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Адырбекұлы, Көлбай. Алты алаштың

ардақтылары [Мәтін] : тарихи-танымдық кітап / К.

Адырбекұлы. - Алматы : Толғанай Т, 2018. - 238 б.

Автор бұл зерттеу еңбегінде Рысқұловқа қатысты

тарихи-танымдық жағынан әлі ғылыми айналысқа

түспеген мұрағат материалдарының толық мәтінін

бере отырып, нақты деректер арқылы жала мен

шындықтың ара жігін ажыратуға ден қойған.



Қазақстан тарихының деректері [Мәтін] : оқу

құралы / Қ. Атабаев [және т.б.] ; әл-Фараби атын.

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 199 б.

Оқу құралында деректанудың қолданбалық

бағыттарына баса назар аударылған, бірінші бөлімде

қазақ тарихының төл деректері, ауызша тарих айту

дәстүрі, яғни фольклор, шежіренің деректік маңызы

қарастырылса, екінші бөлімде орта ғасырлық әулеттік

деректер, сондай-ақ жеке текті құжаттар, атап айтсақ

мемуар, естелік, заманхат ерекшеліктеріне

деректанулық тұрғыда талдау жасалынған.



Мұхатова, Оразгүл Хасенқызы. Қазақстан

Республикасы Орталық мемлекттік ғылыми-

техникалық құжаттама архивінің қызметі [Мәтін] :

оқу құралы / О. Х. Мұхатова, Б. А. Жұматаева ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -

245 б.

Оқу құралында Қазақстан Республикасы Орталық

мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама

архивінің құрылуы баяндалады.



Қазақстан Республикасының тарихы [Мәтін] :

хрестоматия / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст. Қ. С.

Қаражан [және т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -

412 б.

Оқу құралы деректік материалдар негізінде

жоғары оқу орындары студенттеріне егемен еліміз

тарихындағы маңызды қоғамдық-саяси оқиғалар

туралы объективті ой-пікір қалыптастыруға

көмектеседі.



Оқулықта тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары

болған XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы

ұлттық қозғалыстар және мемлекет құру идеяларынан

бастап тәуелсіз Қазақстанның қалыптасқан елге

айналуы жайлы баяндалған.

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы [Мәтін] :

оқулық / Т. Омарбеков [және т.б.] ; [жалпы ред. басқ.

Т. Омарбеков] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :

Қазақ ун-ті, 2018. - 475 б.



Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы [Мәтін] :

дәрістер курсы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [жалпы

ред. басқ.: Б. Б. Кәрібаев; ред. алқа: М. С. Ноғайбаева,

Б. С. Сайлан, Ф. А. Қозыбақова және т. б.]. - Алматы :

Қазақ ун-ті, 2018. - 323 б.

Дәрістер курсы отандық тарихтағы негізгі

оқиғалардың мазмұны туралы ғылыми дәлелденген

фактілер негізінде міндетті толық білім беруге,

тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен

сабақтастығын, рухани мұрагерліктің терең

тамырларын көрсетуге бағытталған.



Қазақстан тарихы және географиядан тест

тапсырмалар жинағы [Мәтін] : тест жинағы / Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст.: М. Б. Әмірханов, А. К.

Бегалиева, Ш. С. Оңғарова. - Алматы : Қазақ ун-ті,

2018. - 397, [1] б.

Тест нұсқасындағы барлық тапсырмалар

оқулықтағы тақырыптар негізінде жинақталып,

жүйелі түрде бірізділікпен берілген.



Нұсқабаев, Оразбек. Ежелгі қоңыраттар [Мәтін] :

(тарихи-этносоциологиялық сараптама) / О.

Нұсқабаев. - Алматы : Қазақстан, 2018. - 182, [2] б

Сараптамада көнеқытайлық түпнұсқалық

дереккөздеріндегі бұрындары ғылыми айналымға

ілікпеген тың мағлұматтар негізге алына отырып,

арғы түп негіздегі түрктекті халықтардың тарихи

болмысы, мемлекеттік құрылымдары, шаруашылығы,

әдет-ғұрыптары және іргелес мемлекеттермен ара

қатынастары ерекшеленген.



Эриксон, Эдвард. Турки и армяне [Текст] :

Исследование борьбы с повстанцами / Э. Эриксон; [пер.

с англ. А. Л. Бардина, Е. О. Гранкиной, А. Ю. Петрова и

др.] . - М. : Полит. энциклопедия, 2018. - 375, [1] с.

В книге впервые методом сравнительного анализа

исследуется антиповстанческие действия правительства

многонациональной Османской империи в конце XIX –

начале XX в. На рубеже XIX-XX вв. турки были в

числе наиболее активных приверженцев проведения

антиповстанческих кампаний.



Памятники истории и культуры Казахстана

[Текст] : сборник / Каз. О-во охраны памятников

истории и культуры; [редкол.: Ш.-А. Ы. Уалихан, К.

М. Байпаков, Ш. И. Ибраев и др.; отв. ред. Р. А.

Ергалиева]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 500

(тираж) экз. Вып. 14 / сост.: Р. А. Ергалиева, Б. Ш.

Валиханова. - 211 с.

В сборнике представлены научные-популярные

статьи ведущих отечественных и зарубежных

историков, археологов, книговедов и культурологов.


