
№ Автор Наименование

Рекоме

ндован

о

Для 

кого 

предназ

начено

Год Артикль
Объем 

(стр., илл.)
Цена ISBN Аннотация

Е2.1:140.М.С. 144 цв. 3670 978-601-241-446-2

Е2.1:140.М.В. 144 ч/б 2160 978-601-241-446-2

2 Бегімқұл Б. К.  Биометрия. Оқулық. УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2015 В10.1:140.Т.20.В. 347 4200 9965-894-38-8

Оқулықта биометрия пәнінің бағдарламалық сұрақтары қарас-

тырылған. Кітап биология мамандықтарының әр түрлі саласының 

ғылыми қызметкерлеріне, докторанттарына және қатар биометрия 

немесе биоинформатика пәнінен білім алатын магистранттар мен 

студенттерге арналған. 

3 Беркинбай О.
Малоизвестные болезни 

животных.  Учебник. 
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.16:140.Т.14.В. 232 4800 978-601-241-362-2

Учебное пособие состоит из следующих глав: основные понятия и 

термины, применяемые в ветеренарии; болезни; малоизвестные 

инфекционные болезни; малоизвестные инвазионные болезни; 

малоизвестные незаразные болезни; отравления; заключение. 

Предназначается для магистров 6В5120100-ветеринарная медицина 

медиков, докторантов,ветеринаров, охотоведов, 

В8.14:140.Т.15.С. 239 4860 978-601-241-364-9

В8.14:140.Т.15.В. 239 3000 978-601-241-364-9

310 4860 978-601-241-686-2

310 3000 978-601-241-686-2

В8.23:140.Т.14.С. 222 цв 4320 978-601-241-417-2

В8.23:140.T.14.В. 222 ч/б 2400 978-601-241-417-2

2017 В8.32:140.T.14.C. 230 цв 4320 978-601-7900-67-0

2017 В8.32:140.T.14.В. 230 ч/б 2400 978-601-7900-67-0

2017 В8.31:140.T.13.C. 202 цв 4320 978-601-7900-66-3

2017 В8.31:140.T.13.В. 202 ч/б 2400 978-601-7900-66-3

8 О.Беркінбай

Ветеринария ісін 

ұйымдастырудың  мемлекеттік 

емес түрлері. Оқу құралы

МОН 

РК

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.22:140.Т.12.В. 186 2400 978-601-7900-57-1

Бұл кітап нарықтық экономика уақытындағы және жаңа ветеренария 

заңдылығы кезіндегі ветеренария ісін ұйымдастыру негіздері 

көрсетілген. Мал шаруашылығында алдын алу және емдеу 

шараларын ұйымдастыру,жұқпалы аурулардың алдын алу мен 

ветеринарлық жұмыстарға есеп құжаттарын жүргізу қаралады.

В8.12:140.Т.12.С.  218 цв. 5400 978-601-241-418-9

В8.12:140.Т.12.В. 218 ч/б 2760 978-601-241-418-9

B8.33;140.T.30.С. 493 цв 5500 978-601-241-111-9

B8.33;140.T.30.B. 493 4500 978-601-241-111-9

B8.35;140.T.30.С. 482 цв 5500 978-601-241-344-1

B8.35;140.T.30.B. 482 4500 978-601-241-344-1

B8.34;140.T.26.С. 427 цв 5500 978-601-241-677-0

B8.34;140.T.26.B. 427 4500 978-601-241-677-0

10
Беркинбай  О.

Хусаинов Д.

Менеджмент в ветеринарии. 

Практикум. 
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.10:130.Т.15.В. 231 3000 978-601-7320-11-9

Государственной границе, организация ветеринарно-санитарного 

надзора  на  грунтовых и  шоссейных дорогах, организация 

ветеринарно-санитарного  надзора на  железнодорожных станциях, 

аэропортах и на морских пристанях, организация ветеринарно-

санитарного надзора  на мясоперерабатывающих предприятиях, 

организация ветеринарно-санитарного надзора на предприятиях Хусаинов Д.М., 

Ахметсадыков Н.Н., 

Шабдарбаева Г.С., 

Беркинбай О.

Стандартизация и 

сертификация ветеринарных 

препаратов. Учебник

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.19:140.Т.25.В. 458 4200 978-601-241-314-4

Учебник по изучению дисциплины ―Стандартизация и сертификация

ветеринарных препаратов‖ разработан на основе учебной 

программы, с

использованием материалов отечественных и зарубежных 

9

6

О. Беркинбай, 

Н.Н.Ахметсадыков   

Ж.М.Батанова.

Болезни зверей. Учебник.

МОН 

РК

O.Berkinbay

Disease animals and birds. 

Tutorial
УМС

7

11

О.Беркінбай

О.Беркінбай Құс аурулары. Оқулық
 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

О.Беркінбай Aң және құс аурулары. Оқулық УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ

УМС

Болезни зверей и птиц. 

Учебник.
О.Беркінбай

 Ит пен мысық ішкі аурулары. 

Оқу құралы.
УМС

Disease of birds. Tutorial

 ВУЗ, 

ССУЗ

Паразитоценозы и смешанные 

инвазии овец. Монография.
2017

МОН 

РК

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017

Есқожаев Ө.К., 

Есқожаев А.Ө.

4 Беркинбай О. УМС

О.Беркинбай, 

Н.Н.Ахметсадыков 

Е.Махашов,                

Ы.У. Сарыбаев.

Болезни птиц. Учебник.

 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

20171

5

 ВУЗ, 

ССУЗ
2018

Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы аңдардың  ішкі 

аурулары толығымен қамтылған.жануарлар ауруларын 

диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман талабына сай 

әдістері келтірілген. Оқулық жоғарғы оқу орындарының 

"Ветеренария" мамандықтары студенттеріне, магистранттарға және 

өндірістегі мал дәрігерлеріне арналған.

Оқулықта биометрия пәнінің бағдарламалық сұрақтары қарас-

тырылған. Кітап биология мамандықтарының әр түрлі саласының 

ғылыми қызметкерлеріне, докторанттарына және қатар биометрия 

немесе биоинформатика пәнінен білім алатын магистранттар мен 

студенттерге арналған. 

Учебное пособие состоит из следующих глав: основные понятия и 

термины, применяемые в ветеренарии; болезни; малоизвестные 

инфекционные болезни; малоизвестные инвазионные болезни; 

малоизвестные незаразные болезни; отравления; заключение. 

Предназначается для магистров 6В5120100-ветеринарная медицина 

медиков, докторантов,ветеринаров, охотоведов, 

учебник состоит из следующих глав: основные понятия и термины 

применяемые в охотоведении и ветеренарии; охотничье-

промысловые звери Казахстана; болезни;незаразные 

болезни;принципы профилактики и оздоровления диких зверей; 

предназначается для студентов колледжей, бакалавров, магистров, 

докторантов PhD,охотоведов,зоологов,ветеринаров,зоотехников и 

Оқулық мынадай тараулардан тұрады: глоссарий; Қа-

зақстанның негізгі кәсіби-аңшылық және сирек кездесетін жа-

нуарлары; жануарлардың санын реттейтін факторлар; аурулар

(инфекциялық аурулар, инвазиялық аурулар); жұқпалы емес ау-

рулар; улану; қоныс аударатын құстардың аурулары және оныңThe tutorial consists of the following chapters: glossary; basic

hunting and rare species of animals of Kazakhstan; the determinants

of the changes in their numbers; diseases (infectious diseases,

invasive disease); non-communicable diseases; poisoning; diseases

of migratory birds and their importance in agriculture and medicine;

Учебник состоит из следующих глав: глоссарий; основные охотничье-

промысловые и редкие виды животных Казахстана; факторы, 

определяющие

изменения их численности; болезни (инфекционные болезни, 

инвазионные

болезни); незаразные болезни; отравления; болезни мигрирующих 
Оқулық мынадай тараулардан тұрады: глоссарий; Қазақстанның 

негізгі

кәсіби-аңшылық және сирек кездесетін жануарлары; жануарлардың 

санын

реттейтін факторлар; аурулар (инфекциялық аурулар, инвазиялық 

аурулар);
The tutorial consists of the following chapters: glossary; basic hunting

and rare species of animals of Kazakhstan; the determinants of the 

changes in

their numbers; diseases (infectious diseases, invasive disease); 

noncommunicable

diseases; poisoning; diseases of migratory animals and birds

The book summarizes many years of own research and

available literature scattered data on mixed invasions of sheep. The

book describes the species composition of parasitocenosis sheep,

distribution, morphology, development cycles of parasites, the

followers of parasitocenosis, the data on seasonal, age and zonal

2017

2018

2018

2018

Уважаемые партнеры!

С 01 апреля 2017 г. вводится обновленный прайс-лист Издательско-го дома «Альманах».

Обратите внимание, одна и таже книга (если присутствуют цветные иллюстрации) в прайсе представлена в двух вариантах: с цветными или черно-белыми иллюстрациями, в твердом или в мягком переплете. Каж-дой книге соответствует свой 

артикул. 

Теперь в заказе достаточно указать номер артикуля, выбранной Вами книги. В артикуле, наряду с библиографическими данными, ука-заны и типографские особенности книги.

На что следует обратить внимание в артикуле при заказе:

 1. Формат книги обозначен цифрами после двоеточия и соответ-ствует следующим форматам: 

• 130 мм – 84х108 1/32 (А5), 

• 140 мм – 60х84 1/16 (А5), 

• 145 мм – 60х90 1/16 (А5+), 

• 170 мм – 70х90 1/16 (В4), 

• 200 мм – 60х84 1/8 (А4).

2. Переплет – обозначен буквами «Т» - твердый, «М» - мягкий.

3. Цветность – обозначена буквами «С» - цветные иллюстрации, «В» - черно-белые.

При приобретении учебников с черно-белыми иллюстрациями, Вы можете заказать электронную версию учебника, где весь иллюстративный материал показан в цвете.                                                                                                                                                                                                                 

Издательский дом «Альманах» предлагает учебную и учебно-методическую литературу на казахском, русском и английском языках для комплектования библиотечных фондов ВУЗов и колледжей РК.

Издательский дом «Альманах» является обладателем исключительных имущественных прав на учебную и учебно-методическую литературу, изданную в издательстве «Альманах» и предлагаемую к реализации. 

Вся литература по настоящему прайсу доступна как в печатном, так и в электронном варианте на CD. 

Стоимость электронной версии учебника – 2200 тенге.

Заказать литературу можно следующими способами:

• Позвонив по телефонам: 8(727) 308-25-46, 298-64-02, 87471443170, 87786200000 Назгуль

• Написать на электронную почту: almanah_id@mail.ru

• Сделать заказ через интернет-магазин на нашем сайте: www.almanah.kz

ТОО "Издательский дом "Альманах"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Юридический адрес: пр.  Достык 293/1кв 44

Фактический адрес: 050045 г. Алматы, мкр.  Алатау, ул. Наурыз, 74 –а

БИН 160140016407,  р/с KZ 89914002203KZ0037D, БИК SABRKZKA, Филиал ДБ АО "Сбербанк", г.Алматы

Сельское хозяйство

Ветеринария

ПРАЙС НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

O.Berkinbay
Parasitocenosis and mixed 

invasions of sheep. Monograph
УМС



Беркінбай О. 

Əбеуов Х.

Ветеринариядағы менеджмент. 

Практикум. 
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.9:140.Т.13.В. 189 3000 978-601-7390-91-4

Практикумда мына төмендегі тәжірибелік сабақтардың 

тақырыптары

қарастырылған: ветеринария бойынша жалпы құжаттар, Қазақстан 

12 O.Berkinbay
Management in veterinary 

medicine: workshop
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.11:130.Т.13.В. 202 3000 978-601-7390-89-1

The workshop provided a look at the following issues: General 

documentation on

veterinary medicine, the law ―On veterinary medicine‖ of the Republic of 

В8.4:140.Т.25.С. 555 цв. 8400 978-601-241-279-6

В8.4:140.Т.25.В. 555 ч/б 6000 978-601-241-279-6

12 Бияшев К.Б.

Дифференциальная 

диагностика важнейших 

инфекционных заболеваний 

животных. Учебное пособие. 2-

ое стер. Изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В14.4:140.М.В. 128 1800 978-601-241-103-4

Учебное пособие предназначено для студентов вете-ринарных 

факультетоввузов, ветеринарных специалистов различного профиля, 

фермеров.

В14.2:140.Т.34.С. 574 цв. 8400 9965-720-13-4

В14.2:140.Т.34.В. 574 ч/б 6600 9965-720-13-4

14 Бияшев К.Б.

Бактериологическая 

диагностика инфекционных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных.  2-ое стер. изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В14.5:140.М.В. 28 660

Сценарий проведения занятий по инновационной технологии по 

дисциплине «Бактериологическая диагностика инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных» для студентов по 

специальности 051201-Ветеринарная медицина

15

Толысбаев Б. Т., 

Мыктыбаева Р. Ж., 

Кожахметова З.А.

Использование новых штаммов 

молочнокислых бактерий в 

птицеводстве в качестве основы 

пробиотиков. (Рекомендация). 2-

ое стер. изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Т2.1:140.М.В 20 660

Рекомендация составлена профессором Толысбаевым Б. Т., доцентом 

Мыктыбаевой Р. Ж., соискателем Кожахметовой З.А., аспирантом 

кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Касеновой Г. 

У. на основании экспериментальных данных, полученных при 

изучении молочнокислых бактерий и их препаратов в птицеводстве в 

16
Толысбаев Б.Т. , 

Мыктыбаева Р.Ж.

Большой практикум по 

ветеринарной и санитарной 

микробиологии. 2-ое стер. изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Т2.2:140.Т.21.В. 362 4860 978-601-241-027-3

В практикуме представлены материалы по общей, санитарной, 

частной ветеринарной микробиологии и иммунологии. Он состоит из 

4-х разделов.1) Общая микробиология ; 2) Прикладная 

иммунологиях; 3) Санитарная микро-биология; 4) Специальная 

(частная) ветери-нарная  микробиология .Книга (учебное пособие) 

рассчитана для специальностей – «Ветеринарная медицина» и – 

«Ветеринарная санитария».  

17

Толысбаев Б.Т.         

Бияшев К.Б.     

Мыктыбаева Р.Ж.

Жануарлар өнімдеріне 

микробиологиялық бакылау 

жургізу пәні бойынша 

практикалық сабақтарға 

арналған.  Əдістемелік  кұрал. 

2-ші стер. бас.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Т2.3:140.М.В. 31 660

Жануарлар өнімдеріне микробиологиялық бақылау жүргізу пәні 

бойынша практикалық сабақтарға арналған. Əдістемелік құрал орта 

және жоғары білім студеттеріне арналған.

18

Ө.К.Есқожаев, 

М.А.Молдағулов, 

К.Н.Қожанов, 

Н.А.Заманбеков,          

А. М.Өтенов,  

М.Ш.Итенов, 

Б.Д.Айтжанов,  

Ж.І.Қазиев, 

А.Т.Қамбарбеков, 

А.Ө.Есқожаев,              

А.Қ. Боғысбаев,           

А.Н. Ермаханов

 Жануарлар ішкі аурулары.  1-

кітап.                          

МОН 

РК

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E2.3:140.T.21.B. 386 6000 978-601-241-092-1

Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы аңдардың  ішкі 

аурулары толығымен қамтылған.жануарлар ауруларын 

диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман талабына сай 

әдістері келтірілген. Оқулық жоғарғы оқу орындарының 

"Ветеренария" мамандықтары студенттеріне, магистранттарға және 

өндірістегі мал дәрігерлеріне арналған.

19

Ө.К.Есқожаев, 

М.А.Молдағулов, 

К.Н.Қожанов, 

Н.А.Заманбеков,             

Б.С. Шахманов,                  

А. М.Өтенов,       

М.Ш.Итенов, 

Б.Д.Айтжанов,  

Ж.І.Қазиев,   

А.Т.Қамбарбеков, 

А.Ө.Есқожаев  

Жануарлар ішкі аурулары. 2-

кітап.                        .  
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 Е2.2:140.Т.21.В. 364 6000 978-601-241-195-9

Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы аңдардың  ішкі 

аурулары толығымен қамтылған.жануарлар ауруларын 

диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман талабына сай 

әдістері келтірілген. Оқулық жоғарғы оқу орындарының 

"Ветеренария" мамандықтары студенттеріне, магистранттарға және 

өндірістегі мал дәрігерлеріне арналған.

20

Толысбаев Б.Т.,                

Бияшев К.Б.,             

Мықтыбаева Р.Ж

Ветеринариялық санитарлық 

микробиология. Оқулық. 2-ші 

стер. бас.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Т2.4:140.Т.30.В. 591 6000 9965-93-3

Оқулық алғы сөз, кіріспе, микробиология ғылымдарының даму 

кезеңдерінен, санитарлық микробиялогияның міндеттерімен 

санитарлық-бактериологиялық лабараториялар және бес бөлімнен 

тұрады.

21 Сахариянов А.Ж.
Ветеринариялық 

радиобиология.  Оқу құралы.
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2013 S1.1:140.T.18.В 306 4200 978-601-241-235-2

Оқу құралы  ауылшарушылығы жоғары оқу орындарының  

«Ветеринариялық медицина» және «Ветеринариялық санитария» 

мамандықтарының  студенттеріне арналған 

S1.2:140.T.12.С 182 цв. 4200 978-601-241-508-7

S1.2:140.T.12.В 182 ч/б 2400 978-601-241-508-7

23
Сахариянов А. Ж, 

Шалхарова Д. Ж. .

Ветеринарная радиобиология.         

Учебное пособие.
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2013 S1.3:140.T.12.В. 217 3000 978-601-241-433-2

Учебное пособие для студентов высших сельскохозяйственных 

учебных заведений по специальностям «Ветеринарная медицина» и 

«Ветеринарная санитария»

24
Сахариянов А. Ж. 

Шалхарова Д. Ж.

Устройство, назначение и 

принцип работы 

радиометрических и 

дозиметрических приборов. 

Учебно – методическое 

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-16.140.M.В 39 660

Учебно-методическое пособие для проведения лабораторных занятий 

по вееринарной радиобиологии со студентами специальности 051201-

"Ветеринарная медицина" и 051202- "Ветеринарная санитария"

25
Сахариянов А. Ж. 

Шалхарова Д. Ж.

Радиометриялық және 

дозиметриялық аспаптардың 

құрылысы, және жұмыс істеу 

принциптері. Оқу- әдістемелік 

құрал. 2-ші стер. бас.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-1:140.M.В 42 660

Радиоактивті сәулелер сезім мүшелермен қабылданбайды. Бұл

сәулелерді арнайы аспаптар мен қондырғылардың көмегімен ғана 

табуға

(детекторлауға) болады.Олардың жұмысы иондаушы сәулелердің 

заттармен

әсерлесуі кезінде туындайтын физико – химиялық эффектілерге 

негізделген.

26
Сахариянов А. Ж. 

Шалхарова Д. Ж.

Радиация қауіпсіздігі негіздері 

және ветери-нарлық  

радиологиялық зертханада 

иондаушы сәуле көздерімен 

жұмыс жүргізуді ұйымдастыру. 

Оқу- әдістемелік құрал. 2-ші 

стер. бас.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-14:140.M.C 22 660

27
Сахариянов А. Ж. 

Шалхарова Д. Ж.

Методы обнаружения и 

регистрации ионизирующих 

излучений. Учебно – 

методическое пособие.  2-ое 

стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-10:140.M.B 29 660

28

Сахариянов А. Ж. 

Шалхарова Д. Ж.

Иондаушы сәулелерді анықтау 

және тіркеу әдістері. Оқу- 

әдістемелік құрал. 2-ші стер. 

бас. 

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-11:140.M.C 30 660

29

Сахариянов А. Ж. 

Радиоактивтіліктің, иондаушы 

сәулелердіңдозасының және 

доза қуатының өлшем 

бірліктері. Оқу әдістемелік 

құрал. 2-ші стер. бас..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-8:140.M.B 30 660

11

УМС

11

22

13

О.Беркінбай   

Бияшев К.Б., 

Бияшев Б.К.

Ветеринарная микробиология и 

иммунология. с изменениями и 

дополнениями  

Сахариянов А. Ж. 

Жумагелдиев  

Шалхарова Д. Ж.

Радиобиология практикумы. 

Оқу құралы.

 Мал дәрігерлігі негіздері 

(Практикум)

 ВУЗ, 

ССУЗ

2015

УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ

Оқу құралы мынадай бөлімдерден құралған: глосарий; мал 

дәрігерлігі негіздері; жануарлармен жұмыс жасау тәртібі және 

оларды бекіту; жұқпалы аурлармен ауырған жануарлармен жұмыс 

жасау тәртібі, оқшауханаларды және инфекциялық клиникаларды 

ұйымдастыру; диспансеризация және биогеоценотикалық балау 

негіздері; жануарлардың патологиясы, клиникалық балау; 

ветеринариялық санитария; аурулар: инфекциялық (бактериоздар, 

вироздар, микоздар), инвазиялық (протозооздар, гельминтоздар: 

нематодоздар, акантоцефалездар, цестодоздар, трематодоздар), 

"Ветеринарная микробиология и иммунология" более углубленно и 

целенаправно описаны биологические свойства 

возбудителей,энизначитеские, клинические признаки, 

пантаанотамические данные, методы диагностики  профилактики. 

Учебник предназначен для бакалавриатов, магистрантов, 

докторантов ветеринарных специальностей и практических 

Осы оқу құралында радиометриялық және дозиметриялық 

аспаптардың

құрылысы және жұмыс істеу принциптері, ветеринариялық 

қадағалау

2015

2017



30

Сахариянов А. Ж. 

Единицы измерения 

радиоактивности,дозы и 

мощности дозы излучения. 

Учебно-методическое пособие. 

2-ое стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-6:140.M.C 29 660

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 S1.5-15:140.М.С 38 цв. 1140

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 S1.5-15:140.М.В 38 ч/б 660

32

Сахариянов А. Ж. 

Радиационная экспертиза 

объектов ветеринарного 

надзора (отбор и подготовка 

проб). Учебно-методическое 

указание. 2-ое стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-19:140.М.В 35 660

33

Сахариянов А. Ж. 

Радиациялық зақымдану 

кезінде ауыл шарушылығы 

малдарының еттін  

ветеринариялық санитариялық 

сараптау. Əдістемелік  

нұсқаулар.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2012 S1.5-5:140.М.В 26 660

34

Сахариянов А. Ж. 

Ветеринарно – санитарная 

экспертиза мяса 

сельскохозяйственных 

животных при радиационных 

поражениях. Методические 

указания. 2-ое стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-7:140.М.В. 26 660

35

Сахариянов А. Ж. 

Ауылшаруашылық 

малдарының жіті сәуле ауруы. 

Оқу - әдістемелік құрал. 2-ші 

стер. бас..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-9:140.М.В. 42 660

36

Сахариянов А. Ж. 

Острая лучевая болезнь 

сельскохозяйственных 

животных. Учебно – 

методическое пособие. 2-ое 

стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-3:140.М.В. 41 660

37

Сахариянов А. Ж. 

Сынаманың қосынды бета 

активтілігін анықтау және 

сынамаларды радиациялық 

сараптау кезінде толтырылатын 

алғашқы құжаттар. Əдістемелік 

нұсқаулар. 2-ші стер. бас..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-2:140.М.В. 42 660

38

Сахариянов А. Ж. 

Определение суммарной бета 

активности проб и первичная 

документация при их 

радиационной экспертизе.  

Методические указании

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2012 S1.5-20:140.М.В 42 660

39

Сахариянов А. Ж. 

Основы радиационной 

безопасности  и организация 

работы с источниками 

ионизирующих излучений в 

ветеринарной радиологической 

лаборатории. Учебно – 

методическое пособие.  2-ое 

стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-21:140.М.В 21 660

40

Сахариянов А. Ж. 

Радиациялық сараптау үшін 

ветеринариялық қадағалау 

нысандарынан сынама алу 

және дайындау. Əдістемелік 

нұсқаулар. 2-ші стер. бас..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-22:140.М.В 28 660 нет файлов

41

Сахариянов А. Ж. 

Отбор и подготовка проб из 

объектов ветеринарного 

надзора для радиационной 

экспертизы. Методические 

указания

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2012 S1.5-12:140.M.B 30 660

42

Сахариянов А. Ж. 

Сынаманың радиоактивтілігін 

сараптау және толтырылатын 

алғашқы құжаттар. Оқу-

әдістемелік нұсқау. 2-ші стер. 

бас..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-13:140.M.B 42 660

43

Сахариянов А. Ж. 

Ветеринариялық 

радиобиология. Оқу-

әдістемелік құрал. 2-ші стер. 

бас..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-4:140.М.В. 22 660

44

Сахариянов А. Ж. 

Учебно-методическое пособие 

по самостоятельному изучению 

предмета "Ветеринарная 

радиобиология". 2-ое стер.изд..

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-17:140.М.В. 23 660

45

Сахариянов А. Ж. 

Экспертиза радиоактивности 

проб и первичная 

документация. Учебно-

методическое указание.  2-ое 

стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S1.5-18:140.М.В. 43 660

М8.1:140.Т.24.С.  485 цв. 6840 9965-671-88-5

М8.1:140.Т.24.В.  485 ч/б     5400 9965-671-88-5

47

Мүрәлінов К.Қ
Оперативтік хирургия. Оқу 

құралы. 2-ші стер. бас.. 
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 М8.2:140.Т.23.В. 334 6000 9965 – 671 – 87 – 7

«Оперативтік хирургия» оқулық құралы тұңғыш рет қазақ тілінде 

баспадан шығарлып тұр. Осы оқулық тек қана орыс тіліндегі 

оқулықтардың аудармасы емес. Оқулықтың тараулары типті 

бағдарламарға сәйкес келтірілген, толық суретеліп, ең негізгі тиісті 

мағлұматтар қысқаша түсінікті тілмен келтіріліп, осы замандағы 

48

Муралинов К.К.

Учебно-методическое пособие 

для преподавателей по 

интерактивным методам 

обучения. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 М8.6:140.М.В. 84 ч/б 1200 978-601-7320-07-2

В настоящем учебно-методическом  пособии приводятся в качестве 

рекомендации описание методов проведения учебного процесса, 

которые более приемлемые для обучающихся специальности 

"Ветеринарная медицина" позволяющих творчески активизировать 

ведение занятий

М8.4:130.Т.14.С. 224  цв. 6720 978-601-7390-77-8
Ветеринариялық хирургия, 

ортопедия және офтальмология. 

Оқу құралы.

Муралинов К.К.

31

 Муралинов К.К.,   

Наметов А.М.,     

Джуланов М.Н.

Болезни кошек и собак. 

Учебник. 2-ое стер.изд..

Ветеринариялық қадағалау 

нысандарын радиациялық 

сараптау  (сынама алу және 

дайындау). Оқу-әдістемелік 

нұсқау. 2-ші стер. бас..

Сахариянов А. Ж. 

2015УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

2015УМС

46

49

Учебник рассчитан на освоение дисциплины «Ветеринарный врач 

кино-лог-фелиолог», которое занимает особое место в комплексе 

задач, по подго-товке специалистов для лечения мелких домашних 

животных, которые реша-ют в ветеринарных вузах на современном 

этапе. 

Изучение этой дисциплины соответствует международным 

стандартам ветеринарного образования. В мировой системе 

ветеринарного образования, ветеринарных специалистов по мелким 

домашним животным готовят отдель-но от ветеринарных врачей по 

Пәнді жақсы меңгеру үшін теориялық білімнен басқа студент 

емханадағы тәжірибелік іс-әрекеттерге араласып, өз бетімен басқа 

әдебиеттерді де қарастыруы қажет. «Ветеринарлық хирургия, 

ортопедия және офтальмология» пәнін меңгеруге көмек-осы 

кітаптың басты мақсаты болып табылады.



М8.4:130.Т.14.В. 224 ч/б       3000 978-601-7390-77-8

49

Муралинов К.К.
Кинология, фелинология . 

Учебник.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 М8.5:130.Т.26.В. 515 6000 978-601-7390-83-9

Дисциплина кинология и фелинология занимает особое место в ком-

плексе задач, которые решают в ветеринарных вузах на современном 

этапе. Дисциплина вооружает специалистов знаниями по 

анатомическим и физиологическим особенностям, содержанию, 

50

Муралинов К.К.
Ветеринарная дендология. 

Учебник.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 М8.3:140.Т.11.В. 168 4560 9966-672-89-6

Задачей ветеринарной деонтологии являются обучение врача 

методологии вхождение в контакт с владельцем животного для 

получения информации о его состоянии, получение согласия на 

проведение предлагаемого курса курса лечения или 

терепавевтической процедуры после предоставления им адекватной 

информации о диагнозе и предполагаемом исходе болезни. 

предназначена для магистрантов , докторантов и студентов ВУЗов 

обучающихся на ветеринарных факультетах, а так же для 

ветеринарных специалистов

51

Орынтаев Қ.Б.

Зардапты анаэробтар 

тудыратын инфекциялық 

аурулар. Оқу құралы. 2-ші 

басылым.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 О1.1:140.М.В. 76 1680 9965–09–225–7

  Оқу құралында анаэробтардың морфологиялық және 

физиологиялық ерекшеліктері мен оларды өсіру ерек-шеліктері 

туралы мәліметтер келтірілген. Ауыл шаруа-шылық жануарларының 

кейбір инфекциялық ауруларына сипаттама берілген, 

қоздырушылардың биологиялық қа-сиеттері, зертханалық және 

ажыратып балау әдістері дәйектелген

52
К1.1:130.T.19.C.  328 цв. 6600 9965-720-48-7

53

К1.1:130.T.19.В.  328  ч/б 4200 9965-720-48-7

54
Z1.1:130.T.13.C.  216  цв. 6000 9965-671-79-6

55

Z1.1:130.T.13.В.  216 ч/б 3000 9965-671-79-6

56

Айтжанов Б.Д., 

Заманбеков Н.А.,     

Өтенов Ə.М.,    

Молдағұлов М.А., 

Қорабаев Е.М.,     

Көбдікова Н.К.,    

Байниязов А.А,   

Саттарова Р.С.

Фармакология. Оқулық.
МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А36.1:130.Т.26.В. 495 6000 9965-671-79-6

Жалпы фармакология дәрілік заттар әсерінің жалпы заңдылықтары, 

олардың фармакодинамикасы мен фармакокинетикасы, әсер ету 

механизмдері, әсер ету түрлері, дәрілік заттардың организмдегі 

биотранформациясы, егу, бөліну жолдары және басқада мәселелері 

айтылады.1Оқу құралы жоғары және арнаулы орта білім беретін оқу 

орындарының студенттері мен магистранттарына, аспиранттар мен 

ғалымдарға шаруашы-лықтағы мал дәрігерлігіне, ветеринарлық 

медицина, ветеринарлық санитария, ветеринарлық экология, сондай-

ақ мал өнімдерін өндіру және өңдеу, балық шаруашылығы мен 

өндірістік балық аулау, мал шаруашылығы өнімдері мен 

биопрепараттарды стандарттау мамандықтарына арналған

57

Иванов Н.П.

 Диагностика инфекционных 

болезней животных. Учебное 

пособие. 2-ое стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I14.3:140.T.45.B 906 9120 978-601-241-067-9

Книга является руководством к практическим занятиям и учебным 

пособием для студентов изучающих курс инфекционных болезней. В 

ней приведены материалы для проведения лабораторных и 

практических зантий по вопросам диагностики инфекционных 

болезней сельскохозяйственных животных.

58
Муралинов К.К.

Практическая хирургия. 

Учебник. 2-ое стер.изд..
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 М8.7:140.Т.20.В 414 6000 9965 – 671 – 89 -3

Учебник «Практическая хирургия» включает в себя описанные в 

современном аспекте разделы: хирургическая иммунопатология, 

иммунодефицитные, аллергические, аутоиммунные болезни, 

59

Арзымбетов Д.Е., 

Орынтаев Қ.Б., 

Қанатбеков  Т.И.

Ветеринария ісін ұйымдастыру. 

Оқулық. 
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2014

А29.1:140.М.В
149 3000 978-601-241-051-8

Бұл кітап нарықтық экономика уақытындағы және жаңа ветеренария 

заңдылығы кезіндегі ветеренария ісін ұйымдастыру негіздері 

көрсетілген. Мал шаруашылығында алдын алу және емдеу 

шараларын ұйымдастыру,жұқпалы аурулардың алдын алу мен 

ветеринарлық жұмыстарға есеп құжаттарын жүргізу қаралады.

60

Д.М.Хусаинов,              

Н.Н. Ахметсадыков, 

Г.С.Шабдарбаева, 

О.Беркинбай,  

А.Муталиев,         

Х.Абеуов,                

Ж.Батанова, 

М.Бердыкулов, 

С.Абдрахманов.

Менеджмент в ветеринарии и 

организация ветеринарного 

дела. Учебник. 2-ое издание, 

дополненное.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.20:140.T.27.B. 572 7440 978-601-241-199-7

В практикуме рассмотрены следующие темы практических занятий: 

общая документация по ветеринарии, закон «О ветеринарии» 

Республики Казахстан, организационная структура ветеринарии 

Республики Казахстан, структура ветеринарной службы области 

(города), структура ветеринарной службы района (города), 

планирование ветеринарных мероприятий при незаразных 

заболеваниях животных, планирования ветеринарных мероприятий 

при заразных заболеваниях животных, организация ветеринарно-

санитарного обследования хозяйств различных форм, расчет 

В8.6:140.Т.23.С 527  цв. 8400 978-601-241-280-2

В8.6:140.Т.23.В 527 ч/б 6000 978-601-241-280-2

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.15:130.Т.13.С.  229  цв. 6120

ISBN 978-601-241-522-3 - казахский

ISBN 978-601-241-523-0 - русский

ISBN 978-601-241-524-7 - english

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.15:130.Т.13.В.  229 ч/б     3000

ISBN 978-601-241-522-3 - казахский

ISBN 978-601-241-523-0 - русский

ISBN 978-601-241-524-7 - english

 

Ермагамбетова С.Е., 

Киркимбаева Ж.С. 

Тулкибаев К.А.  

Иммунобиотехнология.  

Методические указания.
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 E3.1:140.M.B. 52 660

Дисциплина иммунобиотехнология предназначена для студентов 

специальностей "Биотехнология". При изучении даннной 

дисцеплины студенты познакомятся со следующими подразделами: 

понятие об антигенах,виды антигенов,органы имунной 
 ВУЗ, 

ССУЗ
E3.2:140.M.C. 129 цв. ил 4200 978-601-241-030-3

 ВУЗ, 

ССУЗ
E3.2:140.M.В. 129 ч/б 1800 978-601-241-030-3

65

Тулемисова Ж.К.,  

Касенова Г.Т., 

Музапбаров Б.

Продукты биотехнологии. 

Методическое пособие. 2-ое 

стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T4.1:140.M.B. 40 660 978-601-241-126-3

в пособии излагаются теоретические аспекты и методические 

указания для проведения лабораторно-практических занятий  по 

курсу "Биотехнология микроорганизмов" с основными 

теоритическими сведениями по данной теме. Практические работы 

посвящены вопросам значения продуцентов микроорганизмов, их 

выделения ,классификация продуктов биотехнологии, антибиотики, 

ферменты,прибиотики, основы иммунологии

66
Тулемисова Ж.К., 

Касенова Г.Т

Практикум по микробиологии и 

вирусологии. Учебное пособие. 

2-ое стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T4.3:140.T.12.B. 167 3360 9965-821-89-5

В пособии излагаются методические указания для прведения 

лабааторно-практических занятий по курсу микробиологии и 

вирусологии. Предназначено для студентов, асперантов и 

магистрантов специальности "Биотехнология"

67
Толысбаев Б.Т.,        

Бияшев К. Б.

Микробиология және 

иммунология. Оқулық. 2-ші 

стер. бас.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Т2.5:140.Т.29.В. 497 6000 9965-07-376-7

Ветеринария мамандарын дайындауда теориалық біліммен

қатар тәжрибелік оқытудын да мыңызы өте зор. Микробиологияда

оқулық тәжрибесінің негізгі мақсаты студенттердің жаттығу

сабақтарында және өз бетімен іздену арқасында алған білімді іс 

68
Заманбеков Н.А., 

Саттарова.Р.С.

Латын ветеринарлық 

терминологиясы. Оқу құралы.

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 Z1.2:140.T.15.B. 268 4200 978-601-7869-34-2

Оқу құралы жоғары білім беретін оқу орындарының 5В120100 - «Ве-

теринариялық медицина», 5В120200 - «Ветеринариялық санитария» 

маман-

дықтары бойынша білім алатын студенттеріне және ветеринария 

Ветеринариялық хирургия, 

ортопедия және офтальмология. 

Оқу құралы.

Муралинов К.К.

2017

УМС

УМС

УМС

2015

Жабайы жануарлардың 

өнімдерін мал дәрігерлік-

санитарлық сараптау 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов дичи

Veterinary-sanitary inspection of 

food game.                                                                                                                                                                                                                                       

Трехязычный: казахский, 

русский, английский учебник

2017

УМС

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

2017
ВУЗ, 

ССУЗ

49

62

61

64

Беркинбай О.Б.

Қорабаев Е.М., 

Заманбеков Н.А.,     

Өтенов Ə.М.,        

Айтжанов Б.Д.,    

Көбдікова Н.К.,    

Байниязов А.А.

Фитофармакология. Оқу 

құралы

Токсикология. Оқулық.   

Қорабаев Е.М., 

Заманбеков Н.А.,     

Өтенов Ə.М.,        

Айтжанов Б.Д.,     

Көбдікова Н.К.,   

Байниязов А.А.

Беркинбай О.

Хусаинов Д.

Вирустық инфекцияларды 

зертханалық балау. Оқу 

құралы.2-ші стер. бас.. 

Основы ветеринарии. 

Практикум. 

Пәнді жақсы меңгеру үшін теориялық білімнен басқа студент 

емханадағы тәжірибелік іс-әрекеттерге араласып, өз бетімен басқа 

әдебиеттерді де қарастыруы қажет. «Ветеринарлық хирургия, 

ортопедия және офтальмология» пәнін меңгеруге көмек-осы 

кітаптың басты мақсаты болып табылады.

оқулық жоғары және арнаулы білім беретін оқу орындарының 

студенттері мен магистранттарына, аспиранттары мен 

докторанттарына, шаруашылықтағы мал дәрігерлеріне, 

ветеринарлық токсикология, өнім өңдеу және өндіру 

мамандықтарына арнлалған

Оқу құралы арнаулы орта және жоғарғы білім беретін оқу 

орындарының студенттері мен магистранттарына, аспиранттар мен 

ғалымдарға, шаруашылықтағы мал дәрігерлеріне, ветеренариялық 

медицина, ветеренариялық санитария, мал шаруашылығы өнімдері 

мен биопрепараттарды стандарттау мамандықтарына арналған

Курс «Основы ветеринарии» имеет цель дать студентам 

специальностей «Технология производства и переработки продуктов 

животноводства», «Фермерское дело», «Селекция и биотехноло-гия в 

животноводстве», «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная

санитария» необходимые знания, умения и навыки в распознава-нии 

патологических процессов в организме животного, причин и условий 

их возникновения, сущности болезней, мер их профилактики и 

борьбы с ними.
Оқулық мынадай бөлімдерден құралған: негізгі түсініктер мен 

терминдер; Қазақстанның негізгі кәсіби-аңшылық жануарларының 

түрлері; Қазақстан аумағындағы аңшылық ережесі; Қазақстан 

республикасында аңшылық мерзімі; жабайы жануарлардың 

өнімдерін мал дәрігерлік-санитарлық сараптау.

 Студенттерге, бакалаврларға, магистранттарға, докторанттарға, 

аңшылықтанушыларға, зоологтарға, мал дәрігерлеріне, дәрігерлерге, 

мал шаруашылығының технологтарына, орманшыларға, 

кинологтарға, және жалпы табиғат сүйгіштерге арналған.

Учебник состоит из следующих глав: основные понятия и термины; 

основные охотничье-промысловые виды животных Казахстана; 

ВУЗ, 

ССУЗ

2016Ермагамбетова С.

Вирустық инфекцияларды зертханалық балау» оқу құралында 

ветеринариялық вирусология курсы бойынша зертханалық және 

тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар көрсетілген.

Бұл оқу құралында анағұрлым кең таралған вирустық аурулар, 



69
Заманбеков Н.А., 

Саттарова.Р.С.

Латинская ветеринарная 

терминология.                      

Учебное пособие.

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 Z1.3:140.T.19.B. 304 4200 978-601-7869-33-5

Учебное-пособие предназначено для студентов специальностей

5В120100 – «Ветеринарная медицина», 5В120200 – «Ветеринарная 

санита-

рия» и для учащихся колледжей ветеринарного направления.

К2.1:140.T.15.C. 246 цв. 5640 9965-894-51-5

К2.1:140.T.15.В. 246  ч/б 3000 9965-894-51-5

К2.2:140.T.12.C. 178  цв.  5400 9965-894-45-0

К2.2:140.T.12.В. 178 ч/б 2760 9965-894-45-0

 К2.3:140.Т.16.B. 275 3600 978-601-241-116-4

 К2.3:140.Т.16.C. 275 цв 4800 978-601-241-116-4

Сарсекеева Г.Ж.

Исследование различных 

окрасок волос у каракульских 

овец

с использованием приборного 

метода: Методическое пособие

 ВУЗ, 

ССУЗ
2015 64 660 978-601-7869-20-5

В книге подведены итоги многлетних исследований изменчивости 

масти

каракульских ягнят с помощью объективных приборных методов, 

прежде всего,

оригинального метода продольного микрофотометрического 

сканирования

волос в сопоставлений с обычной экспертной оценкой масти 

селекционерами.

Обсуждаются аспекты масти каракульских ягнят, представляющие

общебиологический интерес.

Книга рассчитана как на специалистов-животноводов, работающих с

мастью, и студентов животноводческих вузов, так и на биологов 

разного

профиля, интересующихся факторами и механизмами изменчивости 

73

Салтыбаев А.Д., 

Сарсекеева Г.Ж., 

Алыбаева М.И., 

Бердыбаева А.Г.

