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Филология және әлем тілдері 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: 59 

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 факультет филологии и 

мировых языков 

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: 59 

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 by the Faculty of philology and world 

languages 

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: 59 

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
https://www.kaznu.kz/ru/356/page/%20Departments/Faculty_of_Philology__and_World_Languages
https://www.kaznu.kz/ru/356/page/%20Departments/Faculty_of_Philology__and_World_Languages
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/260
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
https://www.kaznu.kz/en/356/page/%20Departments/Faculty_of_Philology__and_World_Languages
https://www.kaznu.kz/en/356/page/%20Departments/Faculty_of_Philology__and_World_Languages
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
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Асқарова, Алтынай Шаулиевна.  

Қазақ әдеби сыны : Теория, тарихи 

мәселелері және оқыту методикасы: оқу 

құралы / А. Ш. Асқарова ; Әл-Фараби 

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

- 208 б. 

 

Оқу құралында қазақ әдебиеті саны тарихын 

жасау мәселелері тұңғыш рет кең көлемде 

арнайы қарастырылады. Еңбекте әдеби сын, 

сын мен әдебиеттану ғылымы, сын ғылымын 

дәуірлеу мәселелері, сынның ұлттық және 

аймақтық  ерекшеліктері зерделеніп, 

салыстыфрмалы әдіс арқылы біршама соны 

тұрғыдан пайымдалады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ашимханова, Светлана Ашимхановна.  

История зарубежной литературы ХХ века : 

учеб. пособие / С. А. Ашимханова ; КазНУ 

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

2019. - 246, [1] с. 

 

Учебное пособие знакомит студентов с 

оснавными явлениями европейской 

литературы ХХ и начало ХХІ веков.  

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Алпысбаев, Құныпия. 

Поэзия парасаты : монография / Қ. 

Алпысбаев. - Алматы : Ан Арыс. - 2019. 1-

т. - 335 б. 

 

Бұл монографияда қазақ әдебиетіндегі 

поэманың жанрлық түрлері мен көркемдік 

ізденістері қарастырылып, белгілі 

поэмалардың сюжеттік негіздері, классикалық 

дәстүрдің дамуы жіктеледі. 

 

 

 

 

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
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Алпысбаев, Құныпия. 

Қазақ әдебиетіндегі тарихи шығарма: 

таным және көркемдік : монография / Қ. 

Алпысбаев. - Алматы : Ан Арыс. - 2019. 2-

т. - 335 б. 

 

Бұл монографияда қазақ әдебиетіндегі тарихи 

тақырыптың игерілуі, өмірлік шындықты 

көркемдік шындыққа айналдырудағы түрлі 

әдіс тәсілдер, оны жүзеге асырудағы 

қаламгердің шеберлік қырлары сырланады. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ахмаганбетов, Руслан.  

Алаштан асқан кемеңгер Әбіш : жинақ / Р. 

Ахмаганбетов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 199 б. 

 

Кітапта Әбіш Кекілбайұлының ойларына 

талдау жасалған.оның философиялық 

көзқарастары мен пікірлеріне тоқтала отырып 

кеңінен қарастырылған. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Әбдиманұлы, Өмірхан.  

Алаштың азатшыл әдебиеті : монография / 

Ө. Әбдиманұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. 

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 435, [3] б. 

 

Бұл еңбекте ХХ ғасыр басындағы әдебиет 

негізіне алына отыра қазақ әдебиетіндегі ұлт-

азаттық идеяның дәстүрлі арналары ежелгі 

дәуірдегі Орхон Енисей жазба ескерткіштері, 

хандық дәуірдегі жыраулар поэзиясы, ХІХ 

ғасырдың бірінші жартысындағы зар заман 

әдебиеті, Махамбет толғаулары көрсетілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Әбдиманұлы, Өмірхан.  

ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті : 

оқулық / Ө. Әбдиманұлы ; ҚР Білім және 

ғылым м-гі, Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Өңд., толықт. 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 358, [1] б. 

 

Бұл оқулықта жазба әдебиеттің ең бір өнімді 

де көркемдік ізденіске толы кезеңі – ХХ ғасыр 

басындағы қазақ әдебиетінің тарихы тұңғыш 

рет толыққанды түрде жүйеленіп беріліп отыр. 

