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821.512.122(076.5) 

А 67 

 

Аңсабаев, Д. С. 

Орта мектепте лирикалық шығармаларды оқыту : әдістемелік оқу құралы / Д. С. 

Аңсабаев ; І. Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік ун-ті. – Қарағанды : Ақнұр 

баспасы, 2018. – 223, [1] б. 
 

Бұл оқу құралында оқытудың ғылыми негіздері мен оқыту мәселелеріне 

байланысты ұсыныстар, қалыптасқан жүйеде ұйымдастыру жолдары 

қарастырылған. Бүгінгі күнгі дамыған технологияға негізделген әртүрлі жаңа әдіс-

тәсілдер бар. Лириканы оқытуда шығармашылық бағытқа жол ашу мақсатында 

сабақта ойын түрлерін пайдалануға байланысты жүргізілетін жұмыс түрлері 

еңбекте кеңіінен ұсынылған. 

Оқу құралындағы мектеп бағдарламасына енген лирикалық шығармаларды 

тақырыптық жағынан топтастыра отырып, әдеби-теориялық талдау, әдістемелік 

жағынан сыныптарда сабақ өткізудің әдіс-тәсілдерін көрсету – лириканы игеру 

жолдарын жеңілдетіп тиімділігін арттыра түседі. 

Оқулық жоғары және орта оқу орындарының оқытушыларына, студенттерге, 

мектеп мұғалімдері мен оқушыларына қажетті көмекші құрал болып табылады. 
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821.09(075.8) 

А 67 

 

Аңсабаев, Дүйсен Сандыбайұлы. 

Шығыс халықтарының әдебиеті : оқу құралы / Д. С. Аңсабаев ; І. Жансүгіров атын. 

Жетісу мемлекеттік ун-ті. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. – 261, [1] б. 

 

Бұл оқу құралында түркі тілдес халықтардың бәріне бірдей ортақ болып 

келетін ескерткіштер мен ежелгі түркілердің тарихидаму үрдісінде әрқайсысының 

дербес хандық құрып, ұлттық, халықтық дәрежеге көтерілген кезеңіндегі 

әдебиетінен бастап, негізінен ХХ ғ-ң бас кезіне дейінгі әдебиетінің озық үлгілері 

қарастырылған. 

Шығыс халықтары әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен алынған үзінділер 

студенттер мен оқушылардың әдеби материалдарды оқи отырып, терең меңгеруіне 

мүмкіндік береді. 

Оқу құралы жоғары оқу орындарының оқытушыларына, студенттерге, мектеп 

мұғалімдері мен оқушыларына қажетті көмекші құрал болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды нұсқасына 

тапсырыс беру 

 
 

 

821.512.122(075.8) 

Ж 69 

 

Жоламанова, Тойындық Молдағалиқызы.  

Көркем шығарманы талдау жолдары : оқу құралы / Т. М. Жоламанова. – 

Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. – 178, [1] б. 
 

Ұсынылып отырған оқу құралында көркем шығарманы түрлі инновациялық 

технологиялар негізінде талдаудың сан алуан жолдары нақты мысалдармен 

берілген. Сонымен қатар әдебиет сабақтарында жүргізілетін бақылау, тест 

түрлерінің, әдеби ойындардың, лингвистикалық тапсырмалардың бірнеше түрі 

көрсетілген. Оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беретін мекемелердің оқытушылары мен оқушыларына, жоғары және орта оқу 

орындарының филология факультетінің студенттеріне арналған. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды нұсқасына 

тапсырыс беру 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

821.512.122(075.8) 

К 29 

 

Кемелхан, Д.  Ж.  

Қазақ әдебиеті : оқу құралы / Д. Ж. Кемелхан, Ү. Ш. Ахбанбетова, Е. Қ. Сәлім ; ҚР 

Денсаулық м-гі. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. – 277, [1] б. 

 

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындарына және 

медицина колледждерінің барлық мамандықтарының қазақ бөлімінің білім 

алушыларына арналған. Бұл құрал қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің 

шығармаларымен, өмірбаяндарымен толықтырып, әр тақырыпқа сай тест 

жұмыстары мен тапсырмаларын қамтиды. 