Микробиология. Оқу құралы УМС ВУЗ 2017 S16.1:140.T.9.B. 144 1800 978-601-263-298-9

«Микробиология» пәні бойынша бұл оқу-әдістемелік құрал

биологиялық мамандықта білім алатын бакалавр және маги-

стратура студенттеріне микробиологияның теориялық негіздерін

оқып үйретіп, практикалық әдістерін зертханалық зерттеулерде

қолдануға үйретуге арналған.

В3.1:140.Т.15.С. 214 цв. ил 5400 978-601-7233-56-3

В3.1:140.Т.15.В. 214 ч/б 3000 978-601-7233-56-3

В3.2:140.Т.16.С. 263  цв. 5400 978-601-7233-57-0

В3.2:140.Т.16.В. 263 ч/б 3000 978-601-7233-57-0

76 Нұрғалиев Б. Е.

Мал және құс өнімдерін 

ветеринарлық-санитарлық 

сараптау. Оқу  құралы. 

УМС  
 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 N2.1:140.T.16.B.  280 4200 978-601-7900-40-3

Бұл оқу құралында мал және құс өнімдерін ветеринарлық-

санитарлық сараптаудан өткізу, сапасын анықтау әдістері 

келтірілген. Сонымен қатар сезімдік және зертханалық 

тексерулерден өткізу тәсілдері көрсетілген.

77

Жаңабеков К., 

Исембергенова С.К., 

Жаңабекова Г.К., 

Джунусова Р.Ж., 

Байтакова З.Е.

 Жануарлар морфологиясы 

және латын терминологиясы. 

Оқу- әдістемелік құрал.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 Zh3.1:140.M.B. 272 2400 9965-894-64-8 нет аннотации

78 Жамансарин Т.М.

Комплексное применение 

противоэпизоотических 

средств. Монография. 2-ое 

стер.изд.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Zh4.1:140.T.15.B. 228 3000 9965-9728-8

Монография написана по результатам многолетних исследований, 

проведенных автором. Анализ состояния производства специальных 

средств против эпизоотии и производства отечественных препаратов 

и их применения повсеместно.Книга предназначена для научных 

работников, преподавателей ВУЗов, ветеринарных лабораторий и 

79 Кульдеев А.И  

Организация и экономика 

аптечного дела. Учебное 

пособие. 

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2011 К3.1:140.M.B. 78 1080 9965 – 671 – 79 – 6

Учебное пособие состоит из следующих разделов: организация 

аптечного

дела, экономика аптечного дела, планирования в ветеринарной 

аптеке. Раздел

организаций аптечного дела включен разновидность аптек, 

M2.1:130.M.C. 140 3600 9965-894-63-9

M2.1:130.M.B. 140 1800 9965-894-63-9

R1.1:140.M.C. 84 цв. 2160 9965-894-87-6

R1.1:140.M.В. 84 ч/б 1140 9965-894-87-6

82 Ромашев К.М.

Ветеринарно-санитарные 

мероприятия в хозяйствующих 

субъектах. Монография.

УМС  
 ВУЗ, 

ССУЗ
2013 R1.2:140.T.12.B. 235 4800 978-601-278-687-3

В книге описаны вопросы ветеринарной санитарии, дезинфекции, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, организация ветеринарного 

дела, ветеринарного обслуживания животных в условиях 

специализированных хозяйств и комплексов.

R1.3:140.M.C. 96 2160 978-601-241-112-6

R1.3:140.M.В. 96 1320 978-601-241-112-6

R1.4:140.T.11.C. 166 3960 978-601-7390-10-5

R1.4:140.T.11.В. 166 2040 978-601-7390-10-5

Z1.4:140.T.22.C. 384  цв.ил 7200 978-601-241-506-3

Z1.4:140.T.22.В. 384 ч/б 4800 978-601-241-506-3

Е5.1:140.T.17.С. 263 4800 9965-416-82-6

Е5.1:140.T.17.В. 263 3360 9965-416-82-6

87

Беркінбай О,     

Əбутәліп Ə, 

Шаяхметов Н, 

Алтынбеков Б, 

Ұлы дала ветеринариясының 

тарихы: Оқулық.

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B8.30:140.T.36.В. 574 6600 978-601-241-7437-56-5

Оқулық мынадай бөлімдерден тұрады: глоссарий; ветерина-

рияның даму кезеңдері, ежелгі әлем елдеріндегі ветеринарияның

дамуы; орта ғасырлардағы ветеринария; ұлы даладағы халықтық

ветеринария; ұлы далада ғылыми-тәжірибелік ветеринарияны ұй-

88

Беркинбай О.,

Абуталип А.,  

Шаяхметов Н., 

Алтынбеков Б.,  

Хусаинов Д., 

Туребеков О.

История ветеринарии великой 

степи: Учебник

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.7:140.Т.30.В. 513 6000 978-601-241-7437-55-8

Учебник состоит из следующих глав: глосарий; периоды разви-

тия ветеринарии; развитие ветеринарии в странах древнего мира;

ветеринария в средние века; народная ветеринария великой степи;

организация научно-практической ветеринарии в великой степи;

животноводство и эпизоотии в Казахской степи; ветеринария Кир-

гизской АССР; ветеринария Казахской ССР; развитие ветеринарии

УМС 

УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ

УМС 

2015УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ
УМС

2015

Байқадамова Г.А.

71

Ромашев К.М.

Мауланов А.З.

Ит және мысық ауруларын 

патологиялық анатомиялық 

балау: Оқу құралы.

Редкие  и экзотические 

инфекционные болезни 

животных и птиц. Лекционный 

курс. 

Індеттану және iндетті аурулар. 

Оқу құралы.

Кәсіби ауланатын жануарлар 

өнімдерін ветеринариялық 

санитариялық сараптау және 

санитариялық бағалау: Оқу 

құралы. 

Киркимбаева Ж.С

Частная микробиология. 

Учебное пособие.   2-ое 

стер.изд.

Ж.С. Кіркімбаева, 

Қ.Б.Орынтаев

80

81

Байкадамова Г.А.

Кірқімбаева Ж.С.

85

84

72

74

75

70

Ветеринарлық фармация. Оқу  

құралы.

83

Жекеше микробиология. Оқу 

құралы. 2-ші стер. бас.. 

Малдың жұқпалы ауруларын 

бактериологиялық балау. Оқу 

құралы. Оқу құралы.

86

Ромашев К.М.

 ВУЗ, 

ССУЗ

Шағын кәсіпорын жағдайында 

мал өнімдерін ветеренариялық-

санитариялық сараптау. Оқу  

құралы.

Заманбеков Н.А

 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

 ВУЗ, 

ССУЗ

 М.А.Молдағулов, 

А.Н.Ермаханов, 

Ө.К..Есқожаев             

А.З. Дюсембаева, 

А.Т.Қамбарбеков,     

А.И. Көлдеев,       

Б.Д.Айтжанов, 

Ж.І.Қазиев,                  

Ромашев К.М., 

ЖұмагелдиевА.Ə., 

Сарсембаева Н.Б.

Жануарлар ауруларының 

клиникалық диагностикасы. 

2015

 ВУЗ, 

ССУЗ

2016

2015

2014

ВУЗ, 

ССУЗ

Оқу құралында фармацияның даму тарихы; мемлекеттік 

фармакопея; дәріханалардың құрылымы мен жабдықталуы; дәріхана 

қоймасы; дәріхана ісінің ұйымдастырылуы, басқарылу жүйесі және 

жоспарлауы; дәріхана ісінің экономикасы, менеджменті, маркетигісі 

және инвестициясы; нормативті-техникалық құжаттар; дәрілік 

заттардың сақталуы,  мөлшерлеу принциптері; дәрілік кереғарлықтар 

Оқу құралы ветеринариялық санитария және медицина 

мамандықтары бойынша оқитын

жэне студенттерге арналған.

2013

2017

2014

УМС 

2014

Экспертиза продуктов убоя 

промысловых животных. 

Учебное пособие.

УМС

2013

Оқу құралында жануарлардын жұқпалы ауру қоздырушыларын 

морфологиялық, тинкториалдық, өсінділік, биохимиялық,антигендік 

қасиеттері бойынша ажырату әдістемелері берілген7

Оқу құралында жануврлврдын жұқпалы ауру қоздырушыларын 

морфологиялық, тинкториалдық, өсінділік, биохимиялық,антигендік 

қасиеттері бойынша ажырату әдістемелері берілген. Студенттерге 

түсінікті болуы үшін жұқпалы аурулардың пайда болуындағы 

қоздырушының ролі аурудың патогенезі, клиникалық 
Данное учебное пособие является хорошим дополнением к 

учебникам базового и элективного курса по микробиологии, 

эпизоотологии, а также справочной книгой для лабораторной 

диагностики инфекционных болезней.

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей 

"Індеттану және індетті аурулар" оқу бағдарламасына сәйкес 

жазылған. Ветеренария және азық-түлік өнімдерінің технологиясы 

факультетінде оқитын студенттеріне және мемлекеттік тілде сабақ 

беретін оқытушыларға арналған зертханалық тәжірбиелік 

Оқу құралында жануарлар ме құстардың ауруларын анықтау үшін 

уақыт талабына сай келетін клиникалық, лабораториялық арнайы 

зерттеу әдістері келтіріліп, оларды іс жүзінде қолданудың 

нәтижесінде дұрыс диагноз қою жолдары және малды диспансерлеу 

негіздері баяндалған. оқулық "Ветеренариялық медицина" және 

"Ветеренариялық санитария" мамандықтары бойынша жоғарғы оқу 

студенттеріне және мал дәрігерлеріне арналған.

Редкие экзотические и  инфекционные болезни животных и птиц. 

Учебное пособие для студентов, изучающих дисциплину 

«Эпизоотология и инфекционные болезни животных». В учебном 

пособии даны сведения  и инструкции по профилактике и 

ликвидации  редких экзотических и   инфекционных  болезней 

Бұл оқу құралы кіріспеден, иттер мен мысықтардың анатомиялық-

физиологиялық ерекшеліктері, иттер мен мы-сықтарды 

патологиялық анатомиялық сойып зерттеу тәсіл-дері, қоршаған 

ортаның және жеке бастың қауыпсыздығын сақтау ережелері, 

Оқу құралы ветеринариялық санитария және ветеринариялық ме-

дицина мамандықтарында оқитын магистранттарға арналған.

Учебное пособие предназначена для специальностей «Ветеринарная

санитария», «Ветеринарная медицина» и «Охотоведение и 

звероводство».
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Berkinbay О.,

Abutalip А., 

Shayakhmetov N., 

Altynbekov B., 

Husainov D., 

Turebekov O.

The history of veterinary The 

great steppe.Textbook

 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.8:140.Т.24.В. 376 4800 978-601-241-7437-57-2

The tutorial consists of the following chapters: glossary; periods of

development of veterinary science; the development of veterinary 

medicine in the countries of the ancient world; veterinary science in the 

middle ages; folk veterinary medicine of the great steppe; the 

organization of scientific-practical veterinary medicine in the great 

steppe; livestock and epizootics in the Kazakh steppe; veterinary 

medicine of the Kyrgyz Autonomous Soviet socialist Republic; veterinary 

science of the Kazakh SSR; the development of veterinary science in the 

Republic of Kazakhstan in the period of new economic relations; 

veterinary medicine of the Republic of Kazakhstan. Designed for 

students, masters, doctoral, veterinarians.

Беркинбай О.,

Абуталип А.,  

Шабдарбаева Г., 

Канатбаев С., 

Хусаинов Д., 

Туганбаев А., 

Сарыбаев А.

История ветеринарии   Учебное 

пособие
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2018 В8.36:140.М.5.В. 107 978-601-241-622-0

Беркінбай О.,

Əбутәліп Ə.,  

Шабдарбаева Г., 

Қанатбаев С., 

Хусаинов Д., 

Туганбаев А., 

Сарыбаев А.

Ветеринария тарихы. Оқу 

құралы.
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2018 В8.37:140.М.5.В. 108 978-601-241-622-0

Berkinbay О.,

Abutalip А., 

Shabdarbaeva G., 

Kanatbaev S., 

Khussainov D., 

Tuganbaev A., 

Sarybaev Y.

The history of veterinary. A 

training manual
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2018 В8.38:140.М.5.В. 102 978-601-241-623-7

Беркинбай О., 

Беркінбай О., 

Berkinbay О.,

История ветеринарии   Учебное 

пособие Ветеринария тарихы. 

Оқу құралы. The history of 

veterinary. A training manual

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2018 В8.39:140.М.5.В. 317 978-601-241-623-7

90 Казиев Ж.І
Ветеринариялық рентгенология. 

Оқу құралы.
УМС

 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 К4.1:170-250.T.20.B 303 6000 978-601-7869-32-8

Рентген сәулесі –жануарларда кездесетін аурулардың алдын алуда 

және

дәл анықтап диагноз қоюда кеңінен қолданылып, рентгенология пәні 

91

Исембергенова С.К., 

Джанабекова Г.К., 

Жылкышыбаева М.М. 

Анатомия с частной 

гистологией домашних 

животных . Учебник

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I5.1:170-255.T.28.B.

529 

формат17х

25 см

8400 978-601-7390-75-4

В издании излагается филогенетическое и онтогенетическое развитие 

органов

и систем органов, более подробно описывается анатомическая и 

частная гистоло-

92
С.К. Исембергенова, 

М.М.Жылкышыбаева

Терминологический словарь  по 

анатомии животных на латино- 

русско-казахско- англиском 

языках.

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I5.2:202-140.T.13.B. 324 3600 978-601-7390-68-6

Словарь условно разделен на три части: в первой дается общая 

латино-русско-казахско-английская антомическая терминоло-

гия в алфавитном порядке, во второй представлены части и области 

тела животного и их подразделение и последняя часть словаря

составлена в таком порядке, в каком происходит изучение курса 

анатомии домашних животных.

93 Ким Г.Л.

Рабочая тетрадь и 

методические указания по 

генетике 

 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 K11.1:140.M.B 84 1140

Для студентов   специальности Ветеринарная медицина 050140 

Ветеринарная санитария 050240

94 Ким Г.Л.
Практикум по генетике. 

Учебные пособия

 ВУЗ, 

ССУЗ
2014 K11.2:140.M.B 148 2400 5-621-0481-8

Цели и задачи дисциплины заключаются в приобретении знаний о 

процессе передачи наследственности от родителей потомкам,

существовании преемственности между поколениями и о степени 

развития и формирования специфических для данной особи свойств 

и признаков и возможности управления ими.Практикум написан на 

основе программы курса "Генетика",

тесно связан с теоретическим материалом. Включает 19 занятий по 

трем разделам. По каждой теме сначала излагается цель занятий, 

методические указания, содержание, а затем даются задания для 

самостоятельной работы

95 Толегенов С. Биометрия.Оқу құралы. УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 T15.1:140.T.22.B 371 4800 9965-755-75-2

Ұсынылып отырған оқу құралы биология саласының бір

тармағы – биометриядан кәсіби білім беру мен біліктілік

дағдыларының жүйесін ұсынуды, оның негізгі тарауларын

тыңғылықты меңгеруді мақсат етеді. Бұл оқу құралы биометрия

пәнінен тек қана теориялық білім беріп қана қоймай, тәжірибе

жүзінде алынған сандарға тиісті, дәйекті қорытындылар жасауға

көмек береді. Оқу құралы жоғары оқу орындары биология

саласының мамандықтары студенттері мен магистранттарына

арналған.

96 Толегенов С. Жалпы генетика. Оқу құралы. УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 T15.3:140.T.22.B 398 4800 9965-755-76-0

В учебном пособии рассмотрены основные принципы генетической 

инженерии; особенности строения генома эукариот; генетическая 

трансформация растений через векторы (плазмиды агробактерий, 

97 Толегенов С. Генетика практикум УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2016 T15.2:140.T.11.B 184 2400 9965-764-36-Х

Практикумда тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері, 

Мендель заңдары, ажырау кезіндегі сандық қатынастардың 

ауытқулары және олардың себептері, гендердің өзара әрекеттесулері, 

өзгергіштіктің түрлері, Морг анзаңдары, тіркесе тұқым қуалау және 

кроссинговер, хормосомадағы гендердің орналасу мәселелері, жыныс 

генетикасы, жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалауы, адам 

және жануарлар генетикасы, тұқым қуалаушылықтың молекулалық 

негіздері, кіші және үлкен іріктелген жиынтықтың статистикалықт 

көрсеткіштерін анықтау, оларды талдау, кіші және үлкен жиынтықта 

белгілер арасындағы корреляциялық байланысты анықтау, 

белоктардың биохимиялық

полиморфизмі, хромосомадан тыс тұқым қуалаушылық, популяция 

генетикасы қарастырылған. Практикум жоғары оқу орындары 

биология саласының мамандықтары бакалаврларына, 

99
Əкімбеков Б.Р,                                

Қадыкен Р.

Ауыл шаруашылық 

құстарының түрлері мен 

кросстары. Оқу құралы.  

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 А12.1:140.T.7.В 128 ч/б      1800 978-601-7085-14-8

Өндірістік құс шаруашылығы нарық сұраныстарын жеңіл 

диетикалық тағамдармен қамтамасыз етуге өзінің сүбелі үлесін 

қосатын аграрлық кешенінің үдемелі және жедел өзгеріп тез 

дамитын саласы болып табылады. Болашақ мамандар үшін өте 
А12.5:140.Т.13.С 208 цв. 6000 9965-894-74-4

А12.5:140.Т.13.В 208 ч/б 3000 9965-894-74-4

А12.4:140.Т.20.С 362  цв. 6960 5-10-000735-4

А12.4:140.Т.20.В 362 ч/б 4560 5-10-000735-4

А12.6:140.Т.16.С 266  цв. 6120 978-601-7390-42-6

УМС 2016

ВУЗ, 

ССУЗ

2016

МОН 

РК
102

Акимбеков Б.Р. , 

Дуйсембаев К.И., 

Акимбеков А.Р.,  

Джунисов А.М.,             

Серикбаева А.Т.

101
Жылқы шаруашылығы. 

Окулық.

Разведение и содержание 

лошадей. Учебное пособие.

Б.Р. Əкімбеков 

A.Р.Əкімбеков

Акимбеков Б.Р., 

Акимбеков А.Р.,                

Исхан К.Ж.      

Дуйсембаев К.И., 

Джунисов А.М.,             

Бактыбаев Г.Т.

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

100

Коневодство. Учебник. 2016

Оқу құралында лабораториялық-тәжірбиелік сабақтардың 

әдістемелік нұсқауы, тапсырмасы, оның орындалу үлгісі мен 

мәліметтері берілген. Сонымен бірге "Жылқы шаруашылығы" 

пәнінің силабусы, емтихан және тест сұрақтары, курстық және 

дипломдық жұмысының тақырыптары да келтірілген. "Жылқы 

шаруашылығы" практикумы аграрлық жоғарғы оқу орнының 

Бұл оқулық қуралда жылқы шаруашылығының халық

шаруашылығындағы мән - маңызы, шығу тегі және қолда өсірілуі

жазылған. Негізгі тарауларда жылқы экстерьері, өнімдері (ет, сүт),

В книге изложены происхождение, эволюция, одомашнивание и 

класификация конских пород, основы анатомии и физиологии 

лошади, экстерьер и конституция, рабочие качества лошадей и их 

использование, корма и кормление, размножение лошадей, мясная и 

молочная продуктивность, кумысоделие, табунное коневодство, 

Животноводство, птицеводство, рыбоводство.



А12.6:140.Т.16.В 266 ч/б 3360 978-601-7390-42-6

А12.3:140.Т.12.С 188  цв. 5760 978-601-7390-20-4

А12.3:140.Т.12.В 188  ч/б 2400 978-601-7390-20-4

А12.2:140.Т.11.С 238  цв. 6000 978-601-241-288-4

А12.2:140.Т.11.В 238  ч/б 3000 978-601-241-288-4

В18.1:140.T.18.C. 350 цв. 6960 978-601-241-455-4

В18.1:140.T.18.В. 350 ч/б       4200 978-601-241-455-4

I2.3:140.T.6.C. 151  цв.  4200 978-601-7869-22-9

I2.3:140.T.6.В. 151 ч/б 1800 978-601-7869-22-9

N6.1:140.T.13.C. 290  цв. 6240 978-601-241-413-4

N6.1:140.T.13.B. 290  ч/б 3600 978-601-241-413-4

В9.1:140.Т.16.С.
308        

цв.ил
6000 978-601-7869-13-7

В9.1:140.Т.16.В. 308 ч/б 4200 978-601-7869-13-7

109 Жамансарин Т.М.

Ет және сүт өндірісі 

орындарындағы санитариялақ - 

гигиеналық шаралар. Оқулық.

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Zh4.2:140.T.10.B. 150 2040 978-601-7390-33-4 нет аннотации

110
 Под редакцией 

Тореханова А.А.

Концепция развития отраслей 

животноводства в Казахстане. 2-

ое стер.изд..

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T6.1:140.M.B. 178 2400 9965-413-65-7

111

Ким Г.Л.,                   

Адылканова Ш.Р., 

Садыкулов Т.С.

Практикум по животноводству. 

Учебное пособие. 2-ое 

стер.изд..

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 К6.1:140.Т.13.B. 185 2400 9965 -416 -90 - 7

В учебном пособие изложены цель и методика проведения 

практических и лабораторных занятий по курсу животноводство. 

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по 

специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная 

санитария".

112

Суленов Ж.С.,              

Ажибаев С.К.,             

Ерденов Б.К.,               

Тореханов А.А

 Оценка быков-производителей 

по качеству потомства. ТОО 

«Племенной центр «Асыл» 

Алматинской области. 2-ое 

стер.изд.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S3.1:140.М.В. 119 2640

бычъего контингента Регионального племенного центра ТОО 

годы в Алматинской области. Авторы также излагают некоторые 

новые аспекты в отношении всего комплекса такой сложной части в 

селекции молочного скота как отбор и оценка быков по собственной 

продуктивности и качеству потомства, включая дальнейшее 

113

Суленов Ж.С.,               

Тореханов А.А.,               

Сатыгул С.Ш.

Казахский тип бурого 

молочного скота 

(формирование, 

характеристика, описание). 2-ое 

стер.изд.

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S3.2:140.М.В. 112 2640 9950-32-223-01 нет файла

114

А.А. Тореханов,            

К.А. Молдажанов,       

Д.К. Ахметжанов,        

И.В. Ильницкая,         

Н.А. Жазылбеков,      

К.П. Таджиев,             

Е.В. Чайковский,       

А.А. Пернебеков

Разведение, кормление и 

содержание африканских 

страусов в условиях 

Казахстана. Справочное 

пособие.2-ое стер.изд.. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T6.2:140.T.B. 161 2760 9965-9816-0-4

115

Таңатаров А.Б., 

Атабайұлы А., 

Таңатаров М.А.

Шошқа шаруашылығы. 

Оқулық. 2-ші стер. бас.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 T7.1:140.T.20.B. 332 4200 9965-671-79-6

Бұл оқулық өте тез дамитын өндірістік шошқа

шаруашылығының бүгінгі және келешектегі келелі мәселелерін

хабардар етеді.

Оқулық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне,

аспиранттарға, шошқа шаруашылығы кешендерінің басшылары

мен мамандарына арналған.

116 Танатаров А.Б.
Шошқа шаруашылығы. 

Практикум. 
УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 T7.2:140.T.14.B. 249 3600 9965-671-79-6

Бұл оқулық өте тез дамитын өндірістік шошқа

шаруашылығының бүгінгі және келешектегі келелі

мәселелерін хабардар етеді.

Оқулық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне,

аспиранттарға, шошқа шаруашылығы кешендерінің

басшылары мен мамандарына арналған.

117

Нұрғазы Қ.Ш., 

Асылбекова А.С., 

Кегенова Г.Б.

Өнеркәсіптік балық аулау 

негіздері. Оқулық. 

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 N3.1:140.T.18.B. 408 6000 978-601-241-268-0

«Өнеркәсіптік балық аулау негіздері» оқулығында кәсіптік

балық аулауды ұйымдастыруға қажетті сұрақтар кеңінен

қамтылады. Оқулықта кәсіптік мақсатта ауланатын балықтардың

мінез – құлық ерекшеліктері, өндірістік балық аулауда

118

А.А. Төреханов,            

Қ.А. Молдажанов,       

А.Б. Танатаров,           

Д.Қ. Ахметжанов,       

Н.А. Жазылбеков

Түйеқұстарды үдемелі 

өндіру негіздері. Оқу құралы. УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T6.3:130.T.12.B. 182 2640 9965-9816-0-4

Бұл кітапта көп жылдар бойы әртүрлі түйеқұстардың

асылдандыру, азықтандыру және күтіп-бағу жөнінде жиналған

мәліметтер келтірілген. Кітапты дайындау барысында мал

шаруашалағы және ветеринария ғылыми-өндірістік орталығы

ғалымдарының 2001-2006 ж. Аралы-ғындағы ғылыми

жұмыстарының нәтижелері, Қарасай ауданындағы «Айқанат

119

Таңатаров А.Б., 

Əлпейісов Ш.Ə., 

Дабжанова С.Т.

 Құс шаруашылығы. Оқулық. УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T7.3:140.T.16.B. 329 4200 9965-720-43-6

Бұл оқулық өте өсімтал өндірістік құс шаруашылығының бұгінгі 

және келешектегі келелі мәселелерінен хабардар етеді. Оқулық ЖОО 

студенттеріне, аспиранттарға, құс шаруашылығы 

шаруашылықтарының басшыларына мен мамандарына арналған.

119

Суленов Ж.С., 

Досымбеков Т.Д.,         

Алиев Б.Б.,                  

Тореханов А.А.,           

Ерденов Б.К.

Организация  

крупномасштабной  селекции в 

молочном скотоводстве в Юго-

Восточном регионе РК на 

период 2009-2020 гг. 2-ое 

стер.изд..

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 S3.3:170-255.T.9.В. 142 3120 9950-32-223-01 нет исходника

I2.4:140.T.13.C. 207 цв. ил 4800 978-601-241-048-8

I2.4:140.T.13.В. 207 ч/б 2640 978-601-241-048-8

M1.1:140.Т.14.C. 238  цв. ил 5400 9965-894-25-6

M1.1:140.Т.14.В. 238 ч/б 3000 9965-894-25-6

M1.2:140.Т.16.C. 238 цв. 5400 978-601-241-201-7

M1.2:140.Т.16.В. 238 ч/б 3000 978-601-241-201-7

123 Бегембеков К.Н.

Дегересские овцы 

Центрального Казахстана. 

Монография.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2012 В9.2:140.М.В. 96 1440 9965-894-65-5

В монографии приведены результаты обобщения многолетних

научно-экспериментальных исследовании и селекционно-

племенных работ по созданию и совершенствованию дегересской

124 Қ.Ш. Нұрғазы
Мал шаруашылығы. 

Практикум. 
УМС  

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 N3.2:140.T.20.B. 365 4560 9965-821-97-6

Бұл оқулық жоғары оқу орындарының «Мал шаруашылығы»

пәні бағдарламасына сай жазылған, он тараудан тұрады.

Оқу құралы еліміздің мал шаруашылығы ерекшеліктеріне

125 Қ.Ш. Нұрғазы,                        Зоогеография. Оқу құралы.
МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 N3.3:140.T.20.B. 256 4560 978-601-241-203-1

Оқу құралында зоогеографияны арнайы пән ғана емес сонымен қатар

ғылым ретінде жануарлардың таксономиялық және экологиялық 

топтарының

2016
ВУЗ, 

ССУЗ

2016

2014

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

УМС

УМС

УМС

Б.Р.Акимбеков,  

А.Р.Акимбеков, 

М.М.Омаров, 

Д.А.Мусин, 

Ж.Ушкемпиров.

Исхан Қайрат 

Жәлелұлы

Жылқы шаруашылығы. Оқу 

құралы. 2-ші стер. бас. 

Б.М. Махатов.,

А. Мелдебеков.,          

В.И. Абрикосова

Перепеловодство. 2-ое 

стер.изд..

Современные аспекты 

стандартизации качества 

убойного скота и мяса 

говядины. Учебное пособие

2016

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК
102

Акимбеков Б.Р. , 

Дуйсембаев К.И., 

Акимбеков А.Р.,  

Джунисов А.М.,             

Серикбаева А.Т.

122

121

103

104

105

106

107

Нечаев И.,         

[Жумагул А.Е.],         

Рзабаев С.,        

Кикебаев Н., 

Бегимбетова Г., 

[Сизонов Г.В.],             

Исхан К.Ж,

120

108

Əкімбеков Б.Р., 

Əкімбеков А.Р.

Бегімбетова Г.,        

Исхан Қ.Ж.

К.Н. Бегембеков,       

А.А. Тореханов,          

Б.К. Насырханова,        

А.К. Нургазы

Жылқы шаруашылығы 

практикумы. Оқу құралы.

Мініс жылқыларының 

ұшқырлық сапасы.Монография

Мугалжарские лошади. 

Учебное пособие.

Исхан Қ.Ж.

Бөдене шаруашылығы. Оку 

куралы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Все о лошадях.  Учебное 

пособие.

Коневодство. Учебник.

2016УМС

УМС

Əлемдегі негізгі жылқы 

тұқымдары. Оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

2013

2014

ВУЗ, 

ССУЗ

УМС

Монография - мұнда жылқының мініс тұқымдарының

шығу тегі мен қалыптасу тарихы және оның кейбір

ерекшелігі, өсіру, күтіп-бағу, азықтандыру, оның зауыттық

тренингісі, ұшқырлық сапасын сынау мен бағалау технологиясына

В книге изложены методы создания и совершенствования лошадей 

"мугалжарской" породы мясо-молочного направления 

продуктивности, которые выведены впервые в истории мирового 

табунного коневодства СНГ, с "эмбинскими" и "куландинскими" 

внутриприродными типами для полупустынных и степных зон 

Западного Казахстана .

Оқу құралы ветеринарлық санитария және зоотехнология 

факультетінің академик Н.О.Базанов атындағы жануарлар 

физиологиясы, морфологиясы және биохимиясы кафедрасының 

мәжілісінле талқыланған. Ветеринарлық санитария және 

зоотезнология факультетінің оқу - әдістемелік комиссиясында 

В книге дан обзор и анализ современных аспектов производства

и стандартизации мяса-говядины в развитых странах Мира и 

Республике

Казахстан. Приводится результаты работ, связанных с улучшением 

качества

2016

Оқу құралында лабораториялық-тәжірбиелік сабақтардың 

әдістемелік нұсқауы, тапсырмасы, оның орындалу үлгісі мен 

мәліметтері берілген. Сонымен бірге "Жылқы шаруашылығы" 

В книге изложены происхождение, эволюция, одомашнивание и 

класификация конских пород, основы анатомии и физиологии 

лошади, экстерьер и конституция, рабочие качества лошадей и их 

использование, корма и кормление, размножение лошадей, мясная и 

молочная продуктивность, кумысоделие, табунное коневодство, 
Бұл кітапта жылқы шаруашылығының халық шаруашылығындағы 

мән - мағынысы жылқы тұқымы туралы ілім, дүние жүзіндегі 

жылқы басының өсімі, жылқының өсуіне әсер етуші күштер, 

әлемдегі негізгі өсірілетін жылқы тұқымдары: салт мініс, және жегу, 
Бұл кітапта жылқы шаруашылығының халық шаруашылығындағы 

мән - мағынысы жылқы тұқымы туралы ілім, дүние жүзіндегі 

жылқы басының өсімі, жылқының өсуіне әсер етуші күштер, 

әлемдегі негізгі өсірілетін жылқы тұқымдары: салт мініс, және жегу, 

желісті, көлік, ауыр жүк тартатын және понилар туралы жазылған. 

2016

2016

Махатов Б.М.

В настоящей книге приведены особенности репродуктивный функции

перепелов, раскрыты влияние комплекса биологических факторов -

скрещивания, полноценного питания, физиологической стимуляции
Оқулық еліміздегі ауыл шаруашылығының жаңа саласы бөдене

шаруашылығын жан-жақты қарастырып, оның анатомиялық және

физиологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ бөдене құсын өсіріп бағу 

кезінде



126 З.М. Мұсаев                 

Түйе шаруашылығы өнімдерін 

өндіру және өндеу 

технологиясы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 M9.1:140.Т.14.B. 234 3360 9965-894-84-1

Бірде-бір малдың түйе сияқты аса бағалы шаруашылықтық пайдалы 

қасиеттері жоқ. Түйе малы өзінің күш-қуатымен, шөл және шөлейт 

жердің қатаң жағдайына бейімділігімен, басқамал жемейтін 

өсімдіктердің бірталайымен коректенетімен, ащы тұзды суды 

ішетінімен қатар құнарлы ет, тері, жүн және диеталық сүт 

беретінімен белгілі. Түйені сонымен қатаркүш-көлік ретінде де 

пайдаланылады. Қазіргі уақытта түйе саныныңөсуіне, оның ары 

қарай өсіп-жетілуіне баса назар аударып, одан алынатын өнімдердің 

саны мен сапасын жақсарту қажеттілігі туындап отыр

M11.1:140.Т.14.C. 244 цв. 4800 9965-32-575-8

M11.1:140.Т.14.В. 244 ч/б 3000 9965-32-575-8

В8.17:140.Т.10.С. 135   цв. ил 3600 978-601-241-363-2

В8.17:140.Т.10.В. 135 ч/б 1800 978-601-241-363-2

А33.3:140.Т.17.С. 246 цв. 5040 978-601-7309-74-1

А33.3:140.Т.17.В. 246 ч/б 3000 978-601-7309-74-1

А21.1:130.Т.11.С 185 цв. 4200 978-601-7352-24-0

А21.1:130.Т.11.В 185 ч/б 2400 978-601-7352-24-0

T6.4:140.T.25.С. 471 6600 978-601-80017-1-0

T6.4:140.T.25.В. 471 5400 978-601-80017-1-0

132
Бегімбеков К.Н., 

Төреханов А.Ə.
Мал селекциясы. Практикум. УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B9.3:140.T.12.B.. 178 2400 978-601-241-404-2

Бұл практикум малшаруашылығы дамыған елдер тәжірибесіндегі 

қазіргі заманғы селекция әдістері берілген оқу құралы болып 

табылады. Əрбір зертханалық-тәжірибелік сабақтың мақсаты, 

133

Аубакиров К., 

Оразбаев К.Ш.,   

Амет А.З.

 


Кормовые ресурсы 

костанайской области 

Казахстана.

Учебное пособие

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А41:3:140.Т.11.В 184 2400 978-601-7900-54-0

В учебном пособии «Кормовые ресурсы Костанайской области Казах-

стана» приводятся материалы по естественным пастбищам и 

сенокосам о

динамике посевных площадей кормовых культур и об объемах 

А41.4;140.Т.17.С 269 цв 4000 978-601-7945-00-8

А41.4;140.Т.17.В 269 3000 978-601-7945-00-8

134
Əубәкіров Қ.,      

Ахмет А

 Мал азығын өндіру тәжрибе 

сабақтары: Оқу құралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 A41.1:140.T.14.B 240 3000 978-601-241-131-7

Республикамызда табиғи шалғындықта және егіншілікте мал

азығын өндірудің озық үлгілері мен тәжірибесінің негізінде сту-

денттерге зертханалық және практикалық сабақтар жүргізудің

маңызы өте зор. Бұл тәжрибелік сабақтар кітабінде мал азығын

A41.2:140.T.25.С . 428 8400 978-601-289-120-1

A41.2:140.T.25.В . 428 6000 978-601-289-120-1

T6.5:170-250.T.20.С. 363 4560 9965-751-60-9

T6.5:170-250.T.20.В. 363 4200 9965-751-60-9

K27.1:140.T.26.C. 7200 978-601-7226-91-6

K27.1:140.T.26.В. 6360 978-601-7226-91-6

138

Иванов Н.П., 

Тургенбаев К.А., 

Кожаев А.Н.

Инфекционные болезни 

животных I-том
УМС ВУЗ 2013 I14.1:170-250.Т.36.В. 600 6000

 978-601-241-368-7 (Т.1)   978-601-241-

108-9

Книга, изданная в 2 томах, является руководством к практическим 

занятиям и учеб-

ным пособием для студентов, магистрантов, ph-докторантов, 

изучающих курс инфекционных болезней животных. В ней 

приведены материалы для проведения лабораторных и практических 

занятий по вопросам диагностики инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных и борьбы с ними. Показана 

необходимость комплексной постановки диагноза на основе данных 

эпизоотологии, клинической картины, патоморфологических 

изменений, результатов аллергических и лабораторных исследований 

и рациональные меры борьбы. В книге освещены общие 

методологические подходы, используемые при выявлении заразных 

болезней, даны методики проведения диагностических исследований 

при инфекционных болезнях, встречающихся на территории 

республики Казахстан и в приграничных регионах, а также 

характеристика противоэпизоотических мероприятий.                                                                                            

В первом томе изложены общие вопросы инфекционной патологии 

животных, указаны методы диагностики, способы и средства 

дезинфекции, приводится номенклутура и классификация 

инфекционной болезни.

139

Иванов Н.П., 

Тургенбаев К.А., 

Кожаев А.Н.

Инфекционные болезни 

животных II-том
УМС ВУЗ 2013 I14.2:170-250.Т.34.С. 564 6000

 978-601-241-370-0 (Т.2)   978-601-241-

108-9

Во втором томе освещены общие методологические подходы, 

используемые при

выявлении заразных болезней жвачных животных, инфекционных 

болезней свиней,

лошадей и молодняка сельскохозяйственных животных, даны 

методики проведения

диагностических исследований при инфекционных болезнях, 

В8.1:140.Т.14.С. 234 цв. 5400 978-601-241-280-2

В8.1:140.Т.14.В. 234 ч/б 3000 978-601-241-280-2

141 Беркинбай О.Б
Особо опасные болезни водных 

животных.Учебник.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В8.18:140.Т.19.В. 285 3600 978-601-241-602-2

Учебник состоит их материалов лекций и практических занятий. На 

лекциях

рассматриваются следующие вопросы: «Водные животное», 

«Факторы, влияющие

Укрепление кормовой базы связано не только с рез¬ким 

увеличением производства концентрированных, соч¬ных и грубых 

кормов, но и с наиболее рациональным ис¬пользованием всех 
В книге изложены аспекты развития крупного рогатого скотоводства:

теория и практика кормления и содержания молочного и

мясного скота; основы разведения, селекции и племенного дела в

молочном скотоводстве; вопросы производства молока; 

использования

Мал азығының көлемін, сапасын көтеруде және оны 

әртараптандыруда

табиғаттан жерсіндіріліп өсіріле бастаған жаңа әдеттен тыс мал 

азықтық

өсімдіктердің орны ерекше.

Соған байланысты республикамызда ауылшаруашылық оқу

орындарында оқитын магистранттарға осы бағытта жүргізілетін пән

бекітілген. Пән бойынша жеке оқулык ретінде осы еңбекті ұсынуды 

жөн

санадық.

Бұл кітапта соңғы кездері шаруашылықтарда өсіріле бастаған жаңа

және перспективалы мал азықтық өсімдіктердің шыққан 

жері,жерсіндіру

 В учебнике «Новые и перспективные кормовые растения» 

приводится краткая

история и перспективы интродукции кормовых растений из дикой 

флоры. Описаны

хозяйственные, биологические особенности и технологии 

возделывания новых и

перспективных кормовых растений. Приводятся некоторые 

экспериментальные

140 УМС

Қазақстанның сулы 

айуанаттары. Оқу құралы.

Водные животные 

казахстана.Учебное пособие.

Aquatic animals of kazakhstan. 

Textbook.

136

137

Беркінбай О.

Беркинбай О.

Berkinbay O.

Тореханов А.А., 

Алимаев И.И.

2018

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК

2016

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК

2015

УМС

УМС

2017

2016

2017

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

 Төреханов А.Ə., 

Алимаев И.И.,   

Оразбаев С.

Новые и перспективные 

кормовые растения. Учебник

Современные аспекты развития 

молочного и мясного ско-

товодства в Казахстане (Теория 

и практика)

Природные и сеяные пастбища 

Казахстана.

Кинеев М.А. 

Тореханов А.А. 

Жазылбеков Н.А.

Ит шаруашлығы . Оқулық.

Ұлар шаруашылығы негіздері. 

Монография. 

Беркінбай О.,                

Құсбегін М.

127

129

130

128

Алимбеков С.А. 

Ахметов А., 

Құсаинова Ж.А., 

Нұралиева У.А., 

Сагидолдина Ж

Мелдебеков А.М., 

Бекенов А.Б.

 Қазақстанның сирек кездесетін 

және жойылып кету қаупі бар 

жануарлары. Редкие и 

исчезающие животные 

Казахстана.  2-ші стер. бас..  

Жаңа құнарлы мал азықтық 

өсімдіктер: Оқулық

Аубакиров К.,   

Ахмет А.З., 

Жоламанов К.К., 

Карасева В.М.

Əубәкіров Қ.,        

Ахмет А

2017

УМС

УМС

Шалғындық және жайылымдық 

мал азығы өндірісі . Оқулық.

Патологиялық физиология және 

патологиялық анатомия. Оқу -

әдістемелік құрал.

ВУЗ, 

ССУЗ

Кітап мынадай бөлімдерден құралған: алғысөз, кіріспе, осы кітапта

қолданылатын негізгі түсініктер мен терминдер, ұлар түрлері мен 

түршелері

және географиялық таралуы, ұлар және оның тіршілік ортасымен 

Мал азығы өндірісі – малдарды жайылымдар мен шабындықтарда, 

сондай-ақ

егістіктер мен малазығындық ауыспалы егістіктерде өсірілген немесе 

солардан жинап

Оқу-әдістемелік құрал 1513000- «Ветеринария» мамандығының 

Қазақстан Республикасының  Білім және ғылым министрлігі 

бекіткен жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарты 

негізінде және Техникалық және кәсіптік білім беру департаментінің 

оқу-әдістемелік кеңесінде қаралып, 30.09.2009ж. №3 хаттамамен 

бекітілген үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес жасақталған. Батыс 

Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжінің әдістемелік 

кеңесіменмақұлданды. Хаттама №4, «27» ақпан 2012ж., Жәңгір хан 

атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің 

Қазіргі кезде табиғат байлықтарын қорғау және қадірлей білу 

мәселесі – бүкіл дүние

жүзі үшін аса маңызды проблемалардың біріне айналып отыр. Сол 

халық қазынасының бірі-

дәмді ет, бағалы тері, дәрі-дәрмектік шикізат беретін жануарлар 

дүниесі. Қазақстанда бұл

2015

490

131

135

Оқу құралында Қазақстан аумағында мекендейтін сулы айуанаттар 

жайлы деректер беріледі (дөңгелек

ауыздылардың - 3, балықтардың - 104, земноводных - 1, бауырымен 

жорғалаушылардың - 3, құстардың -

127, аңдардың - 5 түрі). Сулы айуанаттардың кездесетін жері, 

мәртебесі, тіршілігі, экологиясы, саны және

шаруашылық маңызы көрсетіледі. Соңында пайдаланған әдебиеттер 

тізімі келтірілген.