 

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
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Әше, Қазыхан.  

Айқасқа : жыр жинақ / Қ. Әше. - Алматы : 

[б. ж.], 2019. - 205, [3] б. 

 

Бұл жыр жинақта патриоттық ән мәтіндері мен 

сықақ өлеңдері, толғаулары мен термелер 

топтастырылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Әуез, Мұрат.  

ШерКүмбез : эссе : күнделік жазбалары 

(1978-1979) / М. Әуез. - Алматы : Жібек 

жолы, 2019. - 117, [2] б.   
 

Мұрат Әуез жазбалары жеке тұлғаның өмір 

жолынан әлдеқайда ауқымды таризи 

кезеңдерді қамтиды. Арада қаншама жылдар 

өтседе, жігерлі күшін жоймаған бұл жазбалар 

заманауи оқырманға өткеннің өлшемін танып, 

бүгіннің бастауын тануға мүмкіндік береді. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Бітібаева, Қанипа.  

Әдебиетті оқыту әдістемесі : оқулық / Қ. 

Бітібаева. - 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 266 б. 

 

Бұл оқулықта мектепте әдебиет пәнін 

оқытудың теориясы мен әдіс-тәсілдері 

жайында жүйелі баяндалады. Әдебиетті 

оқытудың әдістемесі мәселелері белгілі 

автордың өзінің және ТМД елдеріндегі белгілі 

әріптестерінің  бай тәжірибесімен 

ұштастырыла сөз болады. 

 

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
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Бітібаева, Қанипа.  

Әдебиетті оқытудың инновациялық 

әдістемесі, технологиясы : оқулық / Қ. 

Бітібаева. - 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 286 б. 

 

Бұл оқу құралында қазіргі нәтижеге 

бағытталған білім беру кезеңінде әдебиетті 

оқытудың теориясы мен әдістемесі, 

технологиясы ғылыми тұрғыда сөз етіледі. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Дала фольклорының антологиясы  : он 

томдық / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. 

ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер 

ин-ты; [құраст. Қ. Б. Алпысбаева және т. 

б.; жалпы ред. басқ. К. І. Матыжанов]. - 

Алматы : Brand Book. - 2019. 1-том : 

Батырлар жыры. - 555, [2] б. 

 

Дала фольклоры антологиясының алғашқы 

томы батырлар жырына арналған. Оның 

«Көне эпос» деп аталатын бірінші бөліміне 

«Құламерген», «Дотан батыр» жырлары, 

«Батырлар жыры» деп аталатын екінші 

бөліміне «Алпамыс батыр», «Қобыланды 

батыр», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «Ер 

Сайын», «Ер Едіге», «Шора батыр» сияқты 

классикалық эпостың таңдаулы үлгілері 

топтастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Дала фольклорының антологиясы  : он 

томдық / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. 

ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер 

ин-ты; [құраст. С. И. Сәкен және т. б.; 

жалпы ред. басқ. К. І. Матыжанов]. - 

Алматы : Brand Book. - 2019. 2-том : 

Батырлар жыры. - 570, [1] б. 

 

Дала фольклоры антологиясының 2-томына 

атақты жыршы Мұрын жырау 

Сеңгірбекұлының орындауынан 1939–1948 

жылдары жазып алынған «Қырымның қырық 

батыры» жырлар топтамасының үлгілері 

енгізілді. Бұл эпикалық циклде Алтын Орда 

және оның орнында пайда болған түркі 

мемлекеттері тарихының XIV–XVII 

ғасырлардағы ірі оқиғалары көркем 

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
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Дала фольклорының антологиясы  : он 

томдық / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. 

ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер 

ин-ты; [құраст.: П. Т. Әуесбаева, Н. 

Елесбай ; жалпы ред. басқ. К. І. 

Матыжанов]. - Алматы : Brand Book. - 

2019. 3-том : Тарихи жырлар. - 581, [2] б. 

 

Дала фольклоры антологиясының 3-томы 

тарихи жырларға арналған. Томға «Еңсегей 

бойлы ер Есім», «Абылай хан», «Хан Кене», 

«Сәтбек батыр», «Бөгенбай батыр», 

«Қабанбай батыр», «Өтеген батыр», 

«Олжабай батыр», «Ер Жәнібек», «Райымбек 

батыр», «Барақ батыр», «Ағыбай батыр», 

«Жанқожа батыр» сияқты тарихи эпостың 

таңдаулы үлгілері топтастырылды. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Дала фольклорының антологиясы  : он 

томдық / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. 

ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер 

ин-ты; [құраст.: Т. Т. Әкімова, Ж. Т. 

Салтақова ; жалпы ред. басқ. К. І. 

Матыжанов]. - Алматы : Brand Book. - 

2019. 4-том : Ғашықтық жырлар. - 494, [4] 

б. 

 

Дала фольклоры антологиясының төртінші 

томы ғашықтық жырларға арналған. Томға 

«Қозы Көрпеш – Баян сұлу», «Қыз Жібек», 

«Бозжігіт», «Бозаман», «Сейпіл-мәлік», 

«Талайлы құл мен Әйім қыз», «Шеризат – 

Күлшат», «Жаскелең» жырларының таңдаулы 

үлгілері топтастырылды. 

 

Заказать 

онлайн 

 
 

 

Дала фольклорының антологиясы  : он 

томдық / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. 

ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер 

ин-ты; [құраст.: Ж. С. Рақыш, Н. М. 

Мүрсәлімова ; жалпы ред. басқ. К. І. 

Матыжанов]. - Алматы : Brand Book. - 

2019. 5-том : Дастандар. - 526, [2] б. 

 
Дала фольклоры антологиясының бесінші томына 

«Айман, Шолпан», «Наурызбай–Қаншайым», 

«Сыршы молда», «Болат, Жанат», «Қасым 

жомарт», «Құлқаныс – Зеберше», «Дариға қыз», 

«Киік», «Миғраж», «Мұхаммед-Қанапия», «Қисса 

Әбушахма» дастандарының таңдаулы үлгілері 

топтастырылған. 

 

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
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Досжан, Сәуле.  

Қасірет пен тағдыр : роман / С. Досжан. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 419 б.   
 

Бұл романда социалістік режим құрбандарына 

айналған  Семей өңірінің тұрғындарының 

қасіреті айтылады. 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Досжан, Сәуле.  

Үлкен үйдегі үрей : хикаят, романдар / С. 

Досжан. - Алматы : BRK Press, 2019. - 447 б. 

 

Бұл шағын романда «Қарақаралының 

ортасында қараша тамдардан салтанатты 

өзгеше қос қабатты, сыртын ағаш шарбақпен 

әсемдеп қоршаған Үлкен үйдің 

қақпасықұпиялау дыбыспен қағылды...» - деп 

басталып сол үйдің ғасырдан астам өмірінен 

сыр шертіп, ай толып туғанда кезіп жүретін 

елестің құпиясын ашады. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Есырев, Олег Викторович.  

Онегин и Любовь : монография / О. В. 

Есырев. - Алматы, 2019. - 238 с. 

 

В книге представлены ответы на устоявшиеся 

вопросы, возникающее перед читающими 

«Евгения онегина» и вызывающие до 

сегодняшнего дня разногласия среди 

литературоведов. Представленные в 

настоящем литературном исследовании 

решения вопросов сыграют существенную 

роль для расскрытия темы любви в романе. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ежелгі дәуір әдебиетінің  антологиясы : бес 

томдық / [құраст.: О. Д. Бекжан, Т. Е. 

Қыдыр]. - Алматы : Evo Press. - 2019.  1-т. : 

Исламға дейінгі әдеби жәдігерлер. - 631, [1] 

б. 

 

«Ұлы дала жауһарлары» сериясы. «Ежелгі 

дәуір әдебиеті» антологиясының 1-томына 

ежелгі дәуір әдебиетінің тсламға дейінгі әдеби 

жәдігерлерінің таңдаулы шығармалары еніп 

отыр. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Есембеков, Темірғали Оразғалиұлы.  

Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша 

мәтін талдау сабақтары : оқу-әдістемелік 

құрал / Т. О. Есембеков ; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ  ун-ті, 2019. - 180 

б.   

 

Оқу-әдістемелік оқу құралында қазақ ауыз 

әдебиетінен бастап қазіргі заман әдебиетіне 

дейінгі тарихи кезеңдер бойынша өтілетін 

практикалық сабақтардың мазмұны мен үлгісі 

берілген. Басылымда тың ғылыми-теориялық 

ақпарат, жаңа оқу-әдістемелік ұсыныстар, 

тәжірибелік кеңестер берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жанабаев, Кайрат.  

