби ; [авт.-сост.: А. Е. Оразбаев, Г. А.

Мұқанова, А. К. Таныбаева и др.]. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2018. - 79 с.

В методической рекомендации приводятся

организационно-методические указания, основные

требования к проведению и содержанию полевой

практики, комплекс полевых методов изучения

экосистем различных сфер.



Алыбаева, Равиля Арипбаевна. Происхождение и

эволюция биосферы [Текст] : учеб. пособие / Р. А.

Алыбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2018. - 205 с.

В учебном пособии раскрыты основные

закономерности функционирования биосферы,

механизмы взаимодействия компонентов биосферы и

экологические последствия хозяйственной

деятельности человека.



Географические основы исследования

человеческого развития Республики Казахстан:

социально-демографические аспекты [Текст] :

коллектив. моногр. / КазНУ им. аль-Фараби ; [Г. Н.

Нюсупова (ред.), А. А. Токбергенова, Б. Т. Кожахметов

и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 123 с.

Монография посвящена исследованию социально-

демографических аспектов человеческого развития в

Республике Казахстан с учетом экономико-

географических особенностей регионов.



Мамутов, Жекен Умбеткулович.

Электронномикроскопическое изучение почв

Казахстана [Текст] : монография / Ж. У. Мамутов,

Ш. А. Чулаков, Фат Тхань Танг ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 107 с.

В книге изложены результаты электронно-

микроскопического изучения почв вертикального

ряда северного склона Илийского Алатау.



Молдашева, А. Б. География международного

туризма [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Молдашева ;

М-во образования и науки РК, Тараз. гос. ун-т им. М.

Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2018. - 159 с.

В учебном пособии рассмотрены характеристика

рекреационных ресурсов отдельных стран и

регионов, на базе которых развивается как

международный, так и внутренний туризм и

происходит формирование основных туристских

потоков.



Абишева, Зарема Маратовна. Основы туристско-

краеведческой работы [Текст] : учеб. пособие / З. М.

Абишева ; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 140 с.

В пособие включены теоретическое содержание

лекционного курса, учебно-методические материалы

для аудиторной и самостоятельной работы студентов

по дисциплине, а также тестовые задания для

подготовки к экзамену.