Республикамызда мал шаруашылығының өркендеуіне, соның ішінде

әсіресе қой өсірудің кең қанат жаюына байланысты, малшылардың 

еңбегін

жеңілдету үшін бақташылыққа үйретілген итттерді пайдалану кең 

өріс

ВУЗ, 

ССУЗ
2014



142 Есенбекова П.А

Омыртқасыз жануарлардың 

атаулары мен терминдерінің 

үштілді сөздігі (орысша-

латынша-қазақша)

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 Е16.1:140.Т.25.В. 474 6000 978-601-80265-7-7

Сөздікте омыртқасыз жануарлардың атаулары мен терминдік сөздер 

орыс, латын және қазақ тілдерінде берілген. Сөздік алфавиттік 

тәртіпте орналасқан.

Энтомологтарға, паразитологтарға, өсімдік қорғау саласындағы

қызметкерлерге, жоғарғы оқу орындарының биология 

мамандығындағы студенттер мен оқытушыларына арналады.

Словарь включает названия видов беспозвоночных животных и

некоторые зоологические термины на русском, латинском и 

казахском языках. Материал расположен в алфавитном порядке.

Предназначен для энтомологов, паразитологов, работников службы 

защиты растений, для студентов и преподавателей ВУЗов 

биологического профиля.

143 Кайрова Г.Н.

Методические указания по 

проведению лабораторно-

практических занятий по 

защите растений от вредителей. 

2-ое стер.изд..

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 К7.1:140.М.B. 50 660

Методические указания представляет собой руководство по 

лаборатор-

но-практическим занятиям по защите растений от вредителей и 

болезней.

Пособие содержит разделы по морфологии, биологии, анатомии и 

система-

тике насекомых, описанию главнейших вредителей культурных 

растений,

системе мероприятий, разработанн-ые автором для защиты садов, 

ягодников

и винограда от вредителей и болезней.

Пособие хорошо иллюстрировано рисунками, которые помогают 

разо-

браться в текстовом материале. Рисунки оригинальные и 

заимствованы из

работ Г.Я. Бей-Биенко, Н.Н. Богданова-Катькова.

Предлагаемое пособие рассчитано на студентов профильных ВУЗов,

специалистов-плодоводов, агрономов по защите растений.

144

Тореханов А.А.,            

Ахметов К.А., 

Жазылбеков Н.А., 

Таджиев К.Л.,           

Асанов Ш.Ш.,           

Айтуганов Н.С.

Краткий справочник кормовых 

культур. 2-ое стер.изд..
УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T6.6:140.М.В. 88 1080 9965-9816-1-2

A7.1.:140.Т.10.C 163 цв. 4200 978-601-241-189-8

A7.1.:140.Т.10.В 163 ч/б 2160 978-601-241-189-8

146 Агибаев А.Ж. 

Зиянды нематодалар, кенелер 

және кеміргіштер» пәнінен 

«Агрономия», «Жеміс-көкөніс 

шаруашылығы», «Өсімдік 

қорғау және карантин»  

мамандықтарының 

студенттеріне зертханалық, 

практикалық және өзіндік 

жұмыстарды орындауға 

арналган.  Оқу-әдістемелік 

құрал.

УМС ВУЗ, 

ССУЗ
2014 A7.2:140.M.B 60 660

Оқу-әдістемеліқ құралды дайындаған: «Жеміс-көкөніс 

шаруашылығы және өсімдік қорғау» кафедрасының профессоры, 

биология ғылымдарының кандидаты Агибаев А . Ж. «Зиянды 

нематодалар, кенелер және кеміргіштер» пәнінен «Агрономия», 

«Жеміс-көкөніс шаруашылығы», «Өсімдік қорғау және карантин» 

мамандықтарының студенттеріне зертханалық, практикалық және 

өзіндік жұмыстарды орындауға арналган оқу-әдістемелік құрал.

В19.1:140.T.20.C. 358 цв. 6600 978-601-241-527-8

В19.1:140.T.20.В. 358 ч/б 4200 978-601-241-527-8

148 Кентбаева Б.А.
Методология научных 

исследований. Учебник
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 К8.1:140.Т.13.B. 209 3600 978-601-241-535-3

Учебник охватывает наиболее важные фундаментальные положения

биометрии, основные вопросы, касающиеся статистики, вопросы 

практиче-

К8.2:140.Т.20.С. 357 цв. 6600 978-601-7390-82-2

К8.2:140.Т.20.В. 357 ч/б 4200 978-601-7390-82-2

К8.3:140.Т.19.С. 330 цв. 6000 978-601-241-038-9

К8.3:140.Т.19.В. 330 ч/б 3600 978-601-241-038-9

151 Кентбаева Б.А.
Лесосеменное дело. Учебное 

пособие. Изд. 3-е доп.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 К8.4:140.Т.10.В. 124 3000 9965-720-60-6

Учебное пособие охватывает основные вопросы лесосеменного дела:

сбор, обработка, анализ, паспортизация, транспортировка, хранение 

и предпо-

севная подготовка семян, особенности плодоношения, лесосеменного 

152

Елешев Р.Е.,     

Балғабаев Ə.М.,

Рамазанова Р.Х., 

Салыкова А.С.

Агрохимия практикумы.    Оқу 

құралы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 E14.2:140.Т.14.B 282 4200 978-601-241-312-0

Оқу құралында өсімдікті, топырақты, тыңайтқыштарды талдау

әдістері, оқу практикасын жүргізу жөнінде әрі семестрлік және

дипломдық жұмыстарды орындау туралы әдістемелер баяндалған.

153

Р.Елешев, Т.    

Смағұлов,    

Ə.Балғабаев, 

Р.Рамазанова. 

Агрохимиялық зерттеулер 

әдістемесі: Оқулық
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 E14.1:140.Т.14.B. 262 3600 9965–821–82–8

Оқулықта агрохимиялық егістік, вегетациялық,

лизиметрлік тәжірибелердің және олардың мәліметтерін

статистикалық жолмен өңдеудің теориялық негіздері мен

агрохимияның негізгі нысандарын (өсімдік, топырақ,

тыңайтқыштар) талдау, агрохимиялық картограмманың

E14.3:140.Т.10.С 178 цв 3600 978-601-241-542-1

E14.3:140.Т.10.B 178 2400 978-601-241-542-1

E14.4:140.Т.14.В. 182 3600 978-601-241-423-3

E14.4:140.Т.14.С 182 цв 5400 978-601-241-423-3

E14.5:140.Т.8.С 164 3000 978-601-241-541-4

E14.5:140.Т.8.В 164 2400 978-601-241-541-4

157

Р.Е.Елешев, 

А.М.Балгабаев, 

Р.Х.Рамазанова

Агрохимия: Учебник. УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 E14.6:140.T.19.B. 321 4200 978-601-241-307-6

В учебнике изложены основы питания растений, вопросы изменения 

свойств почвы в связи с применением удобрений и питанием 

растений, классификация, состав и свойства минеральных и 

органических удобрений, система удобрения культур  и методика  

E14.7:140.T.18.С. 360 6000 978-601-241-144-7

E14.7:140.T.18.В. 360 4560 978-601-241-144-7

Р.Е.Елешев, 

А.М.Балгабаев, 

Р.Х.Рамазанова

Минералдық тыңайтқыштарды 

қолдану технологиясы. Оқулық.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B24.1;140.T.10.B. 166 2500 978-601-241-306-9

Оқулықта минералдық тыңайтқыштарды қолдану,

өсімдіктердің қоректік заттарды сіңіру теориялары, өсімдіктің

қоректенуін реттеу тәсілдері, тыңайтқыш қолдануға байланысты

топырақтың қасиеттерінің өзгеруі мәселелері жан-жақты

145

147

149

Бессчетнов В.П., 

Кентбаев Е.Ж., 

Бессчетнова Н.Н., 

Кентбаева Б.А.

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Р.Е. Елешев, Ə.М. 

Балғабаев, Р.Х. 

Рамазанова

УМС

Деревья и кустарники 

Казахстана для 

лесовыращивания.  Издание 3-

е, стереотип. 2015 г.       

Кентбаев Е.Ж.,           

Кентбаева Б.А.

Кентбаев Е.Ж.,           

Кентбаева Б.А., 

Каспакбаев Е.М., 

150

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Елешев Р.,        

Сапаров А., 

Балғабаев Ə., 

Туктугулов Е.

 Р.Е. Елешев,         

Ə.М. Балғабаев,      

Е.Т. Нұрманов 

Қазақстан екпе ормандарын 

өсіру ағаштары мен бұталары. 

Оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ

УМС
Агибаев А.Ж., 

Тулеева А.К., 

Сулейменова  З.Ш.

154

155

158

УМС

Агрохимиялық егістік тәжірибе 

жұмыстарын ұйымдастыру 

әдістемелері.  Оқу құралы

Өсімдіктердің химиялық 

құрамы және минералдық 

қоректенуі.

Оқу құралы

156

2016

ВУЗ. 

ССУЗ

УМС

2016УМС

2016

 Лесная селекция. Учебник 

2015

2015УМС

Ауылшаруашылық дақылдарын 

зиянкестер мен аурулардан 

қорғау. Оқу құралы. 

Учебник охватывает основные вопросы, касающиеся биологии, эко-

логии, морфологии, вопросов лесосеменного дела, агротехники 

выращи-

вания деревьев и кустарников Казахстана с учетом природно-

климатических условий на основе многолетних научных 

Оқу құралында ауылшаруашылық өсімдіктерінің химиялық құ-

рамы, өсімдік өнімдеріндегі органикалық заттардың мөлшері, 

өсімдік

тіршілігі үшін негізгі қоректік элементтердің рөлі және өсімдіктерге

қоректік заттардың сіңірілу ерекшеліктері жөнінде мәселелер қара-Оқу құралында егістік тәжірибелерін жүргізудің әдістерін

талдау, зерттеу жұмыстары нәтижелерін статистикалық өңдеу,

өсінді (вегетациялық), лизиметрлік тәжірибе жасау жұмыс-

тары кеңінен қарастырылған. Сонымен қатар, агрохимияның

негізгі нысандарын (өсімдік, топырақ және тыңайтқыштар)
Оқу құралында егістік тәжірибелерін жүргізудің әдістерін

талдау, зерттеу жұмыстары нәтижелерін статистикалық өңдеу,

өсінді (вегетациялық), лизиметрлік тәжірибе жасау жұмыс-

тары кеңінен қарастырылған. Сонымен қатар, агрохимияның

негізгі нысандарын (өсімдік, топырақ және тыңайтқыштар)

Оқулықта өсімдіктің химиялық құрамы мен қоректенуінің тео-

риялық негіздері, тыңайтқыш қолдануға байланысты топырақтың 

агро-

химиялық қасиеттерінің өзгеруі, минералдық және органикалық

тыңайтқыштардың құрамы мен қасиеттері, олардың топырақпен 

Оқу құралында ауылшаруашылық дақылдарына зиян келтіретін

зиянкестердің морфологиясы, биологиясы, зияндылығы; негізгі ауру-

ларының түр құрамы, олардың сыртқы белгілері, қоздырғыштардың

биологиялық ерекшеліктері, дамуына қолайлы жағдайлар; 

Учебник подготовлен коллективом авторов Нижегородской

сельскохозяйственной академии (г.Нижний Новгород, Российская 

Федерация)

и Казахского национального аграрного университета (г.Алматы, 

Р.Е. Елешев,             

Р.Х. Рамазанова,

А.М. Балгабаев  

Химический состав и 

минеральное питание растений: 

Учебное пособие

ВУЗ, 

ССУЗ
2016

Агрохимия және тыңайтқыш 

қолдану: Оқулық.

Оқулық биологияға, экологияға, морфологияға қатысты негізгі 

сұрақтарды, орман өсіру мен өндірістің басқа салаларының көп 

жылдық ғылыми зерттеулердің негізінде табиғи-климаттық 

жағдайларын ескере отырып, орман тұқым ісінің, Қазақстанның 

ағаштары мен бұталарын өсіру агротехникасының сауалдарын 

2015

МОН 

РК 2015
ВУЗ, 

ССУЗ

УМС

Растениеводство и садоводство

Мелиорация и механизация сельского хозяйства



159

Зубаиров О.З., 

Тілеукулов А.Т. 

Нурмагамбетов Д.Д.

Мелиоративтік  жүйелерді 

жобалау. Оқулық.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 Z2.2:140.T.B. 270 4200 9965-897-56-6

Мелиоративтік жүйелерді жобалау жұмыстарының кезеңдері,

дайындалатын жұмыстар, олардың параметрлерін есептеп жобалау 

тәртібі,

суғару техникаларын жобалау және есептеу негізі қаралған, 

каналдарды,

бөгеттерді жобалап есептеу, төгінді суларды пайдалануды, күріш 

алқабын,

көлтабандап суғаруды жобалау келтірілген. Суғармалы жерлерді 

кәріздеуді

жобалау және каналдарды су шығындарына қарсы іс әрекетті 

жобалауды

қамтыған.

160

Қозыбай А.,                 

Алиев Б.,            

Құрбаналиев Б.

Егін шаруашылығындағы 

механикаландырылған 

жұмыстар. Оқулық.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 К9.1:140.M.В. 180 2640 9965-897-56-6

Оқулық «Өсімдік шаруашылығының шеберлері» мамандарына

арналған оқу жоспарына сәйкес жазылған. Өсімдік өнімдерін 

өндіруге

қажетті механикаландырылған технологиясына байланысты

161
А.Ə.Жұмагелдиев, 

Қ.М.Ромашев., 

Сойыс малдарын тасымалдау 

және жұқпалы аурулар кезінде 

мал өнімдерін санитариялық 

бағалау. Оқу құралы. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 ZH5.1:140.M.B. 156 2400 9965–894–88-4

Оқу құралы 5В120200-ветеринариялық санитария және

5В120100-ветеринариялық медицина мамандықтары студенттеріне

арналған.

162
Зубаиров О.З., 

Набиоллина М.С.

Күнбағыс дақылын төгінді 

сумен сукару режимі. Оқу 

құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2012 Z2.6:140.М.B. 96 1560

Ауыл шаруашылық дақылдарын суғару мақсатында төгінді суды

пайдалану оның көлемін азайтудың негізгі тәсілі болып табылады. 

Бұл

жағдайда суғару алқабы төгінді суды зарарсыздандырып, табиғи 

163

О.З.Зубаиров,                

Х.Н. Габдеев, 

А.Г. Рау,                              

А.Т. Тлеукулов.

Оросительная мелиорация. 

Учебник.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 Z2.5:140.T.14.B. 273 4560 978-601-7390-34-1

Описываются характеристики 8ми бассейнов зоны развития  

мелиорации в Казахстане и основные направления в мелиорации, 

влияние их на окружающую среду, рациональные и экономные пути 

использования водных ресурсов. Приводятся основные направления 

водохозяйственных расчетов режимов орошения, техники поливов, 

схемы конструкций каналов и их расчеты, вопросы учета воды в 

каналах, даются принципы и примеры моделирования урожая 

орошаемых культур и тестовые вопросы для самоподготовки. 

Учебник предназначен для студентов и магистрантов высших 

учебных заведений.

164 Зубаиров О.З. 
Төгінді сулар және оларды 

пайдалану. Оқулық.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2013 Z2.3:140.T.20.B. 351 4800 978-601-7390-12-9

Ауыл шаруашылық және су шаруашылығы университеттерінің

бакалаврларына және магистранттарына, су және ауыл 

шаруашылықтарының

165 Зубаиров О.З. 

Суғару мелиорациясы және 

мелиоративтік жүйелерді 

жобалау пәндері бойынша. 

Практикум. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 Z2.1:140.T.9.B. 141 2160 976-721-290-015-5

Мелиорация саласының теориялық негізін талдап меңгеру үшін 

практикалық сабақтардың басты мақсаты қаралған. Атап айтқанда, 

суғару жүйесін таңдау, суғаруға берілген судың сапасын анықтау, 

берілген суды өлшеу, есепке алу, дақылдардың суғару режимдерін 

әртүрлі әдістермен есептеу және суғару әдістерінің негізгі түрлері 

қаралған. Оларды жобалау, есептеу, ауыспалы егістік жүйесін 

Мирзалиев К.

Ресурсосберегающая 

технология возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Монография.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 335 4000 978-601-278-026-0

В книге излагаются результаты многолетних исследовании автора и 

освещается по интенсивной и ресурсосберегающей технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в свекловичных 

севооборотах юга Казахстана, а именно приведены перспективные 

схемы свекловичных севооборотов с подбором традиционных и не 

традиционных культур с применением органно-минеральных 

166 Зубаиров О.З. 

Инновационные способы 

полива и использование их для 

орошения. Учебное пособие. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2012 Z2.4:140.М.B. 125 2040

Описываются новые способы полива сельскохозяйственных культур, 

как

инъекционное, так и низконапорно-капельная. Приводятся 

материалы полевых

исследовании по использованию их для полива кукурузы и томатов. 

167 Байшашов Б.У. Табиғат тарихының беттері
ВУЗ, 

ССУЗ
2013 В5.1:165-240.Т.8.С 96   цв. ил 3840 978-601-7390-19-8

Ұсынылып отырған кітапта тіршіліктің пайда болуы және дамуы

жөніндегі ғылыми негіздерге тоқталған және Қазақстан жерінде 

168 Сахипова Г. Ж.

Клинико-морфологические 

особенности

фетоплацентарной системы

при туберкулезе органов 

дыхания

у беременных. учебное по-

собие.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 S14.1:140.M.B. 60 900 978-601-7311-53-7

В учебном пособии для студентов, врачей–субординаторов, врачей- 

интернов, врачей акушер-гинекологов подробно описаны 

морфологические изменения плацент при различных формах 

туберкулеза органов дыхания у беременных, влияние туберкулезной 

интоксикации на плод и новорожден-

ного, приведены побочные эффекты некоторых препаратов, 

применяемых для лечения туберкулеза легких по DOTS программе и 

представлены способы лечения фетоплацентарной недостаточности 

при туберкулезе органов дыхания и способы лечения туберкулеза 

органов дыхания при беременнсти. Автором разработаны критерии 

169 Илешева Р.Г.
Медициналық психология. Оқу 

құралы. 2-ші стер. бас..

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 I1.1:130.T.14.B. 242 3600 978-601-240-024-3

Оқу құралында медициналық психология пәнінің

жалпы психологиямен, оның тармақтарымен байланысы;

медициналық этика мен деонтологияның маңызы; психика

170 Илешева Р.Г.
 Психиатрия. Оқу құралы. 3-ші 

стер. бас..
ВУЗ 2014 I1.2:130.T.16.B. 258 3600 5-7404-0056-2

Оқу құралында бағдарламаға сәйкес жалпы және жеке

психиатрия тараулары қамтылған. Психопатологиялық

171 Дайырбекова М.М. Адам анатомиясы. Оқулық. УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 D1.1:130.Т.17.В. 288 3600 5-7667-6802-8

Жоғары оку орындарының биология, медицина, спорт жөне дене

шынықгыру факультеттерінің студентгері мен педагогтарына

172 Дайырбекова М.М. Адам анатомиясы. Практикум. УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 D1.2:130.Т.16.В. 272 3600 5 – 630 – 00070 – 5

Ұсынылып отырған оқу құралында адам анатомиясы туралы жалпы 

мағлұматтар беріліп, организмнің тірек-қимыл аппараты, ішкі 

органдары, тамыр және нерв жүйелері жайында айтылады. 

173

Азембаев А.А.,         

Зурдинов А.З., 

Айдарханова Г.С.

Маркетинг и фармацевтический 

рынок Казахстана. Учебное 

пособие. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2011 А26.8:140.М.В 135 2880

В учебном пособии изложен материал о современном подходе к

проведению маркетинга в области фармации и состоянии 

фармрынка.

На примере анализа материалов по Республике Казахстан освещены

такие вопросы как теория и практика фармацевтического

менеджмента, организация движения аптечных товаров,

лекарственное обеспечение населения.

Рекомендуется широкому кругу специалистов в области

лекарственного обращения лекарственных средств, для научных

работников, преподавательского состава и студентам высшего и

среднего образования в области фармации, на курсах

174 Бекен Т.
Рухани саулық – денсаулықтың 

негізі. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2011 В22.1:140.М.В 96 1560 978-601-7900-57-1

Бұған дейін «Ден қойғанға ем қонады», «Денсаулық – халық 

байлығы»,

«Ислам және медицина» т.б. халқымыздың денсаулығына арналған 

А26.2:140.Т.8.С 179  цв. 4200 9965-894-55-8

А26.2:140.Т.8.В 179 ч/б 2400 9965-894-55-8

I6.1:140.T.34.C. 666  цв. ил 13560 9965-15-783-9

I6.1:140.T.34.В. 668 ч/б 7800 9965-15-783-9

I6.2:140.T.23.C. 435 цв. 10200 9965-15-783-10

I6.2:140.T.23.В. 435 ч/б 6000 9965-15-783-10

I6.3:140.T.28.C. 562 цв.ил 9600 9965-15-783-9

I6.3:140.T.28.В. 562 ч/б 6600 9965-15-783-9

I6.4-2:170-

250.T.24.C.  I6.4-

1:170-250.T.28.B.

1т.- 527,  

2т.- 453   

цв. ил

18000
978-601-280-453-9             978-601-280-

453-9

I6.4-2:170-

250.T.24.В.  I6.4-

1:170-250.T.28.B.

1т.- 527,  

2т.- 453   

ч/б

11400
978-601-280-453-9             978-601-280-

453-9

Бұл оқулық - онкология пәнінің жоспарына сәйкес тәжірибелік 

сабақтар бойынша,

КазҰМУ-дың онкология, маммология және сәулемен емдеу 

кафедрасында өтетін осы

пәнінің тақырыптарына сәйкес иновациялық нұсқа бойынша, негізгі 

ісік ауруларының түрі

екі том боп жазылған. Бірінші томында асқорыту, тыныс алу 

2012
ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ

Лекарственные растения 

Казахстана применяемые в 

восточной и академической 

медицине.

ВУЗ, 

ССУЗ

Төтенше жағдайлардағы  

хирургиялық зақымдану мен 

аурулар. 1-басылым.  Оқулық.

Игісінов С. И.

Онкологиядан тәжірибелік 

сабақтар. (инновациялық нүсқа 

бойынша). Оқулық. 2 томда. 1-

ші басылым.

С.И.Игісінов., 

Н.С.Игісінов., 

Г.С.Игісінов.   

Игісінов С. И.,            

Игісінов Н.С.,              

Калиева Ж.Ж

Азембаев А.А., 

Тегисбаев Н.Е., 

Кусниева А.Е., 

 Баймурзина М.А., 

Адибаева Г.К.

177

178

179
ВУЗ, 

ССУЗ

176

2013

2012

Медицина

Бұл оқулық алғаш рет қазақ тілінле басылып отыр. Оны жазу

кезінде мемлекеттік стандарттық жобаға сай, оқу жоспарына

лайықтап, қысқаша нұсқамен хирургиялық аурулар мен 

зақымданулардың

175

Хирургиялық аурулар мен 

зақымданулар  туралы дәрістер. 

Оқулық. 2-ші стер. бас..

2015
ВУЗ, 

ССУЗ

Игісінов С. И.,           

Игісінов Н.С.,           

Калиева Ж.Ж

Хирургиядан  тәжірибелік 

сабақтар жинағы. 2- басылым. 

Оқулық.  

2012

Данная книга является универсальным источником, включающим в 

себя краткую

характеристику основных положений применения лекарственных 

трав в восточной

медицине.
Бұл тәжірибелік сабақтар жинағы және оларға арналған

сынақ тест алғаш рет қазақ тілінде басылып отыр. Хирургиядан

тәжірибелік сабақтар жинағын жазу кезінде мемлекеттік

стандарттық жобаға сай, оқу жоспарына лайықтап, қысқаша
Бұл төтенше жағдайлардағы хирургиялық

зақымдану мен аурулар жинағы алғаш рет қазақ тілінде,

мемлекеттік стандарттық жобаға сай, оқу жоспарына

лайықтап, қысқаша нұсқамен хирургиялық аурулар мен

зақымданулардың анықтамасын, белгісін және алғашқы

Археология. История.



180 Сулейменов Б.М.

Алгоритмы профилактических 

и противоэпидемических 

мероприятий при вирусной 

геморрагической лихорадке 

эбола. Руководство

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 S18.1:170.T.10.C. 142 цв.ил. 3600 978-601-225-922-3

В настоящем Руководстве по проведению профилактических и про-

тивоэпидемических мероприятий при вирусной геморрагической 

лихо-

радке Эбола представлены алгоритмы каждого этапа мероприятий 

при

угрозе заноса вируса Эбола на территорию Республики Казахстан, 

при

подозрении на специфический инфекционный процесс у больного 

(тру-

па) человека, или при установлении клинико-эпидемиологического и 

181 Сулейменов Б.М.
Профилактика чумы. 

Руководство

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 S18.2:170.T.18.C 317 цв.ил. 6500 978-601-06-3833-4

В руководстве представлен краткий анализ основных проблем 

эпидемиологии чумы в природных очагах Казахстана, с 

использованием лите-

ратурных данных, результатов отечественных и зарубежных 

исследователей, а также собственного опыта работы в природных и 

эпидемических

очагах чумы.

Содержание и выводы каждого раздела руководства направлены на

182 Азембаев А.А.

Совершенствование 

нормативной базы, видов и 

процессов производства 

лекарственных средств  при 

внедрении систем GMP и GLP. 

Методическая рекомендация.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А26.7:140.М.В 36 660

В настоящих методических рекомендациях рассматривается 

возможность совершенствования законодательной и нормативной 

базы, видов и процессов внешнего и внутреннего  управленческого 

контроля при внедрении систем GMP и GLP в РГП  НЦПП.

 Рекомендованы для совершенствования нормативной базы, видов и 

процессов внешнего и внутреннего  управленческого контроля при 

183 Азембаев А.А.

Разработка документов по 

стандартам GMP для 

производства лекарственных 

средств.

Методическая рекомендация.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А26.6:140.М.В 48 660

В настоящих методических рекомендациях приведены  требования 

по разработке документов по стандартам GMP  для опытного 

производства  РГП «Научный центр противоинфекционных 

препаратов». 

 Рекомендованы для совершенствования процесса ведения 

документации фармацевтических производственных предприятий и 

организаций независимо от форм их собственности. 

Рекомендации также предназначены для преподавателей 

фармацевтических факультетов Высших учебных заведений и как 

дополнительное руководство для студентов, проходящих 

производственную практику.

182 Азембаев А.А.

Особенности складской  зоны 

производства согласно  

требованиям GMP.

Методическая рекомендация. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А26.4:140.М.В 54 660

В настоящей методической рекомендации представлены

требования к организации хранения и транспортировки различных

групп товаров, на примере опытного производства РГП «Научный

центр противоинфекционных препаратов».

Рекомендована для совершенствования структур складского

хозяйства фармацевтических производственных компании.

Предназначена для специалистов работающих в сфере складского

хозяйства производства лекарственных средств.

Кроме того, рекомендована для научных работников,

преподавателям фармацевтических факультетов ВУЗ и других

представителей субъектов в сфере лекарственного обращения.

183 Азембаев А.А.

Интеграция систем СТ РК ИСО 

9001-2009, 13485:2003, 

ИСО/МЭК 17025-2007 в 

стандарты   GMP, GLP, GСP, 

GDP, GРP.

Методическая рекомендация. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А26.1:140.М.В 37 660

В настоящих методических рекомендациях раскрыты

положения, обеспечивающие совместимость надлежащих практик в

здравоохранении: GMP, GLP, GСP, GDP, GРP и систем 

менеджмента:

СТ РК ИСО 9001-2009, СТ РК СТБ ИСО

13485-2008.

Рекомендации предназначены для применения фармацевти-

ческими производственными предприятиями и организациями при

разработках гармонизированных требований, обеспечивающих

184 Азембаев А.А.

Проведение валидационных 

процессов в производстве  

лекарственных средств по 

системе GMP Методическая 

рекомендация.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А26.5:140.М.В 64 660

В настоящей методической рекомендации представлены требования 

"Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств (GMP)" для обеспечения подтверждение, 

необходимое для доказательства пригодности качества 

лекарственного препарата, на примере опытного производства РГП 

«Научный центр противоинфекционных препаратов». 

Методическая рекомендация является общим руководством и 

устанавливают основные требования к  проведению валидации 

процессов и условий производства лекарственных средств.   

Рекомендована для предприятии, осуществляющие, независимо от их 

ведомственной подчиненности и форм собственности, производство 

лекарственных средств.

Также  рекомендована для научных работников, преподавателей 

фармацевтических факультетов ВУЗ и других представителей 

субъектов  в сфере лекарственного обращения. 

185 Азембаев А.А.

Организация "чистого 

помещений" в производстве 

лекарственных средств 

согласно требованиям 

стандарта GMP.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А26.3:140.Т.13.В 201 2640 978-601-7390-15-0

В данной книге по организации «чистого помещения» в произ-

водстве лекарственных средств согласно требованиям стандарта

GMP рассмотрены основные вопросы проектирования и монтажа,

оснащения оборудованием, материалами, микробиологического

контроля, аттестации «чистого помещения», а также правила пове-

дения персонала. Приведен обзор стандартов по «чистому помеще-

нию».

Перечисляются основные технологические документы произ-

водства по стандартам GMP с учетом валидационных процессов в

производстве лекарственных средств.

Книга рекомендована как для студентов и преподавателей фар-

мацевтических факультетов медицинских ВУЗов, так и для работ-

ников фармацевтических предприятий, занимающихся производст-

вом лекарственных средств.

Автор благодарит руководство и сотрудников АО «Научный

центр противоинфекционных препаратов» за помощь в работе над

данной книгой.

Гаврилов Л.Ф., 

Татаринов В.Г.
Анатомия. Учебник ССУЗ 2018

424 

формат17х 

25 см

5450 978-601-240-199-8

Второе издание (первое вышло в 1978 г.) содержит современные 

данные о

строении тела человека. Строение органов рассматривается в связи с 

их

функцией и развитием. Материал изложен на современном научном 

уровне.

Анатомические термины приводятся в соответствии с 

Международной

анатомической номенклатурой. Основные разделы учебника 

снабжены

контрольными вопросами.

Учебник предназначен для учащихся медицинских колледжей.

T16.1:140.T.19.C. 300 5400 978-601-7900-47-2

T16.1:140.T.19.В. 300 4200 978-601-7900-47-2

 Турпанова Р. М., 

Жайлибаева Г.К.

ВУЗ, 

ССУЗ
184 2017

Биология и биотехнология

Обьекты биотехнологии. 

Учебное пособие.

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные раз-

делы изучаемого курса: биологические объекты, используемые

в биотехнологии: бактерии, разнообразие и их применение в био-



185 Адылканова Ш.Р.
Биология индивидуального 

развития. Учебное пособие.

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 A9.2:140.M.B 89 1140 9965-416-94-X

В учебном пособии изложены особенности

индивидуального развития животных,

воспроизводства и использование закономерностей

186 Əділханова Ш.Р.  Дара даму биологиясы. 
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 A9.1:140.M.B 48 1140

187
Есімова А.М.,   

Кедельбаев Б.Ш.              

Биологиялық препараттар 

өндірісінің технологиясы. 

Оқулық. 2-ші стер. бас..

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 E8.1:140.М.B. 134 3000 9965-19-115-8

050701- Биотехнология мамандығының студенттеріне 

Микроорганизмдер

биотехнологиясы пәніне арналған оқулық «Биологиялық препараттар

өндірісінің технологиясы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

188

Есимова А.М.,   

Приходько Н.А.,  

Надирова Ж.К.

Биоинженерия негіздері. Оқу 

құралы. 2-ші стер. бас..

УМС 

ЮКГУ 

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 E8.2:140.Т.8.B. 147 3120

Биоинженерия негіздері оқу құралында биологиялық жүйелерге  

қатысты процестерді масштабтау және үйлесімдеу  теориясының 

негізгі жағдайлары қарастырылған. Қазіргі кезде субстратты тұтыну 

кинетикасы масса алмасудың және әртүрлі өнім пайда болуда 

189 Есімова А.М.

Биотехнология өндірісінің 

технологиялық сызба нұсқа. 

Оқулық. 2-ші стер. бас..

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 E8.4:140.T.10.B. 159 3180 9965-589-29-2

050701- Биотехнология мамандығының студенттерінің және 050720-

Химия технология мамандығының студенттеріне арналған оқу

құралы «Биотехнология өндірісіндегі технологиялық сызба нұсқа»

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы білім беру

190
Приходько Н.А.,    

Есимова А.М, 

Микроорганизмдер 

биотехнологиясы. Дәріс 

жинағы. 2-ші стер. бас.. 

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 E8.6:130.T.24.B. 435 5400 978-601-7320-18-8

050701 Биотехнология мамандығының студенттеріне арналған

«Микроорганизмдер биотехнологиясы» пәнінен дәріс жинағы

биотехнологияның даму тарихын және микроорганизмдердің 

көмегімен

192 Тулемисова Ж.У.
Молочнокислые бактерии и их 

фаги. Монография.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 T4.5:140.T.11.B. 144 2160 9965-416-59-1

В монографии обобщаются сведения о молочнокислых бактериях и

их фагах за последние десять лет. Обсуждаются вопросы их практиче-

ского применения в различных областях сельского хозяйства, 

пищевой

промышленности, ветеринарии и медицине. Отражены результаты 

иссле-

дований по данной проблеме казахстанских ученых, в том числе и 

соб-

ственные результаты по выделению и изучению свойств 

молочнокислых

бактерий и их фагов, показывающие широкие возможности их 

эффектив-

ного использования.

Книга рассчитана на микробиологов, биотехнологов и специалистов

сельскохозяйственного, технологического, ветеринарного профиля.

193

Приходько Н. А.,    

Есимова А.М.,     

Надирова Ж.К.

Основы биоинженерии: Учебно-

методическое пособие.
УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 E8.3:140.M.B. 145 2160 9965-416-59-1

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 4 курса 

дневной и заочной формы

обучения по специальности 050701 «Биотехнология» и включает 15 

лекций, содержание кото-

рых охватывает программу курса в соответствии с Государственным 

общеобязательным стан-

дартом образования Республики Казахстан.

194
Кедельбаев Б.Ш., 

Мамырбекова

Медициналық және 

ветеринарлық  биотехнология: 

Оқу құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 К12.1:140.T.10.В. 132 2160 нет исходника

S5.1:170-255.T.15.С. 258 цв.ил 6000 9965-894-75-2

S5.1:170-255.T.15.В. 258 ч/б 4200 9965-894-75-2

196
Под редакцией 

С.К.Кауашева

Тестовые задания  по 

дисциплине  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности».

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 К13.1:140.M.В. 100 1680 988 – 604 – 06 – 1345 - 0

В настоящем пособии студентам предлагается несколько типов 

вопросов (тестов), относящихся к различным уровням знаний. 

Тестовые вопросы (300 шт.) пособие можно использовать как 

средство самооценки оценки текущего контроля знаний, а также при 

197
Под редакцией 

С.К.Кауашева

«Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері» пәні бойынша 

тесттер жинағы: оқу құралы. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 К13.2:140.M.В. 83 1140 988-604-06-1345-0

Студенттерге арналған оқу құралында тесттік тапсырмалардың 

бірқатар сұрақтары берілген. Студенттер осы оқу құралы арқылы 

алған білімдерін күнделікті тексеруге және емтиханға даярлық 

барысында пайдалануларына болады. Тесттік тапсырмалардың 

жинағы мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылып отырғандықтан 

пәнді оқытуды жан-жақты толықтырып, әрі студенттердің меңгеруін 

жеңілдетеді. Ұсынылып отырған тесттік тапсырмалар тіршілік 

қауіпсіздігі негіздері пәнінің барлық бөлімдерінен алған білімді 

толық тексеретін ең қолайлы құрал болып саналады.

 Бұл оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындарының 

студенттеріне, магистранттарына және ұстаздар мен тәрбиешілерге 

арналған.

N4.1:140.T.17.C. 292 цв. 5880 9965-12-957-3

N4.1:140.T.17.В. 292 ч/б 3600 9965-12-957-3

199

Бияшев К.Б.,  

Бияшев Б.К., 

Киркимбаева Ж.С.,

Макбуз А.Ж.

Основы промышленной 

биотехнологии.Учебное 

пособие

УМС.
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 В14.1:140.Т.11.В. 164 2160 978-601-241-184-4

Промышленная микробиология составляет в настоящее время 

основную

часть биотехнологии и приобретает все большее значение в 

народном

хозяйстве. В учебном пособии приведены характеристики 

микроорганизмов,

методы их культивирования, селекции, и хранения, перспективы 

развития

производств, основанных на применении микроорганизмов в

биотехнологических процессах (получение белка, витаминов, 

ферментов,

продуктов метаболита, антибиотиков, вакцин, сывороток, 

биоэнергетике,

биоконверсии органических отходов и др.). Предназначено в 

качествае

учебного пособия для бакалавриатов, магистрантов и Ph-докторантов

биологической и ветеринарной специальности и практических 

работников.

T4.4:140.T.11.C. 174   цв. 4200 978-601-7390-52-5

T4.4:140.T.10.В. 174   ч/б 2400 978-601-7390-52-5

201

Төлемісова Ж.К., 

Касенова Г.Т. , 

Мұзапбаров Б.  

Микробиология және 

вирусология.  Оқу құралы.
УМС. ВУЗ 2015 T4.2:140.T.10.В. 160 ч/б 2400 978-601-241-115-7

Оқу құралында микробиология және вирусология пәнінен ұсынылған

тақырыптар бойынша теориялық мәліметтермен негізделген 

зертханалық-

2015 T4.6:140.T.9.C. 152  цв. 3600 978-601-7390-51-8

2015 T4.6:140.T.9.В. 152 ч/б 1800 978-601-7390-51-8

S6.1:130.T.9.С. 104 цв. 2400 9965-671-51-6

S6.1:130.T.9.В. 104 ч/б 1200 9965-671-51-6

S6.2:130.T.8.С. 84 цв. 1440 9965-671-50-8

S6.2:130.T.8.В. 84 ч/б 1020 9965-671-50-8

S6.4:130.T.12.С. 164 цв 2280 978-601-7869-14-4

S6.4:130.T.12.В. 164 ч/б 1920 978-601-7869-14-4

206 Сыман К. Ж
Биотехнология нысандары.Оқу 

құралы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 S6.3:130.T.9.В. 112 ч/б 1440 978-601-263-213-2

«Тағам гигиенасы» оқу-әдістемілік құралында тағамның

құндылығы мен қоректілігін және құрамындағы басқа да адам

ағзасына қажетті заттардың тепе-теңдігін, сонымен қатар тағам

Оқу құралында «Тағамдық микробиология» пәнінен ұсынылған

тақырыптар бойынша теориялық мәліметтермен негізделген 

зертханалық-

тәжірибелік сабақтар жүргізу үшін әдістемелік нұсқаулар 

келтірілген.

Сәтімбеков Рысбай 

Келемсейіт Ермек 

Шілдебаев Жұмаділ 

ВУЗ, 

ССУЗ

УМС.

УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

УМС.

2016

Тағамдық микробиология.Оқу 

құралы.

200

203 Сыман К. Ж
Гигиена питания. Учебно-

методическое пособие.

205

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

202

Тағам гигиенасы. Оқу-

әдістемелік құралы.

Биотехнология нысандары 

пәнінен дәрістер жиынтығы.

МОНРК

УМС

Төлемісова Ж.К., 

Касенова Г.Т.

Мұзапбаров Б.

195

204 УМС

2012

2012

УМС

Бұл оқу құралында Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

(ЕҚТА) мен биологиялық алуантүрлілікті сақтап қалу, қалпына 

келтіру және қорғау мәселелері туралы терең талдаулар жасалынған. 

ЕҚТА-дың жеке санаттары мен олардың табиғатты қорғау саласында 

жүргізіп жатқан жұмыстарының ерекшіліктері Қазақстан 

Оқулықта әр түрлі топтағы жануарлардың классикалық және қазіргі 

кездегі жеке даму биологиясының негізгі мәселелері қарастырылған: 

жыныс клеткаларының пайда болуы, ұрықтану, эмбриогенез, 

Оқу құралында студенттердің практикалық машықтануына, био-

технологияда пайдаланылатын микробиологиялық зерттеулердің

жаңа әдістерін, микроорганизмдердің жоғарғы өнімді өндірістік 

штам-

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов вузов,

специальности 050727-Технология продовольственных продкуктов.

451740-Стандартизация и сертификация сельскохозяйственой 
«Тағам гигиенасы» оқу-әдістемілік құралында тағамның

құндылығы мен қоректілігін және құрамындағы басқа да адам

ағзасына қажетті заттардың тепе-теңдігін, сонымен қатар тағам
050701 «Биотехнология» мамандығының студенттеріне 

«Биотехнология

нысандары» пәнінен құрастырылғын дәрістік жинақ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы білім беру

2015

«Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар 

және биоалуантүрлілік»

2016

Төлемісова Ж.К.,

 Касенова Г.Т., 

Мұзапбаров Б., 

Қожахметова З.Ə.

Сыман К. Ж

Сыман К. Ж

198
Нуртазин С.Т.,  

Всеволодов Э.Б.                     

