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География  пәні бойынша түскен жаңа кітаптар          

 Есекеева А. А.  

Жер қойнауын пайдалану құқығы. Оқу 

құралы/ Есекеева- Алматы: Қазақстан 

университеті 2021.– 172 б. 

Оқу құралында Қазақстан Республикасында 

жер қойнауын пайдалану құқығы құқықтық 

қатынастары, меншік құқығы, салықтық 

режим мәселелері қамтылған. Сондай-ақ әр 

тақырпты бекітіп отыру үшін бақылау 

сұрақтары берілді. Кітап заң, география 

факультеттерінің білім алушыларына және 

осы тақырып қызықтырған барша оқырманға 

арналады.  

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

Педагогика пәні бойынша түскен жаңа кітаптар тізімі  

 

 

 

 

Мынбаева А.К., Ельбаева З.У 

Школьная политка в Казахстане и мире: 
мнография / А.К Мынбаева, З.У. Ельбаева. 
– Алматы: Қазақ уиверситеті, 2020. – 118 с. 

Предназначена для педагогов,менеджеров 
образования, магистрантов, студентов и всех 
тех,кто интересуется проблемами 
образования.  
 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 
Жұбаназарова Н.С. 

Психодиагностика негіздері: оқу құралы/ 
Н.С. Жұбаназарова, З.Б. Мадалиева, н.қ. 
Тоқсанбаева, - Алматы; Қазақ 
университтеті, 2020. – 254 б.  

Кітап «Психология» мамандығы бойынша 
«Психодиогностика» пәнінің оқу 
бағдарлмасына сәйкес жазылған. 
Психодиогностиканың тарихи мен теория 
мәселелері, психодиогностикалық құралдар 
арқылы психометрикалық ретке келтіру, 
тексеру және әзірлеу жан-жақты 
қарстырылған. 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Психология медиации и переговоров: 

учебное пособие / Садвакасовв З.М., 

Файзуллина А.к., Садыкова Н.М. – 

Алматы: Қазақ унтверситеті, 2020. – 294 с. 

 

В посбии расметри ваются концееции 

медиации в переговорном процессе, а также 

примирительная процедура с учетом 

психологических знаний.  Представлениы 

особенности организации медиации, 

технологии,модели,приемы, техники, 

рекомендации по предотвращению и 

урегулированию конфликта в 

профессиональном медиатативном процессе.  

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

Тарих пәні бойынша түскен жаңа кітаптар  

 Образ женщины в отражении веков: по 

материалам з Большого Тургая и 

сопредельных регионов. Коллективная 

монография / отв.ред. Г.А.Базарбаева, 

Г.С.Джумабекова. Алматы: Институт 

археологии им. А.Х Маргулана, 2020.160с 

 

Книга посвящена анализу женских 

украшений, элементов котюма, вопросам 

социальной стратификации древнонего 

общества – характеристике составляющих 

образ женщины на протяжении веков. 

Исследованиями охвачены различные эпохи 

от верхнего культурного горизонта к 

нижнему: современность, Новое время, 

Средневековье, ранний железный и 

бронзовый века Болшого Тургая и 

сопредельных регионов. 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

           
Елеуов М.  

 Ортағасырлық Ақтөбе қалсының 
қорғаныс жүйесі: монография/ М. Елеуов. 
– Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 120 
б.   

Монографияда ортағасырлық Ақтөбе 

қаласының  кешенді қорғаныс жүйесіннің 

қалыптасу, даму тарихы қарастырылған. 

Еңбек археологтарға,тарихшыларға, 

студенттерге, магистранттарға, 

докторанттарға, өлкетанушыларға арналған.  

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Шнарбекова М.Қ. 

Демография негіздері: оқу құралы / М.Қ. 

Шнарбекова. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2021. – 190 б 

 «Демография негіздері» оқу құралында 

халық саны мен оның құрамының өзгеруіне 

әсер ететін туу,  көші-қон секілді негізгі 

демографиялық үдерістер қарастырылған.  

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

Музей ісіндегі инновациялар: оқу құралы / 
Т. Қартаева, Қ. Баудиярова, Л. Әбдаева. –
Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 137 б. 

Оқу құралында әлемдік және отандық музей 
ісініде иноовациялардың қалыптасуы, 
қолданылуы , енгізілуі  және олардың жүзеге 
асырылуы қарастырылады. Кітап музей 
қызметкерлеріне « Музей ісі және 
ескерткіштерді қорғау» мамандығы 
оқытушылары мен білім алушыларына 
арналған.  