«Қазақ әдебиеті» – білім алушылардың бойына туған жерге, елге, ана тіліне 

деген шексіз құрмет сезімін дарыту, интеллектуалдық әлеуеті жоғары дара тұлға 

қалыптастырып, танымдық қызметін ынталандыратын, өзектендіретін 

ұстанымдарға негізделіп, меңгеретін тұлға қалыптастыруды көздейді. 
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тапсырыс беру 
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821.512.122.09(035.3) 

Қ 15 

 

Қажыбай, Аян. 

Белгібай Шалабаевтың ғылыми-сын, әдеби аударма еңбектері : монография / А. Т. 

Қажыбай ; ҚР Білім және ғылым м-гі. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. – 407, 

[1] б. 

 

Зерттеуші Аян Төлегенұлының бұл ғылыми еңбегі бүкіл саналы ғұмырын 

қазақ әдебиетін жете зерделеуге арнаған ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері Белгібай 

Аисинұлы Шалабаевтың ғылыми сын, әдеби мұрасын қазіргі тәуелсіздік 

талаптары биігінен қарап, бағалауға арналған. Әдебиет сынын, фольклорын, қазақ 

прозасының тууы мен қалыптасу тарихын (оның ішінде қазақ романы жанрындағы 

сюжет және характер, типология және поэтика, дәстүр және жаңашылдық 

мәселелері), абайтану, сұлтанмахмұттану, көркем аударма мәселелерін зерттеген 

ғалым еңбектері қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ әдебиеті сынының тарихы, 

фольклортану, салыстырмалы әдебиеттану ғылымдарымен тығыз байланыста 

қарастырылған. 

Монографияны жоғаы оқу орындары филология, журналистика 

факультеттерінде арнаулы курстарды оқыту барысында пайдалануға болады. 

Сондай-ақ кітап әдебиетіміздің жанашырларына, ғылыми қызметкерлерге, 

кітапханашылар мен көпшілік қауымға арналған. 
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811.512.122(075.8) 

М 84 

 

Мұқанова, Қ. Қ. 

Қазақ тілі : оқу құралы / Қ. Қ. Мұқанова. – 2-бас. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 

2019. – 231, [1] б. 

 

Оқу құралы қазақ тілін жоғары оқу орындарының биология, химия 

мамандығы бойынша орыс тобында оқитын студенттерге мамандыққа сәйкес 

оқытуға арналды. Оқу құралы студенттердің қазақша сөйлеу тілін кәсіби қарым-

қатынас тілі ретінде дамытуға бағытталды. 

Оқу құралы оқытушыларға, химия, биология мамандығы бойынша оқитын 

студенттерге арналды. 
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тапсырыс беру 

 

 

 

 

821.512.122(075.8) 

Р 90 
 

Рүстемова, Ж. А. 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі : оқу құралы / Ж. А. Рүстемова ; Е. А. Бөкетов 

атын. ҚарМУ. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. – 163, [1] б. 
 

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» оқу құралында мектепте әдебиет пәнін 

оқытудың теориясы мен әдіс-тәсілдері жүйелі баяндалады. Оқу құралы типтік оқу 

бағдарламасына сай жазылған. Оқу құралында әдебиетті оқыту әдістемесі 

жаңартылған білім мазмұнымен ұштастырыла сөз болады. Кітапта әр жанрдағы 

көркем туындыларды оқытудың үлгілері ұсынылады. 

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» жоғары және орта оқу орындары 

студенттері мен мектеп мұғалімдеріне арналған. 
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811.512.122'373(075.8) 

С 22 
 

Сарбасова, Қарлығаш. 

Қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер : оқу құралы / Қ. Сарбасова. – Қарағанды 

: Ақнұр баспасы, 2018. – 179, [1] б. 

 

Оқу құралында қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдердің зерттелу тарихы, 

олардың сөзбен, еркін сөз тіркесі, күрделі сөздермен ара қатынасы, лексикалық 

құрамы мен функционалдық сипаты, морфологиялық құрамы мен синтаксистік 

қызметі қарастырылады. Етістікті фразеологизмдердің семантикалық 

категориялары анықталып, етістікті фразеологизмдердің тақырыптық-мағыналық 

топтары көрсетіледі. 