2016

«Микроорганизмдер 

биотехнологиясы». Оқу құралы

Жеке даму биологиясы. 

Оқулық. 



207
К. Ж.  Сыман,          

Г.К. Жайлибаева

Объекты биотехнологии: 

Учебное пособие
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 S6.5:140.T.8.B. 114 1800 978-601-7869-18-2

Учебное пособие «Объекты биотехнологии» посвящена изу-

чению объектов биотехнологий: микроорганизмов, бактерий, во-

дорослей, простейшим, микроскопическим грибам; основным на-

208 Усукеева А.Д

Сыра сапасын жоғарылататын 

технологиялық әдістерді 

дайындау: Монография 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 U1.2:140.M.В. 57 ч/б 660 978-601-7869-281

Ашыту және шарап жасау биотехнологиясы – жүзім жиде-

гінің, сыра суслоның және шарап материалдарының құрамында

өтіп жатқан процесстердің химиялық құрамын, сондай-ақ сусло-

ның шарапқа айналуына әсер ететін микроорганизмдер биотех-

нологиясын зерттейтін техникалық биотехнология бөлімі болып

табылады.
U1.1:140.M.C. 139 цв 3000 978-601-7869-27-4

U1.1:140.M.В. 139 ч/б 1800 978-601-7869-27-4

S7.1:130.T.11.С. 149 цв 3000 971-601-263-310-8

S7.1:130.T.11.В. 149 ч/б 1800 971-601-263-310-8

T8.1:140.T.28.C. 527 цв 8400 978-601-7869-38-0

T8.1:140.T.28.В. 527 ч/б 6000 978-601-7869-38-0

212 Тулеубаев Ж.С

Жаратылыстану негіздері. Оқу 

құралы УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 T8.2:140.T.12.B. 234 3360 978-601-7320-14-0

Оқу құралы «Жаратылыстану негіздері» курсының типтік

бағдарламасына сәйкес, жоғары оқу орындарының «Геогра-

фия» мамандығында оқитын білімгерлерге арналған

T8.3:140.T.37.C. 669 цв 8400 978-601-7869-38-0

T8.3:140.T.37.В. 669 ч/б 7200 978-601-7869-38-0

214 Молдагалиева Д.Ж.
Физиология растений. Учебно-

методическое пособие.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 M7.2:130.M.B. 93 1800 978-601-283-318-4

Данное учебно-методическое пособие по дисциплине

«Физиология растений» предназначено для бакалавров

биотехнологических специальностей для изучения теоре-

215
Лесова Ж.Т., 

Молдагалиева Д.Ж

Биотехнология бродильных 

производств и 

виноделия.Учебно-

методическое пособие.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 M7.1:130.M.B. 88 1140 978-601-263-317-7

Данное учебно-методическое пособие по дисциплине «Биотех-

нология микроорганизмов» предназначено для бакалавров биотех-

нологических специальностей для изучения теоретических основ и

практического применения биотехнологических методов в лабора-

Zh7.1:140.M.C. 57 цв 1440 978-601-263-304-7

Zh7.1:140.M.В. 57 ч/б 660 978-601-263-304-7

К23.1:140.M.С. 89 цв 1440
978-301-7869-08-3

К23.1:140.M.В. 89 ч/б 1140 978-301-7869-08-3

218

Каташева А.Ч                

Усукеева А.Д               

Үкіт Л.

Жануарлар 

биотехнологиясының қазіргі 

әдістері зертханалық сабаққа 

арналған оқу әдістемелік 

нұсқауы

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 К23.2:140.M.B 34 660 978-601-7869-24-3

«Жануарлар биотехнологиясының заманауи әдістері» пәнінің 

мақсаты – студенттерде жануарлардың гендік және жасұшалы 

инженериясының мүмкіншіліктері туралы, биотехнологияда 

жануарлардың клеткаларын қолдану жолдары және әдістері туралы 

білімді дамыту. Осы курстың тапсырмасы – болашақ мамандарға 

жануарлар биотехнологиясы саласында сапалы және терең білім 

219
Сарсекеева Г.Ж., 

Жайлибаева Г.К.

Биотехнология животных. 

Учебно-методическое пособие
УМС ВУЗ 2017 S7.2:140.M.B 62 780 978-601-7900-75-5

В учебно-методическом пособии представлены 15

лекций и 15 лабораторных работ по дисциплине «Биотех-

нология животных». Данное пособие предназначено для

бакалавров и магистров биологических специальностей для

изучения теоретических основ и практического применения

220 Алибаева Б.Н

Биоэтика және тағамдық 

биотехнологиядағы қауіпсіздік 

негіздері. Оқу-әдістемелік 

құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А22.1:140.T.14.B. 250 3360 978-601-7900-26-7

«Биоэтика және тағамдық биотехнологиядағы

кауіпсіздік негіздері» пәні бойынша бұл оқу-әдістемелік

құрал биологиялық мамандықта білім алатын бакалавр

студенттеріне дәрістер жүйесің, практикалық сабақтарға,

221
Алдибаева Л.Т.

Керимова Ж.Н.

Дифференциалдық теңдеулер 

теориясы және есептеу әдістері. 

Оқу құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 А20.1:140.М.В 143 1800 978-601-241-490-5

Оқу құралында қазіргі кредиттік технология жүйесімен оқу 

барысындағы

бағдарламаларға сәйкес студенттердің өздігінен математика пәніне

дайындалуы мақсатында дифференциалдық теңдеулер теориясы 

222

Алдибаева Л.Т.,

Керимова Ж.Н.,

Касенов С.Е.

Тізбектің және функцияның 

шегі: Оқу құралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 А20.3:140.М.В 128 1800 978-601-241-488-2

Оқу құралында қазіргі кредиттік технология жүйесімен оқу

барысындағы бағдарламаларға сәйкес студенттердің ӛздігінен

математика пәніне дайындалуы мақсатында шек пен функция

шегінің тарауларына толықтай мағлұмат берілген. Студенттердің

білімдерінің тереңдей түсуі мақсатында осы пән курсына жеке-

жеке толық түсіктеме беру арқылы студенттердің ӛздігінен

дайындалуы үшін кӛп мүмкіншілік жасалған.

223 Алдибаева Л.T.

МАТЕМАТИКА пәнінен 

өзіндік жұмыс тапсырмалары 

мен шығарылу жолдары: 

ауылшаруашылық 

мамандықтарының 

студенттеріне арналған оқу 

құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 А20.2:140.М.В 121 1800 978-601-241-489-9

Оқу құралы сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және

математикалық талдаудың негізгі элементтерінен тұрады. Əрбір

тақырыпта өзіндік жұмысқа арналған 30 нұсқаулық есептер және

олардың шығарылу үлгілері берілген. Бұл оқу құралы

ауылшаруашылық мамандықтарының студенттеріне арналған.

224 Байарыстанов А.О.
Жоғары математика. ІІ - 

томдық. Оқулық
РУМС ВУЗ 2015

В1.1:140.Т.15.В. 

В1.2:140.Т.14.В.

І т.-233с.  ІІ 

т.-219с.
7200

 978-9965-31-535-0                     978-

9965-31-534-3
нет исходника

225 Байарыстанов А.О.

Анықталмаған  және  

анықталған  интегралдарды  

есептеу әдістері.Оқу құралы

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.3:140.М.В. 100 1560 9965-821-04-6

Оқу құралы математикалық талдау курсының анықталмаған және

анықталған интегралдар бөлімінен тұрады. Əрбiр қарастырылған

тақырыптарды қамтитын 30 нұсқалық 30 есептен тұратын төрт 

өзiндiк

жұмыс берiлген. Бұл есептер жинағы техникалық жоғары оқу

226 Байарыстанов А.О.

Дифференциалдық теңдеулер 

теориясы және есептеу әдістері: 

Оқу әдістемелік нұсқау.  

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.4:140.М.В. 52 660 9965-821-03-8

Оқу құралы математикалық талдау курсының дифференциалдық

теңдеулер бөлімінен тұрады. Əрбiр қарастырылған тақырыптарды

қамтитын 30 нұсқалық 7 есептен тұратын бір өзiндiк жұмыс 

берiлген. Бұл

оқу әдістемелік нұсқау техникалық жоғары оқу орындарының қазақ

227 Байарыстанов А.О.

 Ықтималдықтар теориясы мен 

матема-тикалық статистика 

негіздері және өзіндік 

жұмыстар жинағы: Оқу құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.10:140.М.В. 86 1140 978-601-241-104-1

Оқу құралы ықтималдықтар теориясы мен математикалық

статистиканың негiзгi элементтерiнен тұрады. Əрбiр тақырыпта

өзiндiк жұмыстарды шығаруға керекті негізгі анықтамалар, 

теоремалар

және формулалар қарастырылған. Сонымен бірге 30 нұсқадан 

228 Байарыстанов А.О.
 Математика пәнінен тест 

сұрақтарының жинағы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.9:140.М.В. 165 2160 978-601-241-022-8

Математика пәнінен тест сұрақтарының жинағы математикадан 

мемлекет аралық бақылау

тапсыратын техникалық және технологиялар мамандықтар тобының 

студенттеріне

қосымша көмек құрал ретінде ұсынылады. 30 нұсқа берілген. 

229 Байарыстанов А.О.
 Қатарлар теориясы және 

есептері.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.6:140.М.В. 58 660 978-601-241-021-1

Оқу әдістемелік нұсқауда математиканың үлкен бір саласы

қатарлар теориясы қаратырылған. Сонымен бірге өзiндiк жұмысқа

арналған 30 нұсқадан тұратын 9 есеп және олардың шығару үлгілері

берiлген. Бұл оқу әдістемелік нұсқау техникалық жоғары оқу

орындарының қазақ бөлiмiнде оқитын студенттерге арналған.

230
Байарыстанов А.О., 

Керимова Ж.Н.

Көп айнымалыдан тәуелді 

функциялар және жаттығулар 

жинағы. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.7:140.М.В. 109 1440 978-601-241-277-2

Оқу құралында математикалық талдау бөлімінің көп айнымалыдан

тәуелді функцияларының туындылары және интегралдары

қарастырылған. Əрбiр тақырыпта өзiндiк жұмысқа арналған 30 

нұсқалық

есептер берiлген. Бұл оқу құрала техникалық жоғары оқу 

231
Байарыстанов А.О., 

Əлдібаева Л.Т.

Екінші ретті қисықтар мен  

беттер.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 В1.8:140.М.В. 89 1140 978-601-241-276-5

Оқу құралында аналитикалық геометрияның негізгі бөліктерінің бірі

екінші ретті қисықтар мен беттер қарастырылған. Теориялық

232 Байарыстанов А.О. 
Жоғары математика теориясы 

және  жаттығулар жинағы.   
УМС ВУЗ 2013 В1.5:140.Т.19.В. 372 4560 978-601-241-275-8

Оқулық сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия,

математикалық талдау және ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық

Данное учебно-методическое пособие по дисциплине

«Возрастная физиология человека» предназначено для

бакалавров биотехнологических специальностей для

изучения качественных взаимоотношений между растущим
Наиболее важными объектами сельского хозяйства являются почва,

растение и животные. Растениеводство —является основным 

источником

продуктов питания для человека и сельскохозяйственных животных, 

Оқу құралы жоғары оқу орындарының «Биология» маман-

дығында оқитын білімгерлерге арналған

Оқу құралы Тараз мемлекеттік педагогикалық институты-

ның Ғылыми кеңесінде талқыланып, баспаға рұқсат етілді

Учебное пособие «Основы биотехнологии» посвящена изучению

истории биотехнологии, генетической, клеточной и тканевой 

инженерии,

культивированию бактерий и нанобиотехнологии, так как являются
Оқырмандарға адам ағзасының даму заңдылықтары, жас аралық 

және

өзіндік ерекшеліктері және бала ағзасының физиологиялық 

процестеріне

Тулеубаев Ж.С
ВУЗ, 

ССУЗ

Сарсекеева Г.Ж

Ашыту және шарап өндіру 

биотехноглогиясы.Оқу құралы.
Усукеева А.Д

2016

2016

2016

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ

УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Жайлибаева Г.К 

Махатаева Ж.Б., 

Исабекова М.С., 

Турпанова Р.М.

209

213 Тулеубаев Ж.С

Каташева А. Ч

Жас ерекліктер физиологиясы 

мен мектеп гигиенасы. Оқу 

құралы

Основы  биотехнологии 

217

216

210

211

Возрастная физиология 

человека. Учебно-методическое 

пособие.

Прикладная биология с 

основами почвоведение.

Учебное пособие

Математика 

УМС

Мектеп оқу-тәжірибе 

телімдерінде жүргізілетін 

тәжірибе жұмыстары. Оқу 

құралы

2016

ВУЗ, 

ССУЗ
2016

ВУЗ, 

ССУЗ
2016

Ашыту және шарап жасау биотехнологиясы – жүзім жиде-

гінің, сыра суслоның және шарап материалдарының құрамында

өтіп жатқан процесстердің химиялық құрамын, сондай-ақ сусло-

ның шарапқа айналуына әсер ететін микроорганизмдер биотех-

нологиясын зерттейтін техникалық биотехнология бөлімі болып



Байарыстанов А.О. 

Сызыќтыќ алгебра және 

аналитикалыќ геометрия 

теориясы мен

УМС ВУЗ 2018 172 978-601-7241-42-1

Оқу құралында сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 

бөлімдері қарастырылған. Əрбiр тақырыпта теориялық 

түсініктемелер мен сол тақырыптарға сәйкес есептер берiлген. Оқу 

233 Мусин А.Т
Геометрия негіздемелері. 

Оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 M12.1:140.T.13.B 217 3600 978-601-7900-09-0

Оқулық евклидтік геометрияның, Лобачевский геометриясы-

ның, аффиндік және проективтік геометрияларының аксиомати-

калық құрылуымен байланысқан негізгі сұрақтарға арналған. Атап

234 Мусин А.Т
Проективтік геометрия. 

Оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 M12.2:140.T.10.B 201 3600 978-601-7900-06-9

Кітапта проективтік геометрияның маңызды

мәселелері қарас-тырылған. Өтілетін бағдарламаға

235 Мусин А.Т

Аналитикалық геометрия және 

сызықтық алгебра

курсы: Оқулық

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 M12.3:140.T.23.B 490 6000 978-601-7900-10-6

Ұсынылатын оқулық университеттердің математика, физика,

механика, информатика, ақпараттық жүйелер және оларға жақын

мамандарды дайындайтын факультеттердің студенттеріне арналып

236
Қошқарова Б.С., 

Тлеуханова Н.Т

Сызықтық интегралдық 

теңдеулер теориясы.Оқу-

әдістемелік құрал.

УМС ВУЗ 2016 K10.1:140.M.B 93 1140 978-601-7869-26-7

Оқу-әдістемелік құрал сызықтық интегралдық теңдеулер

теориясының негіздерімен таңыстыру мақсатында механика-

математика факультетінің білім алушыларға және оқытушыларға 

көмек

237

Ақылбаев М.И.,  

Мүсірепова Э.Б.,  

Ерғазиева Т.

Анықтауыштар мен матрицалар 

теориясы: Оқулық.
УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 A19.2:140.M.B 120 2160 978-9965-07-574-2

Оқулық Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім

беру стандартына сәйкес жазылған. Жоғары математика курсының 

238
Ақылбаев М.И.,  

Шалданбаев Ə.Ш.

Математикалық физика 

теңдеулері. Оқу құралы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 A19.1:140.M.B 158 2160 978-9965-862-81-6

Ұсынылып отырған оқу құралы 5В010900 – Математика және 

5В011100 –

Информатика мамандықтарының күндізгі және сырттай оқу 

239
Ақылбаев М.И.,  

Шалданбаев Ə.Ш.

Математикалық физика 

теңдеулері. Практикум.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 A19.3:140.T.12.B. 190 2400 978-9965-862-81-6

«Математикалық физика теңдеулері» практикумы пән 

бағдарламасының

және оқу жоспары талаптарына сәйкес құрастырылды және 

240
Сыздыкова З.Н., 

Ибатов А. 

Математикалық физика 

теңдеулері. Оқулық.

МОН 

РК
ВУЗ 2017 S19.1:140.T.23.B 394 4200 978-601-301-681-8

Оқулықтың негізін «Математикалық физика теңдеулері» базалық

курсы бойынша механика–математика факультеті студенттеріне ұзақ

жылдар бойы оқыған доценттер А.Ибатов пен З.Н.Сыздыкованың

241

 Умаров А.Т., 

Ақылбаев М.И., 

Мүсірепова Э.Б.

Математиканы оқытудың 

теориясы мен әдістемесі. Оқу 

құралы.

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 U4.1:140.T.9.B. 162 2760 978-9965-07-610-7

Оқу құралында математиканы оқытудың теориялық негіздері, 

ғылыми

таным әдістері, негізгі дидактикалық принциптері, математиканы 

242
Умаров А.Т., 

Акылбаев М.И. 

Использования принципа 

историзма на уроках 

математики в средней школе: 

учебное пособие.

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 U4.2:140.M.B 58 1020 978-601-7900-49-6

Предлагаемое учебное пособие служит одним из факторов ускорения

научно-технического процесса. Поэтому возраст требования,

предЪявляемое нашим обществом к математикой подготовке 

выпускников

Ибрагимов Р.

Бастауыш мектепте 

математиканы оқыту әдістемесі 

мен технологиясы. Оқу құралы. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 372 3800 9965-9123-3-5

Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындары мен педаго-

гикалық колледждің студенттеріне,математика пәні мұғалімдеріне,

бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған. Оқу құралында бастауыш

мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы пәнінен

Ибрагимов Р.

Орта мектепте математиканы 

оқыту теориясы мен әдістемесі. 

Оқу құралы. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 294 3500 9965-9123-3-5

Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындары студенттеріне,

орта мектеп мұғалімдеріне арналған. Оқу құралында орта мектепте

математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәнінен лекциялар

қоры баяндалған.

Ибрагимов Р.

Математика бастауыш 

курсының негіздері. Оқу 

құралы. 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 226 3500 9965-9123-3-5

Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындары мен педаго-

гикалық колледждің студенттеріне, бастауыш сынып мұғалімдеріне

арналған. Оқу құралында бастауыш мектептегі математика 

курсының

Ибрагимов Р.

Математиканы оқытуға 

проблемалық жандасу 

технологиялары. Монография

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 180 3000 978-601-7945-34-3

Монографияда бастауыш сынып оқушыларының математика

сабақтарында проблемалық оқыту технологиялары арқылы таным-

дық іс-әрекеттерін қалыптастырудың теориялық және әдістемелік

негіздері көрсетілген. Монография жоғары оқу орындары мен

243 Волькенштейн В.С.
Жалпы физика курсының 

есептер жинағы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 V1.0:130.Т.25.В 450 6000 9965-894-43-4

«Жалпы физика курсының есептер жинағының» бұл басылымы 

автордың қайта

өңдеуінен өтіп, 2008 жылы толықтырылған орысша нұсқасы мен 

244 Файзуллаев А.
Физика сабағының 

көрнекіліктері. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 F1.1:140.Т.13.В 208 3600 9965-640-99-8

Ҽртүрлі типті мектептердің ерекшеліктері ескерілген 12 жылдық 

орта білім беруде

жетілдірілген ғылыми ҽдістемелік негізде физика курсын оқытуда 

245 Ильясов Низан
Молекулалық физика 

есептерінің жинағы. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 I7.1:140.T.10.B 237 3600 978-601-223-940-8

Оқу құралы студенттердің, жалпы физиканың маңызды

салаларының бірі молекулалық физика және термодинамика

курсының есептерін шығарудың әдіс-тәсілдерін игеруіне зор

246 Жамалов А. Классикалық механика
МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 Zh6.1:130.Т.11.В 148 2400 978-601-7390-70-9

Оқулықта теориялық физика курсының іргелі бөлім-

дерінің бірі классикалық механиканың негізгі мәселелері

247 Дуаметұлы Б.
Жалпы физика курсының 

негіздері.

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 D3.1:130.Т.12.В. 217 3600 978-601-228-334-1 нет исходника

248  Б.Е. Акитай 

Физиканы оқыту теориясы және 

әдістемелік негіздері. Оқу 

құралы.   2-ші стер. бас.. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А13.1:140.Т.14.В 236 3000 9965-29-013-Х

Оқу құралында педагогикалық жоғарғы оқу орындарында физика

пәнінің мұғалімдерін дайындаудың ғылыми-әдістемелік негіздері: 

физи-

каны оқытудың жалпы және жеке мәселелері, оқушыларда 

мектептегі

Рыстығулова В.Б. Механика.  Оқу құралы. УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 176 978-601-7900-98-4

Қазақ тіліндегі оқу құралы жоғары оқу орындарының

5В011000–«Физика» мамандығы студенттеріне арналған, сондай-ақ. 

Механика курсы оқытылатын басқа да жоғары оқу орындарының

студенттері пайдалана алады. Оқу құралы «Механика» пәнінің 

типтік бағдарламасының негізгі бөлімдерін қамтиды. Əрбір бөлімнің 

249

Құрманәлиев М.Қ, 

Жолымбетова С.Ш., 

Жумашева Г.К., 

Бастерова Б.А.

Сыни тұрғыдан ойлауды 

дамыту технологиясы химия 

және биология сабақтарында. 

Оқу құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 К24.1:140.T.8.B. 122 2400 978-601-7900-18-2

Оқу құралында сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясының

теориялық-методологиялық негізі, принциптері және

құрылысы қарастырылған.

Осы технологияны химия және биология

пәндерін

оқытуда

250 Құрманәлиев М.Қ.
Химияны оқытудың қазіргі 

технологиялары: Оқу құралы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 К24.2:140.T.15.B. 270 3600 978-601-7900-17-5

Оқу құралында химияны оқытудың қазіргі технологиялары

туралы түсінік, олардың жіктелуі және химия курсында қолдану

мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылған.

Педагогикалық технологиялардың ғылыми методологиялық

негіздеріне,

принциптеріне және оқыту кезеңдеріне, олардың

артықшылықтары

мен кемшіліктеріне ерекше назар аударылған.

Химия курсын оқытуда

қолдау тапқан 13 педагогикалық

технологияларға талдау жасалған.

Оқу құралы химия мамандығы бойынша дайындалатын

бакалаврларға,

магистрларға және мектеп ұстаздарына арналған.

251 Такишева Г.А.

Жоғары оқу орындарында 

студенттердің шығармашылық 

дербестігін қалыптастыру: 

теориясы және тәжірибесі. 

Монография

УМС ВУЗ 2017 T18.1:140.M.B. 176 2400 978-601-7900-37-3

Монографияда жоғары мектептегі инновациялық білім беру

бағыттарына сәйкес, болашақ мамандардың шығармашылық

дербестігін

қалыптастырудың дидактикалық негіздері талданған.

Студенттерді кәсіби даярлаудағы химия курсын оқытудың

дидактикалық талаптары мен оны ұйымдастырудың ерекшеліктері,

I17.1:140.T.12.C. 179 цв. 3600 9965-07-907-8

I17.1:140.T.12.B. 179 2400 9965-07-907-8

253
М.Қ. Құрманәлиев,   

Г.Н. Кауменова

Органикалық химияның  

тізбектелген реакциялары.

Оқу құралы 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 К24.3:140.Т.10.В. 170 2400 978-601-7900-60-1

Оқу құралында органикалық химияның тізбектелген

реакциялары қарастырылған. Олардың жіктелуі, орындауға қажетті

мағлұматтар, өзгерістерді орындау тәсілдері жан-жақты

баяндалған. Органикалық заттардың негізгі кластарына арналған

254 Ахметов С.О. и др.

Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом  

(С дополнениями и 

изменениями в соответствии с 

приказами Министерства 

транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан). 

ВУЗ, 

ССУЗ
2008 А33.1:140.Т.16.В. 313 4200

 Настоящие Правила перевозок грузов (Железнодорожным 

транспортам) разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан "О железнодорожном транспорте". Правила определяют 

порядок организации и условия  перевозок грузов железнодорожным 

транспортом Республики Казахстан. 

255 Ахметов С.О. и др.

Приложения к правилам 

перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом.  (С дополнениями 

и изменениями).

ВУЗ, 

ССУЗ
2008 А33.2:140.Т.16.В. 304 4200

Оқулық отын жанар-жағармай және  техникалық сұйықтардың 

негізгі физикалық, химиялық және пайдалану  қасиеттері мен 

қолдану ерекшеліктері келтірілген. Отынның жану теориясының 

негіздеріне толық түсінік берілген. Оқулық инженерлік-техникалық 

маманықтардың бакалаврият және мастерлік дәрежелеріндегі 

оқитын студенттерге арналған.

Оқу құралы «химия», «химия және биология» мамандығы

бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне, сонымен қатар

колледждер мен орта мектеп оқытушыларына, магистранттарға

арналған.

252
ВУЗ, 

ССУЗ
2017

Мектепте химиялық 

эксперименттерді жүргізу 

әдістемесі.  Оқу құралы.

РУМС  
Имангалиева Б.С., 

Торсыкбаева Б.Б.

Физика

Химия

Транспорт и логистика



256
Абдильдин Н.К.,            

Хазимов М.Ж.

Отын жанар- жағармай және 

техникалық сұйықтар пәні 

бойынша  оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А14.1:140.M.В. 182 3000 978-601-241-416-5

Оқулық отын жанар-жағармай және техникалық сұйықтардың негізгі 

физикалық, химиялық және пайдалану  қасиеттері мен қолдану 

ерекшеліктері келтірілген. Отынның жану теориясының негіздеріне 

толық түсінік берілген. Оқулық инженерлік-техникалық 

маманықтардың бакалавриат және мастерлік дәрежелеріндегі 

оқитын студенттерге арналған.

А6.2:140.Т.10.С 207 4800 978-601-207-889-3

А6.2:140.Т.10.В 207 2400 978-601-207-889-3

A6.1:140.T.15.C 263 цв. 4800 978-601-207-686-8

A6.1:140.T.15.В 263 ч/б 3600 978-601-207-686-8

Давыдов А.А., 

Макенов А.А.

Теория движения автомобиля. 

Учебно-методическое пособие.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 157 2200 978-601-208-383-5

В настоящем пособии рассмотрены основные эксплуатационные свой-

ства автомобиля (силы, действующие на автомобиль при движении; 

тяго-во-скоростные свойства; тормозная динамичность; топливная 

экономич-ность; устойчивость; управляе¬мость; плавность хода; 

проходимость и др.), критерии, оценочные показатели и методы их 

опреде¬ления, связь показа-телей с конструктивными и 

эксплуа¬тационными факто¬рами. По¬сле каждой главы приведены 

задачи и контрольные вопросы для са¬мопро¬верки зна-ний.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и магист-

M4.1:140.T.13.B. 196 3000 978-601-241-241-3

M4.1:140.M.B. 196 2400 978-601-241-241-3

M4.2:140.T.13.B. 185 цв. 3000 978-601-7320-08-9

M4.2:140.M.B. 185 ч/б 2400 978-601-7320-08-9

M4.3:140.T.9.B. 99 2400 978-601-7390-79-2

M4.3:140.М.B. 99 1440 978-601-7390-79-2

M4.4:140.T.11.B. 157 2520 978-601-7390-80-8

M4.4:140.М.B. 157 1920 978-601-7390-80-8

263 Есимханов С.Б.

Электротехниканың теориялық 

негіздері (Айнамалы тоқтың 

электр тізбектері) .  Оқу 

құралы.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 E10.1:140.M.В. 64 ч/б 660 978-601-241-252-9

Оқу құралында «Электротехниканың теориялық негіздері 1» 

курсының

«Айнымалы токтың электр тізбектері» бөлімі бойынша теориялық 

материалдары мен есептерді шығару мысалдары келтірілген.

Инженерлік-техникалық мамандықтарда оқитын студенттерге 

арналған.

264 Байдельдинов У.С.

«Радиотехникалық тізбектер 

және радиотехнологиялық 

құрылғылар». Оқу құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2012 В2.1:140.Т.18.В. 314 4200 9965-894-76-0

     Бұл оқу құралы  студенттердің сигналдарды қабылдау және өңдеу, 

сонымен қатар теориялық білімді, жеке тапсырмаларды орындау 

процесінде бекіту болып саналады.  Өндірістік радиоқабылдағыш 

құрылғысында қабылдағыш және ақпаратты өңдеу жайлы жалпы 

мағлұматтар, тұрмыстық радиоқабылдау аппаратының құрылымы, 

радиоқабылдағыштардың параметрлері мен сипаттамалары, 

M4.5:140.M.C. 96        цв. 3000 978-601-278-757-3

M4.5:140.М.В. 96 ч/б 1440 978-601-278-757-3

M4.7:140.T.12.B. 161 3240 978-601-278-760-3

M4.7:140.М.B. 161 2400 978-601-278-760-3

267

В.В. Артюхин,            

А.М. Достиярова,    

А.А. Куликов,              

Р.Т. Сафин,             

О.Б.Суйеубаев 

Радиотехникалық 

құрылғылардағы электроника 

компоненттері. Оқу құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 A40.1:140.T.17.B 286 2400 978-601-7436-46-9

Оқу құралы радиотехникалық құралдардың электронды 

компоненттерінде өтіп жатқан процестермен студенттерді 

таныстыруға арналған. Оқу құралында радиокомпоненттердің 

(резисторлар, конденсаторлар, транзисторлар, реле, сүзгілер, 

трансформаторлар, интегралды сұлбалар және т.б.), сонымен қатар 

онда өтетін физикалық процестердің классификациясы, негізгі 

қасиеттері мен параметрлері келтірілген. 

268

В.В. Артюхин,            

А.М. Достиярова,    

А.А. Куликов,              

Р.Т. Сафин,             

Устройства приема СВЧ 

сигналов.  Учебное пособие.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 A40.2:140.T.30.B 566 6000 978-601-207-935-7

В учебном пособии «Устройства приема СВЧ сигналов» устройства и 

принцип работы пассивных и активных элементов СВЧ трактов, 

анализ физических процессов и методику расчета каскадов 

радиоприемных устройств различного назначения. Учебное пособие 

269

Достиярова А. М. , 

Куликов А. А. ,        

Сафин Р. Т. ,      

Мекебаева А. К..

Радиотехника мен 

телекоммуникациялар 

негіздері. Оқу құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 D6.1:140.Т.11.В. 155 3600 978-601-7320-20-1

Оқу құралы радиотехникалық құралдардың электронды 

компоненттерінде өтіп жатқан процестермен студенттерді 

таныстыруға арналған. Оқу құралында радиокомпоненттердің 

(резисторлар, конденсаторлар, транзисторлар, реле, сүзгілер, 

трансформаторлар, интегралды сұлбалар және т.б.), сонымен қатар 

онда өтетін физикалық процестердің классификациясы, негізгі 

қасиеттері мен параметрлері келтірілген. 

Сафин Р.Т. Радиотаратушы құрылғылар ВУЗ 2017 S22.1;140.T.12.B. 199 2500 978-601-7945-03-9

Бұл оқу-әдістемелік құралында, құрылғыларды құрастыру теориясы

және сигналдарды жіберу және әр түрлі жиілік диапазонды 

таратқыштардың

жалпы принциптерін қалыптастыруды оқытады. Модуляция және 

оларды

іске асыру жодары қолданылады. Оқу-әдістемелік құралында 

синтезатордың,

модулятордың, күшейткіштердің және соған сәйкес келетін 

тізбектердің

сұлбасын қамтамасыз етеді.

Бұл жұмыста біз авторлардың ғылыми зерттеулерін пайдаландық. 

Бұл

жұмыс, радиолокация, радионавигация және радиобайланыс 

саласындағы

мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін.

Бұл оқу құралы 5В071900 – «Радиотехника, электроника

жәнетелекоммуникациялар» мамандығының техникалық ЖОО-ның

бакалаврларына арналған.

270 Камбаров М.Н

Қазақстан баламалы 

энергетикасы. Возобновляемые 

энергетические ресурсы 

КазахстанаKazakhstan 

Renewable Energy Рrojects. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 К15.1:210.M.С. 81 цв.ил 2160 нет аннотации

271 Камбаров М

Повышение эффективности 

электростанций использу-ющих 

возобновляемые 

энергоресурсы.Монография  

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 К15.2:140.Т.9.С. 161 2880 978-601-7900-22-9

Проводится краткий анализ состояния балансов электроэнергии

Казахстана. На его основе обосновывается необходимость привлече-

ния в энергобаланс республики инженерно и экономически доступ-

ных ВЭР , прежде всего малых и средних ГЭС, ВЭС. В программе 

2050

указывается на необходимость производить до 50% э/э с использова-

Ya2.1:140.M.B. 111 1440 978–601–7900-72-4

Ya2.1:140.M.C. 111 цв 2160 978–601–7900-72-4

Настоящая работа «Монтаж и наладка электрооборудования 

электрических станций, подстанций и линий электропередач» 

является второй частью книги «Коротких замыканий и защиты 

линий 0,4…35 кВ». Во вторую часть вошли разновидности 

максимальных токовых защит, включая направленные защиты, 

дифференциальные защиты линий, дистанционные защиты с 

Оқу құралында  электр тораптарының релелік қорғанысы және 

автоматикасы қарастырылған.

     «Электрэнергетика» саласында оқитын студенттерге арналған.

Электрлендірудің негізінде өндіріс дамыды, электр энергиясы ауыл 

шаруашылығы мен транспортқа енді. Өзара қуатты энергия 

жүйелеріне біріктірілген ірі аудандық электр станциялары сенімді, 

жоғары сапалы және арзан электр энергиясымен жабдықтайды, 

В книге изложен комплекс вопросов технологии электромонтажных 

работ на энергитических объектах. Изложены структура 

электромонтажных организаций, планирование электромонтажного 

производства, индустриализация и механизация работ на 

электростанциях и подстанциях.

В представленном учебном пособии обобщены, систематизированы и

представлены сведения о об анализе и построении современных 

телекомму-

никационных сетях.

Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по

В учебном пособии изложены теоретические основы и принципы ра-

циональной эксплуатации локомотивов и организации 

локомотивного хозяйства; рассмотрены вопросы технического 

обслуживания в эксплуатации локомотивов и их экипировки. 

Учебное пособие содержит задачи рассчета, проектирования и 

эксплуатации электрических сетей и подстанций а так же анализ их 

ролей при создании энергитических систем.

261

259

Ө.Матаев, Е. 

Үмбетқұлов, А. 

Абдурахманов

260

258

Релелік қорғаныс және 

автоматика .Оқу құралы.

Практикум по 

электроэнергетике. Учебное 

пособие. 

272

262

265

266

Электртораптары.Оқу құралы. УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Матаев У.М.,     

Рысбеков А.С., 

Абдурахманов А. А.,

Курпенов Б.К.

ВУЗ, 

ССУЗ

ВЛ 80С элекровозының 

құрылысы және жұмысы. Оқу 

құралы

УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ

Для помощника машиниста 

локомотива.    Учебное 

пособие. 

ВУЗ, 

ССУЗ

Инструменты, материалы, 

машины и спецмашины, 

такелажное оборудование 

используемое при монтаже и 

ремонте  электростанций и 

подстанций.

Матаев У.М., 

Абдурахманов А. А. 

Электропитающие устройства 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ). Учебное 

пособие.

С.С. Абдуллаев,          

Н.У. Джумабаев,          

Ғ.Б. Бақыт

.М. Матаев,

А.А. Абдурахманов, 

Е.С. Бейсебаев

Короткое замыкание и защита 

от них. Учебное пособие

2015

2017

2017

2015
ВУЗ, 

ССУЗ
УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ

2017

2017

2017

2017

ВУЗ, 

ССУЗ
2017

.М. Матаев,

А.А. Абдурахманов, 

Б.А. Алиев

ВУЗ, 

ССУЗ

Анализ и построение 

телекоммуникационных систем. 

Учебное пособие.

М.З. Якубова, Ш.А. 

Мирзакулова
УМС

257
С.С. Абдуллаев,              

Ғ.Б. Бақыт

В книге приведены основные сведения об эсточниках электрической 

энергии и различных видах электротехниического оборудования, 

применяемого для электропитания устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики. Описаны современные 

электропитающие установки, обеспечивающие бесперебойное 

питание аппаратуры автоблокировки , электрической и 

 Осы оқу құралының мақсаты – электрлі жылжымалы құрамды 

пайдалану және жөндеумен байланысты темір жол көлігінің 

жұмыскерлерін, теміржол көлігі жоғары оқу орындарында және 

Матаев У.М., 

Абдурахманов А.А.,

Байниязов Д.Т., 

Бейсебаев Е.С.

Энергетика и электротехника



Ya2.2:140.M.B. 111 цв 1440 978-601-7900-72-4

Ya2.2:140.M.C. 111 2160 978-601-7900-72-4

72 цв. 1200 978-601-7945-04-6

72 1200 978-601-7945-04-6

274

Aliyarov A.B., 

Aliyarov B.K., 

Aliyarova M.B.

The heat energy supply in 

Kazakhstan (specifics, 

experience, problems)

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А23.2:140.Т.18.В

296  

формат17х

25

4500 978-601-7945-07-7

The «mastery» of fire has delivered of the humanity from the dependence 

on natural

sources of heat (sun or fire from an accidental source: lightning, etc.) and 

has allowed the development

275 Алияров Б.К

Словарь энергетических 

терминов (казахско – русско – 

английский) 

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А23.1:140.ТК.23.В 460 6500 978-601-7320-13-3

Ұсынылған сөздік, авторлардың және де басқалардың,  көптеген 

жылдар бойы жасаған, қазақтың ғылыми –техникалық тілін 

қалыптастыру мен дамытудағы еңбектерінің жалғасы болып 

табылады. 

Алияров А.Б., 

Алияров Б.К., 

Алиярова М. Б.

Снабжение тепловой энергией в

казахстане

(особенности, опыт, проблемы)                           

The heat energy supply in 

Kazakhstan (specifics, 

experience, problems)

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 478 6500 978-601-7945-07-7

276

Алияров А.Б., 

Алияров Б.К., 

Алиярова М. Б.

Қазақстанда жылу энергиясын

жеткізу

(өзгешеліктері, тәжрибесі, 

қыйын-

шылықтары)

Снабжение тепловой энергией в

казахстане

(особенности, опыт, проблемы)

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 620 6500 978-601-7945-06-0

В Казахстане принята концепция развития обучения на трех языках:

казахский, русский и английский.

Основой обучения всегда, даже при интенсивном освоении электрон-

ных книги и библиотек, являются письменные версии учебников.

Анализ опыта обучения на казахском языке показал, что пользование

учебниками, написанными на двух языках по одному предмету, 

встречает

определенные трудности, в том числе, и в связи с отсутствием 

устоявшейся

технической терминологии. В связи с этим студент вынужден 

многократно

276
Е.Б. Сулеймен Конструкциялық материалдар 

технологиясы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 S21.1:140.T.22.B 368 5040 978-601-7311-53-7

Оқулықта шойын, болат, мыс, алюминий, титан және т.б. өндірудің

озық технологиясы баяндалған. Қорытпалардан қысыммен

өңдеу, құю, дәнекерлеу және металкесу станоктарында бұйымдар,

бөлшектер және дайындамалар жасаудың қазіргі тәсілдері қаралған.

О4.6:140.T.16.C. 272 цв. 6000 978-601-7900-39-7

О4.6:140.T.16.В. 272 ч/б 4200 978-601-7900-39-7

278

Дүзелбаев С.Т., 

Абдушкуров Ф.Б., 

Турашев А.С., 

Мухамбеталина Д.Ж.

Материалдар механикасы. 

Оқулық.
УМС 

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 D4.2:140.Т.23.В. 390 4200 978-601-7869-12-0

Ұсынылып отырған «Материалдар механикасы» оқулығы көптеген

жылдар бойы С. Торайғыров атындағы ПМУ-де, Л. Гумилев 

атындағы

ЕҰУ-де пәнді жүргізуде жинақтаған тәжрибелері негізінде 

жазылған.

279

Дүзелбаев С.Т., 

Тукешова Г.А.

Қурманова Д.Е.   

Материалдар механикасы. 

Есептер мен оқушылардың 

өзіндік жұмыстарының 

жинағы.

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 D4.3:140.Т.15.В. 261 4200 978-601-7869-11-3

Оқу құралы жоғары кәсіптік мамандар дайындайтын техникалық

оқу орындарының күндізгі оқитын бөлімдерінің модульдік білім 

беру

үрдісі мен ҚР МЖМБС сәйкес әзірленген.

Жинақ материалдар механикасы курсының негізгі бөлімдерін:

созу мен сығу, кернеулі күй және беріктік теорияларын, ығысу, 

бұралу,

иілу, орын ауыстыруды анықтаудың әдістерін, статикалық

анықталмағын жүйелерді, күрделі қарсыласуды, орнықтылық,

динамикалық жүктеулерді қамтыған.

Студенттің өздік жұмыстары тапсырмаларымен қатар оларды

орындауға қажетті әдістемелік нұсқаулар берілген.

Материалдар кедергісі курсын оқитын машина жасау, құрылыс,

авиациялық, көлік, физика-техникалық мамандықтары 

студенттеріне,

сонымен қатар механика-математика факультеті студенттеріне

арналған.

280 Дузельбаев С.Т Инженерлік механика. Оқулық.
МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 D4.1:140.Т.24.В. 451 5400 978-601-7869-51-9

Инженерлік механика оқулығы жоғары кәсіптік 5B042000

«Сәулет» және 5B072900 «Құрылыс» саласындағы мамандарды

дайындаудың модульдік оқыту үрдісі мен пәннің типтік

282 Мәшеков С.Ə. Пісіру және құю технологиясы: 

Оқу құралы. II  томдық

МОН 

РК
ВУЗ 2017

M15.1-1:140.T.20.B.  

M15.1-2:140.T.20.B.

I том-307 

стр., II том-

144 стр.

6000

978-601-228-743-1 (орт.)   978-601-7900-

77-9  (1 б.)               978-601-228-741-7 

(2 б.)