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

  

  

 

 

Сакральная география Казакхстана: 

Реестр обьектов природы, археологии, 

этнографии и культовой архитектура / Под 

общей редакцией академика НАН РК 

Байтанаева Б.А. – Алматы: Институт 

археологии им. А.Х. Маргулана, 2017. – 

Вып. 1. – 904 с. 

В предлогаемомо издании представлены 

результаты иситематизации обьектов, 

имеющих сакральное значение для народа 

Казахстана. 

Издание адресуется всем, кого интересет 

многообразное сакральное наследие 

Казакхстана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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 Культура населения Тургая и 

сопредельных регионов: человек и эпоха. 

Коллективная монография / отв. ред.: Г. 

А. Базарбаева, Г. С. Джумабекова. – 

Алматы: Институт археологии им. А. Х. 

Маргулана, 2017. – 360 с 

 

В книге изложены первые результаты 

систематизации материала  по моментам 

истории и культуры населения Тургая на 

протяжении периода от эпохи раннего железа 

до этнографической современности.  

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 Байтанаев Б.А., Брагин А.О., Пеиров П.Н. 

Сайрамский клад тимуридских монет / 

Каталог: Книга ІІ: Надчеканы. – Алматы, 

2015. – 372с.  

 

Католог представляет собой 

иллюстрированное издание, в котором дано 

описание средневковых монет тимуридского 

времени – крупного клада, обнаруженного на 

городище Сайрм в мае 2013 года.  

Данный труд адресуется нумизматам, 

музейным работникам, археологам, 

историкам, искусствоведам,культурологам, 

преподавтелям и студентам вузов, ва также 

всем, кто интересуется историческим 

прошлым народов Евразии. 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

 

Байтанов Б.А., Петров П.Н., Брагин А.О. 

Денежное обращение в Южном Казахстане 

в III - XV вв.: Монография. – Алматы: 

Институт археологии им. А.Х.Маргулана, 

2020. – 260 с.  

 

Монография посвящена изучению вопросов 

денежного обращения в Южном Казакхстане 

в ІІІ – ХV вв.н.э., выявлению некоторых его 

особенностей. Труд состоит из 3 глав первая 

из которых посвящена методом исследования 

монет и мноетного металла, их состоянию 

после длительного нахождения привязку к 

многочисленным археологическим 

памятникам, их статистической обработке,  

выявляющей динпмику товарно-денежных 

отношений и социольно-экономический 

статус населенного пункта. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Палеоантропология сакских культур 

Притяньшанья ( VIII – первая половина ІІ 

в. До н.э.). Китов Е.П., Тур С.С., Иванов 

С.С. – Алматы: «Хикари», 2019. – 300 с. 

 

Представленная монография являтся 

результатом многолетних исследований в 

области антропологии Притяньшаниья. 

Географически рассматриваемый регион 

находится на территории Казакхстана и 

Киргизии.  

Данная книга адресована как спациалистам – 

антропологам и археологам и археологам, так 

и всем, кто интересуется древней историей.  

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

Филология әні бойынша түскен жаңа кітаптар  

 

 

 

 

 

Миляева, Н. Н.  

Немецкий язык. Deutsch (А1–А2) : учебник 

и практикум для вузов / Н.Н. Миляева, 

Н.В. Кукина. – Москва : Издательтво 

Юрайт, 2020. – 352 с. 

 

Учебник содержит теоретичесую часть, в 

которой изложены основные правила 

грамматики, а также практическую 

чать,содержащую тексты, диалоги и лексико-

граматические упражнения.  

Учебник предназначен для студентов высших 

учебных заведений, аспирантов и для всех 

лиц, начинающих изучение немецкого языка.  

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Коваленко, И.Ю. 

Англиский язык для физиков и 

инжинеров: учебник и практикум для 

вузов / И.Ю. Коваленко. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 278 с. 

 

Учебник подготовит к англоязычному 

обещению на профессиональные темы за 

счет активизации общенаучной и 

термнологической лексики и развития 

навыков устной научной речи в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с 

тематикой уроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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 Современное литературоведение.  

Теории и концепии: хрестоматия / сост.: 

У.К.Абишева, Л.В. Сафронова. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2019. – 468 с. 

 

Хрестоматия предназначена для докторантов 

и магистрантов филологических факультетов 

вузов, а также для широкого круга читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Темирболат А.Б.  

Школы и направления в 

литературоведении: учебное пособие / А.Б. 