Студенттерге арналған бақылау-пысықтау сұрақтары, тест тапсырмалары 

берілген. Оқу құралы жоғары және орта оқу орындарының филология факультеті 

студенттеріне арналған. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды нұсқасына 

тапсырыс беру 

 

 

 

811.512.122'373.612.2(075.8) 

С 22 
 

Сарбасова, Қ. Б. 
Медиамәтін және саяси метафора : оқу құралы / Қ. Б. Сарбасова, С. Ә. Садуақасова 

; ҚР Білім және ғылым м-гі. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. – 191, [1] б. 
 

Оқу құралының мақсаты магистранттардың «Медиамәтін және саяси 

метафора» курсы бойынша алған білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге, өздігінен 

жетілдіруге, ғылыми тұрғыдан қарастыруға бағыт-бағдар беру болып табылады. 

Сондықтан құралда «Медиамәтін және саяси метафора» курсы бойынша дәрістер 

кешені, пысықтау жаттығулары, бақылау сұрақтары, магистранттардың өздік 

жұмысының тапсырмалары, оны орындауға бағытталған әдістемелік нұсқау 

берілген. 

Оқу құралы қазақ тілі мен әдебиеті мен журналистика мамандығының 

магистранттары мен оқытушыларына арналған. 
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808.5(075.8) 

С 37 

 

Серкешбаева, Г. Н. 
Мәнерлеп оқу : оқу құралы / Г. Н. Серкешбаева. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 

2018. – 184, [1] б. 

 

Оқу құралында мәнерлеп оқудың теориясы мен техникасын меңгере отырып, 

әртүрлі жанрдағы шығармаларды нақышына келтіріп, мәнерлеп оқуға 

жаттықтыруға арналған дәрістер жинағы мен практикалық тапсырмалар 

жинақталған. 

Оқу құралы тіл мен әдебиет мамандарына, жоғары және орта, техникалық 

және кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттеріне арналған. 
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тапсырыс беру 
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821.161.1.09(075.8) 

А 18 

 

Авдонин, Владимир Викторович. 

Современный русский литературный процесс : учебник / В. В. Авдонин, И. В. Пак. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Алматы : TechSmith, 2021. – 406, [1] с. 

 

Настоящий учебник предназначен для студентов филологических 

специальностей высших учебных заведений и содержит обширный материал, 

отражающий процесс развития русской литературы концаа ХХ-начала ХХI века. 

Рассматриваются произведения реалистических и нереалистических направлений, 

взаимодействие процесса. Особое внимание уделяется творчеству ведущих 

писателей и анализу их произведений, которые наиболее ярко воплощают 

приметы нового времени. 
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811.161.1'38(075.8) 

К 89 
 

Куздыбаева, А. А. 
История русского литературного языка и стилистика : учеб. пособие / А. А. 

Куздыбаева, Г. И. Унгарбаева. – Алматы : TechSmith, 2021. – 264, [1] с. 
 

 

Настоящее пособие представляет собой курс лекций по истории русского 

литературного языка и стилистике, разработанный в виде изложения всех 

основных тем, предусмотренных программами данных дисциплин. 

Данное пособие предназначено студентам филологического факультета, 

изучающим теоретический курс. 
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82.09(075.8) 

С 40 

 
 

Система содержания и формы лирического, эпического и драматического 

художественного текста : учеб. пособие для шк., учителей-словесников, студ.-

филологов, магистрантов, специалистов по истории, теории и методологии 

литературы, переводчиков, начинающих писателей, поэтов, драматургов / А. Е. 

Кулумбетова, А. А. Джунисова, Г. К. Садуакас, А. К. Мырзабекова. – Алматы : 

TechSmith, 2021. – 160, [1] с. 
 

Учебное пособие представляет проблему системной связи содержательных и 

формальных компонентов произведений трех родов литературы в их взаимосвязи 

в их общих и специфических признаках. 