Тюркский миф в эпосе, обряде и ритуале : 

монография / К. Жанабаев ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - 2-е изд. - Алматы : Қазақ  ун-

ті, 2019. - 159 с. 

 

В монографии освещаются фундаментальные 

изначальные направления современной 

гуманитарной науки: вопросы происхождения 

жанра, эпоса, поэтической речи,  в целом – 

словесно-музыкального искусства. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жеменей, Ислам.  

Түрік халықтары әдебиеті тарихына 

кіріспе : оқу құралы / И. Жеменей ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 273, [1] б. 

 

Түрік халықтарының ежелгі және орта 

ғасырдағы исламдық әдебиеттің әлем 

әдебиетіне айтулы тұлғалар арқылы түркілік 

әдебиеттің мән-маңызы, орны айқындалап, 

танымдық мәліметтер қамтылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Кенжебек, Дулатбек.  

Шабыт ақтаңгері : жинақ / Д. Кенжебек. - 

Алматы : [б. ж.], 2019. - 84 б. 

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті журналистика факультетінің 1 

курс студенті Кенжебек Дулатбектің тұңғыш 

туындысы.  

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Майлықожа Сұлтанқожаұлының толық 

шығармалар жинағы : жинақ / ҚР Білім 

және ғылым м-гі, Ғыл. ком., "Ғылым 

ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапхана 

; [жауапты ред. Т. Әлбеков ; жауапты шығ. 

Г. М. Абикова]. - Алматы : Ғылым 

Ордасы, 2019. - 533, [1] б. 

 

Жинаққа ХІХ ғасыр әдебиетінің  алыбы, 

Оңтүстік Қазақстан, Сырдың орта ағысы мен 

Қаратаудың күнгейіндегі ақындық мектебінің 

озық үлгісін жасаған Майлықожа 

Сұлтанқожаұлының «Ғылым ордасы» РКМ 

Орталық ғылыми кітапханасының, М.О. 

Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

институтының, Түркістан  Қ.А. Ясауи 

атындағы ХҚТУ Туркология ҒЗИ қорларында 

сақталған қолжазба мұралары текстологиялық 

сараптамадан өтіп жарық көрген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Мысаева, Қарлыға Нақысбекқызы.  

Қасым Қайсеновтың публицистикасы : 

монография / К. Н. Мысаева ; Әл-Фараби 

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

- 168 б.   

 

Бұл ғылыми еңбекте Ұлы отан соғысының 

даңқты партизаны, Қазақстан 

республикасының Халық қаһарманы, жазушы, 

публицист Қасым қайсеновтың 

публицистикалық мұрасы қамтылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Рахымов, Берік Серікбайұлы.  

Қазақ батырлық жырларындағы 

ажарлаудың қызметі : монография / Б. С. 

Рахымов, Б. С. Айтбаева ; ҚР Білім және 

ғылым  м-гі, Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 

2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 

121 б.   

 

Қазақ батырлық жырларының көркемдік 

болмыс-бітімін жан-жақты саралаған бұл 

еңбекте «Алпамыс батыр» «Қобыланды 

батыр», «Ер Тарғын», Қамбар батыр және т.б. 

ерлікті дәріптейтін эпостық мұраларымыз 

талданып, ондағы қаһармандар бейнесін 

жасаудағы ажарлаудың атқаратын қызметтері 

түсіндіріледі. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Рүстемова, Жанар Айдарбекқызы.  

Қазақ балалар ертегі-әңгімесі: жанры және 

поэтикасы : монография / Ж. А. Рүстемова 

; ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бөкетов 

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

баспасы, 2019. - 143, [1] б. 

 

Монографияда қазақ балалар ертегі-

әнгімесінің көркемдік және танымдық-

тәрбиелік мақсаттарды ұштастырушы 

сипаттары теориялық жағынан негізделіп, осы 

тұрғыда ертегі-әңгіменің жанрлық түр 

ерекшеліктері қалыптасу кезеңдерінде көрініс 

тапқандәстүр жалғастығы зерттелген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Тарақов, Әнуар Сауатұлы.  