Оқу құралы Мемлекеттік білім беру стандартының 5В073800 

«Материалдарды

қысыммен өңдеу технологиясы» мамандығының оқу бағдарламасына 

және басқа да техникалық мамандықтарға «Пісіру және құю 

283

С. Ə. Мәшеков

А.С. Мәшекова
Ыстық көлемдік қалыптаудың 

технологиясы: Оқу құралы. II  

томдық

МОН 

РК
ВУЗ 2017

M15.2-1:140.T.21.B. 

M15.2-2:140.T.21.B

I том-184 

стр.,   II 

том-160 

стр.

4800

   978-601-228-738-7  (орт.)           978-

601-228-739-4 (1 б.)      978-601-228-740-

0 (2 б.)

Көптеген машинажасау зауытында қалыптау цехтары негізгі 

дайындаушы цехтар

қатарына кіреді. Машинажасауды дамытудың негізгі міндетін 

шешкенде, ұсталық-қалыптау

281 Мәшеков С.Ə. Материалтану және 

құрылымдық материалдар 

технологиясы.Оқулық. III 

томдық

МОН 

РК
ВУЗ 2017

M15.3-1:140.T.24.B.   

M15.3-2:140.T.26.B.    

M15.3-3:140.T.22.B.

I том-391 

стр.,   II 

том-424 

стр.,             

III том-350 

стр.

14400

978-601-7900-69-4 (орт.)

 978-601-7900-68-7 (1 т.)            978-601-

7900-80-9 (2 т)

978-601-7900-81-6 (3 т.)

Оқулық Мемлекеттік білім беру стандартының техникалық 

мамандықтарға

«Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы» 

жалпы пәні бойынша білім беру талабына сәйкес жазылған.

Машинажасау тетіктерін жасаудың барлық өңдеу сатылары толық

қаралған (кеннен тетік бетін өңдеуге дейін).

Бірінші және екінші бөлімдерінде металдар мен қорытпалардың 

Мәшеков С.Ə., Быхин 

Б.Б.

Материалдарды қысыммен 

өндеу теориясы. Оқу құралы.
УМС ВУЗ 2018 389 4200 978-601-7945-26-8

Оқу құралында қазiргi заманғы ғылымдық деңгейде

материалдарды қысыммен өңдеу теориясының механика-

математикалық негiзi (кернеу мен деформация теориясы,

реологиялық теңдеулер, пластикалық ағыс теориясының есептерiн

қою және шығару әдiстемелерi) баяндалған.

Жаймалау және созу үдерістерінің қазіргі заманғы теориясы,

геометриялық сипаттамасы және деформация ауқымының

284 Инербаев Т.Р

Примеры и задачи по 

сопротивлению материалов. 

Учебник.

ВУЗ 2015 I10.1:140.T.16.В 293 3600 9965-894-49-3

Учебник включает краткие сведения по теории и рассмотрены более 

90 решенных задач и приведены более 280 задач для 

самостоятельного решения. В отличие 2005 года издания, в качестве 

примера рассмотрен и решен расчетно-проектировочное задание на 

тему: «Расчет статически определимых балок на плоский изгиб»

Книга рассчитана для очного и заочного форм обучения, а также для 

студентов обучающегося по кредитной системе,  в качестве учебного 

пособия и методико-практического материала при самостоятельном 

изучении и  усвоении дисциплины «Сопротивления материалов», а 

также при самообразовании.

285 Инербаев Т.Р.

Материалдар кедергісінің 

мысалдары мен есептер 

жинағы. Оқулық.

ВУЗ 2015 I10.2:140.T.16.В 304 3600 9965-894-49-3

Бұл кітапта курстың негізгі бөлімі бойынша көптеген есептер 

шешімдерімен берілген және техникалық технологиялық 

мамандықтары бойынша оқу орындарының барлық түрлері үшін 

студенттерге арналған өздігінен шешуге арналған есептер беріледі.

286
Жүнісбаев Б.Ж.,     

Кашаган Б.Е.

Технологиялық  машиналарды 

монтаждау және пайдалану. 

Оқулық.

ВУЗ 2011 Zh8.1:140.T.13.B. 201 3000 9965-9677-2-5

Оқулықта технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану 

жайындағы мәселелер қарастырылған. Жоғарғы және арнайы орта 

білім беретін оқу орындарының студенттеріне арналған.

287 Инербаев Т.Р.

Краткий курс лекций по 

сопротивлению материалов. 

Учебное пособие.

УМС ВУЗ 2015 I10.3:140.T.16.В. 151 1800 9965-894-49-3

Учебное пособие составлено применительно к программе кредитной 

системой обучения и состоит из 19 лекций, что дает возможность 

исполь- зовать ее в различных сокращенных вариантах, в 

зависимости от числа кредита. Пособие является лекционно-

мотодическим материалом и предназначена для оказания помощи 

288 Бақытжанов И.Б.

Сығымдағыштар және 

жылулық қозғалтқыштар. 

Оқулық.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 В7.1;140.Т.16.В. 265 2640 978-601-292-031-4

Оқулықта энергетика саласында қолданылатын сығымдағыштар мен

жылулық қозғалтқыштардың негіздері мен тиімділігі, түрлері, жылу 

электр

станциялары мен жылу электр орталықтарындағы бу 

Механизмдер және машиналар теориясы (ММТ) – ол

механизмдер мен машиналардың кинематикасы мен

динамикасын жалпы зерттеу әдістеріне арналған және оларды

The presented training textbook is summarized, systematized and 

presented

information about the modern multiservice network.

The textbook is intended for undergraduaters studying in the specialty of

Yakubova M.Z, 

Mirzakulova Sh.A., 

Akhetova G.S..

Аnalysis and construction of 

telecommunication systems
УМС273

277
ВУЗ, 

ССУЗ
2017

Түсіпов А.,          

Оспанов А.Б. .

 «Механизмдер және 

машиналар теориясы. 

(Машинатанудың негізі). 

Якубова М.З., 

Мирзакулова Ш.А.

Конвергенция 

телекоммуникационных услуг: 

Учебное пособие

УМС

2017
ВУЗ, 

ССУЗ

УМС

УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2018

В представленном учебном пособии обобщены, систематизированы и

представлены сведения о конвергенции услуг телекоммуникации.

Учебное пособие предназначено для докторантов, обучающихся по

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».

Техника. Технические науки и механика



289 Бақытжанов И.Б.
Жылуландыру негіздері және 

жылулық желілер. Оқу құралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B7.2:140.M.B. 134 1800 5-7046-0703-9

Оқу құралында жылуландырудың энергетикалық

негіздері мен жылуландырудың тиімділігі, жылу өндіретін

орталықтар мен аудандық қазандықтар, олардың

қондырғылары және олардың жылу сұлбалары, жылулық
A3.1:130.Т.5.B 102 2400 978-601-7320-03-4

A3.1:130.M.B 102 1800 978-601-7320-03-4

291 Рахымбекова 3. М.  

Серпімділік, созымдылық 

теориясының негіздері. Оқулық ВУЗ 2016 R2.1:140.T.10.В. 223 4200 978-601-7869-07-6

Ұсылынып отырған кітапта серпімділік теориясының негізгі

теңдеулері мен оларды шешу тәсілдері, серпімділіктің

қолданбалы теориясының варияциялық тәсілдері, серпімділік

қабықшаларды есептеу, сондай-ақ созымдылық теориясының

292

С .Н. Тойбаев,             

А.Д. Дінасылов

Қ .Р. Қойлыбаева

Теориялық және қолданбалы 

механика. Практикум. РУМС ВУЗ 2017 T9.2:140.T.23.В. 369 4800 978-601-7869-56-4

Оқу құралында теориялық және қолданбалы механика пәнiнің 

негіздері, өзіндік жұмыс орындауға арналған мысалдар және тап-

сырмалары берiлген. Оқу материалдарының құрылымы кредиттік 

технологияны қолданылатындай етіп ұйымдастырылған. Бұл білімді 

Тойбаев С.Н.,  Ибраев 

М.С.

Численные методы. Учебно-

методический комплекс.
УМС ВУЗ 2017 T9.3;140.M.В 122 1500 978-601-7889-31-9

Учебное пособие охватывает классические раздел численного 

анализа:

методы решения систем линейных алгебраических уравнений, задач 

о соб-

293 Тойбаев С.Н
Теориялық механика 

негіздері.Оқулық.
РУМС ВУЗ 2017 T9.1:140.T.22.В. 360 4800 978-601-7320-10-2

Оқулықта теориялық механика пәнiнің негіздері, практикалық 

есептер шығару мысалдары, есептеу-графикалық жұмыс тапсыр-

малары, глоссарий және тест сұрақтары берiлген. Оқу материал-

294 Бакиров К.Қ Металл құралымдары . Оқулық.  
МОН 

РК
ВУЗ 2016 В6.1:130.Т.30.В 510 6600 978-601-7869-52-6

Оқулықта құрылыстық металл құралымдарды жобалау,

олардың әртүрлі жүктеу кезіндегі жұмысы, қосылыстар

мәселелері қаралған. Өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттар

295 Бакиров К.Қ

Арқалық торы.Оқу әдістемелік 

құрал/ Балочная 

клетка.Учебное- методеческое 

пособие. 

УМС ВУЗ 2017 В6.2:140.М.В 97 1200 978-601-7900-15-1

В учебно - методическом пособии приведены  основные положения 

по расчету и конструированию несущих элементов балочной клетки 

рабочей площадки и примеры их выполнения. 

Пособие  рекомендуется использовать при проведении практических 

занятий и выполнении курсовой работы по разделу «Балки и 

296
Ибраев А.Ғ.,    

Санкибаев Т.Е. 
Теориялық механика.Оқулық. РУМС  ВУЗ 2016 I8.1:140.T.16.В. 289 4200 978-601-7869-5

Оқулық жоғарғы оқу орындарының жаратылыстану-техникалық

мамандықтарының бакалавриаттарына арналған. Бұл оқулықта 

297

Бакиров Ж. Б., 

Бакиров М.Ж.
Механика.

Оқулық.

МОН 

РК
ВУЗ 2017 В6.4:140.Т.22.В 330 4200 978-601-7900-29-8

Оқулық жүйелі түрде механикалық бағыттағы жалпы техникалық

пәндердің негізін мазмұндауға арналған. Əдістемелік тізбекте 

статика,

298

Бакиров Ж. Б., 

Бакиров М.Ж.
Механика.

Учебник.

МОН 

РК
ВУЗ 2017 В6.3:140.Т.22.В 338 4200 978-601-7900-30-4

Учебник посвящен системному изложению основ общетехнических

дисциплин механического цикла. Методически последовательно 

изложены

299
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

 Бестраншейные  технологий 

прокладки и реновации. 

Монография

  МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.1:140.М.В. 198 3000 978-601-7869-05-2

Систематизирован детальный анализ методов, способов, средств 

механизации и

применяемых материалов в бестраншейных технологиях прокладки 

трубопроводов,

в том числе микротоннелированием и горизонтального 

направленного бурения.

Изложены достоверные методики проведения экспериментальных 

исследований,

позволяющих получать идентифицированные данные характера 

изменений

напряженно-деформированного состояния подземных 

трубопроводов. Предложены

технологические, методические и экономические рекомендации к 

развитию

инновационных технологий прокладки трубопроводов и их защиты 

от опасных

природных и техногенных воздействий.

Предназначено для студентов, магистрантов, докторантов 

строительных

специальностей, курсов повышения квалификации и специалистов 

жилищно-

коммунального комплекса Казахстана.

Материалы монографии рассмотрены в неразрывной связи с 

требованиями

действующих на территории РК - СНиП, Еврокодов - не претендуя 

на единственно

возможный вариант и предназначены для магистрантов, докторантов 

и

специалистов строительства.

300
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Эксплуатация 

газонефтепроводов и нефтебаз: 

Учебное пособие. 

  МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.2:140.Т.12.В. 207 3000 978-601-7390-97-6

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

и дипломного проектов, а также проведению занятий под 

руководством

301
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Проектирование 

газонефтепроводов. Учебное 

пособие 

  МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.3:140.Т.14.В. 235 3000 978-601-7869-02-1

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

и дипломного проектов, а также проведению занятий под 

302
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Технология строительного 

производства.  Методическая 

разработка.
  МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.4:140.М.В. 56 1140 978-601-7869-06-9

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов

(СРС) к выполнению расчетно-графических задач, курсового и 

дипломного

303

Кашкинбаев И.З., 

Кашкинбаев Т.И., 

Турсунханова Г.Т.

Методические основы 

совершенствования 

строительства трубопроводов: 

Методическая разработка. 

 УМС ВУЗ 2016 К16.5:140.М.В. 23 1020 978-601-7390-98-3

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

и дипломного проектов, а также проведению занятий под 

руководством

преподавателя (СРСП), с детальным подбором нормативно – техни-

304

Кашкинбаев И.З., 

Кашкинбаев Т.И., 

Турсунханова Г.Т.

Методические основы 

совершенствования 

строительства емкостных 

сооружений. Методическая 

разработка.

 УМС ВУЗ 2016 К16.6:140.М.В. 23 1020 978-601-7869-15-1

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов

(СРС) к выполнению расчетно-графических задач, курсового и 

дипломного

проектов, а также проведению занятий под руководством 

преподавателя (СРСП), с

305
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Основы проектирования. 

Методическая разработка.
 УМС ВУЗ 2016 К16.7:140.М.В. 42 1140 978-601-7869-15-1

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

306
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Механика грунтов, основания и 

фундаменты. Методическая 

разработка.

 УМС ВУЗ 2016 К16.8:140.М.В. 21 1020 978-601-7869-03-8

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач,

курсового и дипломного проектов, а также проведению занятий под

руководством преподавателя (СРСП), с детальным подбором норма-

307
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Технология и организация 

контроля качества строительно-

монтажных работ.Учебник

МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.9:140.Т.15.В. 279 4200 978-601-7390-99-0

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями кредитной 

системы обучения, в развитие Закона РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в РК», СНиП РК 

1.03.-06-2002 «Строительное производство. Организация 

строительства» и в соответствии с рабочей программой дисциплины 

обязательного компонента специальности «Строительство» и не 

претендует на единственно возможный вариант. Учебник составлен в 

соответствии с требованиями кредитной системы обучения и 

предназначен прежде всего для подготовки бакалавров и 

магистрантов, может быть использован специалистами строительных 

организаций, и непосредственно занятыми в сфере контроля качества 

308
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Организация строительного 

производства.Методическая 

разработка.

МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.10:140.М.В. 50 1140 978-601-7390-98-3

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов

(СРС) к выполнению расчетно-графических задач, курсового и 

дипломного

проектов, а также проведению занятий под руководством 

309
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Технология возведения 

монолитных зданий. Учебное 

пособие.

МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.11:140.М.В. 98 1440 978-601-7869-09-0

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

310
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Сооружение 

газонефтепроводов.Учебное 

пособие.

МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.12:140.Т.17.В. 307 4200 9978-601-7869-007

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

и дипломного проектов, а также проведению занятий под 

311
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Ремонт газонефтепроводов. 

Учебное пособие 

МОН 

РК
ВУЗ 2016 К16.13:140.Т.7.В. 124 2160 978-601-7869-16-8

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, 

курсового

и дипломного проектов, а также проведению занятий под 

Өлшеу, сынау және бақылау 

құралдары мен әдістері. Оқу 

құралы.

2017290 ВУЗАбдуғалиев С.Қ.
―Стандарттау, метрология және сертификаттау‖  мен ―Ауыл 

шаруашылығыныѕ өнімдерін стандарттау және сертификаттау‖ 

мамандықтары бойынша  жоғарғы оқу орындарында оқитын 



312
Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Совершенствование 

методичиских 

организационных и 

экономических аспектов в 

технологии производства 

бетонных работ. Монография.

 УМС ВУЗ 2016 К16.14:140.М.В. 127 2040 978-601-7471-38-5

Изложены конструктивно - технологические, методические и 

организационно-

технические рекомендации к применению малоизвестных в РК 

опалубочных систем

и проектированию опалубочных работ.

Предложены технические решения экспериментальных установок и 

пошаговая

Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Совершенствование методов 

расчета, монтажа и контроля 

качества навесных 

вентилируемых фасадов. 

Монография

 УМС ВУЗ 2018 104 978-601-7945-11-4

Изложены конструктивно - технологические, методическиеи 

организационно-технические рекомендации к расчету, монтажу и 

контролю качества навесных вентилируемых фасадов.

 Предложены технические решения экспериментальных установок 

позволяющие получать идентифицированные данные о несущей 

подсистемынавесных вентилируемых фасадов в реальных условиях 

конкретных сооружений и методический подход к решению искомой 

Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Расчет и проектирование  

энергоэффективных технологий 

зимноего бетонирования. 

Учебное пособие

 УМС ВУЗ 2018 170 978-601-7945-13-8

Изложены технологические, методическиеи организационно-

технические задачи по расчѐту и проектированию  

энергоэффективных технологий зимнего бетонирования, - 

возникающие в процессе подготовкирасчетно-графических работ, 

курсовых и раздела дипломного проектов, - и изложены пошаговые 

методикирешения искомых задачс детальным подбором нормативно-

технической и справочной литературы. 

Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Расчет и проектирование 

технологии и организации 

строительства. Учебное 

пособие

 УМС ВУЗ 2018 148 978-601-7945-12-1

   Изложенытехнологические, методическиеи организационно-техни-

ческие задачипо расчѐту и проектированиютехнологии и 

организации строительства, - возникающие в процессе 

подготовкирасчетно-графических работ, курсовых и раздела 

дипломного проектов, - и изложены пошаговые методикирешения 

искомых задачс детальным подбором нормативно-технической и 

Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Расчет и проектирование  

технологии строительства 

внутренних инженерных 

систем. Учебное пособие

 УМС ВУЗ 2018 134 978-601-7945-08-4

Изложены методические,технологические, и организационно-

технические задачи по расчѐту и проектированию  технологии 

строительствавнутреннихинженерных сетей, - возникающие в 

процессе подготовки расчетно-графических работ, курсовых и 

раздела дипломного проектов, - и пошаговые методики их  решения с 

детальным подбором нормативно-технической и справочной 

литературы. 

Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Расчет и проектирование  

технологий строительства 

наружных сетей водопровода и 

канализации. Учебное пособие

 УМС ВУЗ 2018 111 978-601-7945-09-1

И зложены технологические, методические и организационно-

технические задачи по расчѐту и проектированию технологии 

строительства

наружных сетей водоснабжения и канализации, - возникающие в 

процессе

подготовки расчетно-графических работ, курсовых и раздела 

дипломного

Кашкинбаев И.З.,  

Кашкинбаев Т.И.

Расчет и проектирование 

технологий строительства 

наружных тепловых и газовых 

сетей. Учебное пособие

 УМС ВУЗ 2018 978-601-7945-10-7

Изложены технологические, методическиеи организационно-

технические задачи по расчѐту и проектированию  технологии 

строительстванаружных тепловых и газовых сетей, - возникающие в 

процессе подготовки расчетно-графических работ, курсовых и 

раздела дипломного проектов, - и пошаговые методики  их решения с 

детальным подбором нормативно-технической и справочной 

литературы. 

313
А.Д. Динасылов,           

Э.А. Яхъяев.

Основные требования к 

выполнению конструкторской 

документации: Учебное 

пособие

ВУЗ 2016 D2.2:140.Т.10.В. 158 2160 978-601-7900-13-7

В учебном пособии отражены основные требования межгосу-

дарственных стандартов (ГОСТ) по выполнению чертежей и схем

изделий производства. Изложение материала сопровождается иллю-

страциями.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специаль-

314

А.Д. Дінасылов,            

Э.А. Яхъяев,                 

Е.М. Мажиев. 

Конструкторлық құжаттарды 

орындауға қойылатын негізгі 

талаптар: Оқу құралы.

ВУЗ 2016 D2.1:140.Т.10.В. 158 2160 978-601-7900-14-4

Оқу құралында өндірістік бұйымдардың сызбалары мен сұлбаларын

шығаруға керекті халықаралық стандарттардың (ГОСТтардың)

негізгі талаптары келтірілген. Материалды мазмұндау 

иллюстрациялармен

түсіндіріледі.

В4.1:140.Т.15.С. 243 цв. 5400 978-601-7869-53-3

В4.1:140.Т.15.В. 243 ч/б 3000 978-601-7869-53-3

316 Байнатов Ж.Б. 

Архитектурные конструкции 

промышленных и гражданских 

зданий. Учебное пособие.

УМС ВУЗ 2017 В4.2:140.Т.22.В. 390 ч/б 4800 978-601-228-790-5

Второе издание учебника «Ветеринарная микробиология и иммуно-

логия» (1-е-2007 г.) отражает современное состояние и динамику 

развития

микробиологии и представляет собой систематизированное 

изложение ос-

новных разделов курса в полном соответствии программе, 

Фендт Ю.Б., Фендт 

Б.Е.

Обследование зданий, 

сооружений и оценка 

физического износа их 

конструкций. Учебное пособие

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 F2.1;140.M.B. 146 2000 978-601-7900-70-0

Учебное пособие предназначено для проведения практических

занятий с целью закрепления и углубления студентами 

теоретических

знаний по курсам, связанным с обследованием, эксплуатацией, 

ремонтом и

реконструкцией зданий и сооружений, а также для приобретения ими

Фендт Ю.Б., Жунисов 

Б.Е., Фендт Б.Е.

Ғимараттар мен үймереттерді 

тексеру және құрылымның 

физикалық тозуын бағалау.  

Оқу құралы

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 147 2000 978-601-7945-23-7

Оқу құралы ғимараттар мен құрылымдарды зерттеу, жөндеу және

реконструкциялаумен байланысты курстар бойынша студенттердің 

теориялық

білімдерін бекіту және тереңдету мақсатында тәжірибелік 

сабақтарды жүргізуге,

сондай-ақ, жеке конструкциядағы сияқты, олардың элементтерінің 

317 Тұрғанбай Қ.Е.

Жол мен жылжымалы 

құрамның өзара әрекеттесетін 

көрсеткіштеріне өту қисықтары 

параметрлерінің әсерін 

қарастыру

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 T1.5:140.M.B. 157 2000 978-601-7945-01-5

Бұл монография қазіргі кездегі жол кешенінің бір маңызды мәселесі

теміржолдың техникалық жағдайын және қалыпты жағдайдағы 

сапаны

қамтамасыз ететін жүйе болып табылады. Теміржол көлігі жүйесін

жетілдіру және іске асыру болашағы айтарлықтай дәрежеде оның

дамуымен және факторлардың оптималдығымен байланысты. Ол 

Даев Ж.А.

Өндірістік процестердің 

автоматтандырылған басқару 

жүйелерін жобалау және 

құрастыру

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 137 978-601-7900-97-6

Оқулық ЖОО «Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

студент-

тері мен магистранттарына арналған, сондай-ақ оқулық 

автоматтандырылған

басқару жүйелерін жобалау, құрастыру және пайдалану 

мекемелерінің

317

Б.А. Рахметов             

П.Т. Байнеева,                                 

Н. Калманова

Кәсіпорын экономикасы: Оқу 

құралы
УМС ВУЗ 2017 R3.1:140.T.25.B. 396 5400 978-601-7900-53-3

Ұсынылып отырған оқу құралында кәсіпорын барлық экономиканың

негізгі бөлігі екені жайлы түсінік беріледі. Кәсіпорын

экономикасының

негізін білу әрбір маман үшін тұрақты шарт.

Оқу құралында әрбір кәсіпорынның жаңа нарықтық жағдайда

табысты өндіріс үдерісін қамтамасыз ету, негізгі және айналым

капиталын тиімді пайдалану, өндіріс ресурстарын ұтымды және

т.б. жайлы сұрақтарға жауап береді.

Жоғары оқу студенттеріне, кәсіпорындардың басшылары мен

мамандарына көмегі тиеді деп ойлаймыз.

 Рахметов Б.А.,             

Кембаева Р.С.,                               

Калманова Н.М.

Экономиканы болжау және 

жоспарлау. Оқу құралы
УМС ВУЗ 2017 266 3000 978-601-7900-52-6

S13.1:140.T.12.C. 214 4200 978-601-317-034-3

S13.1:140.T.12.В. 214 3000 978-601-317-034-3

В монографии авторы раскрывают сущность, содержание, факторы

и предпосылки, анализируются проблемы измерения качества

жизни населения Республики Казахстан с использованием

качественных методов и данных официальной статистики.

Качество жизни рассматривается как комплексная характеристика

условий жизнедеятельности населения, выражающееся в 

объективных

показателях и субъективных оценках удовлетворенности

Субботина И.В., 

Барахоева П.Ю.

315

Экономические и социальные 

аспекты глобальной региона ли 

зации: к обоснованию качества 

жизни населения на примере 

Республики Казахстан: 

монография

2017

ВУЗ 2017318

ВУЗ

УМС

Архитектурные конструкции 

мостов, тоннелей и 

метрополитенов. Учебное 

пособие.

Экономика

Промышленная микробиология составляет в настоящее время 

основную

часть биотехнологии и приобретает все большее значение в 

народном

хозяйстве. В учебном пособии приведены характеристики 

микроорганизмов,

Байнатов Ж.Б. 

Сагынтаева Л.А.



319
Керимова Ү.К.,         

Елтаева Қ.Е.

Ұйымда персоналды басқару: 

Оқу-әдістемелік құралы. 
ВУЗ 2014 К17.1:140.М.В. 126 3360 978-601-241-073-0

Оу-әдістемелік құралы 050507-"Менеджмент" , 050510-"мемлекеттік 

және жергілікті басқару" мамандықтары бойынша оқу 

бағдарламасына сәйкес орындалған. Осы мамандықтар бойынша 

білім алып жатқан бакалавр және магистранттарға арналған.

320

Утибаев Б.С.,        

Аманова Г.Д.,    

Байдаков А.К

Экономический 

анализ.Учебник.
РУМС  ВУЗ 2015 U2.1:140.T.21.B. 424 6600 978-601-7320-17-1

Учебник подготовлен на основе типовой программы дисциплины

«Экономический анализ» как учебно-методический комплекс в со-

ответствии с требованиями Государственного общеобразовательного

321
Мизамбекова Ж. К. 

Шаршанкулов Д

Қаржылық менеджмент. 

Оқулық әдістемелік құрал.
УМС ВУЗ 2016 M6.1:140.M.B. 179 2160 978-601-7047-41-2

Қаржылық менеджмент пәннің арналымы - студенттермен қаржы

менеджменті туралы іргелі білімді игеру, қазіргі экономикалық 

ойлардың

322
Мизамбекова Ж. К. 

Шаршанкулов Д

Финансовый 

менеджмент.Учебно- 

методическое пособие.

УМС ВУЗ 2016 M6.2:140.M.B. 134 2160 978-601-7047-42-9

Объектом изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

является деятельность по управлению финансами, инвестиционными 

ресурсами, портфелем ценных бумаг и объективной оценки 

успешности бизнеса. Предметом данного курса являются основные 

концепции и методы финансового управления предприятием в 

современных экономических условиях.

Цель данного курса состоит в подготовке специалистов, владеющих в 

достаточной мере знаниями, умением и навыками для выполнения и 

ведения профессиональной деятельности в сфере финансового 

менеджмента, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом и требованиями работодателей. Раскрыть сущностные 

основы взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, необходимость управления финансами, содержание 

323
Мизамбекова Ж. К. 

Шаршанкулов Д

Стратегиялық менеджмент. Оқу 

құралы.
УМС ВУЗ 2016 M6.3:140.M.B. 153 2160 978-601-7047 –

Стратегиялық менеджменттің басты міндеті - ұйымның ортаға тез

бейімделуіне мүмкіндік беретін, сыртқы ортаға үздіксіз өзгерістер 

жағдайында

бәсеккелестік артықшылықтарын қалыптастыру және дамыту. 

Стратегиялық

менеджмент келесідей негізгі қадамдарды кірістіреді: коммерциялық 

іс-қызмет

түрін анықтау және оның дамуының стратегиялық бағыттарын 

қалыптастыру;

таңдалған жоспарды қажетті нәтижеге жету үшін жүзеге асыру; 

жасалған

жұмысты бағалау, нарықтағы жағдайларды талдау, іс-қызметтің ұзақ 

мерзімді

негізгі бағыттарына, мақсаттарына, стратегиясына тәжірибеге басты 

өзгерістер

енгізу. Бұл оқу құралы экономика және бизнес мамандығының 

оқитын

студенттері мен магистранттарға, сонымен қатар стратегиялық 

менеджменттің

оқу барысында алынған білімдерін аз уақыт ішінде жүйеленіп, 

нақтылағысы

келетін менеджер мамандарға байланысты.

324 Иматаева Ə.Е.
Экономический анализ. 

Учебное пособие
УМС ВУЗ 2017 I9.2:140.M.В. 120 1800 978-601-7900-00-7

Учебное пособие по дисциплине «Экономический анализ» 

разработан

в соответствии с государственными общеобязательными стандартами

325
Айтанаева Ə.К. 

Иматаева Ə.Е. 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

және салық салу пәні бойынша. 

Оқу құралы.

УМС ВУЗ 2017 I9.1:140.M.В. 102 1800 978-6011-80598-8-9

Бухгалтерлік есеп – экономикалық білім жүйесіндегі негізгі 

пәндердің бірі, әрі оны

мамандығым деп тағдағандар үшін аса маңызды. Ол шаруашылық 

жүргізуші кез келген

326 Иматаева А.Е Статистика. Учебное пособие ВУЗ 2017 I9.3:140.M.В. 135 1800 978-601-7900-01-4

Статистика разрабатывает общие принципы и методы 

статистического

исследования общественных явлений, наиболее категории 

(показатели)

статистики, отражающих результаты развития в Республике 

Казахстан. Она

является учебной дисциплиной, формирующей необходимые

профессиональные знания у экономистов, менеджеров, 

руководителей

предприятий.

Данное учебное пособие разработанно в соответствии с типовой

учебной программой и предназначен для студентов экономических

специальностей (высших учебных заведений), а также практических

рабтников, занимающихся вопросами планирования, учета и анализа

производственно-хозяйственной деятельности.

Учебное пособие состоит из соответствующих тем курса 

«Статистика».

В них приводятся тезисы лекции, задачи для самостоятельной 

работы, тесты

для контроля знаний.

G2.1:140.M.С 153 цв. 2160 978-601-80598-7-2

G2.1:140.M.В 153 ч/б 1800 978-601-80598-7-2

328
Исакова С.А., 

Баймедетов С.Д.

1С: Предприятие 82: Учебное 

пособие

 МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I3.4:140.T.11.В. 143 3000 9965-37-123-7

Пособие ориентировано на бухгалтеров-пользователей программы 

«1С:

Бухгалтерия 8» и слушателей учебных курсов центров 

сертифицированного

обучения фирмы «1С», изучающих информационные технологии 

бухгалтер-

ского и налогового учета в типовых решениях на платформе 1С: 

Предприя-

тие.

Учебное пособие предназначен для студентов, магистрантов, 

преподава-

телей высших учебных заведений Республики Казахстан, слушателей 

систе-

мы повышения квалификации, а также бухгалтеров, экономистов, 

аудито-

ров, менеджеров. Книга будет интересна и полезна к 

сертификационным эк-

заменам, работникам налоговых органов и другим читателям, 

интересую-

щимся программой 1С.

Аталған монографияда екінші деңгейдегі банктердің

тәуекелдер жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін

талдау және бақылау бойынша жүзеге асырылатын банктік

қызметтер қарастырылған. Екінші деңгейдегі банктердің

несие саясатын жүзеге асырудағы тәуекелдердің орны мен

Несие тәуекелділігі пайда 

болуы және төмендету 

жолдары. Монография.

УМС 2016ВУЗ327 Гумар Н



329 Исакова С.А
Əділ құнмен бағалау: 

Монография.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I3.5:140.T.9.В. 120 2640 978-9965-37-297-1

Монографияда ҚЕХС негіздері бухгалтерлік есептің қазақстандық

стандарттарымен салыстырмалы түрде және аудиттің халықаралық

стандарттарын қолдану арқылы бухгалтерлік есепте әділ құнмен

бағалаудың теориялық негіздері, күй-жайымен бағыттары 

келтірілген,

бұл бухгалтерлерге ҚЕХС оқып үйренуге, олардың ұқсастығы мен

айырмашылықтарын салыстыруға және оларға үйренуде көмек 

береді.

Қажетті жағдайларда қарастырылған ситуациялар бойынша түсінікте-

мелер берілген. Мұнда ҚЕХС түсініктемелері мен принциптері, 

оларды

құру және реттеу тарихы ұсынылған. ҚЕХС көшуде ескеретін

стандартизациялау аспектілерінің жетістіктері мен кемшіліктері

айқындалған. Барлық келтірілген материалдар қазақстандық 

ұйымдар-

дың қаржы – шаруашылық қызметінде қабылданған терминдермен,

бірақ ҚЕХС ережелерін пайдалана отырып өңделген.

Ғылыми және практикалық қызметкерлерге, магистранттарға, ҚР

жоғары оқу орындарының студенттеріне, ұйым жетекшілеріне, 

сонымен

қатар кәсіби бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауда 

пайдалануға

арналған.

330 Исакова С.А
Оценка по справедливой 

стоимости: Монография.

 МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I3.6:140.T.12.В. 179 3000 978-9965-37-298-8

Монография предназначена научным и практическим работни-

кам, магистрантам, студентам высших учебных заведений РК, руко-

водителям организаций, а также может быть использована при подго-

товке и переподготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

331 Исакова С.А 1С: Бухгалтерия 8.3: Учебник.
 МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I3.7:140.T.18.В. 307 4200 9965-37-123-7

Учебник «1С: Бухгалтерия 8.3» рекомендуется для освоения 

возможно-стей

учебной версии программы. С его помощью можно самостоятельно 

ор-

ганизовать учет, аналогичный учету на реальной организации, на 

практике

оценить уровень автоматизации трудоемких расчетов, удобство 

работы, ме-

тодики ведения налогового и бухгалтерского учета, а также освоить 

на-

стройку типовых операций, документов и отчетов, сформировать 

баланс и

налоговые декларации.

В учебнике подробно, с иллюстрациями рассматривается порядок 

рабо-

ты в 1С: Бухгалтерии 8 по различным разделам учета и описываются 

«сек-

реты», позволяющие вести учет таких операций правильно, 

профессиональ-

но и эффективно. В конце каждой главы приведены тестовые 

задания, мак-

симально приближенные к заданиям сертификационного экзамена 

1С:

Про-фессионал. Ответы на тестовые задания помогут закрепить 

знания о

про-грамме и успешно подготовиться к сдаче экзамена.

Учебник рекомендуется как один из материалов для подготовки к 

экза-

менам 1С: Профессионал и 1С: Специалист-консультант по 

внедрению

332 Тлеукеев Ж.А

Иностранный капитал и 

государственная власть

в Казахстане. 

История трех столетий.

ВУЗ 2017 T14.1:140.T.21.В. 350 4800 978-601-7900-35-9

Исследование сориентировано на целостное осмысление не-

раздельного экономического и политического существования

общества и государственной власти, анализ способов организа-

ции и регулирования экономики. В круг проблем, исследуемых

данным направлением, входят влияние, положение, деятель-

333

Сарсембаева М.Ж., 

Жангуттина Г.О., 

Оңдасынова А. И.

Баға және баға белгілеу. Оқу 

құралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 S12.1:140.Т.14.B. 250 3360 978-601-263-381-8

Оқу құралында әртүрлі нарық типтеріндегі баға белгілеудің

ерекшеліктері мен қағидалары, бағалар түрлері, олардың атқаратын

қызметтері, баға белгілеу методологиясы қарастырылады; бағалар

динамикасын индекстік бағалау түрлері көрсетіледі; мемлекет пен

кәсіпорындардың (фирмалардың) баға саясатының, баға белгілеу

334
Бургумбаева С.К 

Мынбаева Э.Н

Финансовая математика. 

Процентные ставки и потоки 

платежей. Учебное пособие.

ВУЗ 2016 В17.1:140.М.В. 86 1140 978-601-7900-42-7

Учебное пособие к практическим занятиям по финансовой

математике содержит систематизированное изложение основ-

ных понятий и методов по финансовой математики.

Содержание охватывает базовые разделы финансовой

математики, а именно: процентные ставки и потоки платежей.

Пособие предназначено по практическим занятиям по дисци-

плине «Финансовая математика» для студентов бакалавров эко-

номических специальностей: направлений «Финансы» и «Эко-

номика». Возможно использование учебного материала для

слушателей факультетов повышения квалификации экономиче-

ских специальностей, а также для экономистов-практиков.

Кани Кабди
Орнықты даму және қоршаған 

орта менеджмент

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 304 3200 978-601-7945-33-6

Экожүйеде, немесе белгілі аймақта табиғи тұрақтылық мөлшерлі 

шегінен

аспауға, ондағы барлық орнықты даму сатылары қалыпты жүріліп 

тұруына

бағытталған саналы басқару жүйесін қалыптастыруға болатындығы 

белгілі.

Осындай белсенді басқару шарасы экологиялық сараптамамен қатар

экономикалық есеп-қисап арқылы талдауды талап етеді, себебі 

бұндай шара

айтарлықтай қаржы шығынын талап ететін болады. Сондықтан 

техникалық

және ұйымдастыру шараларымен қатар бұндайда экономикалық 

талдау өте

маңызды болмақ. Студенттік оқырман қауымға ұсынылып отырған 

бұл оқулық

осы жоғарыда келтірілген тұғырға негізделе отырып адамзат өзінің 

тіршілік

кеңістігін қалыптастыру, оны сақтау барысында туындайтын 

өндірістік және

тұтыну әрекеті пайда болғызған зиян мен залалдың мөлшерін 

сандық өлшемге

келтіру әдістемесі мен іс-шараларынан түсінік беру мақсатын 

көздеген.

Сондықтан бұл оқулық Өндірістік технологиялар, Экология 

менежменті

және Қоршаған ортаны қорғау мамандықтары бойынша білім алып 

жүрген

студенттерге және осы сала мамандарына арналады.

Гуманитарная наука



335 Есіркепова Г.Қ. Философия: оқу құралы УМС ВУЗ 2017 E17.1:140.T.15.B. 158 2400 978-601-7900-50-2

Философия пәнінен оқу құралы практикалық сабақтардың

тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындауға қажет 

материалдарды

қамтиды. Оқу құралы философияның тарихи кезеңдері

мен теориясының мәселелерін қарастырады, адам және

әлем, адам және қоғам қатынастары мәселелері мен гносеология

336 Кукубаева А.Х.

Современная этнопсихология в 

Казахстане. Учебно-

методическое пособие

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 K28.1:140.T.15.B 210 3000 978-601-317-074-9

Учебно-методическое пособие «Современная этнопсихология в

Казахстане» посвящено актуальным вопросам отечественной этноп-

сихологической науки. В нем представлены история становления и

основные направления развития этнопсихологии в республике, спи-

сок рекомендуемой литературы. Содержит учебно-методический ма-

териал по этнической психологии, тестовые задания для самоконтро-

ля, методики исследования, глоссарий и казахстанские персоналии.

Данное пособие предназначено для студентов, специалистов в об-

ласти психологии.

T10.1:140.T.22.C. 370 цв. 6000 978-601-7869-19-9

T10.1:140.T.22.В. 370 ч/б 4200 978-601-7869-19-9

338 Алхатова Т.С.

Организация работы и 

деятельность учителя-

дефектолога в инклюзивном 

образовании детей с особыми 

образовательными 

потребностями. Методическое 

пособие.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А25.1:140.Т.10.В 156 2000 978-601-7900-79-3

Предложенные в сборнике методические рекомендации рас-

крывают суть и актуальность коррекционно-педагогической

работы учителя-дефектолога. Подробно представлены основ-

ные направления и методы работы учителя-дефектолога с деть-

ми с ограниченными возможностями и со школьниками, имею-

щими стойкие трудности в обучении.

Пособие поможет учителю-дефектологу в условиях обще-

образовательной школы организовать работу с учащимися

с задержкой психического развития на основе более глубоко-

го понимания особенностей развития указанной категории

S8.1:140.T.13.B. 201 3000 978-601-7390-07-5

S8.1:140.M.B. 201 2400 978-601-7390-07-5

340 Сарсенова Ж.Н.
Əлеуметтік жұмыс. Оқу 

құралы.  

ВУЗ, 

ССУЗ
2013 S8.2:140.М.B. 113 1440 9965-894-46-9

Берілген оқу құралы кредиттік технология бойынша оқытуға 

арналған алғашқы оқу құралдарының бірі болып табылады. Кітаптің 

бірінші басылымы 2004 жылы шықан. Кітапте тарихи, теориялық 

S8.3:135.T.18.B. 320 4200 9965-897-47-7

S8.3:135.М.B. 320 3600 9965-897-47-7

342
Бекишев К.О., 

Шайхыгалиев Е.А.
Дінтану негіздері. Оқу құралы. ВУЗ 2017 В21.1:140.T.20.B 388 4800 978-601-7900-36-6

Бұл оқулықта «Дінтану негіздерінің» пәні, ұғымдары, құрылымы,

тарихы әлемдік – будда, христиан, ислам діндері, оның бағыттары, 

тәу-

елсіздік жылдары елімізде таралған жаңа діни қозғалыстарға оқушы-

лар мен студенттер түсінігіне сай сараптама жасалған. 

Кустаев М Мусульмане
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 250 2700 Новинка

343 Сарсенова Ж.Н. Гендер туралы түсінік. 
ВУЗ, 

ССУЗ
2013 S8.4:140.M.B. 68 1080 9965-894-46-9

 Учебное пособие по гендеру составлено на казахском и русском 

языках. Оно было издано в 2002 году, впервые в Казахстане. Данная 

работа является дополненным изданием.

Проблемы гендера рассмотрены всесторонне: развитие гендерных 

проблем из феминизма, гендерная социализация, гендерная 

стратификация и т.д.

Учебное пособие предназначено для всех, кто интересуется 

проблемами гендера. 

344 Қасымова Р.С.

«Жалпы психология» курсынан 

тесттер жинағы: Əдістемелік 

құрал.

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 К18.1:140.М.В. 28 660

345
Акажанова А.Т., 

Ельшибаева К.Г.

Психологическая служба в 

пенитенциарных учреждениях: 

Учебное пособие.

