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Медицина және денсаулық сақтау 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: 30 

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 медицины и 

здравоохранения. 

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: 30 

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 Medicine and Health. 

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: 30 

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
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
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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Абзалиев, Куат Баяндыевич.  

Тактика лечения хронической 

посттромбоэмболической легочной 

гипертензии : учеб. пособие / К. Б. 

Абзалиев, М. А. Мукаров ; М-во 

здравоохранения РК, МОН РК, КазНУ им. 

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

69, [1] с. 

 

В учебном посоюии проведен обзор 

международных руководсв и статей за 

последние 10лет, посвященных вопросам 

диагностики, лечения и реабилитации больных 

тромбоэмболией легочной артерии и 

хронической посттромбоэмболической 

легочной гипертензий. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Адам анатомиясы : оқулық / С. Ж. 

Асфендияров атын. ҚазҰМУ ; жалпы ред. 

басқ. Т. М. Досаев. - 2-бас. - Алматы : 

Ақнұр баспасы, 2019. - 365 б. 

 

Қазақстанның морфологтар және клиникалық 

анотомдар Ассоциациясы медецина 

бакалаврлары үшін оқулық ретінде ұсынылған. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ахметова, Н. Ш.  

Психопатологические особенности 

детского, подросткового и юношеского 

возраста : учеб. пособие / Н. Ш. Ахметова. - 

3-изд. - Караганда : Ақнұр, 2019. - 139 с. 

 

В учебном пособии рассматриваются 

психиатрические аспекты и 

психопатологические особенности детского, 

подросткового и юнешеского возраста.  

В него включены также вопросы 

психогигиены, психопрафилактики, борьба с 

вредными привычками , а также особенности 

протекания отдельных психических 

заболеваний у детей, в пубертатном и 

юношеском возрасте. 

 

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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Денсаулық сақтаудағы менеджмент : 

дәрістік топтама / Ж. С. Төлебаев [және т. 

б.]. - 2-бас. - Алматы : Ақнұр баспасы, 2019. 

- 258 б. 

 

Медецина саласының нарықтық 

қатынастардың дамуына көшуіне және 

денсаулық сақтаудағы қайта құруларға 

байланысты денсаулық сақтаудағы 

менеджмент сұрақтары қарастырылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ерманова, Салтанат Акбердиевна.  

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы : оқу 

құралы / С. А. Ерманова. - 2-бас. - 

Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 144 б. 

 

Оқу құралында балалар мен жасөспірімдердің 

өсу мен даму заңдылықтары, жасөспірімдердің 

күн тәртібіне, тамақтануына, мектепке дейінгі 

мекемелер мен мектептегі жағдайларға, оның 

киімдеріне, мектеп жиһазына қойылатын 

гигиеналық талаптар, денешынықтыру 

сонымен бірге қазіргі таңда жүргізіліп жатқан 

зерттеулер қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Еңбек гигиенасындағы машықтану 

сабақтарына арналған жетекші оқу құралы 

: оқу құралы / С. Ж. Асфендияров атын. 

ҚазҰМУ ; жалпы ред. басқ. Қ. Қ. 

Тоғызбаева. - Алматы : Ақнұр баспасы, 

2019. - 383 б. 

 

Оқу құралында өнеркәсіп мекемелері, өндіріс 

пен ауыл шаруашылығындағы санитарлық-

гигиеналық зерттеуді ұйымдастырудың қазіргі 

заманғы принціптері келтірілген. Қоршаған 

орта факторларын, адамның денсаулық 

жағдайын және жұмысқа қабілеттілік деңгейін 

зерттеу әдістері қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Калиева, Ж. А.  

Медициналық биофизика пәні бойынша 

практикум : оқу құралы / Ж. А. Калиева, В. 

Р. Чудиновских. - 2-бас. - Қарағанды : 

Ақнұр баспасы, 2019. - 207 б. 

 

Оқу процесінде медециналық биофизика пәні 

бойынша оқу құралы жалпы медецина және 

стомотология факультеттерінің студенттері 

үшін практикалық сабақтарға қолдануға 

арналған.  

