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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,  көне түркі этногенезі, 

қазіргі түркі халықтары, түркітанудағы алтын дәуір, түркі 

тілдері және олардың топтастырылуы,түркі жазуы мен 

тіл мәдениеті, көне түркі руникалық ескерткіштері, 

графикалық жүйе болып қалыптасқан көне түркі 

руникалық алфавиті жайында толық мағлұматтар 

беріледі. 



Әбелдаев, Жеңісбек Әкімбекұлы.  
Танзимат кезеңіндегі түрік әдебиеті [Мәтін] : оқу құралы / 
Ж. Ә. Әбелдаев ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 181 б. - Библиогр.: 176-180 б. 

Бұл оқулықта XIX ғасырдағы түрік әдебиеті тарихы туралы 
мәліметтерді қамтыған. Сол дәуірде түрік қоғамында орын 
алған Танзиат реформасы аясында қалыптасып дамыған 
әдеби кезең болып табылады. Осман дәуірі әдебиетінен 
жаңа кезеңге аяқ басқан бұл әдебиет-сол кездегі жаңашыл 
ой-пікірлердің қалыптасуына түрткі болды. Ол жаға түрік 
әдебиетінің негізін қалады. Батыс әдебиетімен ықпалдасып, 
түрлі әдеби үрдістер мен үдерістерді қамтыған танзимат 
әдеби кезеңі-түрлі көркемдік идеялық, әдеби-эстетикалық 
ой-пікірлерді тудырды. Поэзия, проза және драматургия 
салаларында көптеген тың шығармалар қалыптастырды. 



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 өмірде көп 

қолданылатын лексикасы мәтіндер мен сұхбат түрінде 

берілген. Әр тақырыптық бөлімде лексика-

грамматикалық, фонетикалық түсіндірмелер қазақ 

және орыс тілдерінде беріліп отырады.  



Жеменей, Ислам. Түрік халықтары әдебиеті тарихына 
кіріспе [Мәтін] : оқу құралы / И. Жеменей ; әл-Фараби 
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 273 б.  

Бұл еңбекте түрік халықтарының ежелгі және 

ортағасырдағы исламдық әдебиетінің әлем әдебиетінде 

айтулы тұлғалар арқылы түркілік әдебиеттің мән-маңызы, 

орны айқындалып, танымдық мәліметтер қамтылған. 



Қортабаева, Гүлжамал.  Түркі мифологиясы [Мәтін] : 
оқу құралы / Г. Қортабаева ; әл - Фараби атын. ҚазҰУ. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 409 б.  

Бұл оқулық түркі тілдерінің материалдары негізінде 

ареалдық тұрғыдан архетип, көне түркі мифтері, мифтің 

түрлері,мифопоэтика,мифопаремиологиядағы 

мифонимдердің тілдік бейнесі, түркілік мифология 

кеңістігіндегі мифтер мен аңыздар салыстыра 

зерделенген. 



Aliyev, Kamran. Açık Kitap: Dede Korkut [Metin] : monografi / K. 
Aliyev ; çeviri R. Işık. - İstanbul : Ötüken, 2018. - 152 s.  

Кitаbın bütün уауın hаklаrı Ötüкеn Neşrıyat A.Ş.ye 

aıttır.Yayınevınden yazılı ızın alınmadan, kауnаğın açıkçа belirtildiği  

akademik çalışmalar vе tanıtım faaliyetleri haricinde, kısmen уеуа  

tamamen alıntı yapılamaz; hiçir matbu уе dijital ortamda  

kopya edilemez, coğaltılamaz vе уауımlanamaz .  



Цой, Ми Ок.  Корейско-русский словарь [Текст] : словарь 
/ Цой Ми Ок ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-
ті, 2018. - 148 с.  

Данный словарь (корейско-русский и русско-корейский) 

предназначен именно для активно работы с лексикой. Дети 

не сразу осваивают слова, необходимые в жизни, а 

знакомятся с ними постепенно, по мере того, как 

сталкиваются с различными ситуациями в быту и 

явлениями культуры. Изучающие язык «с нуля» благодаря 

данному словарю получат общее представление о его 

лексическом составе, а впоследствии смогут продолжить 

работу со словарем на новом, более высоком уровне.  



Мусинов,АсқарАхметұлы. Халықаралық қатынастар жүйес
індегі Таяу және Орта Шығыс [Мәтін] : монография / А. А. 
Мусинов ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 
2018. - 244 б. 

Монография бес тараудан тұрады. Онда ежелгі Таяу Шығыс 

елдерінің өркениеті, ислам дінінің араб халқын 

топтастырудағы ролі, ХХ ғасырдағы тарихти озгерістер,араб-

израиль қақтығысы және Таяу Шығыстағы қазіргі шешімін 

таппай жатқан мәселелер жан-жақты сөз болады. 



Сериккалиева,Ажар Ермековна.Социально экономическое 
развитие Китая [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Сериккалиева ; 
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 161 с. 
: схемы, табл. - Библиогр.: с. 157-160. 

В книге рассматриваются  главные вопросы поступательного 

развития Китайской Народной  Республики, их влияние на 

общественный строй и жизнь населения. Изложение 

теоретических проблем сопровождается анализом их 

состояния в современном Китая. В учебном пособии 

содержится обширный фактический и статистический 

материал. 



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 известного американского военного историка 

э. Дж. Эриксона впервые методом сравнительного анализа 

исследуются антиповстанческие действия правительства 

много-национальной Османской империи в конце XIX - 

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

наиболее активных при верженцев проведения 

антиповстанческих кампаний. Однако среди обширной 

литературы обантиповстанческих действиях редко 

встречается научный анализ реакции правительства 

Высокой Порты на восстание и последующего перехода к 

антиповстанческим операциям.  



Восстание армян в Ване [Текст] : коллектив. моногр. / Дж. 
МакКарти, Э. Арслан, Дж. Ташкыран [и др.]; [пер. с англ. Л. 
Е. Сидиковой]. - М. : НПК, 2018. - 381, [2] с. 

В коллективном труде историкgв США и Турции исследуется 

один из вопросов, вызывающих частые и острые дискуссии 

среди историков-османистов: обстоятельства и подробности 

восстания армянского населения в прифронтовом городе Ван 

весной 1915 г. в разгар Первой мировой войны. 

Исследование проводилось на основании широкого круга 

документального материала из архивов Турции и стран Запада, 

литературы на английском и турецком языках.  