Темирболат. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2021. – 107 с. 

 

В учебном пособии рассматриваются 

литреатруоведения, его связь с другими 

науками, раскрываются теории и концепции 

ведуших научных школ, выявляются 

основные подходы и методы к изучению 

художественного творчеста 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

  Карулин Ю.А. 

Основной курс итальянского языка (для 

начинающих) : учебник и практикум для 

вузов / Ю.А. Карулин, Т. З. Черданцева. – 2-

е изд., перераб. И доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 327 с. 

 

Учебник рассчитан на лиц, впервые 

приступающих к изучению итальянского 

языка, и имеет целью сформировть навыки 

устной речи и чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Кожарская, Е.Э. 

Английский язык для естественнонаучных 

направлений : учебник и практикум для 

вузов / Л.В. Полубиченко, Е.Э.Кожарская, 

Н.Л.Моргун, Л.Н.Шевырдяева ; под 

редакцией Л.В.Полубиченко. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. 

 

Учебник и практикум «Английский язык для 

естественнонаучных направлений» 

представляет собой пособие по английскому 

языку для лиц, изучающих естественные 

предметы: биологию, физику, информатику и 

т.п. 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

 

Английский язык для медиков. English for 

Medical Students : учебник и практикум для 

вузов / под редакцией Н.П. Глинской. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 265 с. 

 

Основная цель учебника – обеспечить 

студентам получение навыков изучающего и 

ознокомительного чтения, говорения, письма, 

перевода и реферирования текстов широкой 

медицинской тематики. Содержание 

учебника позволит расширить словарный 

ззапас студентов в таких тематических 

областях, как хирургия, медицинская 

генетика, акушерство и гинекология, 

инфекционные и неинфекционнные 

заболевания, неврология и психиатрия, 

фармакология. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

Оралбайұлы Өтеген 

Жылдар мен жолдар: Сұхбат сырласулар, 

эссе-новеллалар. – Астана: Фолиант, 2008. 

– 368 б. 

 

«Жылдар мен жолдар» деп аталатын бұл кітап 

– белгілі ақын, танымал журналист, 

публицист Өтеген Оралбайұлының қазақ 

журналистикасында өзіндік өрнегін, 

авторлық айқын қолтаңбасын танытатын, 

журналистиканың әр жанрларында жазылған, 

ұзақ жылғы тілшілік қызметінің қыр-сырын 

қапысыз көрсететін туындыларының тізілімі. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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 Оралбайұлы Ө. 

Өлеңбаян: Жыр кітабы. 

Т. І. – Астана: Фолиант, 2008. – 216 бет. 

 

Қазақтың белгілі ақыны Өтеген 

Оралбайұлының «Өлеңбаян» деп аталатын 

бірінші томында оның таңдаулы өлеңдері 

топтастырылған. Бүгінгі қазақ өлеңінің сыры 

мен сымбатын, болмыс-бітімін көркемдік 

кестеде бедерлеп келе жатқан талантты 

топтың арасында ақынның өз үні, өзіндік биігі 

бар. Жыр кітабына кірген туындылардың 

тақырыбы да, көтерген жүгі мен айтар ойы да 

сан алуан. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Оралбайұлы Ө. 

Өлеңбаян: Жыр кітабы. 

Т. ІІ. – Астана: Фолиант, 2008. – 224 бет. 

 

Қазақтың белгілі ақыны Өтеген 

Оралбайұлының «Өлеңбаян» атты екі томдық 

жыр жинағының ІІ томына негізінен, оның 

соңғы кезеңдерде, тәуелсіздік жылдарында 

жазылған өлеңдері топтастырылған. Қаламгер 

өз тақырыбына айнымайды. Көркемдік 

кестесі мен айтар ойы айшықталған 

жырларында заман мен адам, уақыт пен 

тіршілік, адамдық пен имандылық, адалдық 

пен арамдық, жақсылық пен жамандық 

текетірестерін таразыға тартып, ой айтады, 

сыр бөліседі, мұңға батып, көңіл терезесін 

ашады. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

  

 

Өтеген Оралбайұлы. 

Сүмбіле саздары. Жыр жинағы. / Өтеген 

Оралбайұлы. – Алматы: «Орхон» Баспа 

үйі. – 2012. – 296 бет. 

 

Ақын Өтеген Оралбайұлының есімі жырсүйер 

қауымға, қалың оқырманға кеңінен таныс. 

