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Виртуалды
көрме
Виртуальная выставка

Әл-Фараби кітапханасы

География 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 онлайнтапсырыс бере алады.
Жаңа кітаптар саны: 29
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 географии.
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: 29
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 Geography.
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: 29
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.

Ашкеева, Раушан Копшильевна.
Гидрохимия : учеб. пособие / Р. К.
Ашкеева, Л. М. Тугелбаева, Р. Г.
Рыскалиева ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 157 с.

Заказать
онлайн

Учебном пособии в доступной форме
представлены
основной
теоритический
материал, вопросы семинаров, контрольные
вопросы для повторения и самоконтроля,
подробные
методические
указания
к
выполнениюлабораторных и практических
работ.
Бақтыбекова, Ш. М.
География ғылымдарының тарихы : оқу
құралы / Ш. М. Бақтыбекова. - Алматы :
ТехноЭрудит, 2019. - 143, [1] б. - Библиогр.:
142 б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында география тарихының түрліше
кезеңдегі
дамуы,географиялық
методологиялық негіздері,объективті дүниені
танудағы географиялық зерттеулердің рөлі,
география ғылымының қалыптасуы мен
дамуы айтылады.
Бексеитова, Роза Тлеулесовна.
Морфолитогенная основа экологогеоморфологических систем
платформенно-денудационных равнин
(Центральный Казахстан) : монография /
Р. Т. Бексеитова ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 269, [3] с.
В данной монографии рассматриваются
структура,
динамика
гоеморфосистем
Центрального
Казахстана
и
факторы
определяющие их экологические состояние, а
также подходы при решении проблемы
размещения
новых
горнорудных
предприятий.

Заказать
онлайн

Боголюбова, Елена Валентиновна.
Курс лекций и практических занятий по
дисциплине «Экономическая
метеорология» : учеб. пособие / Е. В.
Боголюбова, А. С. Нысанбаева ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 137 с.

Заказать
онлайн

В настоящем пособии приведен курс лекций, а
также задачи для практичеких занятий и
контрольные вопросы для осваивания базовых
положениц теории по курсу «Экономическая
Метеорология».
Боранқұлова, Д. М.
Заказать
Жер бедерін жүйелі талдау : оқу құралы / Д. онлайн
М. Боранқұлова, А. Н. Бейкитова ; [ғыл.
ред. С. А. Құсайынов]. - Алматы :
ТехноЭрудит, 2019. - 271, [1] б.
Геоморфологиялық жүйелі талдау ұғымдар
анықтамасы, геоморфологиялық жүйелердің
қалыптасу ерекшелігі мен даму жағдайы,
басқа табиғи жүйелермен өзара байланысы
авторлардың
нақты
зерттеулерінің
мәліметтері негізінде қарастырылып, жүйелі
талдау негізі тұрғысынан берілген.
Бейсекова, Тулеужан Иманмуханмедовна.
Современные методы защиты водных
экосистем от промышленных загрязнений
: учебное пособие / Т. И. Бейсекова ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 175, [1] с.
В учебном пособии дается краткий обзор
водного фонда и оценка ее остояния, систем
подготовки
централизованного
водоснабжения.
Показано
система
осуществления
мониторинга
водных
ресурсов,
аспекты
организации
терриоториального
упраления
водными
объектами.

Заказать
онлайн

Геология практикумы : оқу құралы / Р. Е.
Елешов [және т.б.]. - Алматы :
ТехноЭрудит, 2019. - 139, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқулықта
жер
қабығында
кездесетін
минералдар мен тау жыныстарының генезисі,
жіктелуі, құрамы, құрылымы, олардың
топырақ түзілудегі рөлі және топырақ
құнарлығына тигізетін әсерлері берілген.

Джангельдина, Д. І.
Геология : оқулық / Д. І. Джангельдина. Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 240 б.

Заказать
онлайн

Аталмыш оқулық үш бөлімнен тұрады. 1бөлімде Жер туралы жалпы мәліметтер,
жердің пайда болу тарихы, 2-ші бөлімде
эндогендік процестер және жер бедері, оның
ішінде тектоникалық қозғалыстар туралы, 3бөлімде экзогендік процестері және жер
бедері, ағын су, мұздық, жел, жағалық
процестердің әсері туралы сипатталған.
Джаналеева, К. М.
Физико – географическое районирование
Республики Казахстан : учеб. пособие / К.
М. Джаналеева, К. Т. Сапаров, Т. К.
Салихов. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. 327, [1] с.