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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Калиева, Ж. А.  

Медициналық биофизика пәніне арналған 

тестілік тапсырмалар : оқу құралы / Ж. А. 

Калиева, В. Р. Чудиновских. - Қарағанды : 

Ақнұр баспасы, 2019. - 197 б. 

 

Медециналық биофизика пәнінен тестілік 

тапсырмалар типтік оқу бағдарламасына 

сәйкестендіріліп құрастырылған. Текстік 

тапсырмалар медециналық биофизикадағы 

гемодинамика, кванттық биофизика, 

медециналық электроника, мембраналар 

биофизикасы бөлімдерін қамтиды. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Калиева, Ш. С.  

Дәлелді медицина негіздері бойынша 

ақпаратты-дидактикалық жинақ : оқу 

құралы / Ш. С. Калиева, Т. К. Сагадатова ; 

ҚР Денсаулық сақтау м-гі, Қарағанды 

Мемлекеттік мед. ун-ті. - 2-бас. - Қарағанды 

: Ақнұр баспасы, 2019. - 180 б. 

 

Оқу құралында дәлелді медецинаның даму 

тарихы, клиникалық эпидемиологиның негізгі 

қағидалары, дәрілердің дәстүрлі  иерархиясы, 

дәрілік заттарды зерттеудің клиникалық 

кезеңдері, дәлелді медецинаның 5 кезеңі т.б. 

сұрақтар келтірілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Калиева, Ш. С.  

Информационно-дидактический блок по 

основам доказательной медицины : учеб. 

пособие / Ш. С. Калиева, Н. А. Минакова ; 

М-во образования и науки РК, Караганд. 

гос. мед. ун-т. - 2-е изд. - Караганда : Ақнұр, 

2019. - 189 с. 

 

В пособии изложен материал по истории 

развития доказательной медецины, описаны 

оснавные принципы клинической 

эпидемиологии, традиционная иерархия 

доказательств, фазы клинических испытаний 

лекарственных средств, 5 этапов доказательной 

медецины. 

 

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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Курманова, Гаухар Медеубаевна.  

ОРВИ и грипп : учеб. пособие / Г. М. 

Курманова, К. Б. Курманова ; М-во 

здравоохранения РК, М-во образования и 

науки РК, КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 73, [1] с. 

 

Респираторные вирусные инфекции являются 

наиболее распространенными инфекционными 

заболеваниями и опасны своей ролью в 

развитии тяжелых осложнений и обострений 

хронический заболеваний, что прямо и 

косвенно становится причиной до 6% случаев 

смерти от заболеваний. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Кусаинова, Кульсара Турсунгалиевна.  

Медициналық биофизика : оқу құралы / К. 

Т. Кусаинова ; Семей мемлекеттік мед. ун-

ті. - 2-бас. - Алматы : Ақнұр баспасы, 2019. - 

237 б. 

 

Оқу құралы Қазақстан медециналық оқу 

орындары студенттеріне арналған. 

Медециналық биофизика пәнінен типтік оқу 

бағдарламасында ұсынылған бөлімдер 

қамтылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Маукенова, А. А.  

Денсаулық сақтау жүйесіндегі персоналды 

басқару : оқу құралы / А. А. Маукенова, К. 

К. Джампеисова, Л. С. Нурпеисова. - 2-бас. 

- Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 232 б. 

 

Оқу құралында персоналды басқару 

теориясы; ұйымның кадрлық саясаттың 

қағидалары, персоналды жоспарлау және 

басқару үрдісіндегі туындаған сұрақтар; 

персоналды жоспарлау және дамыту; ұйым 

қызметкерлерінің еңбекақысы және 

ынталандыру сұрақтары қарастырылған. 

 

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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Мауленов, Касым Сырбаевич.  

Медицинское право Республики Казахстан : 

учеб. пособие / К. С. Мауленов, Б. Н. 

Мауленова ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 204 с. 

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы: 

понятие и система медецинского права, 

правовые основы организации 

здравоохранения в республике, правовые 

вопросы системы здравоохранения  и 

организации медецинской помощи, защита 

прав пациентов и медецинских работников по 

законодательству РК. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Нуртазин, С. Т.  