Жылдан жылға, жырдан жырға ізденіс үстінде 

өсіп отыратын ақынның «Сүмбіле саздары» 

атты бұл жаңа жыр жинағына соңғы жылдары 

жазылған, әлі еш жерде жарияланбаған 

таңдамалы туындылары енгізілген. 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Оралбайұлы Ө. 

Қағбаның қарлығатары. (Мінажат 

жырлары.). – Алматы: ҚАЗақпарат, 2012. – 

136 бет. 

Қазақ поэзиясының белгілі ақындарының бірі, 

танымал қаламгер, мәдениет және қоғам 

қайраткері, Қазақстан Республикасы 

Президенті сыйлығының лауреаты, қажы 

Өтеген Оралбайұлы өзінің поэтикалық 

болмысы менн бітімі өзгеше мінажат 

жырларында адамның имани-салауаттылық 

ұждани-адамгершілік қасиеттерін, күллі 

мұсылман әлемінің аса қасиетті де қастерлі 

мекенжайы – Меккеде, ұлы Жаратушының 

жер бетіндегі ең алғашқы үйі – Қағбада болған 

сәттерін, сонда бастан кешкен сезімі мен жан 

дүниесіндегі жұмбақ та тылсым сырларын 

жан шуағына орап, жырмен әдіптеп, жалпы 

жұртшылыққа ұсынып отыр. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 Текті өнердің Тұмары. (эссе-естелік) / 

Оралбайұлы Өтеген. – Астана: 

«Сарыарқа» баспасы, 2015. – 96 б. 

Қазақ жырының қайраткері, поэзия 

патшайымы атанған ұлы ақын Фариза 

Оңғарсынқызының әрі шәкірті әрі інісі болып 

қырық жылдан астам уақыт қасында жүрген 

белгілі ақын, көрнекті журналист, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Өтеген Оралбайұлы өзінің «Текті өнердің 

Тұмары» атты эссе-естелігінде кейіпкерінің 

өмірдегі, өнердегі болмыс-бітімі туралы 

жүрекжарды ой қозғап, оны көркем тілмен 

кестелейді. 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 Жиренше шешен. Шешендік сөздер / 

Құрастырған, басқа тілдердегі сөздерді 

қазақша мазмұндаған, зерттеу мен 

түсініктерді жазған Ж. Дәдебаев. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 290 б. 

 

Жиренше шешеннің шешендік сөздері мен 

даналық істері туралы түркі халықтарының 

әдебиетінде алуан түрлі деректер мен 

мәліметтер, аңыздар бар. Жиреншенің ттүркі 

халықтарының әдеби ескерткіштері аясында 

сақталған сөздері жиналып, жнақталып, 

солардың ішінде таңдамалылары 

жұртшылыққа ұсынылып отыр. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Лұқман хакім. Даналық сөздер / Құраст., 

басқа тілдердегі мәліметтерді 

қазақшалаған, зерттеу мен түсініңтерді 

жазған Ж. Дәдебаев. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2021. – 226 б. 

 

Кітапта Лұқман хакімнен қалған даналық 

сөздер, нақылдар, мысалдар топтастырылған. 

Кітап Лұқман хакімнің даналық сөздері мен 

нақылдарын, мысалдарын әлем халықтары 

әдебиеті ескерткіштерінің арғы бергідегі 

түрлі басылымдарының беттерінен іздеп табу, 

жинап-теру арқылы дайындалады. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Сандыбайұлы Майкөт. Шығармалар / 

Құрастырған, алғы сөзі мен ғылыми 

түсініктерді жазған Ж. Дәдебаев. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 444 б. 

 

Майкөт Сандыбайұлы – Жамбылға оң 

батасын беріп, ұстаз болған, қырғыз-қазаққа 

даңқы тегіс жайылған ХІХ ғасырдың ірі айтыс 

ақыны Шора» қиссаларын кестелеп, 

келістіріп жырлаған. Майкөттің айтысары – 

ақындық айтыс өнерінің аса көрнекті 

үлгеілері. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Бөлтірік шешен. Шешендік сөздер / 

Құрастырған, алғы сөзі мен түсініктерді, 

зерттеуді жазған Ж. Дәдібаев, - Алматы: 

Қазақ университеті, 2021. – 302 б. 

 

Кітапта қазақтың атақты шешені Бөлтірік 

Әлменұлының (1771-1853) шешендік 

сөздерінің таңдамалылары топтастырылған. 

