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Биология факультетіне келіп түскен жаңа кітаптар. 

Аңдатпа: Әл-Фараби кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен 

толықтырылуда. Жақсы жаңалыққа жаршы болуға асығатын кітапхана 

ұжымы сіздердің үйден шықпай-ақ интернет арқылы жаңа кітаптар жайлы 

толық мәлімет ала алады және біздің сайт арқылы бұл кітаптарға онлайн-

тапсырыс бере алады. 

Жаңа кітаптар саны: 23 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

 

Выставка новых книг, поступивших на биологический факультет. 

Аннотация: Книжный фонд библиотеки аль-Фараби пополняется новыми 

книгами. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор данных книг. 

Читатели могут получить подробную информацию о новых книгах онлайн, 

не выходя из дома, и заказать эти книги онлайн через наш сайт. 

Количество новых поступлений: 23 

Вниманию ППС: Чтобы узнать о том, как формируется фонд нажмите здесь. 

Чтобы ознакомиться с другими изданиями библиотечного фонда нажмите 

здесь. 

 

Exhibition of new books received at the Faculty of Biology. 

Annotation: The book fund of al-Farabi library is replenished with new books. We 

bring to your attention a brief overview of these books. Readers can get detailed 

information about new books online from the comfort of their home and order 

these books online through our website. 

Number of new books: 23 

Attention to the teaching staff: To know more about how the found is formed 

click here. 

Click here to see other editions of the library fund. 

 

 

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
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http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


 

Айдарбаева, Д. К.  

Растительные ресурсы Казахстана и их 

рациональное использование : учеб. 

пособие / Д. К. Айдарбаева. - 2-е изд. - 

Караганда : Ақнұр, 2019. - 192, [1] с. 

 

Пособии дается краткий обзор истории 

развития ботонического ресурсоведения в 

Казахстане, его современное состояние, 

определение ботанического ресурсоведения 

как науки. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Айдарбаева, Дина Кайсарбековна.  

Қазақстанның пайдалы ӛсімдіктері : 

монография / Д. К. Айдарбаева. - 2-бас. - 

Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 289 б. 

 

Монографияда автордың көп жылдар (1993-

2010жж.) бойы жүргізген жазғы далалық 

зерттеу жұмыстарының материалдары 

берілген. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Абдрахманұлы, Ортай.  

Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық 

жұмыстары : оқу құралы / О. 

Абдрахманұлы, А. О. Абдрахманова ; ҚР 

Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бӛкетов 

атын. ҚарМУ. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 283 б. 

 

Төменгі сатыдағы өсімдіктердің құрылысы, 

көбеюі, таралуы, экологиялық жағдайы, 

сондай-ақ шаруашылық саласында пайдалану 

және олардың табиғаттағы, адам өміріндегі 

маңызы жан-жақты баяндалады. 

Заказать 

онлайн 

 

Арықпаева Ү. Т. 

Медициналық микробиология : оқу 

құралы / Ү. Т. Арықпаева, А. Н. 

Саржанова, Э. Х. Нуриева. - Ӛңд., толықт. 

3-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы. – 2019. 

1-т. - 375 б. 

 

Жалпы бөлімде микроорганизмдердің 

морфологиясы, генетикасы және 

биотехнологиясының сұрақтары, емдеу-

сақтандыру және диагностикалық 

препараттарды есепке алып, 

микробиологияның негіздері баяндалған. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Арықпаева Ү. Т. 

Медициналық микробиология : оқу 

құралы / Ү. Т. Арықпаева, А. Н. 

Саржанова, Э. Х. Нуриева. - Ӛңд., толықт. 

3-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы. – 2019. 

2-т. - 442 б. 

 

Жалпы бөлімде микроорганизмдердің 

морфологиясы, генетикасы және 

биотехнологиясының сұрақтары, емдеу-

сақтандыру және диагностикалық 

препараттарды есепке алып, 

микробиологияның негіздері баяндалған. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ауельбекова, Алмагүль Калиевна.  

Биологиялық экология : оқулық / А. Қ. 

Ауельбекова, Е. Қ. Кейкин. - 2-бас. - 

Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 230 б. 

 

Оқулықта жалпы экологияның 

фундаментальдік негіздері қарастырылған, 

негізгі экологиялық ұғымдар мен 

заңдылықтар және ғаламдық, сондай-ақ 

жергілікті сипаттағы экологиялық мәселелер 

берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Байташева, Гаухар Ӛмірәліқызы.  

Экологиялық білім беру және дүниетаным 

: оқу құралы / Г. Ӛ. Байташева ; ҚР Білім 

және ғылым м-гі, ҚазМемҚызПУ. - 2-бас. - 

Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 221, [1] 

б.   

 

Оқулықта студенттерді, яғни болашақ 

мамандры мектеп оқушылырының 

экологиялық білімі мен табиғатты қорғау 

жолындағы тәлім-тәрбиесін ұйымдастыру 

мен басқаруға, халық арасында экологиялық 

сауаттылықты жариялауға даайындау. 

 

Заказать 

онлайн 
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Биобанк : руководство / [Р. Б. Исаева и др.] 

; М-во здравоохранения РК, М-во 

образования и науки РК, КазНУ им. аль-

Фараби. - 1-е изд. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 49 с.   

 

Данное руководство содержит современную 

информацию о перспективном инструменте 

биомедецинских исследований – биобанках и 

хранилищах. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Биологиядағы бағдарламалармен 

қамтамасыз етілген статистикалық әдістер 

: оқу-әдістемелік құрал / [А. М. 