Кемеңгерлік кереметіндегі көркемдік (М. 

Әуезовтің «Абай жолы» роман-

эпопеясының құндылықтарын жаңаша 

пайымдау) : монография / Ә. С. Тарақов ; 

Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2019. - 386, [2] б. 

 

М. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы 

кеңестік кезеңде біршама зерттеледі. 

Тәуелсіздік жылдары тарихи туынды жан-

жақты зерттеуде. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Типология нарратива русской 

классической прозы XIX столетия : 

монография / Б. У. Джолдасбекова, Ж. А. 

Баянбаева, Е. А. Ломова [и др.] ; КазНУ 

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

2019. - 175 с. 

 

В монографии исследуется субъектный 

нарратив в прозе В. Одоесовского, М. 

Погодина, Н. Павлова, О Сомова и 

реалитической прозе А. Чехова, которые 

являлись знаковыми фигурами общем 

литературном процессе современного им 

исторического периода. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Қалқабаева, Сәлима.  

Көркем шығарма поэтикасы : монография 

/ С. Қалқабаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. 

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 233 б.  

 

Қазақ әдебиетіндегі поэтикалық ізденістерді, 

көркемдік жүйені сараулауға бағытталған бұл 

еңбекте туындыгер – көркем шығарма – стиль 

байланысы жайына арналған зерттеулер орын 

алады.  

 

Заказать 

онлайн 

 

Қортабаева, Гүлжамал.  

Түркі мифологиясы : оқу құралы / Г. 

Қортабаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 408, [2] б. 

 

«Түркі мифологиясы» атты оқу құралы – түркі 

тілдерінің материалдары негізінде ареалдық 

тұрғыдан архетип, көне түркі мифтері, 

мифтердің түрлері, мифопоэтика, 

мифопаремиологиядағы мифонимдердің 

тілдік бейнесі, түркілік мифология 

кеңістігіндегі мифтер иен аңыздар 

салыстырыла зерделенген еңбек. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Өтеғалиева, Сақыпжамал.  

Көктем боп өткен күндерім... : жинақ / С. 

Өтеғалиева. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. 

- 431, [17] б. 

 

Автор ХІХ-ХХ ғасыр поэзиясының 

ұлыларымен өзі ғана сырласып қоймай, 

олардың біраз жырларын өз оқырманына 

аударып ұсынып отыр. 

 

 

Заказать 

онлайн 

Тіл білімі 

 

Айтбаева, Б. М.  

Қазақ тілі : оқу құралы / Б. М. Айтбаева, Г. 

Х. Абдрахманова ; ҚР Білім және ғылым 

м-гі, Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. - 

Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 151 б. 

 

Оқулықта барлық мамандықтарға арналған 

оқыту сабақтарының жоспары, лексикалық 

тақырыптарды оқыту үлгілері, сұхбаттар, 

құжат үлгілері, тесттік сұрақтар, мәтіндер, 

қосымша материалдар мен грамматикалық 

сызбанұсқалар берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Алтаева, Г. А.  

Профессиональный русский язык для 

студентов казахского отделения 

специальности "Нефтегазовое дело" : учеб. 

пособие / Г. А. Алтаева ; М-во образования 

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

Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2019. - 109 с. 

 

Оснавная цель пособия – формиравание у 

будущих специалистов нефтегазового дела 

комменикативной компетенций, то есть, 

способности решать лингвистическими 

средсвами разные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях из 

профессиональной сферы.  

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
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Әлкебаева, Дина.  

Қазақ тілінің функционалды 

грамматикасы : Оқу-әдістемелік бірлестігі 

оқулық ретінде ұсынған / Д. Әлкебаева ; 

ҚР Білім және ғылым м-гі, Әл-Фараби 

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

- 199 б. 

 

Оқулықта функционалыды грамматиканың 

ғылыми-теориялық концепцияларымен 

терминологиялық ақпараты, негізгі өзегі 

болып табылатын функционалды-

семантикалық өріс теориясы және 

котегориялық жағдаят туралы баяндалады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Баркибаева, Рымгуль Раштаевна.  

Русская фразеология: коннотативный 

аспект обучения : монография / Р. Р. 

Баркибаева, Б. У. Джолдасбекова, Ж. А. 

Баянбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 217, [1] с. 

 

В монографии изложены теоритические 

основы обучения русской коннотативной 

фразиологии в условиях Казахстана. 

Оснавные внимание уделяется обоснованию 

типового содержания фразеологической 

работы и путей изучения русской 

коннотативной фразиологии 

общеобразавательных учереждениях РК. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Беккожанова, Гульнар Кисметоллаевна.  

Лингвистикалық терминологи 

(құрылымы, семантикасы, типологиясы) : 

монография / Г. К. Беккожанова ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2019. - 203, [1] б. 

 

Монографияда қазақ, ағылшын тілдеріндегі 

лингвистикалық терминдерге салыстырмалы, 

салғастырмалы талдау нәтижесінде олардың 

құрылымдық, семантикалық, типологиялық 

жіктемесі жасалған. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
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Жаналина, Ляззат Кабылдашевна. 

Новое в современной лингвистике и 

лингводидактике: некоторые контуры в 

междисциплинарном контексте : 

коллектив. моногр. / Л. К. Жаналина, Т. А. 

Кульгильдинова; М-во образования и 

науки РК, Каз. ун-т междунар. отношений 

и мировых языков им. Абылай хана. - 

Алматы : Полилингва. – 2019 Ч. 1. - 351 с.  

 

Коллективная монография представляет 

материалы  по актуальным проблемам 

лингвистики и лингводидактики, которые 

отражают  междисциплинарный характер 

современных знаний о языке. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жаналина, Ляззат Кабылдашевна. 

Новое в современной лингвистике и 

лингводидактике: некоторые контуры в 

междисциплинарном контексте : 

коллектив. моногр. / Л. К. Жаналина, Т. А. 

Кульгильдинова; М-во образования и 

науки РК, Каз. ун-т междунар. отношений 

и мировых языков им. Абылай хана. - 

Алматы : Полилингва. – 2019 Ч. 2. - 447 с. 

 

Коллективная монография представляет 

материалы  по актуальным проблемам 

лингвистики и лингводидактики, которые 

отражают  междисциплинарный характер 

современных знаний о языке. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жеменей, Ислам.  

Қазақ тілі грамматикасына кіріспе : оқу 

құралы : ауған тілді азаматтарға арн. / И. 

Жеменей, Я. Рашид ; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 210, 

[1] б. 

 

Қазақ тілінің білімгерлеріне және қазақ тілін 

үйренуші талапкерлер мен Қазақстан – 

Ауғанстан арасында сауда және бизнес 

саласындағы кәсіпкерлерге арналады. 

Заказать 

онлайн 
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Григорьева, Ирина Владимировна.  

Концептуальный анализ. Свободный 

ассоциативный эксперимент : методические 

указания / И. В. Григорьева, А. Б. Туманова 

; М-во образования и науки РК, КазНУ им. 

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

92 с. 

 

 Методическое указание «Концептуальный 

анализ: свободный ассоциативный 

эксперимент» составлены качестве 

дополнительного учебно-методического 

компонента учебно-методического комплекса 

по элективным дисциплинам 

филологического курса. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Қосымова, Г. С.  

Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық 

негіздері : оқу құралы / Г. С. Қосымова ; 

ҚР Білім және ғылым м-гі, Абай атын. 

КазҰПУ. - 2-бас. - Алматы : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 203 б. 

 

Түркі тілдерінің даму кезеңдері анықталып, 

қазақ тілінің  түркі тілдер ішіндегі алатын 

орны анықталып, қазақ тілінің жақсы түркі 

тілдерімен бірге ұзартылып, шумер дәуірімен 

байланыстырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Омар Еркін.  

Қазақ тілінің қадірін кетірмейік! : 

мақалалар жинағы / Е. Омар. - Алматы : 

Асыл кітап, 2019. - 187, [1] б. 

 

Мақалаларда қазақ тілінің заңдылығының 

бұзыла бастағаны, дыбыс үндестігінің 

сақталмауы туралы жазылған.  

Заказать 

онлайн 
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ОмарЕркін. 

Қазақ тілінің қадірін кетірмейік! : 

мақалалар / Е. Омар ; [бас ред. Ә. 

Салықбай]. - Алматы : [б. ж.]. – 2019 4-

кітап. - 90, [1] б. 