Заказать
онлайн

В
ученом
пособии
проанализирован
современный комплексный материал по
природным
компенентам
Республики
Казахстан, рассматреный оснавные вопросы
физико-географического районорования, дан
поный
анализ
физико-географических
районов и провинций.
Джаналеева, Кульчихан Мухитовна.
Геосистемы бассейновых территорий РК и
общее землеведение : учеб. пособие / К. М.
Джаналеева ; М-во образовании и науки
РК, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Факультет
естественных наук. - Алматы :
ТехноЭрудит, 2019. - 287, [1] с.
В учебном пособии показаны оснавные
закономерности взаимодействия сфер Земли и их
изменения под воздействием современных
природных условий.

Заказать
онлайн

Джаналеева, Кульчихан Мухитовна.
Общее землеведение : учеб. пособие / К. М.
Джаналеева. - Алматы : ТехноЭрудит,
2019. - 269, [1] с.

Заказать
онлайн

В учебном пособии показаны оснавные
закономерности взаимодействия сфер Земли и их
изменения под воздействием современных
природных условий.

Елемесов, Ж. Е.
Жалпы геология : оқулық / Ж. Е.
Елемесов, Р. Х. Рамазанова, К . К.
Көбенқұлов. - Алматы : ТехноЭрудит,
2019. - 201, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқулықта геологияның жер ғылыми ретінде,
минералдар, тау жыныстар, топырақ құрулы
жыныстарды туралы негізгі мағлұматтар
берілген. Эндогенді және экзогенді үрдістер,
геохранология және жер қабығының даму
тарихы келтірілген.
Каймулдинова, Күләш Дүйсенбайқызы.
Басқарудың географиялық негіздері : оқу
құралы / К. Д. Каймулдинова. - Алматы :
ТехноЭрудит, 2019. - 157, [1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында пән құрылымы мен мазмұнын
толықтыратын, автордың аудармасымен
әртүрлі дерек көздерінен жинақталған қазіргі
заманғы
хрестоматиялық
матералдар
қамтылған.
Құсайынов, Сейітқожа Ахмерұлы.
Жалпы геоморфология : оқулық / С. А.
Құсайынов ; ҚР Білім және ғылым м-гі,
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Өңд., толықт.
4- бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 311 б.
Кітапта геоморфология туралы негізгі
түсініктер, бедер туралы жалпы мәліметтер
және бедержаралу факторлары сипатталған.
Эндогендік және экзогендік бедержаралу
үдерістерінің өзара қарым-қатынасы және
олардан қалыптасқан алуан түрлі бедер
пішіндері бейнеленген.

Заказать
онлайн

Құсайынов, Сейтқожа Ахмерұлы.
Төрттік кезең геологиясы : оқу құралы /
С. А. Құсайынов ; әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Өңд., толықт. 2-бас. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2019. - 305, [4] б.

Заказать
онлайн

Кітапта төрттік кезең геологиясы туралы
жалпылама түсінік, оның зерттеу нысаны,
мақсат-мүдделері, іс-тәжірибедегі маңызы
және
литологиялық
құрамының
ерекшеліктері берілген.
Мунатаева, Э. М.
Учебное пособие для историков и
географов : (курс английского языка) / Э.
М. Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 219, [1] с.

Заказать
онлайн

Целью пособие ознокомить студентов с
историей, культурой, наследием, политикой и
экономическим развитием Казахстана, США,
Великобритании.

Назарчук М. К.
Ақтөбе облысының географиясы : оқу
құралы / М. К. Назарчук, А. М. Сергеева. Алматы : ТехноЭрудит. – 2019. 1-том. - 226,
[1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралы Ақтөбе облысының географиялық
тұрақты даму мәселелеріне арналады. Ақтөбе
облысының
физикалық-географиялық
жағдайына шолу жасалып, әлеуметтікэкономикалық сипаты қарастырылған.
Назарчук М. К.
Ақтөбе облысының географиясы : оқу
құралы / М. К. Назарчук, А. М. Сергеева. Алматы : ТехноЭрудит. – 2019. 2-том. - 189,
[1] б.
Оқу құралы Ақтөбе облысының географиялық
тұрақты даму мәселелеріне арналады. Ақтөбе
облысының
физикалық-географиялық
жағдайына шолу жасалып, әлеуметтікэкономикалық сипаты қарастырылған.

Заказать
онлайн

Менің ғылымдағы өмірім. Қазақстанның
ғылыми мектептері. Геология : ұжымдық
монография / ҚР Білім және ғылым м-гі,
Абай атын. КазҰПУ, "Айтылған тарих"
ғыл.-зерттеу орталығы ; [ред. М.
Қойгелдиев]. - Алматы : Арыс, 2019. - 503
б.