Жалпы гистология : ЖОО арн. оқу құралы 

/ С. Т. Нуртазин. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 217, [1] б. 

 

Оқу құралында адам және жануарлар 

ұлпаларының құрылысы, қызметі және дамуы 

туралы қазіргі көзқарастар қарастырылған. 

Сондай-ақ жалпы гистологияның алдына 

қойылған міндеті мен негізгі мәселелрі және 

оның даму болашағы таңдалған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Патологиялық процестер мен аурулардың 

морфологиялық көріністерінің 

салыстырмалы сипаттамасы : оқу құралы / 

К. Б. Манекенова және т.б. ; жалпы ред. 

басқ. К. Б. Манекенова ; ҚР Денсаулық м-

гі, Астана мед. ун-ті. - 2-бас. - Қарағанды : 

Ақнұр баспасы, 2019. - 162 б. 

 

 Оқу құралы медециналық оқу орындарының 

студенттерінің өз бетінше жұмыстарына 

арналған. Оқу құралында көптеген арулардың 

және патологиялық  процестердің 

морфологиялық көріністерінің салыстырмалы 

сипаттамасы берілген. 

 

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


7 
 

 

Раманқұлова, А. А.  

Биологиялық статистика : оқу құралы / А. 

А. Раманқұлова. - 2-бас. - Алматы : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 210 б. 

 

Оқу құралында заманауи статискикада 

қолданылатын негізгі параметрлік және 

параметрлік емесстатистикалық әдістер: 

сандық және сапалық белгілір үшін 

айырмашылықтарды, байланыстарды, 

өміршеңдікті талдау қарастырылады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Раушанова, Айжан Муратовна.  

Основы доказательной медицины : учеб.-

метод. пособие / А. М. Раушанова ; КазНУ 

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

2019. - 112 с. 

 

Учебно-методическое пособие освещает 

основные вопросы эпидемиологии и 

доказательной медецины: значение для 

клинической практики и общественного 

здравоохранения; формулировка клинических 

вопросов; типы клинических иследований. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Рахыжанова, Сәуле Орынғазықызы.  

Физиология анатомия негіздерімен : оқу 

құралы / С. О. Рахыжанова, А. С. 

Сайдахметова, Г. М. Төкешева. - 2-бас. - 

Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. – 231 б. 

 

Оқу құралы адам анатомиясы туралы жалпы 

мағлуматтар мен физиология пәнінің барлық 

тарауларын толық қамтиды. Оқу құралы 

физиология пәнінің типтік оқу бағдарламасына 

және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартының негізгі талаптарына сәйкес 

құрастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сайдахметова, Айгуль Сайдахметовна.  

Физиологиядан тәжірибелік сабақтарга 

нұсқаулар : оқу құралы / А. С. 

Сайдахметова, С. О. Рахыжанова. - 2-бас. - 

Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 259 б. 

 

Республикалық зертханалар мен кафедралар 

мамандық салалары сұранысына сай 

икемделуіне байланысты тәжірибелік 

жұмыстарды жүзеге асыруға жаңа құралдармен 

жабдықталуда. Қазіргі таңда физиологиядан 

компьютерлер негізінде жұмыс істейтін  

автоматты зертханалар жайлы жазылған. 

Заказать 

онлайн 
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Ситель, Анатолий.  

Соло для позвоночника : монография / А. 

Ситель. - М. : Изд-во АСТ, 2019. - 246, [10] с. 

 

Автор знакомит читателя со своей уникальной 

методикой самоисцеления, которая позволит 

читателю самостоятельно с помощью 

специальных лечебных поз-движений 

избавиться от болей  в разных отделах 

позвоночника и суставах и востоновить их 

гибкость и подвижность за короткий срок. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Спорттық гигиена : оқу құралы / [А. Ә. 

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

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 203 б. 

 

Оқу құралында спорттық ғимараттар, шынығу, 

тамақтану, жаттығу, сауықтыру, жеке бас 

гигиенасы мәселелері қамтылған. 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сравнительная характеристика 

морфологических проявлений 

патологических процессов и заболеваний : 

учеб. пособие / М-во образования и науки 

РК, Мед. ун-т Астана ; под ред. К. Б. 