Работа адресована учащимся гимназий и лицеев с углубленным изучением 

литературы, студентам очного и дистанционного форм обучения филологических 

специальностей, учителям, магистрантом, специалистам по истории, теории и 

методологии литературы и методики преподавания литераатуры, а также 

переводчикам, начинающим писателям, поэтам, драматургам. 
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 ПЕДОГОГИКА  

  

373(076.5) 

Ә 58 

 

Әміржанова, Г. Қ.  

Көркемдік білім беру тарихы және теориясы : оқу-әдістемелік құрал / Г. Қ. 

Әміржанова ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. - 215, 

[1] б. 

 

Оқу-әдістемелік құралда жалпы білім беру жүйесіндегі көркем еңбек 

сабақтарының заманауи мән-мағынасы ашылған, білім беру оқу курсының 

мазмұнына және оқыту әдістемесіне ғылыми тәсілдеме берілген, білім 

алушылардың жалпы даму және тәрбиелеу мүмкіншіліктері қарастырылған. 

Көркем еңбек оқу пәнін жаңаша түсіндіруді, оны мектепте қажетті және 

келешегі бар пәндердің бірі қатарына қосуды ұсынған. 

Оқу-әдістемелік құралы жоғары және орта педагогикалық оқу орындарының: 

«Педагогика», «Дизайн», «Бастауыш сынып оқушыларды көркем еңбекке оқыту 

әдістемесі» мамандықтары студенттеріне арналған, сонымен бірге мұғалімдерге 

технология сабақтарында дамыта оқытуды ұйымдастыруға көмегін тигізеді. 
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 373(574)(075.8) 

Б 38 

 

Бейсенбекова, Г. Б.  

Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару : оқу құралы / Г. Б. 

Бейсенбекова ; Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 

2021. - 166, [1] б. 

 

Оқу-құралы «Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару» пәнінің 

үлгілік оқу бағдарламасы негізінде жазылды. Мектепке дейінгі білім беруді 

ұйымдастыру мен басқарудың көкейкесті мәселелері жан-жақты қарастырылып, 

басқарудың тиімді жолдары зерделенеді. 

Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары және орта оқу орындары педагогика 

факультетінің мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының 

студенттеріне, магистранттарына, мектепке дейінгі ұйымдардыңқызметкерлеріне 

арналады. 
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 373(574)(075.8) 

Ж 26 

 

Жанатбекова, Н. Ж.  

Бастауыш сыныпта экологиялық білім мен тәрбие беру негіздері : оқу құралы /    

Н. Ж. Жанатбекова, Ф. Борибекова, Г. Ж. Шатырбаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, 

І. Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. 

- 184, [1] б. 

 

Бүгінгі күні адамның қоршаған табиғатқа ықпалының өсуіне байланысты жалпы 

экологиялық мәселелердің негізінде туындап отырған өзекті педагогикалық 

проблема-оқушылардың экологиялық білімін қалыптастыру. «Бастауыш сыныпта 

экологиялық білім мен тәрбие беру негіздері» атты оқу құралы бастауыш мектеп 

мұғалімдері мен педагогикалық арнайы, орта және жоғары оқу орындарының 

5В010200 – «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының 

білімгерлері үшін арналған. 
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37.013(574)(075.8) 

Ж 69 

 

Жоламанова, Т. М.  

Жаңа педагогикалық технологиялар : оқу құралы / Т. М. Жоламанова. - Қарағанды 

: Ақнұр баспасы, 2018. - 208, [1] б. 

 

Ұсынылып отырған оқу құралында бірнеше заманауи педогогикалық технология 

зерттеліп топтастырылды. Оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беретін мекемелрдің оқытушылары мен 01111013 -«Қазақ тілі мен 

әдебиет мұғалімі», 0111083 – «Шетел тілі мұғалімі» және 0105013 – «Бастауыш 

білім беру мұғалімі»біліктіліктері бойынша білім алушы студенттерге және жалпы 

орта білім беретін мектептердің мұғалімдеріне арналған. 
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37.0(035.3) 

М 84 

 

Мұқанова, Қ. Қ.  

Білім берудегі жаңа технологиялар: теориясы және әдістемесі : монография / Қ. Қ. 