Заказать
онлайн

Кітапта елімізде геология ғылымы мен геолог
мамандарының қалыптасуы, осы салада
кәсіби және ұлттық бірегейліктің түрлі тарихы
кезеңдердегі көрінісі нақты дерек көздері
арқылы қарастырылады.
Нурмагамбетов, Алкуат
Основы сейсмологии и сейсмической
безопасности : практикум / А.
Нурмагамбетов. - Алматы : ТехноЭрудит,
2019. - 116 [1] с.

Заказать
онлайн

Автор в своей в простой и доступной форме
книге рассказывает о том, что такое
землетрясения, какие причины их вызывают,
какими последствиям приводят и можно ли
предсказать землетрясения и защититься от
них.
Оразымбетова, Кулзира Шалкаровна.
Структурная организация геосистем
дельты реки Иле и прогноз их развития :
монография / К. Ш. Оразымбетова ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 173 с.

Заказать
онлайн

Исследование базируется на обширных
фактических и эксперементальных данных, на
документах
многолетнего
натурногомэкспедиуионного
сбора
информации о состояний ландшафтов дельти
реки Иле.
Оразбаев, Әділхан Ергенұлы.
"Адам экологиясы" пәні бойынша
зертханалық жұмыс жүргізуге арналған :
әдістемелік нұсқаулық / Ә. Е. Оразбаев, А.
Б. Керимкулова, А. Т. Мейрбеков ; ӘлФараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 163 б.
Кітапта қазіргі заманғы зерттеулердің
нәтижелерін есепке ала отырып, адам
экологиясының негізгі мәселелері бойынша

Заказать
онлайн

теориялық және әдістемелік материалдар
берілген.
Обзоры результативности экологической
деятельности : Казахстан: третий обзор /
Европ. экон. комиссия ООН ; [предисл. О.
Алгаеровой]. - Женева : ООН, 2019. - 495 c.

Заказать
онлайн

Употребляемые обозначения и изложение
материала в настоящем издании не озночают
выражения
со
стораны
Секретариата
Организации Объединенных Наций кокого бы
то ни было мнения относительно правового
статуса страны, территории, города или
района, или их властей, или относительно
делимитации их границ.
Рыскалиева, Роза Габдрахимовна.
Гидрохимия : оқу құралы / Р. Г.
Рыскалиева, Л. М. Тугелбаева, Р. К.
Ашкеева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 139 б.

Заказать
онлайн

Берілген оқу құралында негізгі теориялық
бөлім зертханалық жұмыстарды орындауға
арналған әдістемелікнұсқаулар, семинар
сабақтарына арналған сұрақтар, есептер,
жаттығулар және өз бетімен орындауға
арналған сұрақтар берілген.
Технологии управления рисками
возникновения засух в Республике
Казахстан : монография / В. Г. Сальников,
И. А. Куликова, Е. А. Таланов, [и др.] ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 177 с.
В монографии рассмотрен один из подходов
технологии
управления
рисками
возникновения
засух
как
одногоиз
важнейших факторов продовольственной
безопасностей Республики Казахстан.

Заказать
онлайн

Түсіпова, Баян Халеловна.
Геоэкологиялық зерттеу әдістері : оқу
құралы / Б. Х. Түсіпова ; Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 189,
[1] б.

Заказать
онлайн

Оқу құралында ғылым және ғылыми
зерттеулер туралы жалпы түсінік және
олардың
арасындағы
байланыстар
көрсетілген. Ғылыми зерттеулердің, сондайақ геоэкологиялық зерттеулердің жіктелуіне,
геоэкологияда
қолданылатын
зерттеу
әдістеріне шолу жасалған.
Шушарина, Людмила Матвеевна.
Практикум по синоптической и
авиационной метеорологии : для
студентов-метеорологов воен. кафедры / Л.
М. Шушарина, Г. Т. Мусралинова ; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2019. - 109 с.
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В практикум включены лабораторные работы
по разделам синоптической и авиационной
метеорологии. Он обеспечивает проведение
лабораторных занятий по всем разделам
синоптической и авиационной метрологии.
Физическая география материков и
океанов : номенклатура географических
наименований / К. М. Джаналеева, А. А.
Жангужина. - Алматы : ТехноЭрудит,
2019. - 390, [1] с.
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Предлагаемая работа представляет ссабой
комплексный
свод
географических
наименований
физико-географических
объектов природной среды материков и
океанов.
Zhomartova, Culnaz Zhumakeldikyzy.
Modern World Geography. Cis Countries :
textbook / G. Z. Zhomartova, D. A.
Kadirbayeva. - Almaty : ТехноЭрудит, 2019.
- 382, [1] p.
CIS Countries includes educational material on
the geography in the English language, as well as
a system of practical activities and questions for a
coherent and integrated learning the fundamental
geographical knowledge, formation of language
and communicative competence as well as for
development of functional literacy in this field.
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