 

Мақалаларда қазақ тілінің заңдылығының 

бұзыла бастағаны, дыбыс үндестігінің 

сақталмауы туралы жазылған. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Оразова, Бақыт Оразқызы.  

Би-шешендер тілі : оқу құралы / Б. О. 

Оразова. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 133 б. 

 

Оқу құралында би-шешендер мұрасы 

антропоөзекті парадигма аясында қаралып, 

тілі талданады. Осыған орай би-шешендер 

тіліндегі көркемдік құралдар, олардың 

ғаламның тілдік бейнесін жасау табиғаты, 

тілдік тұлғасының танымдық әулеті, деңгейлік 

құрылымы  жөнінде тұжырымдар ұсынылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Мәуленова, Б.  М.  

Қазақ сатирасының тілі (лингвистикалық 

сараптама) : монография / Б.  М. 

Мәуленова ; ҚР Білім және ғылым  м-гі. - 

2-бас. - Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 

189 б. 

 

Бұл монографияда өткен ғасырдың 60-80 

жылдарындағы ұлттық сатира жанрының 

дамуында өзіндік 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. 

 

Заказать 

онлайн 
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Муканова, Заира Айкиновна.  

Латинский язык : учеб. пособие для 

гуманитарных факультетов / З. А. 

Муканова, Ж. М. Уматова ; КазНУ им. 

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

213 с. 

 

Учебное пособие содержит краткие сведения 

об истории латинского языка, упражнения, 

контрольные вопросы. Практическая часть 

учебника включает в себя тексты для чтения и 

перевода, поурочный лексический минимум, 

упражнения лексико-граммотического 

характера, контрольную работу. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Наралиева, Рахила Турсыновна.  

Оқу сауаттылығы : ЖОО-ға дейінгі білім 

беру факультетінің тыңдаушыларына арн. 

оқу құралы / Р. Т. Наралиева, М. Ш. 

Тойғанбекова, Б. М. Сұлтанова ; әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 135, [1] б. 

 

Оқу құралы ЖОО-ға дейінгі білім беру 

факультетінің тыңдаушылыры мен 

талапкерлердің жоғарғы оқу орнына түсуі 

үшін кешенді тестке даярлануға арналған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Оқытудың жаңа технологиялары мен 

әдістері : терминдерді оқыту сөздігі = 

Innovative Technologies and Teaching 

Methods : learning Dictionary of Terms / Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.: Г. 

Мадиева т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 

- 105 б. 

 

Аталмыш сөздік қазақ және ағылшын 

тілдеріндегі инновациялық технологиялар 

бойынша оқу сөздігін құрастыру тәжірибесін 

ұсынады. Сөздікте зерттеу мақсатында 

қолданылатын, корпустық лингвистика 

мәселесін зерттеуге, корпус құрастыру, 

сонымен қатар студенттердің өзіндік 

жұмысын орындау бойынша базалық 

терминдер мен ұғымдар қамтылған. 

 

Заказать 

онлайн 
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Оразбаева Фаузия. 

Шығармалар жинағы : жинақ / Ф. 

Оразбаева. - Алматы : Ан-Арыс. - 2019. 1-т. 

: Ой өрнегі – сөз : зерттеулер. - 515, [1] б. 

 

Кітапта ғалымның ерте дәуір жәдігерлерінің 

бірі — «Оғыз-нама» дастаны туралы зерттеуі, 

дастанның қазіргі тілімізге жақындатылған 

тәржімасы, сондай-ақ қазақ тіл ғылымындағы 

сын есімдер синонимдері хақындағы көлемді 

зерттеу монографиясы (қазақ, орыс 

тілдерінде) жарияланып отыр. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Оразбаева Фаузия. 

Шығармалар жинағы : жинақ / Ф. 

Оразбаева. - Алматы : Ан-Арыс. – 2019 2-т. 

: Тілдік қатынас : ғылыми монография. - 

581 б. 

 

Кітапта қазақ тілі теориясы мен әдістемесі 

мамандықтары бойынша 11 ғылым докторын, 

40-тан астам ғылым кандидаттарын 

тәрбиелеген ғалым-ұстаздың ғылыми еңбегі 

баяндалған.  

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Оразбаева Фаузия. 