Шешеннің сөздері оның дәуірінің шындығы, 

ары мен ожданы, әдебі мен әдеті, дәстүрлі мен 

салты, ел мен жер, жақсы мен жаман туралы 

терең, халықтық таным ерекшеліктерін 

аңғартатын ғибратты ойларға бай. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Жамбылтану. Таңдамалы еңбектер. І том. 

Дастан ата (Жамбыл Жабаев туралы 

естеліктер). – Алматы: Қазақ университеті, 

2021. – 282 б. 

 

«Жамбылтану. Таңдамалы еңбектер» көп 

томдық басылымының бірінші томында 

Жамбылдың көзін көріп, қасында бірге 

жүрген, талай әңгіме-сұхбат құрған белгілі 

жазушы, өнер қайраткерлерінің естеліктері 

топтастырылды. Естеліктердің дені Н. 

Төреқұловтың құрастыруымен, алғы сөзімен 

және ғылыми түсініктерімен 1989 жылы 

«Жазушы» баспасынан жарық көргенн 

«Дастан ата» кітабында жарияланған мәтін 

бойынша берілді. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Жамбылтану. Таңдамалы еңбектер. ІІ том. 

Дастан ата (Жамбыл Жабаев туралы 

естеліктер). – Алматы: Қазақ университеті, 

2021. – 296 б. 

 

«Жамбылтану. Таңдамалы еңбектер» көп 

томдық басылымының екінші томында 

Жамбылдың көзін көріп, қасында бірге 

жүрген, әңгіме-сұхбат құрған белгілі ақын, 

жазушы, мәдениет, өнер қайраткерлері 

естеліктерінің екінші тобы берілді. 

Естеліктердің дені және оларға берілген 

түсініктер Н. Төреқұловтың құрастыруымен, 

алғы сөзімен және ғылыми түсініктерімен 

1989 жылы «Жазушы» баспасынан жарық 

көрген «Дастан ата» кітабында жарияланған 

мәтін бойынша ұсынылады. Бірқатар 

еңбектер жаңңадан берілді. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

Удербаев С.К. 

Терминологический словарь по курсу 

«Современная история Казахстана»: для 

студентов неисторических специальностей 

/ Автор-сост.: С.К. Удербаева. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2021. – 61 с. 

 

Словарь включает в себя введение, структуру, 

термины и определения, сборный список 

терминов, библиографический список. В 

терминологический словаь включено более 

330 терминов и определений. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Оралбайұлы Ө. 

Шуақты щақ / жыр жинағы. Алматы: 

Arna-b, 2016. – 280 бет. 

 

Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті өкілі 

Өтеген Оралбайұлының есімі әдебиет 

әлеміне, қалың оқырманға кеңінен таныс. 

Уақыт талабына сай талмас ізденіс үстінде 

өсіп отыратын ақынның «Шуақты шақ» атты 

бұл жаңа жыр жинағына соңғы жылдары 

жазылған, азаматтық көзқарасы заманмен 

үндескен таңдамалы туындылары – өлеңдері 

мен дастандары енгізілген. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

  

Бисенғали Зейнол-Ғабден 

Жаңа типті кәсіби прозаның қалыптасуы: 

оқу құралы / З.-Ғ. Бисенғали. – Алматы: 

Зақаз университеті, 2021. – 351 б. 

 

Оқу құралы жаңа типті кәсіби прозаның 

қалыптасуы, даму тарихына арналған. Бұл – 

әдебиет тарихынндағы маңызды мәселелерді 

қозғайтын күрделі тақырып. Автор ұзақ 

жылғы зерттеулері мен кен көркемдік 

заңдылықтар мен қоғамдық-эстетикалық 

құбылыстарға талдау жасайды. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

 

Тіл біліміне кіріспе: оқу құралы / Г. 

Мәдиева, М. Мәмбетова, С. Бектемірова. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2020. – 116 

с. 

 

Оқу құралы тіл білімі ғылымы 

лингвистикасының энциклопедиясы іспеттес. 

Ол тіл білімінің негізі мәселелерін қамтитын 

тақырыптар мазмұнынан тұрады. Әр 

тараудың соңында өзіндік жұмыс 

тапсырмалары мен бақылау сұрақтары, 

қысқаша ұғымдық-терминологиялық 

анықтамалықтар берілуімен құнды.  

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Латын әліпбиі: талқы, халықаралық 

тәжірибе және нәтиже. Құрастырушылар: 

Н.Жұмаханова, Ә.Исмаилова. – Нұр-

Сұлтан: «Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-

Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы» КеАҚ, 2020. – 264 бет + 8 бет 

түрлі түсті жапсырма. 