Мұқанова. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2019. - 161, [1] б. 

 

Еңбекте білім берудегі жаңа технологиялар мәселесі теориялық тұрғыдан және 

практикалық жақтан жан-жақты қарастырылады. 

Білім беру технологиялары педагогикалық қарым-қатынасты демократиялық 

және ізгілік негізінде құру технологиялары, оқу әрекетін белсендіруге және 

жандандыруға негізделген оқыту технологиялары деп топтастырылып, теориясы 

мен практикасы ұсынылады. 
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 37.013(076.5) 

С 32 
 

Секенова, Б. Б.  

Педагогикалық шеберлік негіздері : оқу-әдістемелік құрал / Б. Б. Секенова ; ҚР 

Білім және ғылым м-гі, Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы Ж. Мусин 

атын. Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі. - Қарағанды : Ақнұр 

баспасы, 2018. - 147, [1] б. 

 

«Педагогикалық шеберлік негіздері» атты оқу – әдістемелік құралында 

дәрістер жинағы, практикалық тапсырмалар мен студенттің өзіндік жұмыс 

жасауына арналған сұрақтар және педагогикалық жағдаяттар берілген. Болашақ 

педагог мамандықтарында оқитын студенттердің ғылыми-теориялық тұрғыдан 

дайындығы және оны тәжірибеде ұштастыруда педагогикалық шеберлігін 

жетілдіру мақсатымен жалпы педагогикалық мәселелер бойынша қосымша 

ақпараттарды меңгеруге көмектесу көзделеді. 

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралы жоғары және орта оқу 

орындарының барлық педагогикалық мамандық бойынша оқитын студенттері мен 

оқытушыларына арналған. 
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373(076.5) 

Т 65 
 

Төлеген, Ө. Ш.  

Логикалық жаттығулар мен қызықты тапсырмалар : оқу-әдістемелік құрал / Ө. Ш. 

Төлеген ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2018. - 93, [1] б. 

 

Оқу-әдістемелік құралында бастауыш сынып оқушыларына арналған логикалық  

жаттығулар мен қызықты тапсырмалар, сондай-ақ математика сабақтарында 

қолданылатын кейбір дидиктикалық ойындар жинақталған. Тапсырмалар мен 

жаттығулар, дидактикалық ойындар оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай 

таңдалып, іріктеліп, оқушылардың математика пәніне деген қызығушылықтарын, 

танымдық белсенділіктерін арттырып, логикалық ойлау қбілеттерін дамытуға 

септігін тигізеді. Оқу-әдістемелік құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне, 

педагогикалық оқу орындарының студенттеріне және математикаға қызығушылық 

танытатын көпшілік оқырманға арналған. 
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373(574)(075.8) 

Т 65 

 

Төлеген, Ө. Ш.  

Шағын жинақты мектептегі педагогикалық үдеріс теориясы мен технологиясы : 

оқу құралы / Ө. Ш. Төлеген ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Қарағанды : Ақнұр 

баспасы, 2019. - 135, [1] б. 

 

Оқу-құралыпедагогикалық оқу орындарының студенттеріне және шағын 

жинақталған мектептердің бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған. 

Құрлда шағын жинақталған бастауыш мектепте оқу процесін ұйымдастырудың 

ерекшеліктері мен оқушылардың сабақтағы өзіндік іс-әрекеттерін ұйымдастыру 

мәселелері, оқушының өздігінен атқаратын жұмысы, оның түрлері мен өзіндік 

жұмыстарға қойылатын талаптар жүйесі баяндалады. Шағын жинақты мектеп 

жағдайында қолдануға болатын оқыту технологиялары, оларды қолданудың тиімді 

жолдары туралы көрсетілген. Сондай-ақ мұғалімдергеәдістемелік көмек ретінде 

кейбір сабақ жоспарларының үлгілері берілген. 

Оқу құралын жазу барысында ҚР-сы жалпы орта білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары(жалпы бастауыш білім), бастауыш сыныптардың 

оқулықтары мен оқу-әдістемелік құралдары, отандық және шетелдік ғалымдардың 

зерттеу еңбектері қолданылды. 
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