Манекенов. - 2-изд. - Караганда : Ақнұр, 

2019. - 149, [1] с. 

 

Учебное пособие содержит дифференциально-

диагностические таблицы и схемы по всем 

основным разделам общей и частной 

патологической анотомии и рекомендуется для 

самоподготовки студентов. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Сыздыкова, К. Ш.  

Менеджмент в здравоохранении : учеб. 

пособие / К. Ш. Сыздыкова, Ж. С. Тулебаев, 

А. Р. Рыскулова. - 2-е изд. - Алматы : 

Ақнұр, 2019. - 235 с. 

 

Рассматриваются вопросы менеджмента в 

здравоохранения РК. Показана подготовки 

кадров медецинского персонала в свете 

изучения менеджмента, облодающего не 

только прфессиональными качествами, но и 

компонентными вопросами управления и 

контроля в здровоохранения. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сүлейменова, Индира Ескермесқызы.  

Нәрестелер мен сәбилердегі 

гипербилирубинемияның ажырату 

диагнозы мен емі : оқу-әдістемелік құралы / 

И. Е. Сүлейменова ; Әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 87 б. 

 

Нәрестелер мен сәбилер өмірінің алғашқы екі 

айындағы билирубин алмасуының 

ерекшеліктері, гипербилирубинемия 

жағдайларының этиопагенезі, клиникалық 

көріністері, ажырату диагнозы мен ем негіздері 

берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Тургамбаева, А. К.  

Роль общественного здравоохранения в 

организации рационального питания 

населения : учеб. пособие / А. К. 

Тургамбаева. - 3-е изд. - Астана : Ақнұр, 

2019. - 129 с. 

 

В пособии представлены основные 

направления национальной политики питания в 

контексте реформ здравоохранения, пути ее 

реализации, перспективы развития. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Төлебаев, Жауғашар Сейітұлы.  

Денсаулық сақтаудағы экономика және 

маркетинг : дәрістік топтама / Ж. С. 

Төлебаев, К. Ш. Сыздықова, А. А. 

Маукенова. - 2-бас. - Алматы : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 213 б. 

 

Экономика және маркетингті зерделей отырып, 

тек кәсіби қабілетті ғана емес, сонымен қатар 

денсаулық сақтауды ұйымдастыру, басқару 

және бақылау жұмыстарынмбилікті жүргізе 

алатын медециналық қызметкерлер кадрларын 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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дайындаудың рөлі көрсетілген. 

 

 

 

Управление персоналом в системе 

здравоохранения : практикум / А. А. 

Маукенова [и др.]. - 2-е изд. - Караганда : 

«Medet Group», 2019. - 128 с. 

 

В практикуме рассматриваются практические 

аспекты управления персаналом; функции 

кадровой службы, принцыпи кадровой 

политики организации и цели стратегического 

управления персаналом. Изложены  вопросы, 

возникающие в процессе управление 

персоналом; планирование и маркетинг 

персоналом. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Чудиновских, В. Р.  

Практикум по медицинской биофизике : 

учеб. пособие / В. Р. Чудиновских, Ж. А. 

Калиева. - 2-е изд. - Караганда : Ақнұр, 

2019. - 219 с. 

 

Учебное пособие по медецинской биофизике 

может быть испоьзавано  в учебном прцессе для 

подготовки студентов факультета общей 

медецины и стомотологии к практическим 

занятиям по медбиофизике. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Чудиновских, Валентина Робертовна.  

Тестовые задания по медицинской 

биологической физике : учеб. пособие / В. Р. 

Чудиновских, Ж. А. Калиева. - 2-е изд. - 

Караганда : Ақнұр, 2019. - 198 с. 

 

Учебное пособие написано в соответсвии с 

типовой программой по медбиофизике, 

содержит тестовые задания по оснавным 

разделам курса; гемодинамика, квантовая 

биофизика, междецинская электроника, 

биофизика мембран. 

 

Заказать 

онлайн 
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