УМС ВУЗ, 

ССУЗ
2014 А27.1:140.М.В 111 1800 978-601-7900-93-9

     В результате изучения данного курса магистранты и студенты 

получат определенные знания о проблемах пенитенциарных 

учреждений и о видах психологической помощи в местах лишения 

свободы.

     Перечень дисциплин, предшествующих изучению данного курса: 

Акажанова А.Т.

Возрастная и педагогическая

психология казахстана. 

Монография
УМС ВУЗ 2017 А27.2;140.Т.15.В. 246 3500 978-601-7900-93-9

Предлагаемая монография, адресованная магистрантам и студентам 

педагогических учебных заведений, направлена на то, чтобы 

изучающие курс истории психологии могли глубже вникнуть в 

проблемы становления и развития

возрастной и педагогической психологии Казахстана.

346 Елшібаева К.Ғ.
Балаларға өзара тиімді әсер 

ету. (2-ші.бас.,стер.)

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.1:140.M.B. 89 1140 9965-894-12-4

Кітап агрессиялық,гиперактивті, алаңдаушы және аутты балалармен 

жұмысты жүргізуге бағытталған. Бұл еңбекте білім беру 

мекемелеріндегі қызметкердің тәжірбиеге көбірек мән беруіне, әрі 

347 Елшібаева К.Ғ.
Суицидтің алдын алу. (2-

ші.бас.,стер.)

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.2:140.M.B. 124 1320 9965-894-12-4

Балалардағы суицидті жағдайлар импульсивті, жағдайлы және 

жоспарланбаған болып жиі кездеседі. Суицид жағдайына бару өмірге 

өнімсіз (қорғанышты) бейімделудің салдары – адаммен немесе 

отбасымен, жақындарымен және сыртқы дүниемен бөлектену 

механизмі әрекеті негізінде болады: өмірлік қиын жағдайларды 

жарамсыз, адекватты емес жолдарымен шешу. Осы жазылған еңбек 

Сізге, суицидтің алдын алу шараларын, сонымен бірге топтық 

психологиялық тренинг жүргізуге мүмкіндік береді.Психологтар, 

педагогтар, тәрбиешілер, ата-аналарға арналған

348 Елшібаева К.Ғ.
Сезім. Отбасы. Энергетика. (2-

ші.бас.,стер.)

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 E11.3:140.M.B. 61 900 9965-813-68-X

Қызықты да жан-жақты талданып жазылған осы еңбекте, жантануда 

кәсіпті мамандар мен жаңадан бастаған психологтарға, жалпы 

оқырмандарға аса пайдалы жұмыс ретінде ұсынылуда. 

 Өмірдің қилы-қилы соқпақтарынан алынған әртүрлі жағдайлар, көп 

нәрсені түсініп, бірталай жайды тереңінен сезінуге мұрсат береді. 

Күнделікті күйбелең тіршілікті жаңа қырынан көруге мүмкіндік 

аласыз. 

349 Елшібаева К.Ғ.

Тұлға. Дау-дамай. Зорлық-

зомбылық. Семинар тренинг. (2-

ші.бас.,стер.)

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.4:140.M.B. 24 660 9965-894-13-2

Дау-дамай, зорлық-зомбылықтың алдын алуда өмірден алынған

жағдайлар жаттығу, рөлдік ойындар күйінде берілді

350 Елшібаева К.Ғ.

Тар жолтайғақ кешуді 

жеңілдеткен мөлдір махаббат 

(художественная книга).

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.5:140.M.B. 141 2040 978-601-224-330-7

Сарсенова Ж.Н.339
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2017

Əлеуметтану. Оқу құралы. 

Төкенов Ө.С. Мәдениеттану. Оқулық.

«Мәдениеттану» оқулығы кредиттік оқу процесінде пайдалануға 

арналған. Оқулықтың әр тарауының соңында студенттердің өз 

бетімен жүргізетін жұмыс үшін қазақ және орыс тілінде қажетті 

әдебиеттер тізімі берілген. Сонымен қатар реферат тақырыптарының 

да тізімі бар.

«Мәдениеттану» оқулығы Білім және ғылым министрлігінде 

бекітілген жоғары оқу орындарының мәдениеттану бағдарламасына 

Сарсенова Ж.Н. Мәдениеттану. Оқу құралы.

2013

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған «Əлеуметтану» 

оқу құралы. Берілген оқу құралы кредиттік технология бойынша 

оқытуға арналған алғашқы оқу құралдарының бірі болып табылады. 

Оқулықтың әр тарауының соңында студенттердің өз бетімен 

жүргізетін жұмыс үшін қазақ және орыс тілінде қажетті әдебиеттер 

тізімі берілген. Сонымен қатар реферат тақырыптарының да тізімі 

Бұл оқулықта мәдениеттанудың негізгі мәселелері жан-жақты және 

жүйелі түрде мем-лекеттік білім беру стандарттарына сәйкес 

жасалған. Автор мүмкіндігінше студенттерге қа-жетті деген 

мәселелерді толығынан қамтуға тырыса отырып мәдениеттің 

теориялық-ұғымдық, құрылымдық тұрғыларын және мәдениеттің 

дінмен, философиямен, ғылыммен байланыс-тарын қарастырған. 

2013

ВУЗ



351 Елшібаева К.Ғ.

 ҰБТ-ға психологиялық 

дайындық оқушылардың 

логикалық ойлау қабілетін 

дамытуға арналған 

жаттығулар.Əдістемелік құрал.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.6:140.M.B. 106 1920

Əдістемелік құралдың көмегімен мамандар оқушылардың өз 

болашағын мәнді-мағыналы жоспарлауына ықпал ете отырып, 

олардың ойға алған мамандығын таңдаудағы ниеттерін және 

мақсаттарын коррекциялауға, логикалық ойлау қабілетін дамытуға, 

сонымен бірге ҰБТ-ға психологиялық дайындық шараларын алдын 

ала дұрыс құруға жағдай жасай алады.

352 Елшібаева К.Ғ.
Геронтопсихология негіздері. 

Оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.7:140.M.B. 184 2400 978-5-98709-765-6

Бұл оқулық геронтопсихология саласында егде және қарттық 

жастағы адамдар туралы қазіргі заман білімінің толық көрінісін 

береді. Кітап әр қайсысы, көрсетілген категориядағы адамдар  жас 

мөлшері кезеңдерінің төмендегі векторлары бойынша 

психологиясының ерекшеліктерін сипаттайтын сегіз тарауға 

бөлінген: когнитивті ерекшеліктері, аффективті саласы, 

мотивациялық саласы, мінез-құлықтық ерекшеліктері, МЕН-

концепциясының ерекшеліктері. 

Оқулық студенттер, әлеуметтік қызметкерлер, психологтар, 

әлеуметтік педагогтар мен егде және қарттық жастағы адамдармен 

жұмыс жасайтын басқа да мамандар өкілдеріне, қария ата-аналары 

бар отбасы мүшелеріне де арналған. 

2017 E11.8:140.M.C.  46 цв. 1140

2017 E11.8:140.M.В.  46 ч/б 660

354 Елшібаева К.Ғ.

Педагогтардың кәсіби-

эмоциялы ―күйреуінің‖ 

психологиялық алдын алу. 

Оқулық.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.9:140.M.В. 63 780 978-601-224-328-4

          Педагог пен психолог мамандықтарының кәсібі, басқа 

мамандықтарға  қарағанда, көбінесе кәсіби-эмоциялы «күйреу» 

қаупіне жақын, себебі олар адамдармен жұмыста өздерінің 

психикасының ресурстарын көп пайдала-нады. Осы тақырыпта 

жазылған бұл кітап, педагогтардың айналасындағы-лармен тиімді 

355 Елшібаева К.Ғ. Бақытты махаббат және  НЛБ 
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.10:140.T.11.B. 174 1800 978-601-224-329-1

Өз жұбыңды тауып, онымен бақытты да ұзақ өмір сүргің 

келсе...Сүйіктіңмен қарым-қатынасыңды жақсартқың келсе... 

Өшейін деп қалған махаббатыңды қайта жаңғыртып отбасылық 

356
Елшібаева К.Ғ.      

Жүнісова

Отбасы. Отағасы. Отанасы. 2-

ші стер. бас..  

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 E11.11:140.М.B. 184 1800 9965-894-42-6

Отбасылық берекені сақтау, халқымыздың ата-бабадан келе

жатқан жанұялық салт-дәстүрін әрі қарай жалғастыру, отбасы

мүшелерінің әлеуметтік рөлдерінің қазақи нақышта орындалуына

психологиялық тұрғыда түсінік беріп, жан дүниеге рухани

деңгейде қуат беретін кітап болып есептеледі.

357 Елшібаева К.Ғ.
Мамандық таңдауда өзін өзі 

анықтау.Семинар тренинг.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 E11.12:140.M.B. 23 660 9965-894-13-2

Тренинг, оқушылар өз карьерасын мәнді-мағыналы жоспарлауға

көмектесе отырып, олардың ойға алған мамандығын таңдаудағы 

ниеттерін

және мақсаттарын коррекциялауда таптырмайтын құрал.

Елшібаева К.Ғ.

Салауатты отбасының 

психологиялық климаты. Оқу-

әдістемелік құрал

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 135 978-601-7945-46-6

Оқу-әдістемелік құралы, психодиагностика жүйесін, отба-

сы мүшелеріне практикалық кеңестерді, психокоррекциялық іс-

шараларды (тренингтер), жекелік психологиялық жұмыстарды

жүргізу үшін қадамдық нұсқаулар немесе ұсыныстарды, құқық-

тық құжаттарды толтырудың және отбасы мүшелерінің салауатты

өмір сүруде өзара қарым-қатынасын бекіту мен психологиялық

климат саулығын жақсарту үшін «Қазақ психологиялық қоғамы»

РҚБ жетекші мамандарының әлеуметтік-психологиялық жағдаят-

тарын зерттеп, зерделеп жүзеге асырып жүрген негізгі ережелерін

сипаттайды.

Оқу құралы кең көлемдегі оқырмандарға бағытталған: ата-

аналар, орта мектеп оқушыларына, педагогикалық колледж және

жоғары оқу орындарының магистранттары мен студенттеріне,

жалпы қызығушылық танытқан жандарға, практик-психо-

логтарға.

Елшібаева К.Ғ.

Жеткіншектердің арасында 

аутодеструктивті әрекеттердің

алдын алу

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 132 978-601-220-465-0

Бұл әдістемелік құрал білім беру мекемелеріндегі оқушылар

арасында кездесетін суицидтің алдын алу шараларын жоспар-

лауға, сонымен бірге топтық психологиялық тренинг арқылы жасөс-

пірімдерге дер кезінде көмек көрсетуге психологтарға, педагогтерге,

магистранттар мен студенттерге, тәрбиешілерге, ата-аналарға 

мүмкіндік

береді.

358 Өтепбергенова З.Д.
Педагогикалық психология.Оқу 

құралы. 
ВУЗ 2015 U3.1:140.T.14.B. 238 3000 978-601-7390-54-9

Педагогикалық психология оқу құралы педагогикалық 

психологияның

пайдаланып жүрген бағдарламасына сәйкес құрылған. Бұл

359
Дүйсенова Ж. Қ.,     

Нығыметова Қ. Н.

Балалар психологиясы. 

Оқулық.

МОН 

РК
ВУЗ 2015 D7.1:130.Т.18.В. 333 4200 978-601-7390-48-8

Қазіргі кезде психология ғылымы ілгері дамып отырған өрісі кең 

ғы-лыми пән әр жас кезеңіне қарай жантану жағдайындағы бірден 

бір жетекші ғылым болғандықтан оның  қарастыратын мәселелері де 

қашанда маңызды.Бұл оқу құрылымын авторлар жалпы 

психологиялық мәселелермен байла-ныстыра отырып мектеп алды 

дайындық тобындағы балаларға арналған . 

Сонымен қатар, балалардың әр таным процесстерінің кемшіліктерін 

түзетіп дамытуға арналған дамытушы жаттығулар мен ойындар 

жинағы да ұсынылып отыр.

Оқу құралы – ата-аналарға, бала-бақша тәрбиешілері мен колледж 

бен университеттің педагогына және психология мамандығын оқып 

бітірушілерге арналады. 

360
Ермекбаева Л.К., 

Нығметова Қ.Н.

Баланың мектепке 

психологиялық дайындығын 

айқындау. Оқу құралы.

ВУЗ 2015 E12.1:130.Т.13.B. 231 3000 978-601-7390-49-5

Оқулықта кәсіптік оқыту педагогтарына жалпы сипаттама,  оның 

кәсіптік педагогикалық қызметі, оның кәсіптік педагогикалық 

мәдениеті кәсіпқойлылығы және өндірістік оқыту шеберлігі жайлы 

баяндалған. Оқулық кәсіптік білім беру мекемелерінің 

педагогикалық қызметкерлеріне, аталмыш мамандықта оқитын 

студенттерге арналған.

361

Алдамұратов Ə., 

Рақымбеков Қ.

Бапаева М., 

Нығыметова Г., 

Түрікпенов Ж.

Жалпы психология. Оқу құралы ВУЗ 2015 А5.1:130.Т:13.В 236 3000 978-601-7390-78-5

Адам жан дүниесінің қилы-қилы қыр-сыры мен тіршілік

әрекетін зерттейтін психология ғылымының сан-салалы екендігі 

айқын.

Жантану жайындағы бірден-бір жетекші ғылым болғандықтан,

оныңқарастырар мәселелері қашан да маңызды. Бұл ретте айта кетер

бір жайт — қазақ этносына тән өзіндік психикалық ерекшеліктердің

Байбекова М.М.
Психология.  Оқу-әдістемелік 

құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B.23.4;130.T.19.B. 303 2800 9965-823-37-5

Оқу құралы мектеп, лицей, колледж, жоғары оқу орында-

рының оқытушылары, студенттеріне арналған.

Бұл оқу құралында психология ғылымының жалпы мазмұ-

Байбекова М.М.
Психологиялық кеңес беру. 

Монография

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B.23.1;140.T.12.B. 191 2500 9965-823-56-1

Оқырманға ұсынылып отырған бұл монографияда психологиялық 

қызмет

көрсету саласындағы маңызды әрекеттің бірі- кәсіби тұрғыдан кеңес 

Байбекова М.М., 

Ибраева П.М.

Əлеуметтік-психологиялық 

тренингтер, әдістемелер мен 

жаттығулар. Оқу-әдістемелік 

құрал.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 B.23.2;140.T.16.B. 267 2800 9965-823-56-1

Бұл оқу-әдістемелік құралда әлеуметтік-психологиялық тренингтер,

релаксациялық жаттығулар, констатациялық эксперимент 

әдістемелері,

түзету-қалыптастырушы жаттығулардың кешенді қатары 

Байбекова М.М., 

Ибраева П.М.

Кикілжің психологиясы. Оқу 

құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2017  B.23.3:T.16.B. 268 2800 9965-823-56-1

Бұл оқу құралында конфликтология ғылымының теориялық мазмұны

талданады. Оқырман кикілжің психологиясы ғылымының қыр-

сырларын

362 Қозыбай А.Қ. Мамандыққа кіріспе. Оқулық. УМС ВУЗ 2014 К19.1:140.М.В. 96 1140 978-601-241-093-8
Оқулық Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартына сәйкес жазылып, 050120 – «Кәсіптік білім» 

мамандықтарын дайындауға арналған. Оқулықта кәсіптік оқыту 
I11.1:140.M.С. 124 1800 978-601-224-365-9

I11.1:140.М.В. 124 1200 978-601-224-365-9

353

Статус педагога: рост, ресурсы 

и развитие личности. Учебное 

пособие.

УМС

Елшібаева К.Ғ.

Шерьязданова Х.Т., 

Исхакова Э.В.
363

Оқулық Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартына сәйкес жазылып, 050120 – «Кәсіптік білім» 

мамандықтарын дайындауға арналған. Оқулықта кәсіптік оқыту 

педагогтарына жалпы сипаттама, оның кәсіптік-педагогикалық 

ВУЗ, 

ССУЗ

Əйел бақытының 

психологиялық 

аспектілері.Семинар-тренингі .

ВУЗ 2015



I11.2:140.М.С. 105 цв. 2460 978-601-7390-53-2

I11.2:140.М.В. 105 ч/б 1440 978-601-7390-53-2

365 Исхакова Э.

Жеткіншектер және 

жасөспірімдер мен 

психологиялық жұмыстың әдісі 

ретіндегі ертегі терапиясы. Оқу 

құралы.

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 I11.4:140.М.В. 86 1140 978-601-7390-81-5

Бұл құрал ертегі терапия әдісінің теоретикалық негізін,

жасөспірімдік және жеткіншек жастағы балалармен тренингтік

режимде қолданатын практикалық материалдарды, сонымен қатар

балалар құрастырған ертегі мазмұнындағы ұсыныстарды енгізеді.

366 Исхакова Э.

Психологические условия 

формирования 

профессионального статуса 

педагога.Учебно-методическое 

пособие.

УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 I11.3:140.М.В. 173 2160 978-601-224-314-7

В учебно-методическом пособии рассматриваются психологические 

условия формирования профессионального статуса педагога, пути и 

средства повышения эффективности деятельности педагога. В 

пособии представлен блок специально подобранных 

психодиагностических методик, направленных на изучение личности 

А11.1:140.Т.8.В 128 2160 9965-29-723-1

А11.1:140.М.В 128 1560 9965-29-723-1
M13.1:140.M.С.

51 цв. 1440 978-601-232-113-5

M13.1:140.M.В.

51 ч/б 900 978-601-232-113-5

369 Манжуова Л.Н.

«Клинические особенности 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями. Учебное 

пособие.

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 M13.2:140.M.В. 116 1440 978-601-232-131-9

Мектеп жасына дейіні бала тұлғасының дамуында құрдастарымен 

қарым-қатынас жасауы ерекше орынға ие. Бұл әдістемелік құрал 

мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу іскерліктерін және 

сөйлеу белсенділігін арттыру үшін жалпы және арнайы 

балабақшалардың тәрбиешілеріне арналған. 

370 Оразаева Г.С.

Введение в специальность для 

студентов – дефектологов. 

Учебное пособие. 

МОН 

РК  
ВУЗ, 

ССУЗ
2014 О2.1:140.М.В. 112 1440 9965-14-957-7

Оқу құралы «логопедия» мамандығы бойынша дайындалатын 

студенттерге арналған. Кітапта 2009ж. Г.М.Коржова., 

Г.С.Оразаеваның авторлығымен жазылған «Организация и 

содержание логопедической работы в разных типах образовательных 

организаций для детей в Республике Казахстан» оқу құралындағы 

материалдар алынды.

371
Ибатова Г.Б.,          

Оразаева Г.С. 

«Қазақстан Республикасында 

инклюзивті білім беру 

жағдайында

логопедиялық жұмыстың 

ұйымдастырылуы және 

мазмұны». Оқу құралы.

УМС ВУЗ 2014 I12.1:140.М.В. 58 1140 978-601-232-838-7

В пособии освещена организация работы логопеда в разных типах 

организаций в Республике Казахстан, а также прилагается поурочное 

планирование логопедической работы при различных видах речевой 

патологии у детей дошкольного и школьного возраста. 

Учебное пособие предназначено студентам специализирующимся по 

специальности «логопедия»

372
Коржова Г.М.,       

Оразаева Г.С.

Организация и содержание 

логопедической работы в 

разных типах образовательных 

организаций для детей в 

Республике Казахстан. Учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Дефектология». Учебное 

пособие.

ВУЗ 2014 К20.1:140.М.В. 54 1140

Оқу құралында дамуында түрлі ауытқулары бар балалардың сөйлеу 

тіл ерекшеліктерінің сипаттамасы беріліп, ауытқып дамудың басқа 

түрлеріндегі сөйлеу тіл бұзылыстарының механизмдері ашылып, 

түзете әсер ету жолдары көрсетілген.

Оқу құралы «Дефектология» мамандығының студенттеріне, 

магистранттарына, арнайы білім беру мекемелерінің 

қызметкерлеріне арналған.

373
Ибатова Г.Б.           

Коржова Г.М.

Дамуында түрлі ауытқуралы 

бар балалардың сөйлеу тілі 

дамуының ерешеліқтері. Оқу 

құралы.

УМС ВУЗ 2014 I12.2:140.М.В. 50 1140 978-601-232-301-6

Аталған оқу құралында практика кезінде жүргізілетін жұмыстардың 

негізгі міндеттері ашылған, практиканың әр кезеңіндегі жұмыс 

түрлері, сабақтардың және оларды талдау схемалары берілген. 

Оқулық "деффектология" бөлімінің студенттеріне және логопедтерге 

арналған.

374

Өмірбекова Ќ.Ќ.,        

Ибатова Г.Б.         

Тулебиева Г.Н.

Логопедиялық практиканы 

жүргізудің әдіс-темелік 

нүсқауы. Оқу -әдістемелік 

нүсқау. 

ВУЗ 2014 О3.1:140.М.В. 59 1140

Аталған оқу құралында « Логопедия негіздері» пәні бойынша 

дәрістік сабақ тезистері, семинарлық сабақтардың жоспары берілген. 

Берілген материалдар студенттердің теориялық білімдерін 

тереңдетуге, жүйелеуге және аталған пән бойынша өздік 

жұмыстарын ұйымдастыруға көмектеседі.

Оқу құрал «Дефектология» бөлімінің күндізгі және сырттай 

бөлімінің студенттеріне және логопедтерге арналған.

375

Омирбекова К.К., 

Тулебиева Г.Н.,         

Коржова Г.М.,            

Оразаева Г.С.

Логопедия негіздері. ВУЗ 2014 О3.2:140.М.В. 62 1140 9965 – 14 – 978 - X

Оқу-әдістемелік құрал логопедияның барлық тараулары бойынша 

студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруға арнал-ған. Онда   

пән бойынша теориялық білімдерді   нақтылау үшін қолдануға 

тиімді және түзету-педагогикалық тапсырмаларды шешуде 

шығармашылықтарын дамытуға арналған түрлі проб-лемалық-

ізденушілік тапсырмалар мен жаттығулар берілген.Құрал жоғарғы 

оқу орындарының оқытушыларына және «Дефектология» сырттай 

және күндізгі бөлім студенттеріне «Логопедия» курсын оқуда өзіндік  

жұмыстарын ұйымдас-тыруға арналған.

376

Қ. Қ. Өмірбекова,           

Г. Б. Ибатова,                 

Г. Н.Тулебиева.

«Логопедия» курсы бойынша 

студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыруға арналған 

тапсырмалар: Оқу құралы.

УМС ВУЗ 2014 О3.3:140.М.В. 77 1140 978-601-232-331-3

Учебное пособие адресовано студентам, обучаю-щимся по 

специальности «Дефектология», может оказать-ся полезным 

практическим работникам специальных обра-зовательных 

организаций.

377
Коржова Г.М.,             

Оразаева Г.С.

Общее недоразвитие речи у 

детей. Учебное пособие.
УМС ВУЗ 2014 К20.2:140.М.В. 46 1140

Настоящее пособие призвано оказать помощь студентам в 

организации самостоятельной работы по дисциплинам «Основы 

логопедии» и « Логопедия». Авторы выражают надежду, что 

материалы учебного пособия  будут способствовать выработке у 

студентов прочных навыков творческо – поисковой, самостоятельной 

работы.

 Пособие адресовано студентам  очной и заочной форм обучения 

отделения «Дефектология», а также логопедам-практикам.

378
Коржова Г.М.,            

Оразаева Г.С.

Основы логопедии с историей 

логопедии. Учебное пособие. 
УМС ВУЗ 2014 К20.3:140.М.В. 96 1140

В пособии освещаются теоретические основы компе¬тентностного 

подхода, разработанные в отечественной и за¬рубежной 

педагогической науке, пути реализации его в Ка¬захстане, 

определяются критерии оценивания компетентно¬стных результатов, 

предлагаются образцы компетентностно ориентированных заданий. 

Учебное пособие адресовано педагогам, ученым, преподавателям и 

студентам, педагогических специально¬стей вузов и колледжей 

379 Жексенбаева У.Б. 

Компетентностно-

ориентированное образование в 

современной школе.Учебное 

пособие.

РУМС ВУЗ 2014 Zh9.1:140.M.В. 184 2280 978-601-7131-01-2

талған оқу құралы «Логопедия» пәнінің бағдарламасының 

«Ринолалия» тақырыбына арналған. Оқу құралда ринолалияның 

түрлері, ринолалияға  шалдыққан балалардың сөйлеу тілінің 

ерекшеліктері, тексеру және дұрыс сөйлеуін қалыптастыруында 

операцияға және операциядан кейін жұргізілетін логопедиялық 

жұмысының әдістемесі қарастырылған.

Оқу құрал «Дефектология» бөлімінің күндізгі және сырттай 

бөлімінің   студенттеріне және логопедтерге  арналған.

380

Өмірбекова Қ.Қ., 

Тулебиева Г.Н.,           

Ибатова Г.Б.

Ринолалия. Оқу құралы. ВУЗ 2014 О3.4:140.М.В. 100 2880 9965 – 14 - 978 - 8

 Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности 050105 – Дефектология. Предмет «Клинические 

особенности развития детей с ограниченными возможностями» 

согласно Государственного стандарта обучения по данной 

специальности входит в цикл обязательных базовых дисциплин. 

Учебное пособие было подготовлено в соответствии с 

вышеназванным стандартом и Типовой программы по дисциплине. 

Ұсынылып отырған оқу құралы педагогикалық оқу орындары мен

университеттердің дефектологиялық емес – «педагогика-

психология»,

Манжуова Л.Н.

«Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің анатомиясы, 

физиологиясы, патологиясы» 

пәні бойынша дәріс 

конспектілері. Оқу құралы.

364

Сказкотерапия как метод 

психологической работы с 

детьми подросткового и 

юношеского возраста. Учебно-

методическое пособие.

Исхакова Э.В., 

Шерьязданова Х.Т.

367 Айтбаева А.Б.
Арнайы педагогика негіздері. 

Оқу құралы.

368

УМС 

2015

2016
ВУЗ, 

ССУЗ

В учебно-методическом пособии представлены теоретические и 

практические основы метода сказкотерапии, как нового направления 

практической психологии. Учебно-методическое пособие содержит 

тренинг-программу для детей подросткового и юношеского возраста, 

направленная на развитие процессов самораскрытия, самопознания и 

формирования Я-концепции подростка. Учебно-методическое 

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм 

обучения отделения «Дефектология».

2014
ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ



381

Нұрбекова Ғ.Р.,        

Ибатова Г.Б.             

Жатақбаева Б.Н

Сөйлеу мүмкіндіктері шектеулі 

6-жастағы балалардың 

бейнелеу өнерін дамыту. 

Əдістемелік нұсқаулар.

ВУЗ 2014 I12.3:140.М.В. 55 1140 978-601-249-009-1

В настоящем учебно - методическом пособии раскрывается 

теоретические аспекты игры, коррекционное значение казахской 

игры и методика их организации. Предлагаются казахские народные 

игры для применения их в логопедической работе. Пособие 

адресовано логопедам - практикам разных типов учреждений, а 

также студентам отделения « Дефектология».

382
Омирбекова К.К., 

Оразаева Г.С.

Казахские народные игры на 

логопедических занятиях: 

учебно – методическое пособие.

ВУЗ 2014 О3.5:140.М.В. 66 1140 9965-25-995-1

Монографияда жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді 

информатикалық пәндер және информатиканы оқытудың әдістемесі 

курстарының шеңберінде заманауи технологияларға және 

бағдарламалау жүйелеріне, қолданушы ортаға және электронды 

құралдарға, оларды ұсыну әдістемесіне оқыту үдерісін объектілі-

бағдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындаудың ғылыми-теориялық 

негіздері ұсынылады.

 Бұл еңбек білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне, педагогтарға, 

ізденушілерге және студенттерге арналған. 

383
Сыдықов Б.Д.,            

Қойшиева Т.Қ..

"Болашақ  мұғалімдерді  оқыту 

үдерісін обьектілі-бағдарлы 

жобалау негізінде кәсіби дайын-

даудың ғылыми педогогикалық 

негіздері" - "Научно-

педагогические основы 

профессиональной подготовки 

будущих учителей на основе 

объектно-ориентиро-ванного 

проектирования учебного 

процесса". Монография  

УМС ВУЗ 2012 S9.1:140.Т.16.B. 273 2880 978-601-224-158-7

Монографияда жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді 

информатикалық пәндер және информатиканы оқытудың әдістемесі 

курстарының шеңберінде заманауи технологияларға және 

бағдарламалау жүйелеріне, қолданушы ортаға және электронды 

құралдарға, оларды ұсыну әдістемесіне оқыту үдерісін объектілі-

бағдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындаудың ғылыми-теориялық 

негіздері ұсынылады.

 Бұл еңбек білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне, педагогтарға, 

ізденушілерге және студенттерге арналған. 

384 Н.М. Иргебаева Басқару психологиясы. Оқулық
МОН 

РК
ВУЗ 2015 I13.1:130.Т.22.В. 352 4200 978-601-7390-72-3

Басқару психологиясы оқулығында адамның  іс-әрекетінің ерекше 

саласының бірі-басқару, түрлі ұйымдардың белгілі бір мақсаттарын 

шешу жолдарын ұйымдастыру  және ол  жұмыстағы  басшыға  

қойылатын талаптар мен басшының басқару стильдерінің 

психологиялық ерекшеліктері қарастырылады. Басқару үрдісіндегі 

басқару субъектісінің, объектісінің психологиялық ерекшеліктері, 

мінез-құлық стратегиясы  және қарым-қатынас жүйесі талданған.

Оқулықта басқару іс-әрекетінің психологиялық мәселелері талданып, 

шетелдік және отандық ғылыми тәжірибелердің негізінде  басқару 

психологиясы бойынша  теориялық  материалдар және практикалық 

жұмыстар берілген.

Оқулықта  басқару жұмысын ұйымдастыруда  кездесетін 

проблемалар қамтылған. 

Оқулық жоғары оқу орындарының студенттері мен  жоғары оқу 

орындарынан кейін білім алатынмагистранттар мен   PhD 

докторанттарға, оқытушыларға сондай-ақ басқару психологиясы 

мәселелерімен айналысатын  мамандарға, ізденушілерге, үкіметтік 

емес ұйымдардың басшыларына арналған.

385 Н.М. Иргебаева Психология. Оқулық УМС ВУЗ 2015 I13.2:130.Т.30.В. 525 6000 978-601-7390-71-6
Оқулықта жоғары мектеп психологиясы курсының оқу 

бағдарламасына сәйкес жоғары оқу орындарында психологиялық 

386 М. Тойшыбекова

Тренингтегі ойын ойындық 

өзара іс әрекет мумкіндіктері 

.Оқу құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 T11.1:140.М.В. 54 1140 978-601-7390-67-9

Оқу құралы – түрлі жастағы топпен жұмыс жасайтындарға, 

тренингтік режимде жұмыс жасайтындарға, топтық үрдістің 

белсенді, әрі нәтижелі дамуын қалайтындарға «жол көрсетуші» бола 

алады.

Оқу құралы  студенттерге, педагог-психолог мамандарға арналады. 

387 М. Тойшыбекова

Профилактика девиантного 

поведения подростков. Учебно-

методическое пособие.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 T11.2:140.М.В. 180 2400 978-601-7390-69-3

Целью работы является формирование у студентов и прак-

тикующих психологов научно обоснованных представлений,

профессиональных навыков и компетенций, необходимых для

успешной профилактики девиантого поведения в подростко-

вом возрасте.

В предлагаемом читателям пособии отражена работа с под-

ростками. Материал описывает особенности девиантого пове-

дения, методы диагностики и профилактики.

388 Тургараева Г.М

Ахмет Байтұрсыновтың 

қоғамдық-саяси және 

мемлекеттік 

қызметі.Монография.

ВУЗ 2015 T12.1:140.Т.16.В. 272 3600 978-601-7320-09-6

Автор ұсынып отырған еңбек А.Байтұрсыновтың өскен ортасы, білім 

алған орны мен ағартушылық қызметінің саяси күрестегі орыс 

зиялылары арасындағы арақатынасын салыстыру арқылы оның 

дүниетанымын, саяси көзқарасының өсуінің ішкі мазмұнын, 

табиғатын аша отырып, оның қоғамдық, саяси, мемлекеттік және 
389 Қасымова Р.С.

Əлеуметтік педагогика.Оқу-

әдістемелік құрал. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 К18.2:140.М.В. 48 1140 978-601-241-187-4

Ұсынылып отырған «Əлеуметтік педагогика» пәнінен оқу-

әдістемелік

құралы магистранттарға, студенттерге, ізденушілерге, әлеуметтік 
390 Сералиева А.М.

Основы медиации:   Учебное 

пособие.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 S20.1:140.T.7.B 133 1800 978-601-7900-71-7

Настоящее учебное пособие посвящено одному из альтернативных ме-

тодов разрешения споров - медиации. Рассматриваются как общие 

вопро-

391 Ахметова Ш.К

История развития  

педагогического образования в 

Казахстане 

(1985-2005 г.г). Монография.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 А1.0:140.Т.7:B 167 2400 978-601-7869-35-9

В работе впервые предпринята попытка комплексного анализа про-

блем развития педагогического образования Казахстана, начиная с 

периода

начала демократизации общественной жизни. Исследование этой 

проблемы

392

Қапышев А.Қ., 

Свинарчук А.И., 

Сағындықова Ж.О, 

Нарбаев Қ.Ə.

Əлеуметтік жұмыс бойынша 

қазақша-орысша-ағылшынша

сөздік-анықтамалық.

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 K31.1:140.Т.31.B 516 5000 978-601-7900-87-8

Ұсынылған сөздік-анықтамалықта әлеуметтік жұмыста көп қол-

данылатын терминдердің мағынасы мен мәнін ашатын қазақ, орыс

және ағылшын тілдерінде 550-ден астам сөздер бар. Сөздік-анықта-

малық «Əлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне, маги-

странттарына, оқытушыларына, әлеуметтік жұмыс саласында жұмыс

Метербаева К., 

ИскаковаА

.Мектеп жасынадейінгі 

балалардың тілін дамыту 

әдістемесі. Оқу құралы.

2018 160 2700 978-601-7945-20-6

Оқу құралында мектеп жасына дейінгі балалардың

тілін дамытудың тиімді әдіс-тәсілдері, жолдары көрсетілді.

Болашақ тәрбиеші-педагогтердің ғылыми-теориялық

тұрғыдан дайындығы және оны тәжірибеде ұштастырудың

жолдары белгіленді.

Метербаева К. 

Мектеп жасынадейін 

балалардың сөздік қорын 

дамыту әдістемесі.  Оқу 

құралы.

2018 101 1500 978-601-7945-18-3

Əдістемелік құралда мектепке дейінгі ұйымдарда мектеп

жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуда

қолданылатын инновациялық технологиялардың мектеп жасына

дейінгі балалардың сөздік қорын дамытудағы маңызы мен

әдістемесі, ғылыми-теориялық негіздері қарастырылған.

БекмагамбетоваР.К

.Воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях среды. 

Учебное пособие.

2018 248 2800 978-601-7945-21-3

Учебное пособие адресовано родителям, включает

материал по воспитанию детей дошкольного возраста в

условиях семьи.

Бекмагамбетова Р.К., 

Шолпанкулова Г.К.,               

Демеуова Л.Н.  

Педагогика-1. Педагогиканың 

жалпы негіздері. Оқу құралы.
РУМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 154 2800 978-601-7945-21-3

Оқу құралына тірек дәрістер, өз бетімен оқуға арналған

материалдар, өтілген материалды тексеруге арналған тестік

тапсырмалар енгізілген.

МанкешА.Е.

Мектеп жасынадейінгі 

балалардың шығармашылыққа 

билетін дамыту. Əдістемелік 

құрал

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 116 2700 978-601-80241-0-8

«Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін

дамыту» пәні негізінде дайындалған әдістемелік құралда, мектепке

дейінгі білім беру жүйесін жаңартудың негізгі бағыттары мен мектеп

жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың

ғылыми-теориялық негізі талданып, әдістемесі ұсынылып, 

Манкеш А.Е.

 Мектепке дейін және бастауыш 

білім беру сабақтастығы. Оқу-

әдістемелік құралы. 

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 158 2700 978-601-80241-0-8

Оқу-әдістемелік құралда үздіксіз білім беру процесіндегі

мектепке дейінгі және бастауыш білім сабақтастығының

теориялық-әдіснамалық, «сабақтастық» ұғымының теориялық

негіздері сипатталады. Қарастырылған мәселелерге қатысты

практикалық материалдар мен жұмыс үлгілері беріледі.

Алимбекова А.А. 
Кәсібі лидерлік негіздері.  Оқу 

құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 257 4500 978-601-7945-21-3

Оқу құралында оқу, тәрбие арқылы лидерлік сапаларды

дамытудың теориясы мен әдістемесі берілген. Лидерлікке ықпал

ететін факторларды анықтау арқылы лидерлік әлеуметтік феномен

екенін туаралы айтылған. Тұлғаның жас ерекшеліктеріне сәйкес

лидерлік сапаларын дамытудың мүмкіндіктері мен жолдары,

Алимбекова А.А. 
Педагогикалық антропология. 

Оқу құралы. 

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 174 3000 9864-9466-9-1

Оқу құралында педагогикалық антропология курсының

мазмұны ашып көрсетілген, Педагогикалық антропологияның

салалары және қалыптасуы мен дамуы туралы ақпарат берілген.

Педагогикалық антропологияның зерттеу нысаны адамның

дамуы мен әлеуметтену үдерісінің өзекті мәселелері және К.Д.



Баялы Ə.Т..

«Rational Rose ортасында 

визуалды бағдарламалау» ВУЗ, 

ССУЗ
2018 2016 3600 978-601-7945-22-0

Модельдеу талаптарын жақсы қабылдауға, жүйенің дизайн сапасын

жақсартуға және оны басқару деңгейін жоғарылатуға өз септігін 

тигізеді.

Код әр типтің элементтері үшін кодты генерациялау касиеттерінде

көрсетілген параметрлерден және спецификациялардан 

Баялы Ə.Т., 

Абыканова Б.Т., 

Махатова В.Е., Ж.Т. 

Қабылхамит «Бағдарламаны 

әзірлеудің құрал-жабдықтары» 
2018 188 3600 978-601-243-292-3

Модельдеу ақпаратты өңдеудегі компьютерлік технологияның бірі 

болып

табылады. Ол үшін бір кездері бірінші ЭЕМ-ді құрастырған және 

қазіргі кездегі

елеулі өлшемді супер ЭЕМ-ді туғызуда. Модельдеу қолданбалы 

Баялы Ə.Т., 

Қуатбеков Б.Н. 

«Екіөлшемді графика»  

2018 117 3500 978-601-7945-22-0

Баялы Ə.Т., 

Абдрахманов Р. 

«Перифериялық құрылғы және 

интерфейстер
2018 203 3700 978-601-243-480-4

Перифериялық құрылғы және интерфейстер пәні компьютер сәулеті

туралы жалпы ұғым беретін пән болып табылады. Бұл пәнде жады

құрылғысының жалпы мәліметтері мен классификациясы, 

мультипроцессорлы

және көпмашиналы есептеу жүйелерін ұйымдастырудың 

Баялы Ə.Т., 

Абыканова Б.Т., 

Махатова В.Е., 

Молдашева Ж.Ж.

 «Интернетте бағдарламалау» 

ВУЗ 2018 202 3700 978-601-243-458-3

Бұл оқу құралда Интернет бағдарламаудың негізгі принциптері 

берілген.

Еңбектің басты мақсаты Html, Javascript, PHP, ASP, Perl тілдерінің

мүмкіндіктерімен таныстыру. Оқу құрал жоғарғы оқу-орындарының 

5B070400

– есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандық

Садирова К,Қ.
Түркі тілдері синтаксисінің 

зерттелуі. Оқу қуралы
РУМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2047 S11.1:140.M.B 144 2300 978-601-7900-38-0

Оқу құралында түркі тілдері синтаксисінің зерттелу мәселе-

лері қарастырылған. Сөз тіркесі, жай сөйлем, құрмалас сөйлем

синтаксисі мәселелерін қазақ, башқұрт, татар, қарақалпақ, өз-

бек, қырғыз тілдеріне қатысты зерттеулер негізінде сипаттап,

синтаксистік талдау жасауға дағдыландыратын тапсырмалар

Issakova S.А.

The tendency of development of 

accounting standardization in the 

Republic of Kazakhstan

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 113 2100 978-601-7900-96-0

The monograph is intended for scientific and practical workers, 

undergraduates, students of higher educational institutions of the 

Republic of Kazakhstan, heads of organizations and also can be used in 

training and retraining of professional accountants and auditors.

Молгаждаров Қ.К.

"Филология" мамандығына 

арналған пәндік дәрістер 

жинағы. Том I

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 M17.1-1;170.T.25.B 461 978-601-206-102-4

Бұл еңбекте 5 пән бойынша дәріс сабақтарының модульдік 

сипаттамалары мен жоспарлары және кіріспелері мен дәрістері, 

соңында негізгі және қосымша әдебиеттері беріледі. Дәрістердің 

тақырыбына қатысты жалпы ғалымдарымыздың еңбектерінен 

мүмкіндігінше материалдар алынып, мазмұн көлемі мен қажетті 

Молгаждаров Қ.К.

Филология мамандығына 

арналған пәндік дәрістер 

жинағы. Том II

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 M17.1-2;170.T.25.B 423 978-601-206-102-4

Бұл еңбекте 3 пән бойынша дәріс сабақтарының модульдік 

сипаттамалары мен жоспарлары және кіріспелері мен дәрістері, 

соңында негізгі және қосымша әдебиеттері беріледі. Дәрістердің 

тақырыбына қатысты жалпы ғалымдары-

Молгаждаров Қ.К., 

Мусин Ж.

Казақ жазуының тарихы. Оқу 

қуралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 M17.2;140.T.12.B 220 978-601-7945-15-2

Қазақ халқы өзінің тарихи даму жолынан жазу түрлерінің барлығын

меңгергендігін дәлелдей түседі. Жазудың алғашқыларын былай 

қойғанда

соңғы әріптік жазу түріне жататын көне түркі руникалық, манихей-

ұйғыр, араб жазуларымен қатар, арша жазуы т.б., латын жазуларын

Молгаждаров Қ.К.