 

Ғылыми-практикалық жинаққа қазақ тілін 

латын әліпбиіне көшіруге байланысты 2020 

жылғы атқарылған жұмыстардың барысы 

туралы еңбектер енгізілді. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

                          Философия пәні бойынша түскен жаңа кітаптар  

 

 

  

Әбу Насыр әл-Фараби 

Музыка туралы үлкен кітап (І-бөлім). Әбу 

Насыр әл-Фараби / ауд. Ж.Сандыбаев. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2021. – 408 

б. 

 

Бұл еңбек – музыкалық өнердің теориялық 

және практикалық мағынасын ашатын әл-

Фараби шығармасының қазақ тіліне алғаш 

аударылған нұсқасы. Онда музыка теориясы 

бойынша үлкен тарихнамалық материалдар 

қордаланған, музыкалық өнердің 

практикалық мағынасы мен адамның рухани 

әлемін қалыптастырудағы маңызы ашып 

көрсетілген. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

Әбу Насыр әл-Фараби 

Музыка туралы үлкен кітап (ІІ-бөлім). Әбу 

Насыр әл-Фараби / ауд. Ж.Сандыбаев. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2021. – 434 

б. 

 

Бұл томда музыкалық өнердің практикалық 

мағынасы және адамның рухани әлемінің 

қалыптасуындағы маңызы ашылған. 

Музыкалық аспаптардың шығу тегі 

көрсетіліп, адамның рухани-практикалық 

қызметімен байланысы қарастырылады. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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                            Химия пәні бойынша түскен жаңа басылымдар 

  

Еркинбаева Л.К. 

Эколого-правовое обеспечение химической 

безрпасности Республики Казахстан: 

учебное пособие / Л.К.Еркинбаева, 

А.Т.Кудерина. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2021. – 148 с. 

 

В учебном пособии освещены основные 

вопросы курса учебной дисциплины 

магистратуры «Эколого-правовое 

обеспечение химической безопасности 

Республики Казахстан».  

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

  

Жеңіс Ж. 

Табиғи қосылыстар химиясы (ғылыми-

зерттеу және зертханалық жұмыстарды 

жүргізуге арналған): оқу-әдістемелік құрал 

/ Ж. Жеңіс. – Алматы: Қазақ университеті, 

2020. – 250 б. 

 

Оқу-Әдістемелік құрал «Химия», 

«Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы» білім беру бағдарламалары 

бойынша бакалавр студенттеріне, 

магистранттар мен доктаранттарға арналған. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

 

Оспанова А.К. және т.б. 

Физикалық химияның теориялары мен 

мәселелері: оқу құралы / Оспанова Ә.Қ., 

Шәбікова Г.Х., Сыздықова Л.И. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2021. – 189 б. 

 

Оқу құралында 7М05301 – «Химия» 

магистратура білім беру бағдарламасының 

«Физикалық химияның теориялары мен 

мәселелері» пәні юойынша жәрістер курсы 

ұсынылады. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Оспанова А.К. и др. 

Теории и проблемы физической химии: 

учебное пособие / А.К. Оспанова, Г.Х 

Шабикова, Л.И. Сыздыкова. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2021. – 192 стр. 

 

Учебное пособие представляет курс лекций 

по дисциплине «Теории и проблемы 

физической химии» образовательной 

программы магистратуры 7М05301 – 

«Химия». 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

Ниязбаева А.И. 

s-Элементтердің бейрганикалық 

қосылыстарының химиялық қасиеттері: 

оқу құралы / А.И. Ниязбаева, О.И. 

Пономаренко, И.В.Матвеева. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2020. – 122 б. 

 

Оқу құралында s-элементтердің маңызды 

қосылыстарының негізгі физикалық және 

химиялық қасиеттері, оларды алу жолдары 

және қолданылу салалары бойынша 

теориялық материалдар ұсынылған. 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

 

 

 

 

Ниязбаева А.И. 

р-Элементтердің бейорганикалық 

қосылыстарының химиялық қасиеттері: 

оқу құралы / А.И. Ниязбаева, О.И. 

Пономаренко, И.В. Матвеева. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2021. – 188 б. 

 

Бұл оқу құралында р-элементтерінің 

маңызды қосылыстарының негізгі 

физикалық, химиялық қасиеттері, оларды алу 

әдістері және қолданудың манызды салалары 

туралы теориялық материалдар берілген. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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