Қалимағамбетов және т. б.] ; Әл-Фараби 

атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 

- 111, [1] б. 

 

Оқу әдістемелік құралында биологиялық 

құбылыстардың статистикалық 

заңдылықтарын анықтау үшін қажетті 

статисткалық талдаудың негізгі әдістері 

қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Биофизика бойынша тесттік тапсырмалар 

жинағы : практикум / [С. Т. Тулеуханов 

және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 81 б.  

 

Биофизика және биомедецина кафедрасының 

авторлық ұжымы «Биофизика» курсының 

бағдарламасына сәйкестендіре отырып 

жазған. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Зоология пәнінен оқу-дала практикасын 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық 

: [практикум] / Б. Е. Есжанов [и др.] ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 143 б.  

  

Омырқасыздар зоологиясы және 

омыртқалылар зоологиясы пәндеріне 

әдістемелік нұсқаулар берілген. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 
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Кестелі биология  : оқу құралы / [құраст. 

А. Е. Үсенбекова]. - Алматы : Қазақ ун-ті. – 

2019. 2-бӛлім : Жануартану. - 84 б. 

 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Методическое руководство по проведению 

учебно-полевой практики по дисциплине 

"Зоология" : учеб. пособие / [Б. Е. Есжанов 

и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 143 с. 

 

Подробно описано методика наблюдения за 

животнами района учебно-полевой практики, 

выяснения особенностей их распределения по 

различным биотопам и т.д. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Минсаринова, Баян Кусаиновна.  

Каталог морских беспозвоночных : 

каталог / Б. К. Минсаринова, Н. Ш. 

Мамилов ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 75, [1] б. 

 

В данном издании приведен аннотированный 

каталог экспанатов морских безпозвоночных, 

хранящихся на кафедре биоразнобразия и 

биоресурсовКазНУ им. аль-Фараби. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Мұсабеков, Қылышбай 

Сәтімбекұлы.  

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университеті биология музейіндегі 

омыртқалы жануарлар коллекциясының 

каталогы = Каталог коллекции 

позвоночных животных Биологического 

музея Казахского национального 

университета имени аль-Фараби = Catalog 

Collection of Vertebrate Animals at Biological 

Museum of Al-Farabi Kazakh National 

University : каталог / Қ. С. Мұсабеков ; 

[жауапты ред. Н. Н. Березовиков] ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 394 б. 

Заказать 

онлайн 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің биология 

музейінің қорындағы омыртқалы 

жануарлардың коллекциясына көп жылдар 

бойы зерделеніп жасалған еңбек. 

 

 

Ниязова, Райгуль Есенгельдиевна.  

Биохимия практикумы : оқу-әдістемелік 

құралы / Р. Е. Ниязова ; Әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 107, 

[1] б.   

 

Оқу-әдістемелік  құралы тақырыптарға 

кішігірім кіріспені, зертханалық сабаққа 

дейінгі бақылау үшін біріккен сұрақтарды, 

зертханалық жұмыстардың барысын 

қамтиды. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ордабеков, Сағындық Ордабекұлы.  

Жасуша биологиясы : оқу құралы / С. О. 

Ордабеков. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 330 б.  

 

Жасушалар биологиясы пәнінің таңдамалы 

лекциялар жинағында жасушаның басты 

проблемаларына ерекше орын беріліп, олар әр 

түрлісуреттермен, кестелермен безендірілген. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Садырова, Гульбану Ауесхановна.  

Биоразнообразие флоры хребта Кетпен-

Темерлик (в пределах Казахстана и Китая) 

: монография / Г. А. Садырова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 

271, [1] с. 

 

В монографии обобщены результаты 

многолетних научных исследований по 

изучению биоразнообразия флоры хребета 

Кетпен-Темерлик на территори Казахстана  и 

Китая. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Сапаров, Қуандық Әбенұлы.  

Цитология және гистология : оқу құралы / 

Қ. Ә. Сапаров ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Ӛңд., толықт. 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 311 б.   

 

Оқу құралының 1-бөлімінде клеткалардың 

құрылысы, дамуы, өсіп-өнуі, 2-бөлімде 

ұлпалардың құрылысы,қызметтері, олардың 

ерекшеліктері туралы жазылған. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Статистические методы в биологии с 

программным обеспечением : учеб. 

пособие / КазНУ им. аль-Фараби ; [авт.: З. 

М. Бияшева, А. В. Ловинская, С. Б. 

Даулетбаева и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 107 с. 

 

В пособии рассматриваются оснавные 

методым статистического анализа и 

необходимость их применения для анализа 

практических задач в биологии.  

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Усенбекова, Айнагуль Ермекбаевна. 

Биология : тест жинағы / А. Е. Усенбекова 

; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-ті. - 2019. 1-бӛлім : Жаңа 

форматтағы тест сұрақтары мен 

жауаптары. - 235 б. 

 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Үсенбекова, Айнагуль Ермекбаевна. 

Биология : тест жинағы / әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті. - 2019. 2-

бӛлім : Жаңа форматтағы тест сұрақтары 

мен жауаптары. - 405 б. 

 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 
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Усенбекова, Айнагуль Ермекбаевна. 

Биология : тест жинағы / А. Е. Усенбекова. 

- Алматы : Қазақ ун-ті. - 2019. 3-бӛлім : 

Жаңа форматтағы тест сұрақтары мен 

жауаптары. - 242 б.)   
 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 
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