Түркітануға кіріспе және 

салыстырмалы грамматикасы. 

Оқу қуралы

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 M17.3;140.T.15.B 354 978-601-7945-17-6

Тіл білімінде жаңа бағытта қарқынды дамып келе жатқан түркі

тілдерінің грамматикасы да орын алып отыр. «Түркітануга кіріспе 

және

салыстырмалы грамматикасы» атты оқу құралында түркі тілдерінің

фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тұрғыдан тілдік ұқсас-

К21.1:140.Т.21.С. 409  цв. ил 7200 978-601-241-181-2

К21.1:140.Т.21.В. 409 ч/б 5400 978-601-241-181-2

К21.2:140.Т.23.С. 450  цв. 7200 978-601-241-147-8

К21.2:140.Т.23.В. 450 ч/б 5400 978-601-241-147-8

В8.3.1:130.Т.10.С. 156  цв. 3600 978-601-7390-56-3

В8.3.1:130.Т.10.B. 156 ч/б 2400 978-601-7390-56-3

В8.3.2:130.Т.15.C. 281 цв. 5400 978-601-7390-57-0

В8.3.2:130.Т.15.B. 281 ч/б 3000 978-601-7390-57-0

В8.3.3:130.Т.10.С. 131 цв. 3600 978-601-7390-58-7

В8.3.3:130.Т.10.B. 131 ч/б 2400 978-601-7390-58-7

В8.5:140.Т.24.С. 487 8400 978-601-7390-64-8

В8.5:140.Т.24.В. 487 ч/б 6000 978-601-7390-64-8

В8.2.1:140.Т.10.С. 160 цв. 3600 978-601-7390-62-4

В8.2.1:140.Т.10.B. 160 ч/б 2400 978-601-7390-62-4

В8.2.2:140.Т.17.С. 265 цв. 5400 978-601-7390-63-1

В8.2.2:140.Т.17.B. 265 ч/б 3000 978-601-7390-63-1

В8.2.3:140.Т.8.С. 125 цв. 3600 978-601-7390-64-8

В8.2.3:140.Т.8.В. 125 ч/б 2400 978-601-7390-64-8

А18.3:140.I.26.С 489 7200 9965-799-84-9

А18.3:140.I.26.В 489 5400 9965-799-84-9

Алдибекова К.Н., 

Инюшин В.М., 

Альдибекова Ш.Н., 

Байсакалова А.Ш.

Радиоэкологический и 

биофизический мониторинг 

геофизических флуктаций Юго-

Востока Казахстана и 

проблемы радиоэкологии 

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 A42.1;140.T.10.B. 146 2000 978-601-7084-21-9

В монографии рассматриваются принципиально новые методы

индикации с помощью биоиндикаторов, определяющих аномальные 

участки

автотрассы. Приводится описание и идентификация данных опытных

образцов, предназначенных для определения предвестников 

геоаномальных

402 Абсеитов Е.Т

Инженерная защита 

окружающей среды. 

Монография

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 А18.2:140.I.32.В 569 6000 978-601-238-540-3

В монографии рассмотрены основные закономерности инженерной

защиты окружающей среды, приведены классификация и 

характеристики

основных видов загрязнений. Рассмотрены основы 
А18.1:140.I.20.С  398 цв. 6000 978-601-238-541-0

А18.1:140.I.20.В  398 ч/б 4800 978-601-238-541-0

404 Абдраман Ш.А

Жер асты кен қазудың жаңа 

технологиялық шешімдері. Оқу-

әдістемелік кешен.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А4.1:140:М..В 101 1800 978-601-7320-15-7

«Кенді және бикенді қазу технологиясы» курсы бойынша маги-

странттармен «Жерасты кен қазудың жаңа технологиялық 

шешімдер»

пәнінің әдістемелік бағдарламасының құрылымы мен мазмұны 

олармен

405 Абдраман Ш.А

Новые технологические 

решения при разработке 

местрождений подземным 

способом. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А4.2:140.M.В 64 1140 978-601-7320-16-4

Представленная методическая программа ее содержание и структура

орентированы на организацию аудиторной и внеаудиторной работы 

маги-

странтов по дисциплине «Новые технологические решения при 

разработке

месторождений подземным способом», а также на реализацию 

2017

In the textbook in a concise and compact form set out a full course on 

biological

resources. Discusses the biological resources of Land, biomass, structure, 

Учебник «Промышленная экология» предназначен для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным,

инженерно-техническим направлениям, а также для специалистов в

природоохранных организациях, научных работников. Он знакомит

The monograph "Industrial Ecology" is intended for students of higher

educational institutions who are trained in the natural-science, technical 

fields

В этом томе содержится аннаторированный систематический 

перечень всех 500 видов птиц, населяющих территорию Казахстана. 

У птиц указываются подвиды, статус пребывания в республике, 

распространение, количество кладок, характер питания, 

хозяйственное и экологическое значение. В конце приведена 

использованная литература.

Bioresources of Kazakhstan. 

Textbook. Volume 2. Resources 

birds.

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ

2017

2016

2017

Bioresources of Kazakhstan. 

Textbook. Volume 3. Resources 

animals. 

Industrial ecologl.Monograph

399

401

403
Massenov K.B    

Abseitov E.T

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Абсеитов Е.Т

Экологический туризм. 

Учебник. Под редакцией 

академика О.Беркинбая. 

Bioresources of Kazakhstan: 

fauna. Tutorial
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК

2016
Промышленная экология. 

Учебник.
УМС

2017

2017

2017

Құлманова Г.Ə., 

Беркінбай О.,         

Əбеуов Х.Б.,                     

Ақоев М. 

Экологиялық туризм. Оқулық.

398

Беркинбай О., 

Шабдарбаева Г.С., 

Хусаинов, Д.М.,    

Акоев М.Т.

393

396

Кулманова Г.А., 

Беркинбай О.,           

Абеуов Х.,                        

Акоев М.Т. 

Биоресурсы Казахстана. Том 2. 

Ресурсы птиц. Учебник.

Bioresources of Kazakhstan. 

Textbook. Volume 1. Fisheries 

resources, resources amphibians, 

resources reptiles. 

392

395

394

Биоресурсы Казахстана. Том 1. 

Рыбные ресурсы, ресурсы 

земноводных, ресурсы 

пресмыкающихся. Учебник.

Беркинбай О., 

Шабдарбаева Г.С., 

Хусаинов, Д.М.,    

Акоев М.Т.

O.Berkinbay, 

G.Shabdarbaeva  

397

400
O.Berkinbay, 

G.Shabdarbaeva  

2017

2017

In the textbook in a concise and compact form set out a full course on 

biological resources. Discusses the biological resources of Land, biomass, 

structure, biomass, phytomass, zoomass, bioproductivity, mass and 

structure of biological resources, biomass and productivity of the 

biosphere, human security bioresources calculation of biological 

resources per capita, renewable natural resources, genetic resources. In 

this book the main attention is paid to the biological resources of 
This volume contains annotated a systematic list of all 500 species of 

birds, inhabiting the territory of Kazakhstan. Birds specifies sub, the 

status of residence in the Republic, distribution, number of batches, the 

nature of power, economic and environmental importance. In the end, 
The volume of the textbook contains annotated a systematic list of all 

181 species of mammals inhabiting the territory of Kazakhstan. In 

mammals specifies sub, lifestyle, distribution, nutrition, number of litters 

and number of cubs, economic and environmental importance. In the 

end, see bibliography.

Учебник состоит из следующих глав: предисловие, введение, 

основные понятия и термины, применяемые в охотоведении, 

рыболовстве, туризме и экологии; современное состояние и 

проблемы развития туризма в Казахстане, нормативно-правовая база 

Беркинбай О., 

Шабдарбаева Г.С., 

Хусаинов, Д.М.,    

Акоев М.Т.

O.Berkinbay, 

G.Shabdarbaeva 

УМС

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ

2017

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК

Биоресурсы Казахстана. Том 3.  

Ресурсы зверей. Учебник.

В учебнике в сжатой и компактной форме изложен полный курс по 

биологическим ресурсам. 

Предназначается для магистрантов, докторантов и студентов 

специальностей «Охотоведение и звероводство», «Рыбное хозяйство 

ВУЗ, 

ССУЗ

Оқулық «Аңшылықтану және аң шаруашылығы», «Балық 

шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау», «Экология», 

«Туризм», «Георгафия», «Биология», «Химия» мамандықтары 

студенттеріне, сондай-ақ бакалаврларға, магистранттарға, PhD 

В 3 томе учебника содержится аннаторированный систематический 

перечень всех 181 видов млекопитающих, населяющих территорию 

Казахстана. У млекопитающих указываются подвиды, образ жизни, 

распространение, характер питания, количество пометов и 

количество детенышей, хозяйственное и экологическое значение. В 

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Экология

O.Berkinbay, 

G.Shabdarbaeva  

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК



406 Бектанов Б.К.
Жер кадастырлык геодезиялык 

жұмыстар. Оқулық.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 В12.1:140.Т.12.В. 167 2640 978-601-241-563-6

Оқулық 5В090300 – Жерге орналастыру және 5В090700 – Кадастр 

мамандықтарының студенттеріне арналған. Оқулықта жер 

кадастрлық жұмыстарда қолданылатын геодезиялық негіз құру 

тәсілдері, пландық картографиялық материалдардың сапалық 

407 Алменов Т.М.,

Жерасты ғимараттары 

құрлысының арнайы әдістері. 

Оқу құралы

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 А24.1:140.ТК.9.В 144 2400 978-601-7869-39-7

Оқу құралы Мемлекеттік стандарттардың, типтік және жұмыс оқу

бағдарламаларының «Тау-кен ісі» мамандығы, «Шахта және 

жерасты

құрылысы» мамандандыру бағытының квалификациялық

S10.1:140.Т.18.С. 336 цв 6000 978-601-217-233-1

S10.1:140.Т.18.B. 336 4200 978-601-217-233-1

409

Изтелеуова Л.И., 

Бекишев К.О., 

Шайхыгалиев Е.А.

Планирование и организация 

туристического бизнеса. 

Учебное пособие

УМС
ВУЗ   

ССУЗ
2017 I16.1:140.T.18.В 280 3600 978-601-7900-62-5

Современный туризм Казахстана, как экономическое явление 

выступает катализатором ускоренного развития национальной 

экономики, создает новые рабочие места, способствует росту 

национального дохода, развитию местной инфраструктуры и росту 

уровня жизни местного населения. Индустрия туризма 

характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой 

окупаемостью, вкладываемых в нее инвестиций, т.е. туризм способен 

оказывать благотворное влияние на экономику страны, в пределах 

которой он развивается.

Казахстан с получением независимости открыл перед собой большие 

перспективы

развития туризма. В Стратегии Н.А. Назарбаева «Казахстан - 2030» 

в порядке первоочередных приоритетов развития до 2017 года 

говорится о туризме и инфраструктуре туризма как о наиболее 

важных вопросах, требующих скорейшего разрешения.

В данном учебнике систематизирован теоретический материал, 

состоящий из основных вопросов изучаемых дисциплин 

специальности «Туризм».

Экскурсионное обслуживание имеет большое значение в туризме, в 

четвертой главе дано полное представление об основах 

экскурсоведения, видах, назначениях, методик проведения 

экскурсий, роли профессионального мастерства экскурсоводов.

Цель издания учебника – помочь студентам и учащимся туристских 

специальностей в

получении теоретических знаний гостиничного и туристского 

бизнеса.

S17.1:140.M.C 118 цв 3000 978-9965-876-38-7

S17.1:140.M.В 118 1800 978-9965-876-38-7

411 Каржаубаев К. Е. 

Квалиметрия и статистические 

методы контроля управления 

качеством:  Учебное пособие.

ВУЗ 2015 K5.1:140.T.19.B 300 4200 978-601-278-616-3

Учебное пособие предназначено для изучения количественной 

оценки качества и новые  методы контроля и управления. Пособие 

состоит из пяти  разделов в которых  даны основные положения 

квалиметрии и управления качеством.  В пособии изложены 

основные принципы теории  определения и оценки показателей 

качества продукции, методы проведения оценки и управления 

412 Каржаубаев К. Е. 

Квалиметрия және сапаны 

бақылау мен  басқарудың 

статис тикалық әдістері. Оқу 

құралы.

УМС ВУЗ 2015 K5.2:140.T.19.B 300 4200 9965-894-90-6

Оқу құралы сапаны мөлшерлік бағалауды және бақылаудың және 

басқарудың жаңа әдістерін зерделеу үшін арналған.Құралдың жеті 

тарауында квалиметрия және сапаны басқарудың негізгі жағдайлары 

берілген.Құралда өнімн сапасының көрсеткіштерін бағалау және 

анықтау теориясының негізгі қағидалары, бағалауды жүргізу және 

413 Каржаубаев К.

Метрология және өндірісті 

метрологиялық  қамтамасыз 

ету. Оқу құралы

ВУЗ 2015 K5.3:140.T.15.B 238 4200 978-601-280-161-0И

5В073200«Стандарттау,метрологияжәне сертификаттау»мамандығы 

бойынша бакалаврлар және магистрлердайындайтын ЖОО 

студенттеріне және колледж оқушыларына арналған.

414 Каржаубаев К.

Метрология и метрологическое  

обеспечение 

производства:Учебное пособие. 

ВУЗ 2015 K5.4:140.T.20.B 299 4200 978-601-280-161-3

В учебном пособии приведены данные по обеспечению единства 

измерений, эталоны единиц величин, единообразия средств 

измерений, государственной метрологической службе и 

международному сотрудничеству в области метрологии.

Составлено согласно требованиям учебной программы для студентов 

высших учебных заведении готовивших бакалавров и магистров по 

специальности 5В073200 «Стандартизация, метрология и 

сертификация».

415 Қаржаубаев К.

Стандартау, сертификаттау 

және менеджмент жүйелері: - 

Оқу құралы.

ВУЗ 2015 K5.5:130.T.20.B. 314 4200 978-601-278-143-4

Аталған  оқу құралы стандарттау, сертификаттау және сапа 

менеджмент жүйесін өндіріске енгізу туралы статистикалық  

анықтамалар және ақпараттық материалдарға негізделіп жазылған. 

Оқу-құралында жаңа халықаралық ИСО стандарттары, менеджмент 

жүйелері, нормативтік құжаттар, техникалық регламенттер туралы 

мәліметтер бар.Бұл еңбекте қазіргі күннің сұранысына жауап 

беретін, оқулықтардағы жоқ мәліметтер қамтылған және «5В073200 

СМС», «0601000 СМС» мамандықтары бойынша дәріс беретін 

профессорлық- оқытушылар құрамына, магистранттарға, 

студенттерге және колледж оқушыларына арналған.

416 Каржаубаев К.

Стандартизация, сертификация 

и системы менеджмента: 

Учебное пособие.

ВУЗ 2015 K5.6:130.T.20.B. 344 4200 978-601-278-143-4

Составлено, в основном, согласно требованиям учебной программы 

для студентов высших учебных заведении готовивших бакалавров и 

магистров  по специальности 5В073200 «СМС» и колледжей по 

специальности 0601000 «СМС».

417 К.Е. Каржаубаев
Аудит качества. Учебное 

пособие
УМС ВУЗ 2017 K5.7:140.T.16.B 280 4200 978-601-7390-84-6

Данное издание рассматривает вопросы проведения аудита

качества с целью установления результативности деятельности

организации, а также выявления несоответствия и подготовки

предложений по улучшению системы качества. Пособие состо-

ит из шести глав, в которых даны основные положения об ау-

диторской проверке системы менеджмента качества. Включены

вопросы внедрения новых международных стандартов по аудиту

системы качества. Составлено согласно требованиям учебной

программы для студентов высших учебных заведений, готовив-

ших бакалавров и магистров по специальности 5В073200 «Стан-

дартизация, сертификация и метрология».

418 К.Е. Каржаубаев Сапа аудиті. Оқу құралы ВУЗ 2017 K5.8:140.T.13.B 288 4200 978-601-7390-84-6

420 Бейсембай Г.С. 

Методы и средства измерений, 

испытаний и контроля: Учебное 

пособие. 

ВУЗ 2014 В11.1:140.М.В. 84 1140 5-9518-0103-8

Рассмотрены методы и средства измерений, испытаний  и контроля в 

соответсвии с требованиями типовой учебной прогаммы. Для 

студентов ВУЗов обучающихся по специальности 

"Стандартизация,метрология и сертификация" и "Стандартизация и 

сертификация с/х продукции"

421 Казенас В.Л..

Роющие осы (Тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях».

ВУЗ 2016 К22.1:140.Т.12.С.
160                  

цв. ил
2400

В книге рассказывается об интересных в

биологическом отношении насекомых отряда

Перепончатокрылые – роющих осах. Для этих ос

характерна забота о потомстве, которая состоит из

изготовления гнезда и заготовке в отдельных ячейках

парализованных или убитых насекомых или пауков,

питаясь которыми развиваются личинки ос. Книга

иллюстрирована многочисленными цветными

фотографиями. Предназначена школьникам – для

расширения их кругозора – и всем любителям природы.

―Қабат қызметтері‖ қонақ үйдің тазалығы, бөлме түрлері туралы

жалпы

мәлімет бере отырып, тазалықта қолданылатын құрал-жабдықтар,

оларды қолдану әдістерін, декорация түрлерін, қонақ үй 

Бұл оқулықта таужыныстарының негізгі қасиеттері, олардың

топтамалары және шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау әдістері,

бұрғылайтын құралдардың заманауи түрлері мен сипаттамалары 

туралы

түсініктер берілген. Сонымен қатар өнеркәсіптік жарылғыш 

заттардың

2016
Таужыныстарын бұрғылап-

аттырып қопару. Оқулық.

МОН 

РК
408

Яшар Йилмаз., 

Сейдахметов М.Қ., 

Жолдасбеков А.А., 

Есенова А.Е.

410
Қонақүй номерлерінде қызмет 

көрсету. Оқу құралы

МОН 

РК

Сердалиев Е.Т

2017

Гостиничный и туристический бизнес

Стандартизация и метрология

Зоология и охотоведение

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ



422
Чильдебаев М.К.,  

Казенас В.Л.. 

Прямокрылые (тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях».

ВУЗ 2016 К22.2:140.М.С.
128            

цв. ил
2400

В книге рассказывается об интересных в

биологическом отношении и важных в практическом

аспекте насекомых отряда прямокрылых – саранчовых,

кузнечиках, сверчках, медведках и др. Прямокрылые играют

в природе важную роль. Многие из этих насекомых вредят

сельскохозяйственным культурам. Некоторые заслуживают

охраны как редкие, эндемичные и реликтовые виды. Книга

предназначена школьникам – для расширения их кругозора,

студентам-биологам, а также агрономам и другим

работникам сельского хозяйства в качестве пособия для

определения наиболее обычных видов и краткого

справочника об этих видах.

423
Колов С.В.,                

Казенас В.Л.. 

Жуки-нарывники (Тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях». 

ВУЗ 2016 К22.3:140.М.С.
110            

цв. ил
2400

В брошюре рассказывается об интересных в

биологическом отношении жуках – нарывниках. Это, как

правило, крупные ярко окрашенные насекомые, невольно

привлекающие внимание человека во время экскурсий в

природу. Многие виды оказывают вред человеку, но

некоторые приносят пользу. Одни являются врагами

диких пчел, другие – истребителями вредных

саранчовых. Многие вредят сельскохозяйственным

культурам. Брошюра иллюстрирована цветными

фотографиями. Предназначена школьникам – для

расширения их кругозора – и всем любителям природы.

424 Казенас В.Л. и др.

Животные Коргалжынского 

заповедника. Серия "Животные 

Казахстана в фотографиях".

ВУЗ 2016 К22.4:140.T.7.С.
112           

цв. ил
2400 978-601-80598-0-3

В книге показываются наиболее обычные животные

Коргалжынского заповедника, сфотографированные в

естественных условиях. Книга предназначена школьникам –

для расширения их кругозора, студентам-биологам, а также

туристам, фотографам-натуралистам и всем любителям

природы.

425 Казенас В.Л. и др.

Животные Илейского Алатау. 

Серия «Животные Казахстана в 

фотографиях».

ВУЗ 2016 К22.5:140.M.С.
192            

цв. ил
2400

Книга представляет собой фотоальбом, который знакомит

читателей с представителями животного мира Илейского Алатау.

Предназаначена в основном для туристов, жителей Казахстана и

гостей нашей страны, а также для учащихся

общеобразовательных школ и колледжей, учителей биологии,

студентов биологических факультетов, работников

природоохранных служб и всех, кто любит путешествовать и

интересуется живой природой.

426 Казенас В.Л. и др.

Бабочки: Белянки и Голубянки 

(тип Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях».

ВУЗ 2016 К22.6:140.M.С.
160           

цв. ил
2400

Книга представляет собой краткий фотографический

атлас наиболее обычных в Казахстане бабочек из семейств

Белянок и Голубянок. Многие бабочки сфотографированы

на растениях в момент питания нектаром цветков. Книга

предназначена школьникам – для расширения их кругозора

– и всем любителям природы.

427
Жданко А.Б.,                     

Казенас В.Л.

Бабочки: Нимфалиды и 

Сатириды (тип Членистоногие, 

класс Насекомые). Серия 

«Животные Казахстана в 

фотографиях».

ВУЗ 2016 К22.7:140.M.С.
120        

цв.ил
2400

Книга представляет собой краткий фотографический

атлас наиболее обычных в Казахстане бабочек из семейств

Нимфалиды и Сатириды. Многие бабочки

сфотографированы на растениях в момент питания нектаром

цветков. Книга предназначена школьникам – для

расширения их кругозора – и всем любителям природы.

428

Николаев Г.В.,            

Казенас  В.Л.,               

Колов С.В.

Пластинчатоусые жуки (тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.8:140.M.С.
192            

цв. ил
2400

Книга представляет собой краткий фотографический

атлас наиболее обычных в Казахстане бабочек из семейств

Нимфалиды и Сатириды. Многие бабочки

сфотографированы на растениях в момент питания нектаром

цветков. Книга предназначена школьникам – для

расширения их кругозора – и всем любителям природы.

429
 Есенбекова П.А.,          

Казенас В.Л. 

Полужесткокрылые (тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях».

ВУЗ 2016 К22.9:140.M.С. 192    цв.ил 2400

В книге рассказывается о разнообразных в

биологическом отношении и важных в практическом аспекте

насекомых отряда Полужесткокрылых, или Клопов. Эти

насекомые играют в природе важную экологическую роль как

фитофаги и хищники. Многие из них вредят

сельскохозяйственным культурам. Некоторые заслуживают

охраны как редкие, эндемичные и реликтовые виды. Брошюра

предназначена школьникам – для расширения их кругозора,

студентам-биологам, а также туристам и всем любителям

природы.

430
Казенас В.Л.,            

Чильдебаев М.К. 

Двукрылые (тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия "Животные 

Казахстана в фотографиях".

ВУЗ 2016 К22.10:140.M.С.
239        

цв.ил
3000

В книге рассказывается об одном из самых

крупных, разнообразных и интересных в биологическом

отношении отрядов насекомых – Двукрылых, или Мухах.

Для насекомых этого отряда свойственны

многочисленные морфологические и экологические

приспособления к жизни в различных условиях. Книга

иллюстрирована многочисленными цветными

фотографиями. Предназначена для школьников,

студентов-биологов и всех любителей природы.

431
А.Б. Жданко, 

В.Л.Казенас.

Дневные бабочки Семиречья. 

Серия «Животные Казахстана в 

фотографиях». 

ВУЗ 2016 К22.11:140.M.С.
214           

цв. ил
3000

Книга знакомит читателей с богатством и

разнообразием дневных бабочек Семиречья, призвана

привлечь внимание широких кругов населения к этой

группе насекомых и показать, что они заслуживают не

только восхищения, но и глубокого изучения и охраны.

Книга предназначена для преподавателей биологии,

экологов широкого профиля, энтомологов, специалистов

по охране природы, студентов и школьников, готовящихся

стать натуралистами, и всех любителей природы.

432
Чирикова М.А.,       

Казенас В.Л. 

Амфибии и Рептилии. Серия 

Животные Казахстана в 

фотографиях

ВУЗ 2016 К22.12:140.M.С.
135            

цв. ил
2400

433
Казенас В.Л.,           

Баркалов 

А.В. Мухи-журчалки (тип 

Членистоногие, класс 

Насекомые, отряд 

Двукрылые).Серия Животные 

Казахстана в фотографиях

ВУЗ 2016 К22.13:140.M.С.
81             

цв. ил
1800

В книге рассказывается об одном из самых крупных

и разнообразных в биологическом отношении семейств

насекомых отряда Двукрылых – мухах-журчалках. Книга

иллюстрирована многочисленными цветными

фотографиями. Предназначена для школьников,

студентов-биологов и всех любителей природы.

434 Казенас В.Л. 

Насекомые Алтын-Эмельского 

национального парка. Серия 

Животные Казахстана в 

фотографиях

ВУЗ 2016 К22.14:140.T.16.С.
280            

цв. ил
5400

Книга представляет собой фотоальбом, состоящий из

фотографий насекомых Алтын-Эмельского национального

парка. Предназаначена в основном для туристов, а также для

учащихся общеобразовательных школ и колледжей,

учителей биологии, студентов биологических факультетов,

работников природоохранных служб и всех, кто любит

путешествовать и интересуется живой природой.

435 В.Л.Казенас. 

Насекомые Казахстана 

(основные отряды).Серия 

Животные Казахстана в 

фотографиях

ВУЗ 2016 К22.15:140.T.9.С.
147            

цв. ил
3960

Книга знакомит читателей с разнообразием

насекомых Казахстана. Она представляет собой

фотоальбом, состоящий из фотографий тех насекомых,

которые имеют достаточно крупные размеры, живут

открыто и часто встречаются в природе. Приведены общие

сведения по фауне и биологии насекомых основных

отрядов. Для каждого изображенного насекомого дано

научное название и указано семейство, к которому оно

принадлежит. Книга, несомненно, может служить

справочником и наглядным пособием для преподавателей

биологии и лекторов, пропагандирующих охрану природы.

Она знакомит студентов и школьников, готовящихся стать

натуралистами, с основными отрядами и многими видами

насекомых и представляет интерес для всех любителей

природы, включая зарубежных туристов.



436 Казенас В.Л. 

Насекомые Каратауского 

заповедника (Южный 

Казахстан).Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.16:140.T.14.С.
246         

цв. ил
6120

Книга представляет собой фотоальбом, состоящий из

фотографий насекомых хребта Каратау. Предназаначена в

основном для туристов, а также для учащихся

общеобразовательных школ и колледжей, учителей

биологии, студентов биологических факультетов,

работников природоохранных служб и всех, кто любит

путешествовать и интересуется живой природой.

437
Казенас В.Л.,      

Есенбекова П.А. 

Насекомые Сайрам-Угамского 

национального парка.Серия 

«Животные Казахстана в 

фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.17:140.M.С.
178            

цв. ил
4320

Книга представляет собой фотоальбом, состоящий из

фотографий насекомых Западного Тянь-Шаня.

Предназаначена в основном для туристов, а также для

учащихся общеобразовательных школ и колледжей,

учителей биологии, студентов биологических факультетов,

работников природоохранных служб и всех, кто любит

путешествовать и интересуется живой природой.

438 Казенас В.Л. 

Насекомые Чарынского 

национального парка. Серия 

«Животные Казахстана в 

фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.18:140.T.10.С.
160            

цв. ил
3840

Книга представляет собой фотоальбом, состоящий из

фотографий наиболее обычных насекомых Чарынского

национального парка. Предназаначена в основном для

туристов, посещающих парк, и его сотрудников, а также для

учащихся общеобразовательных школ и колледжей,

студентов биологических факультетов, учителей биологии,

работников природоохранных служб и всех, кто любит

путешествовать и интересуется живой природой.

439
Логунов Д.В.,           

Казенас В.Л., 

Пауки (тип Членистоногие, 

класс Паукообразные). Серия 

«Животные Казахстана в 

фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.19:140.M.С.
114            

цв. ил
3000

В книге рассказывается об одном из самых крупных,

разнообразных и интересных в биологическом отношении

отрядов членистоногих – Пауках. Этим животным

свойственны многочисленные морфологические и

экологические приспособления к жизни в различных

условиях, интересные особенности поведения; для многих

характерна забота о потомстве. Книга иллюстрирована

многочисленными цветными фотографиями. Предназначена

для школьников, студентов-биологов и любителей природы.

440
В.Л. Казенас,                     

П.В. Егоров. 

Бабочки: Пяденицы и Совки 

(тип Членистоногие, класс 

Насекомые). Серия «Животные 

Казахстана в фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.20:140.M.С.
92              

цв. ил
2520

Книга представляет собой краткий

фотографический атлас наиболее обычных в Казахстане

бабочек из семейств Пяденицы и Совки. Книга

предназначена школьникам – для расширения их

кругозора – и всем любителям природы.

441

В.Л. Казенас,                    

Е.И. Маликова,                     

С.Н. Борисов. 

Стрекозы (тип Членистоногие, 

класс Насекомые). Серия 

«Животные Казахстана в 

фотографиях»

ВУЗ 2016 К22.21:140.M.С.
176            

цв. ил
4320

В книге рассказывается об одном из самых древних и

интересных в биологическом отношении отрядов насекомых –

Стрекозах. Для этих насекомых характерно своеобразное водно-

наземное развитие. Личинки обитают в воде, а взрослые живут на

суше и при этом освоили воздушную среду, став прекрасными

летунами. Книга иллюстрирована многочисленными цветными

фотографиями. Для каждого изображенного насекомого приведены

данные о местности, где был сделан снимок, и дата съемки. Книга

предназначена школьникам – для расширения их кругозора – и

всем любителям природы.

442 Казенас В.Л. Птицы города Алматы. ВУЗ 2016 К22.22:140.T.10.С.
160            

цв. ил
3960 978-601-278-681-1

В книге рассказывается о самых обычных, но в то же

время интересных в биологическом отношении видах птиц,

443 Казенас В.Л. Осы Казахстана ВУЗ 2016 К22.23:140.T.12.С.
218          

цв. ил
4800 978-601-7869-50-2

Книга представляет собой популярный справочник, в кото-

ром дается разносторонняя общая характеристика ос как круп-

ной группы жалоносных перепончатокрылых, рассматривается

444 Казенас В.Л. Насекомые Казахстана ВУЗ 2016

К22.24:170-

250.T.18.С.

К22.24:140.T.17.С

307            

цв. ил. 

Формат 

17х25 см

5760    

6600
978-601-7869-49-6

Книга представляет собой популярный справочник, в кото-

ром дается разносторонняя общая характеристика ос как круп-

ной группы жалоносных перепончатокрылых, рассматривается

состав фауны ос Казахстана на уровне семейств (отчасти и под-

семейств) и приводятся основные характерные представители

445 Казенас В.Л.

Пауки и насекомые вокруг нас. 

Животные Казахстана в 

фотографиях

ВУЗ 2017 K22.25:140.T.22.C. 306 цв. ил. 4200 978-601-7869-49-6

Книга представляет собой фотоальбом, состоящий из

снимков пауков и насекомых, которые живут рядом с чело-

веком в городах и других населенных пунктах юго-востока

Казахстана. Для каждого вида приведены русское и латин-

ское названия и краткие сведения по их биологии. Книга

446 Казенас В.Л.

Мои фотографии птиц. Серия 

«Животные Казахстана

в фотографиях

ВУЗ 2017 K22.26:140.T.15.C. 223 цв.ил 3600 978-601-80598-1-0

Книга представляет собой фотоальбом, состоящий в

основном из снимков самых обычных птиц Казахстана,

хотя включает в себя и некоторое количество довольно

редких видов. Под каждой фотографией приводятся рус-

ское и латинское названия вида изображенной птицы, мес-

447

Есжанов Б.,              

Беркінбай О.,              

Нұрғазы Қ.

Жалпы териология. Оқулық. УМС ВУЗ 2017 E13.1:140.Т.22.C.
385       цв. 

ил
6360 978-601-241-180-5

Оқулықта сүтқоректілердің жануарлар әлеміндегі орны, жүйесі, 

Қазақстанда таралуы, морфологиясы, биологиясы және мекен ету 

орталары берілген. Оқулық колледж және университетте оқитын 

"Аңшылықтану және аң шаруашылығы" студенттеріне және 

зоологтарға, магистранттарға арналған

448 Тимурбекова А.К.

Переработка отходов пищевой 

промышленности: Учебное 

пособие. 

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2014 T13.1:140.M.В. 57 1140 978-601-278-389-6

О4.1:140.T.14.C. 253  цв. 5400 978-601-241-464-6

О4.1:140.T.14.В. 254 ч/б 3600 978-601-241-464-6

О4.2:140.T.17.C. 299 цв. 5400 978-601-241-463-9

О4.2:140.T.17.В. 299 ч/б 4200 978-601-241-463-9

О4.3:140.T.9.C. 120 цв. 3000 978-601-7390-87-7 

О4.3:140.T.9.В. 120 ч/б 1920 978-601-7390-87-7 

О4.4:140.T.9.C. 120 цв. 3000 978-601-7390-86-0

О4.4:140.T.9.В. 120 ч/б 1920 978-601-7390-86-0

453

Даутканова Д. Р., 

Мұсаева С.Ж., 

Муратбекова Қ.М.

Азық-түлік өндірісінің ғылыми 

негіздері. Оқу құралы

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 D8.1:140.Т.7.В 116 2400 978-601-7896-47-2

Оқулықта өсімдік шикізты мен одан өңделген азық-түлік

өнімдердің технологиялық үрдістері және осы кезде өтенін

өзгерістер, олардың қасиеттері келтірген.

Оқу құралы 5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы,

5В072800 – Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы, 5В070100-

Биотехнология, 5В073500 – Тағам қауіпсіздігі мамандығында

оқитын студенттеріне арналған.

ҚР жарма өндірісінің жағдайы мен даму тенденциясына талдау 

келтірілген. Жарма өнеркәсібінің техникалық қамтамасыз етілуі 

және қазіргі кездегі жылдам дайындалатын тағам өнімдерін 

өндірудің техникалық және технологиялық шешімдері талданған. 

Қазақстандық селекциялы көп дәнді астық шикізатынан тағамдар Жоғары және биологиялық құндылықты ұн сұрыптарының 

номенклатурасын кеңейту мәселелерін зерттеу туралы ғылыми-

зерттеу мәліметтерінің талдауы келтірілген. Қазақстанда және шет 

елдерде әр түрлі ұнның қолданыстағы өндіру технологиялары, 

Рассмотрены актуальные вопросы процессов измельчения и их 

значение в индустриально-инновационном развитии пищевой и 

перерабатывающей отрасли. Представлены современные 

классификации способов измельчения и измельчающих машин. 

Предложены новая научная гипотеза теории измельчения и 

оригинальная экспериментальная база для моделирования дробильно-

измельчительных процессов и аппаратов. Приведены 

математические модели современного процесса измельчения 

зернового сырья, математические модели процессов ударного 

измельчения и классификации, расчет и анализ параметров механики Представлен анализ современного состояния и тенденций развития 

крупяного производства в РК и материалов по исследованию 

проблемы расширения номенклатуры сортов муки с повышенной 

ценностью. Проанализированы и оценены техническое оснащение 

крупяных предприятий и технологические решения по производству 

продуктов питания быстрого приготовления, а также существующие 

технологии производства, применение и преимущества разных видов 

муки в Казахстане и за рубежом. Рассмотрены вопросы расширения 

ассортимента композитной муки и продуктов питания из 

полизлакового зернового сырья казахстанской селекции. Приведены 

сведения о проблемах переработки полизлаковых культур в 

2013

2013

Технология производства 

полизлаковых продуктов. 

Учебник. 

ВУЗ, 

ССУЗ

Толық түрде ұнтақталған ұн 

өндіру технологиясы. Оқу 

құралы. 

450

Оспанов А.А., 

Тимурбекова А.К., 

Муслимов Н.Ж., 

Джумабекова Г.Б.  

Оспанов А.А.449

Ə.Ə. Оспанов,           

Н.Ж. Муслимов,       

А.Қ. Тимурбекова,    

Г.Б. Жұмабекова

2015

2015

Ə.Ə. Оспанов,            

Н.Ж. Муслимов,         

А.Қ. Тимурбекова,    

Г.Б. Жұмабекова

ВУЗ, 

ССУЗ

МОН 

РК

451

452

ВУЗ

ВУЗ

Технология измельчения 

пищевых материалов. Учебник. 

Көп дәнді өнімдерді өндіру 

технологиясы. Оқу құралы.

МОН 

РК

Пищевая промышленность



454

Дауытканова Д.Р.,  

Дауытқанов Н.,     

Мусаева С. Ж.

Модифицирленген крахмал.Оқу 

құралы 

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 D8.2:140.M.В. 128 2640  978-601-7900-19-9

Оқулықты крахмалдардың қасиеттері мен одан алынатын

өнімдер, сонымен бірге модифицирленген крахмалдардың тех-

нологиялары мен ерекшеліктері көрсетілген.

Оқу құралы 5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологи-

ясы, 5В072800 – Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы,

5В070100-Биотехнология, 5В073500 – Тағам қауіпсіздігі ма-

мандығында оқитын студенттер мен магистранттарға арналған.

455
Ешімбетова Б.Т 

Мамаева Л.А

Нан және нанбөлішке 

өнімдерінің технологиясы. 

Монография

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 E15.1:140.M.B. 123 2400 978-301-7107-39-0

Дәріс жинағы «Нан және нанбөлішке өнімдерінің технологиясы» 

пәні

бағдарламасы мен оқу жоспарының талаптарына сәйкескендіріліп 

жасалған

және «Нан және нанбөлішке өнімдерінің технологиясы» курсын 

оқып үйренуге

барлық қажетті мәліметтер толықтай қамтамасыз етілген. Дәріс 

жинағында

наубайхана өндірісінің негізгі технологиялық сатылары көрсетілген.

456
Ə.Ə. Оспанов,             

А.Қ. Тимурбекова 

Тағамдық заттарды майдалау 

технологиясы.  Оқу құралы.
ВУЗ 2015 О4.5:140.T.9.В. 122 ч/б 1920 978-601-7390-88-4

Майдалау үрдісінің өзекті мәселелері және оның тағам және қайта 

өңдеу саласының индустриалды-инновациялық дамуындағы маңызы 

қарастырылған. Майдалауға арналған машинаның технологиялық 

сызбасының заманауи жіктелуі келтірілген. Майдалау теориясының 

457

Алимарданова М.К., 

Зарицкая Н.Е., 

Кузембаева Г.К., 

Джетписбаева Б.Ш

Балалар тамақтану өнімдерінің 

технологиясы: Оқулық. 

Альманах.

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 A2.1:130.T.17.В 276 ч/б. 3600 978-601-7021-89-4

Оқулықта балалар тамақтануына арналған жеміс-көкөніс,

ет, сүт консервілері өндірудің заманауи күйі қарастырылған.

Балалар тамақтану өнімдерін өндіруге қолданылатын жемі-

стер, көкөністер, ет және сүт сапасына қойылатын талаптар,

химиялық құрамы және технологиялық қасиеттері келтірілген.

A2.2:130.T.8.C 142  цв. 3600 978-601-7900-08-9

A2.2:130.T.8.B 142 ч/б 2400 978-601-7900-08-9

A2.3:140.T.20.C 315 цв. 6000 978-601-7900-04-5

A2.3:140.T.20.В 315 ч/б. 4200 978-601-7900-04-5

460
Алимарданова М.К.,  

Белогривцева Л.В  

Технология продуктов 

специального  назначения. 

Учебник.

 МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 A2.4:140.T.13.B 216 3600 978-601-7107-32-1

В учебнике рассмотрены история науки о питании, основные и аль-

тернативные теории питания, социально-экономические проблемы 

пита-

ния и здоровья населения, компоненты пищи и их роль в 

профилактике

и лечении алиментарных заболеваний, характеристика диетических и 

ле-

чебных свойств молочных продуктов, общая и частная технология 

про-

дуктов лечебного и специального назначения на молочной основе, 

клас-

сификация и направления использования пищевых и биологически 

ак-

тивных добавок к пище.

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, докторантов

специальности «Технология продовольственных продуктов», а также 

спе-

циалистов отраслей пищевой промышленности и предприятий обще-

ственного питания.

A2.5:140.T.15.C 246 цв 5400 978-601-7900-44-1

A2.5:140.T.15.B 246 ч\б 3000 978-601-7900-44-1

462 Аманжолов С.А.
Тағам өнімдерін консервілеу 

технологиясы: Оқу құралы.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 A28.5:140.M.C. 90 1800 978-601-7869-58-8

Оқу құралында тағамдық шикізаттың жіктелуі және консервілеу

технологиясында қолданылатын әдістер келтіріледі. Өсімдік және 

жануар

текті шикізатты консервілеудің түрлі тәсілдері қарастырылады. 

A18.4:140.T.15.C 342 цв 4800 978-601-7900-65-6

A18.4:140.T.15.B 342 4200 978-601-7900-65-6

463 Сейтенова С.С. Кәсіби қазақ тілі. Оқу құралы.
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 S2.1:140.T.10.B 234 3600 9965-771-40-5

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша ұсынылып отырған оқу құралы 

жоғары оқу

орындарындағы автомобиль шаруашылығы мамандықтарына 

арналған.

Оқу құралында лексика мен грамматика материалдары кәсіби 

бағыттағы ауыз-

ша тіл дамытумен қатар жүргізіледі және «Автомобиль 

шаруашылығы» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес өнделген. Мәтіндерден, 

лексикалық тақырыптардан грамматикалық формаларды табу, 

грамматикалық талдау жасату жұмыстары студенттердің логикалық 

ойлауын жетілдірудің, грамматиканы қайталаудың, дұрыс сөйлеу 

дәрежесін меңгерудің негізгі құралы болып табылады. Студенттердің 

жазбаша кәсіби тілін дамыту мақсатында әр түрлі жазбаша 

жұмыстары жүргізіледі. Осыған орай оқу құралында жазба 

жұмыстарына жататын тапсырмалар берілген.