Шығармалар жинағы : жинақ / Ф. 

Оразбаева. - Алматы : Ан-Арыс. - 2019. 3-т. 

: Тіл кеңістігі : мақалалар жинағы. - 579 б. 

 

Кітапқа енген туындылардың ойы өрнекті, тілі 

тартымды. Адам санасының дамудың жаңа 

сатысына көтерген жаһандану жағдайында тіл 

мен рухты сақтау ұлт үшін басты үстаным 

екені – ғалым ойлары мен ұстаз 

тұжырымдарының алтын арқауы. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 
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Оразбаева Фаузия. 

Шығармалар жинағы : жинақ / Ф. 

Оразбаева. - Алматы : Ан-Арыс. - 2019. 4-

т. : Тілтамыр : лекциялар курсы. - 471 б.  

 

Аталмыш томда көпэтносты Қазақстан 

жағдайында өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілінің 

қатысымдық тәсілмен үйретудің нақты 

жолдарын ұсынар ұстаз-ғалымның 1987-1989 

жылдарда «Арай-Заря» журналында 

жарияланған сабақ үлгілері берілді.  

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Оразбаева Фаузия. 

Шығармалар жинағы : жинақ / Ф. 

Оразбаева. - Алматы : Ан-Арыс. - 2019. 5-т. 

: Деңгейлік қазақ тілі : ғылыми-

әдістемелік зерттеу. - 559 б.  
 

Еңбек халықаралық және Еуропалық 

ұстанымдар бойынша жасалған қазақстандық 

стандартқа негізделген қазақ тілін деңгейлік 

оқытудың коммуникативтіктік, 

методологиялық, ғылыми-теориялық және 

әдістемелік аспектілерін қарастырады. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Өтеген Бекет Үсенбекұлы.  

Тектілік: лингвофилософиялық парадигма 

: ғылыми зерттеу / Б. Өтеген ; Әл-Фараби 

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

- 141, [1] б. 

 

Бұл ғылыми еңбекте ұлттық құндылықтар 

жүйесіндегі «тектілік» ұғымының 

лингвофилософиялық негіздері талданады. 

Тілдік деректер негізінде ұлттық 

дүниетанымдағы «тектілік» ұғымының 

этимологиялық, семантикалық және 

концептуалдық табиғаты айқындалады. 

 

Заказать 

онлайн 
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Первый Всесоюзный Тюркологический 

Съезд (1 ; 1926 ; Баку).  

Первый Всесоюзный Тюркологичесий 

Съезд, 26 февраля - 5 марта 1926 г. : 

стенограф. отчет / КазНУ им. аль-Фараби ; 

[вступ. сл. Г. Мутанова]. - 2-е изд., доп. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 550 с. 

 

Книга представляет второе издание 

стенографического отчета Первого 

всесоюзного Тюркологического съезда, 

состоявшегося  с 26 февраля по 5 марта 1926 

года в Баку. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сабыр, Мұрат Бөкенбайұлы.  

Қыпшақтану : оқу құралы / М. Сабыр. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 249, [1] б. 

 

Оку құралында қыпшақтану түркітанудың 

құрамдас бөлігі болғанымен, өзіндік бағыт-

бағдары, мақсат-мүддесі бар сала екені нақты 

дәлелдермен көрсетілген. Негізгі мақсаты – 

қазақ халқының этникалық, тарихи және 

мәдени қалыптасуына негіз болған 

қыпшақтық өркениетпен таныстыру, көне 

қыпшақ тілі мен  қазіргі қыпшақ тілінің орны, 

ұқсастығы, сабақтастығын зерделеу. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сулейменова, Элеонора Дюсеновна.  

Ономастика Казахстана: географические 

названия и отонимические производные : 

ортолог. слов.-справ.: более 3000 единиц / 

Э. Д. Сулейменова, У. Е. Мусабекова, Н. 

Ж. Шаймерденова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - 2-е изд., доп. - Алматы : Қазақ  

ун-ті, 2019. - 261 с. 

 

Словарь-справочник содержит 

системотизированные описание наиболее 

часто употребляемых географических 

названий Казахстана и отономических 

производных широкой вариативностей в 

функционировании, требуещих ускоренной 

регламентации и правописание в русском 

языке. 

 

Заказать 

онлайн 
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