Оқу құралы кәсіптік оқу орындарының техникалық мамандық 

студенттері мен

техникалық лицей оқушыларына арналған.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазіргі 

қазақ тілі

және оны оқыту әдістемесі кафедрасы және университетінің оқу-

әдістемелік бірлестігі

ұсынған.

The tutorial discusses the scientific - theoretical foundations, 

characteristics

and examples of the use of modern technologies used in the production,

packaging, food, culinary and confectionery.

Special attention is given to innovative technologies, reduce losses, the

rational and safe use of raw materials, improve the biological value of the 

food,

the development of a new range of food products, providing cost 

reduction, the

stored abilities saving material and labor resources.

The textbook provides information on the impact of innovative

technologies, combined with theoretical knowledge on the feasibility and 

value

of its application, including a scientific approach goals for doctoral 

students of

speciality 6D072700 -Technology of food products.

В учебном пособии изложены основные обычаи и традиции

казахского народа применительно к сервировке стола, чайной цере-

монии, торжественных праздников. В нем подробно рассмотрены

традиции казахского гостепримства, национальные формы обслу-

живания, сервировку тематических столов и детально разработан-

Казахские традиции и

национальная культура 

питания. Учебное пособие.

 РУМС 2016

 МОН 

РК
461

ВУЗ, 

ССУЗ

Языкознание

Учебное пособие предназначено для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности 050727-

«Технология продовольственных продуктов», по специализа-

ции «Технология мясных и молочных продуктов».

В книге представлены классификация предприятий мо-

лочной отрасли, стадии проектирования, основные правила

2016

419

Алимарданова М.К. 

Масимова С.Х.  

М.К. Алимарданова 

А.А.Бектурганова

Проектирование предприятий 

молочной 

промышленности.Учебное 

пособие 

2017

458

459

УМС

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

Alimardanova M.K., 

Petchenko V.I., 

Zhexenbay N.

Theory of Food Technology. 

Textbook

Бұл оқу құралында тағам өнімдерінің сипаттамалары және 

қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету және техникалық реттеу 

туралы мәліметтер келтірілген. Қазақстан Республикасының тағам 

өнімдерінің қауіпсіздігінің нормативтік-заңнамалық негізіне ерекше 

мән берілген. Азық-түлік өнімдерінің тағамдық және биологиялық 

құндылығы туралы ақпараттар келтірілген.

Бұл еңбекте қазіргі күннің басты сұрақтарына жауап беретін 

2017
ВУЗ 

ССУЗ
УМС

Тағам өнімдерін техникалық 

реттеу.  Оқу құралы.

Байхожаева Б.У., 

Абсеитов Е.Т., 

Джумадилова Н.М., 

Дарибаева А.А.,     

Қалыс Н.        



464 Сейтенова С.С. Қазақ тілі. Оқу құралы.
МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2015 S2.2:140.T.16.B 272 3600 9965-771-40-5

Ұсынылып отырылған «Қазақ тілі» атты оқу құралы жоғары оқу 

орындарының әлеуметтік педагогика және өзін – өзі тану 

мамандығында оқитын студенттерге мемлекеттік тілді оқытып 

үйретуді білім берудің кредиттік жүйесіне негіздеп, өмірмен, осы 

өмір шындығын танытатын басқа пәндермен және маманның 

болашақ кәсібімен тығыз байланыстыра оқытуға арналған. Оқу 

құралы кіріспеден, кәсіби мәтіндерден, әр мәтін (тақырып) бойынша 

сөздік, жедел тест, бақылау сұрақтары, осөж, сөж тапсырмалары 

берілген. Оқу құралынындағы  (сабақ процесінде қолданылған) 

әртүрлі жұмыстар  студенттердің қабілеттерін арттырып, сөйлеу 

тілін дамытуға арналған. Алынған мәтіндер тіл үйренушілердің  

мамандыққа қатысты сөздік қорын толықтыратындай, фонетикалық, 

лексикалық,морфологиялық,грамматикалық тақырыптарды игеруге 

көмектесетіндей, ойлау қабілетін дамытатындай мақсатта 

сұрыпталған.Оқу құралы – қазақ тілін мамандыққа байланысты 

оқыту мәселесі яғни қазіргі кездегі өзекті мәселеге арналған.

465 Исакова С.С.
Қолданбалы терминология. Оқу 

құралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I3.1:140.T.14.C. 262 3600 9965–9088 –3-9

Оқу құралында қолданбалы терминология мәселелері әр қырынан

қарастырылады. Терминологияны нормалау, терминологиялық 

норма

ұғымдары және терминологиялық норманың өлшемдері, 

терминологи-

яны реттеу теориясының метатілі, терминжасамдағы терминшінің 

рөлі

айқындалады. Қолданбалы терминологияның іс-әрекет бағыттары, 

тер-

минтану мектептері туралы мәліметтер беріледі. Сондай-ақ, оқу құра-

лында практикалық сабақтар, студенттердің өзіндік жұмыс тапсырма-

лары, емтихан сұрақтары мен тест тапсырмалары қамтылған.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В011700-Қазақ тілі мен

әдебиеті мамандығының студенттеріне арналады.

466 Исакова С.С.
 Студенттердің педагогикалық 

тәжірибесі. Оқу құралы

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 I3.2:140.T.9.В 151 2400 9965–9087 –9-5

Оқу құралында педагогикалық тәжірибенің мақсаты мен міндеттері,

студенттердің педагогикалық тәжірибесін ұйымдастыру мен 

өткізудің жоспа-

ры, мектептегі педагогикалық тәжірибе кезіндегі студенттің жеке 

467
Артыкова Т.М., 

Исакова С.С.
Қазақ тілі. Əдістемелік құрал УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 А37.2:140.T.16.B 261 3600 978-601-7900-24-3

Бұл әдістемелік нұсқау гуманитарлық, экономикалық, техникалық

мамандық бағытында оқитын студенттерге арналған қазақ тілі атты 

оқу

құралын пайдаланушы ұстаздарға әдістемелік көмек ретінде 

ұсынылып

отыр. Нұсқауда әрбір модуль бойынша өткізілетін жұмыс түрлеріне

нақты әдістемелік ұсыныстар берілген. Мәтінмен жұмыс жасауда

қолданылатын интерактивті ойын түрлері, оларды өткізу әдістемесі

мен шарттары берілген. Оқу модулі үш құрамдас бөлімнен: 

кіріспеден,

сөйлесу бөлімінен және қорытынды бөлімінен тұратындықтан, 

аталған

бөлімдердің әрқайсысын ұйымдастыруға арналған әдістемелік 

нұсқау

көрсетілген. Нәтиже сабақта өткізілетін тест тапсырмаларының 

дұрыс

жауаптары және бақылау сұрақтарының тізімі берілген.

Əдістемелік нұсқау оқу құралын пайдаланушы оқытушыларға,

мұғалімдерге, магистранттарға және ізденушілерге арналған.

468
Артыкова Т.М., 

Исакова С.С.
Қазақ тілі. Оқу құралы.

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 А37.1:140.T.23.B 464 5400 978-601-7900-25-0

Бұл оқу құралы гуманитарлық, экономикалық және техникалық

мамандық бағытында оқитын студенттерге мемлекеттік тілді 

қазақстандық

ғалым М.М.Жанпейісованың интерактивті модульдік технологиясы

бойынша үйретуге арналған. Оқу құралы мемлекеттік стандарт және

типтік бағдарламаға сәйкес жазылған. Оқу құралы екі бөлімнен 

тұрады:

негізгі бөлім және мамандыққа арналған бөлім. Негізгі бөлім 

дүниені

тану құралы болып табылатын тілдік білімді, сөйлеу, қарым-қатынас

жасау деңгейлерін меңгертуге бағытталады. Мамандыққа арналған 

бөлім

мемлекеттік тілде өз мамандығын тануға арналады.

Технологияның біз әзірлеген нұсқасы модульдік сипатта құрылған.

Оқу модулі білімді қайта репродуктивті оқу циклі ретінде үш 

құрамдас

бөлімнен: кіріспеден, сөйлесу бөлімінен және қорытынды бөлімінен

тұрады. Оқу құралы студенттерге, оқытушыларға және мемлекеттік

тілді үйренушілерге арналған.

469 Абылкаирова Р.Т Русский язык. Учебное пособие УМС 
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 A39.1:140.T.17.B 267 3600 978-601-7869-45-8

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Русский язык» пред-

назначено для преподавателей русского языка и студентов 1-го курса

для всех специальностей технического ВУЗа Казахстана.

Учебно-методическое пособие написано в соответствии с «Типовой

программой по русскому языку для технических ВУЗов Республики

Казахстан».

Данное пособие может быть использовано на практических занятиях

по русскому языку в технических вузах Республики Казахстан.

470
Жанпеисова Н.М., 

Исакова С.С.

Тіл біліміндегі ғылыми зерттеу 

негіздері. Оқу құралы

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2018 Zh1.1:140.Т.8.В 226 3000 978-601-7900-12-0

Оқу құралында ғылыми зерттеуге қойылатын негізгі та-

лаптар ұсынылады, сонымен бірге жалпығылыми және тіл

білімінің кең тараған зерттеу әдістері мен тәсілдеріне қысқаша

471 Жанпеисова Н.М.  
Введение  в 

языкознание.Учебное пособие 

МОН 

РК

ВУЗ, 

ССУЗ
2016  Zh1.2:140.М.В 105 1800 978-601-7900-32-8

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой про-

граммой курса «Введение в языкознание», который изучается на

всех специальностях филологического направления.



472 Жанпеисова Н.М. 
Концепт ислам в казахской 

концептосфере: Монография.
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 Zh1.3:140.Т.13.В 228 3000 978-301-7900-31-1

В книге дается многоаспектный анализ концепта Ислам в кон-

цептосфере казахского народа.

Автор исходит из методологической установки, согласно кото-

рой концепт рассматривается как универсальная ментальная еди-

ница в совокупности лингвокультурного содержания и когнитив-

ных признаков. Первая и вторая главы посвящены комплексному

анализу концепта Ислам в традиционной казахской культуре и

лингвокультуре, основанному на переработке большого количе-

ства фактического материала, в том числе извлеченного из казах-

ских словарей. Третья глава посвящена выявлению когнитивных

признаков концепта Ислам в языковом сознании современных

казахов и представляет собой итоги когнитивной обработки ре-

зультатов психолингвистического эксперимента с участием моло-

дых носителей казахского языка.

Книга рассчитана на специалистов в области лингвокультуро-

логии и когнитивной лингвистики, а также может быть интересна

широкому кругу читателей, интересующихся вопросами религи-

озной самоидентификации современных казахов.

Жанпеисова Н.М., 

Чхеидзе В., 

Церцвадзе М., 

Утепберген А., Омар 

Б., Сон Ш., 

Эбаноидзе М.

Краткий полиязычный 

разговорник (русский-

грузинский-казахский-

английский-китайский-

корейский-турецкий)

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2018 191 2700

Предлагаемый  читателю Краткий полиязычный словарь-

разговорник являет собой итог совместной работы казахстанских, 

грузинских лингвистов, китайских и корейских коллег.  В 

Разговорнике представлены наиболее частотные слова и выражения, 

знание которых так необходимо  при посещении соответствующих 

стран; при  самостоятельном изучении языков. Пособие может 

послужить подспорьем для студентов и магистрантов при 

сопоставительном изучении   включенных  в разговорник языков.

          Разговорник является скромным вкладом в общее дело 

нахождения точек соприкосновения и способов взаимопонимания, 

взаимоуважения, духовного родства и сближения людей разных 

национальностей и вероисповеданий.

 Краткий полиязычный словарь-разговорник адресуется  широкому 

кругу читателей.

473 Ермакова В.И.

Русский язык для экономистов 

и финансистов в тестах, 

таблицах, схемах, 

упражнениях. Учебное пособие

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 Е4.1:140.T.14.B. 251 3600 9965–821–82–8

Учебное пособие входит в учебно-методический комплект по рус-

скому языку для студентов колледжей с государственным языком об-

учения. Содержание учебного пособия соответствует ГОСО для 

ТиПО.

Цель учебного пособия – помочь студентам овладеть устной и пись-

менной речью, научить общению на русском языке, обогащение сло-

варного запаса студентов специальной лексикой.

474 Ермакова В.И.

Профессиональный русский 

язык по специальности 

"правоведение" в тестах, 

таблицах, схмемах, 

упражнениях. Учебное пособие 

.

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 Е4.2:140.T.23.B. 423 4800 978-601-241-312-0

Учебное пособие входит в учебно-методический комплект по рус-

скому языку для студентов колледжей с государственным языком об-

учения. Содержание учебного пособия соответствует ГОСО для 

ТиПО.

Цель учебного пособия – помочь студентам овладеть устной и пись-

менной речью, научить общению на русском языке, обогащение сло-

варного запаса студентов специальной лексикой.

475 Ермакова В.И. Синтаксис: учебное пособие УМС  ССУЗ 2017 E4.3:140.T.13.B 270 4200 978-601-241-542-1

Учебное пособие завершает программу обучения русскому

языку в колледжах с государственным языком обучения. Работа

над синтаксисом простого и сложного предложений перерастает

в работу над синтаксисом текста.

Учебное пособие предназначено для студентов 1-2 курсов,

обучающихся по всем специальностям в колледжах для выпол-

нения системного целенаправленного изучения нового, повто-

рения и закрепления при помощи теоретического материала,

тренировочных упражнений, письменных заданий в аудитории

и дома по разделу «Синтаксис».

Компетентностный подход реализуется в способах подачи

материала, в творческих занятиях, в исследовательской деятель-

ности, в освещении проблемных вопросов.

Ермакова В.И.

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

будущих юристов русскому 

языку. Учебно-методическое 

пособие

УМС
 ВУЗ, 

ССУЗ
2017 102 978-601-7945-27-5

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей,

желающих использовать в учебном процессе активные и 

интерактивные

формы и методы обучения русскому языку будущих юристов.

Ермакова В.И.
Рабочая тетрадь

по русскому языку
УМС  ССУЗ 2018 118 978-601-7945-29-9

Рабочая тетрадь по русскому языку предназначена для студентов 1-2

курсов, обучающихся по всем специальностям в колледжах для 

выполнения

системного целенаправленного повторения и закрепления при 

помощи

тренировочных упражнений, письменных заданий в аудитории и 

дома, а

также может быть использована в качестве дополнительного 

материала.

Ермакова В.И.
 Русский язык

(морфология). Учебное пособие
УМС  ССУЗ 2017 130 978-601-7945-30-5

Учебник входит в учебно – методический комплект по русскому 

языку для

студентов колледжей с государственным языком обучения. 

Содержание

учебника соответствует ГОСО для ТиПО . Цель учебника – помочь 

студентам

овладеть устной и письменной речью, научить общению на русском 

языке,

приобщить к русской культуре. Книга содержит разнообразный и 

интересный

дидактический материал по морфологии.

Ермакова В.И.

Изучение морфологии русского 

языка в современном колледже.

Учебно-методическое пособие

УМС  ССУЗ 2017 138 978-601-7945-25-1

Пособие освещает опыт работы преподавателя русского языка и

рассчитано на творческое его использование.

В книге представлены занятия по морфологии русского языка в

колледжах республики; определены наиболее эффективные формы и 

методы

преподавания этой темы; обозначено, что должно быть главным в 

усвоении

данного раздела, на каких вопросах необходимо сконцентрировать 

основное

внимание.



Ермакова В.И.

Обучение интерактивным 

формам и методам 

преподования. Учебно-

методическое пособие

УМС  ССУЗ 2017 93 978-601-7945-27.5

Учебно-методическое пособие составлено с использованием

материалов из статей автора, опубликованных в различных издани-

ях: в журналах «Директор школы» и «Завуч школы» (Российская

Федерация), в журналах «Творческая педагогика», «Методист», га-

зета «Учитель Республики» (Республика Казахстан) и другие.

Учебно – методическое пособие предназначено для обучения пре-

подавателей использованию интерактивных форм и методов обуче-

ния в учебном процессе школ и колледжей.

Ермакова В.И.

Поурочные планы по 

профессиональному русскому 

языку для юристов. Учебно-

методическое пособие

УМС  ССУЗ 2018 244 978-601-7945-28-2

В книге представлены занятия по всем темам курса

профессионального русского языка для юристов в колледжах 

республики;

определены наиболее эффективные формы и методы преподавания 

языка;

обозначено, что должно быть главным в усвоении разделов, на каких

вопросах необходимо сконцентрировать основное внимание.

Пособие «Поурочные планы по профессиональному русскому языку

для юристов» входит в учебно – методический комплект по русскому 

языку

для студентов колледжей с государственным языком обучения. 

Содержание

сборника соответствует ГОСО для ТиПО .

Пособие освещает опыт работы преподавателя русского языка и

рассчитано на творческое его использование.

Ермакова В.И.

Изучение синтаксиса в 

современном колледже: 

методика, типы, структура 

занятий.

Учебно-методическое пособие

УМС  ССУЗ 2017 212 978-601-7945-24-4

Пособие освещает опыт работы преподавателя русского языка и

рассчитано на творческое его использование.

В книге представлены занятия по синтаксису русского языка в

колледжах республики; определены наиболее эффективные формы и 

методы

преподавания этой темы; обозначено, что должно быть главным в 

усвоении

данного раздела, на каких вопросах необходимо сконцентрировать 

основное

внимание.

Ермакова В.И.

 Русский  язык для 

программистов. Учебное 

пособие.

УМС  ССУЗ 2017 234 978-601-7945-45-9

Ермакова В.И.
Сборник практических заданий 

по русскому языку. 
УМС  ССУЗ 2017 56 978-601-7945-47-3

Пособие входит в учебно методический комплект по русскому языку

для студентов колледжей с государственным языком обучения. 

Содержание

пособия соответствует ГОСО для ТиПО Цель пособия

помочь студентам овладеть устной и письменной речью, научить 

общению на русском языке, приобщить к русской культуре, 

навыками работы с текстами. Текст

рассматривается как носитель информации, упражнения и задания к 

текстам выстроены по принципу от простого к сложному, от 

наблюдения, анализа и

осмысления изучаемого материала через тренировочные упражнения 

к собственно коммуникативным. Пособие содержит разнообразный и 

интересный дидактический материал.

476
Жаздықбаева Р.П.: 

Өтегенов Н.О.

Практикалық қазақ тілі. Оқу 

құралы
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2016 Zh2.1:140.Т.8.B 120 2400 978-601-7869-46-5

Қазақ тілінен ұсынылып отырған бұл оқу құралы техникалық

жоғары оқу орындарының орыс бөлімінде оқитын студенттерге ар-

налған. Аталған оқу құралында қазақ тілі грамматикасының барлық

саласы қамтылып, лексикалық мәтіндер, жаттығу жұмыстары, тест

жұмыстары, тапсырмалар мамандық деңгейіне сәйкестендіріліп 

құрас-

тырылған. Əдістеме негізінде құрылған бұл еңбек мәтінмен кешенді

жұмыс, сөздік жұмыстар, өздік жұмыстар, даналық сөздер мен ақыл-

нақыл сөздерді де қамтиды. Қазақ тілін үйретуде студенттердің тілді 

орта

мектепте оқып үйренгені, тілдік жүйе жайлы түсініктерінің қа-

лыптасқаны ескеріліп, жоғары оқу орнында оны дамыту, толықтыру

ескеріледі.

477 Аманжолов У.С.
Курс казахского языка. 

Учебное пособие

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 А28.3:140.М.В 46 600 978-601-7900-28-1

Современный алфавит казахского языка, созданный известным

языковедом Сарсеном Аманжоловым был утвержден Верховным Со-

ветом Республики в ноябре 1940 года. В своей работе «Новый алфа-

478

А.С.Таженова., 

Қ.О.Айткулова., 

М.С.Мухатова

Профессионально 

ориентированный иностранный 

язык. Учебное пособие.

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 Т5.1:140.Т.16.В 272 3000 978-601-7900-11-3

Кәсіби-бағытталған шет тілі пәнінің негізгі мақсаты студенттердің

шетел тілін үйренудегі бастапқы алған білім деңгейлерін көтеру 

және

жетілдіру, әріптестерімен кәсіби қарым-қатынас орнатқан кезде 

комму-

Абильдаева К.М., 

Вахитова Т.Ф.

Пособие о русскому языку для 

студентов-нефилологов (на 

материале текстов научного 

стиля). Учебное пособие

РУМС ВУЗ 2017 258 3000 978-601-7900-89-2

В учебном пособии раскрываются основы теории и практики 

научного

стиля русского языка в сфере гуманитарных, естественных и точных 

наук.

Цель данного пособия - формирование навыков и умений во всех 

Абильдаева К.М.

Проессиональный русский язык 

для студентов-филологов. 

Учебное пособие

РУМС ВУЗ 2017 184 2500 978-601-7900-83-0

 В учебном пособии представлены когнитивно-

лингвокультурологические комплексы (КЛК), компонентный состав 

которых включает коммуникативную сферу, отражающую 

содержание  уровня обучения; набор речевых тем и субтем общения, 

реализующих эту сферу.  

479 Абишев К.С. Қазақтың ұлттық ойындары
ВУЗ, 

ССУЗ
2015 А17.1:140.Т.10.В 142 ч/б 1800 978-601-7213-45-9

 Кітапта осы уақытқа дейін толыққанды тәрбие құралы ретінде 

танылмай жүрген қазақтың ұлттық ойындары, олардың түрлері мен 

тәрбиелік маңызы сөз болады. 
А17.2:140.Т.10.С 184 цв. 4200 978-601-7213-45-9

А17.2:140.Т.10.В 184 ч/б 2400 978-601-7213-45-9

А17.3:140.Т.7.С 99 цв. 3000 978-601-7213-85-5

А17.3:140.Т.7.В 99 ч/б 1800 978-601-7213-85-5

482

А. Қарақов, 

С. Тайжанов

С.Б.Қарақов, 

К.С. Абишев

Қозғалыс белсенділігі – дене 

тәрбиесінің бастауы: 

әдістемелік құрал.  

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 К26.1:140.М.В 184 2400 978-601-7900-45-8

Əдістемелік құрал жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі

мұғалімдеріне, балалар – жасөспірімдер спорт мектептерінің

жаттықтырушыларына, осы саланың мамандарына арналған.

Мұғалімдер мен жаттықтырушыларға аса қажет болатын

I2.1:140.T.18.C. 387 цв.ил 7200

I2.1:140.T.18.C. 387 ч/б 4800

I2.2:140.T.10.C 140 цв. 3600 978-601-241-286-4

2013

2015

2015

   Оқу құралында – ат спорты, оның шығу тарихы мен маңызы 

баяндалады. Ат спортының кәсіпқойлық, классикалық және ұлттық 

түрлеріне сипаттама жазылған. Оқу құралы - Орта Азия мен 

Қазақстан, Кавказ, Ресей, Еуропа халықтарының ат ойын түрлерінен  

қысқаша мағлұмат береді. Оның ережесі мен жүргізілу тәртібі 

туралы түсінік алуға болады.   Жылқыны атсайыс түріне 

Кітапта осы уақытқа дейін толыққанды тәрбие құралы ретінде 

танылмай жүрген қазақтың ұлттық ойындары, олардың түрлері мен 

тәрбиелік маңызы туралы сөз болады. 

Оқу құралы қазақ халқының ат спорты ойындары түрлеріне, жылқы 

малына қатысты жоғары оқу орындары, спорт клубтары, мектептерге 

арналған. Еңбек ат спортынан дәріс беруші ұстаздарға, жел 

тақымдар, шабандоздар мен жаттықтырушыларға, жалпы ат сүйер 

              «Ат спорты» оқулығы  аграрлық жоғарғы   оқу  орнының 

базалық пәнінің оқу бағдарламасындағы кредиттік жүйе негізінде 

құрылған. Сондағы берілген тақырыптар: жылқы туралы түсінік; ат 

спортына жылқы таңдау; атсайысына пайдаланатын жылқылар, 

оның зауыттық тренингісі мен ипподромда сынау; атсайыс 

ойындары, ат туризмі, пони клубы, цирктегі өнері, аңшылық 

саятшылығы; күтіп-бағу және азықтандыру; малдәрігерлік бақылау; 

2015

483

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ

 Исхан Кайрат

Ұлы аламан бәйге.  Оқу 

құралы.
481

Исхан Қайрат 

Жәлелұлы

Атсайыс ойындары. Оқу 

құралы.

Ат спорты. Оқулық

К.С. Абишев,             

М.Ш. Қыдырбай

Физическая культура и спорт

480
ВУЗ, 

ССУЗ

Абишев К.С.,       

Теміров Н.Б.
Қазақтың  ұлттық спорт түрлері 

484



I2.2:140.T.10.C 140 ч/б 1800 978-601-241-286-4

А28.1:140.М.С 32 цв.ил 1020 9965-24-609-9

А28.1:140.М.В 32 ч/б 600 9965-24-609-9

А28.2:140.М.С 39 цв.ил 1020 978-601-7900-76-2

А28.2:140.М.В 39 ч/б 600 978-601-7900-76-2

487 Владимир Гаврюшин Дети зимы. Рассказы.
ВУЗ, 

ССУЗ
2016 G3.1:140.M.C. 48 660

Рассказ - воспоминание о детстве, любви к горным

лыжам...

И еще эта история о старой Алма-Ате (страшно

488
 Мунасипов С.Е., 

Анарова Ғ.С.

Былғары бұйымдарды жобалау 

негіздері. Оқу құралы.
ВУЗ 2017 M14.1:140.T.9.В. 154 3000 978-601-7900-41-0

Оқу құралында аяқ және қол антропометриясы, адамның

жоғарғы және төменгі қаңқасының құрылысының физиоло-

гиясы, жалпы анатомия және былғары бұйымдарының дамуы

туралы негізгі мәліметтер берілген. Аяқ киімнің, және былға-

489 Галимжанова А.С

Казахская живопись второй 

половины ХХІ века. 

Монография

ВУЗ 2016 G1.1:140.M.C 147 цв 3000 978-601-265-037-2

Монография А. Галимжановой «Казахская живопись второй по-

ловины ХХ - начала XXI века (концептуальные основания)» является 

со-

временным комплексным исследованием, сводящим в одно 

проблемное

поле достижения таких гуманитарных дисциплин, как 

искусствознание,

философская эстетика и художественная критика. Здесь собран 

обширный

теоретический и иллюстративный материал, посвященный генезису 

тео-

ретических оснований казахской живописи второй половины ХХ - 

начала

XXI вв.

Книга адресуется научным работникам, докторантам, магистрантам,

преподавателям, студентам высших учебных заведений, а также 

широко-

му кругу читателей.

Галимжанова А.С

Казахская живопись второй 

половины ХХ начало XXI века. 

Монография. Часть 2

ВУЗ 2017 G1.2:140.M.C 118 цв 2800 978-601-265-037-2

Монография А. Галимжановой «Казахская живопись второй 

половины ХХ - начала XXI века (концептуальные основания)» 

является современным комплексным исследова-нием, сводящим в 

одно проблемное поле достижения таких гуманитарных дисциплин, 

как искусствознание, философская эстетика и художественная 
K29.1:140140.M.C 110 цв 3000 978-601-7900-63-2

K29.1:140140.M.B 110 1800 978-601-7900-63-2

491 Тұрғанбай К.Е
Программирование в 

интернете. Учебное пособие.
ВУЗ 2016 Т1.1:140.М.В 148 3000 978-601-7900-34-2

Учебное пособие предназначено для студентов специальности

5В060200-Информатика. В учебнике по дисциплине 

«Программирование в

492 Тұрғанбай Қ.Е
Жалпы информатика курсы. 

Оқу құралы.
ВУЗ 2016 Т1.2:140.М.В 196 3000 978-601-7900-16-8

Бұл оқу құралы аудиториялық және аудиториядан тыс

жұмыстарды орындау кезіндегі көмекші құрал. Оқу құралында

компьютердің базалық конфигурациясы мен жұмыс істеу

принціптерінен

493
Akhmetov K.A., 

Turganbay K.E.

Methodical insructions for 

laboratory work and installation 

work on the course 

"Modeling of business decisions"

ВУЗ 2016 Т1.4:140.М.В 46 780 978-601-241-087-7

The guidelines considered the use of Excel to find optimal solutions in 

the business

methods of mathematical programming. Bea-minute, solved the problem 

of linear,

nonlinear and integer programming, transportation problem, assignment 

problem.

Designed for undergraduates studying discipline "Modeling business 

494
Тұрғанбай Қ.Е., 

Балабекова М.Ж.

Delphi-де қарапайым жобалар 

құру әдістемесі.
ВУЗ 2016 Т1.3:140.М.В 60 1140 978-601-7900-33-5

Бұл оқу құралында Delphi-де қарапайым жобалар құру

әдістемесі жайында қарастырылған. Оқу құралының мазмұнында

программалау негіздері туралы жалпы мәліметтер,

495

Е.Ы.Бидайбеков, 

Д.Н.Исабаева, 

Ш.Т.Шекербекова 

Н.Курмангалиева

Информатика. Балаларға 

арналған энциклопедия.
ВУЗ 2016 В13.1:170-250.Т.29.С.

Формат В4         

470 цв.ил
8400 978-601-7869-43-4

Энциклопедия физика-математика бағытында оқытылатын лицей,

гимназиялар

және жалпы білім беретін мектеп үшін «Информатика»

пәнін тереңдетіп оқып үйренуге арналған. Энциклопедияда информа-

496

Г.А. 

Тюлепбердинова, Р.К. 

Унайбаева,         Ш.Т. 

Қасымбаева.

Алгоритмдеу және 

программалау тілдері. Оқу 

әдістемелік кешені.

ВУЗ 2013 Т3.2:140.М.В 96 1140 978-601-7390-03-7

Оқу құралы алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін оқытуда 

Турбо

Паскаль бағдарламалау тілін меңгеруге арналған. Паскаль тілінде 

бағдарлама құру

тәсілдері, тілдің негізгі операторлары мен қосымша мүмкіндіктері 

497
Тюлипбердинова Г.А. 

и др.

Бағдарламалау технологиясы. 

Оқу әдістемелік кешені.
ВУЗ 2012 Т3.3:140.М.В 148 1800

498
Тюлипбердинова Г.А. 

и др.

Тілдер және автоматтар 

теориясы. Оқу әдістемелік 

кешені.

ВУЗ 2012 Т3.4:140.М.В 90 1140

499 Куламбаев Б.О. и др.

Архитектура компьютерных 

систем. Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2015 K30.1:140.M.B 179 2160 9965-894-96-5

500

Ахметова О.С.,

Искакова К.А., 

Тюлепбердинова Г.А.

Вычислительные сети и 

телекоммуникации. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ 2012 А34.3:140.М.В. 245 3000 9965-756-06-6

501

Ахметова О.С., 

Жанбаева Л.А., 

Текесбаева Н.А.

Информатика. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 А34.4:140.М.В. 179 2160 9965-894-97-3

502 Якубов Б.М.

Защита информации в 

телекоммуникационных 

системах. Учебное пособие

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 Ya1.1:140.M.B 79 1200 978-601-7900-73-1

Предлагаемое учебное пособие предназначено для изучения возника-

ющих проблем при рассмотрении задач рассматривающих сетевую 

безопас-

ность, и применении алгоритмов шифрования.

Данное учебное пособие представляет интерес для студентов, обуча-

Yakubova M.Z, 

Yakubov B.M., 

Gabdulina Y.R.

Protection of information in 

telecommunication systems
УМС

ВУЗ, 

ССУЗ
2017 Ya1.2;140.M.B. 78 1200 978-601-7900-73-1

The proposed training manual is designed to study emerging problems 

when

considering tasks that consider network security, and the use of 

encryption

algorithms.

Якубов Б.М., 

Мекебаева А.К.

Телекоммуникациялық 

жүйелердегі ақпараттар 

қаупсіздігі

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 Ya1.3;140.M.B. 75 1200 978-601-7900-99-1

Берілген оқу құралында желілердің қауіпсіздігін қарастыру кезінде

пайда болатын мәселерді анықтауға, оларды шифрлеу алгоритмі 

ретінде

қолдану жолдары қарастырылған.

Ұсынылып отырған оқу құралы жоғарғы оқу орындарында оқитын

Мирзакулова Ш.А.

Разработка алгоритмов 

управления информационными 

потоками, поступающими на 

порт Ethernet-коммутатора

УМС
ВУЗ, 

ССУЗ
2017 M16.1;140.T.12.B. 195 2500 978-601-7900-95-3

В монографии представлены исследования трафика со-

временной инфокоммуникационной сети, системный анализ

структуры информационных потоков, предложены новые спо-

собы управления потоками данных, поступающими на порт IP-

коммутатора мультисервисной сети.

503 Сыдыков Б.Д. и др.

Информатизация образования. 

Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 S9.3:140.M.B 251 3000 9965-894-98-1

504
Тюлипбердинова Г.А. 

и др.

Основы компьютерного 

моделирования. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ 2012 Т3.5:140.М.В 175 2160 9965-756-09-0

2015

Асықтар және Ләңгі. Қазақстан 

және Орталық Азия 

халықтарының балалар 

ойындары. 

Асыки и Лянга. Игры детей 

народов Казахстана и 

Центральной Азии.

Қазақ филологиясына іргелі зерттеу еңбектерімен

елеулі үлес қосып, соңына телегей-теңіз мол рухани мұра

қалдырған көрнекті тюрколог ғалым Сәрсен Аманжолов

(1903 - 1958) туған халқының тарихы мен этнографи-

Ұсынылып отырған хрестоматия Ұлттық дүниетаным

бойынша орта мектептің І-ХІ сыныптарына арналған

бағдарламаға сәйкес жазылған болып, қазақ халқының

металл өңдеу және зергерлік өнері, металдан жасалатын

   Оқу құралында – ат спорты, оның шығу тарихы мен маңызы 

баяндалады. Ат спортының кәсіпқойлық, классикалық және ұлттық 

түрлеріне сипаттама жазылған. Оқу құралы - Орта Азия мен 

Қазақстан, Кавказ, Ресей, Еуропа халықтарының ат ойын түрлерінен  

қысқаша мағлұмат береді. Оның ережесі мен жүргізілу тәртібі 

туралы түсінік алуға болады.   Жылқыны атсайыс түріне 

Кұралұлы А., 

Ақылбаев Б.М.

ВУЗ, 

ССУЗ
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2014485

УМС

―TOƢЬZ  QUMALAQ‖

―ТОГЫЗ КУМАЛАК‖ 

―ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ‖

2017

Аманжолов У.С

Исхан Қайрат 

Жәлелұлы

Атсайыс ойындары. Оқу 

құралы.

ВУЗ, 

ССУЗ

ВУЗ, 

ССУЗ
2017

Искусствоведение

ВУЗ, 

ССУЗ

Қазақ халқының металл өндеу 

және зергерлік өнері

486
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Аманжолов У.С

Информатика



505 Аскарова Ғ.А. и др.

Аппаратное обеспечение 

ПЭВМ. Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 А31.1:140.М.В 244 3000 9965-756-10-4

506 Опабекова А.М. и др.
Теория алгоритмов. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 O6.1:140.M.B 79 1140 9965-756-08-2

507 Омарова С.А. и др.

Компьютерная графика. 

Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 О5.1:140.M.B 150 1800 9965-756-10-4

508 Омарова С.А. и др.

Программное прикладное 

обеспечание. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ 2012 O5.7:140.M.B 73 1140

509 Омарова С.А. и др.

Основы информационных 

систем. Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 O5.6:140.M.B 68 1140 9965-894-94-9

510 Омарова С.А. и др.

Информационная безопасность 

и защита информации. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ 2012 О5.4:140.M.B 98 1140 9965-756-05-8

511 Омарова С.А. и др.

Операционные системы. 

Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 O5.5:140.M.B 151 1800

512

Ахметова О.С., 

Тульбасова Б.К.   

Абишева А.Ж.

Алгоритмитизация и языки 

программирования. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ 2012 А34.2:140.М.В. 164 2160 9965-894-95-7

513 Искакова К.А. и др.

Программирование 

информационных систем. 

Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 I15.6:140.M.B 94 1140 9965-756-12-0

514

Ахметова О.С., 

Омарова С.А.,  

Тульбасова Б.К.   

Языки программирования. 

Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 А34.6:140.М.В. 204 3000 9965-756-21-X

515 Жунусова Л.Х. и др.
Численные методы. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 Zh10.2:140.М.В. 84 1140 9965-756-20-1

516 Жунусова Л.Х. и др.
Методы оптимизации. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 Zh10.1:140.М.В. 128 1800 9965-756-18-�

Жунусова Л.Х.

Математические методы в 

научных исследованиях по 

методике преподования 

информатики

ВУЗ 2018 80 1100 978-601-7945-16-9

Рассматриваются   вопросы   формирования   педагогического 

эксперимента, включая   методологию, аксиоматическое   

обоснование,   информационные аспекты. Приводятся 

математические методы используемые в педагогических 

исследованиях. 

517 Искакова К.А. и др.
WEB технологии. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 I15.5:140.M.B. 98 1440 9965-756-14-7

518

Ахметова  О.С.

Дуйсебаева А.Б.

Бертаева  К.С.

Базы данных. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 А34.1:140.М.В. 153 1800 9965-756-07-4

519

Ахметова О.С.,  

Дуйсебаева А.Б., 

Отепберген Ш.М.

Системы базы данных. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 А34.5:140.М.В. 84 1140 9965-756-07-4

520 Искакова К.А. и др.

Высокоуровневые методы 

программирования. Учебно-

методический комплекс.

ВУЗ 2012 I15.4:140.M.B 102 1800 9965-756-17-1

521 Омарова С.А. 

Компьютерные технологии. 

Учебно-методический 

комплекс.

ВУЗ 2012 O5.2:140.M.B 146 1800

522

Ахметова О.С., 

Опабекова А., 

Сатымбеков А.М.

Компьютерные сети. Учебно-

методический комплекс.
ВУЗ 2012 А34.7:140.М.В. 295 3600 9965-756-19-8

523

Г.А. 

Тюлепбердинова, 

Н.А. Текесбаева,       

Borland Delphi. Оқу құралы ВУЗ 2013 Т3.1:140.М.В 315 4200 978-601-7390-04-4

Оқу құралында объекті бағытталған және визуалды бағдарламалау

ортасы туралы теориялық материалдар практикалық сабақтармен

ұштастырылған. Объекті бағытталған және визуалды бағдарламалау

524
Ануарбекова Г.Ж, 

Тойғанбаева Н.Ə.

Информатика. Оқу – 

әдістемелік құрал. 
ВУЗ 2012 A43.1:140.Т.13.B. 240 3000 978-601-232-926-1

«Информатика» пәні бойынша оқу-әдістемелік құралында 

компьютерлік

техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану, 

525

Б.Д.Сыдықов, 

Т.Қ.Досмаилов, 

Г.Ж.Ануарбекова

Бағдарламалау: Оқу құрал. ВУЗ 2012 S9.2:140.Т.13.B. 212 3000 978-601-232-828-8

Оқу құралында алгоритм туралы түсінік, Паскаль тілінің

элементтері, тармақталушы, қайталанушы, жолдар, процедуралар,

функциялар, жиын, графика, турбо-Паскальда жұмыс істеу

526 С.А.Омарова
Компьютерные технологии. 

Учебное пособие.
ВУЗ 2011 O5.3:140.M.B 136 1800 978-601-232-799-1

527 Л.Х.Жунусова
Численные методы. Учебное 

пособие.
ВУЗ 2013 Zh10.3:140.М.В. 120 1800 9965-756-20-1

528 Искакова К.А. 
Бағдарламалау  технологиясы. 

Оқу құралы
ВУЗ 2015 I15.1:140.M.B 216 3000 978-601-298-220-6 нет исходника

529 Искакова К.А. 
Теория алгоритмов. Учебное 

пособие
ВУЗ 2014 I15.2:140.M.B 253 3000 978-601-298-211-4

Учебное пособие ставит цель предоставить обучающемуся

возможность овладения базовыми теоретическими знаниями и

530 Искакова К.А. 
Компьютерное моделирование. 

Учебное пособие
ВУЗ 2014 I15.3:140.M.B 231 3000

Учебное пособие ставит цель предоставить обучающемуся 

возможность овладения

базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками 

531 Шекербекова Ш. Т.

Delphi ортасында мәліметтер 

қорымен жұмыс істеу негіздері. 

Оқу құралы.

ВУЗ 2017 Sh1.3:140.T.9.B. 144 1800 978-601-298-216-9

«Delphi ортасында мәліметтер қорымен жұмыс істеу

негіздері» атты оқу құралында мәліметтер қорының теориялық

негіздері мен Delphi ортасында мәліметтер қорымен жұмыс істеу

532 Шекербекова Ш. Т.
Delphi ортасында 

программалау.
ВУЗ 2017 Sh1.1:140.T.10.B. 145 1800 978-601-7900-91-5

Бұл оқу құралы «Программалау» курсы бойынша объектілі-бағдарлы

программалау негіздеріне арналады. Ұсынылып отырған оқу 

533
Шекербекова Ш. Т. 

Сәлғожа И.Т

Программалау. Turbo Pascal 

тілінде ролграммалау
ВУЗ 2017 Sh1.2:140.T.11.B. 200 2400 978-601-7900-90-8

Бұл оқу құралы «Программалау» курсы бойынша Turbo Pascal 

тілінде

Шекербекова Ш. Т., 

Жетимбекова Г.Ж.

С ілінде программалау. Оқу – 

әдістемелік құрал. 
ВУЗ 2017 95 1200 978-601-7945-02-2

Бұл оқу құралы «Программалау» курсы бойынша C# тілінде 

объектілі-

534
Қазақстан Республикасының 

Конституциясы
50 750

535
Конституция республики 

казахстан
54 810

536 Қазақстан Республикасының 

азаматтық кодексі

217 3255

537
Қазақстан Республикасының 

азаматтық процестік кодексі.
280 4200

538

Əкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Қазақстан 

Республикасының Кодексі.

616 9240

539

Кодекс Республики Казахстан. 

Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Казахстан.

294 4410

540

Гражданский кодекс 

Республики Казахстан 

(Особенная часть.

330 4950

541
Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексі. - Алматы.
152 2280

Юридическая литература



542
Земельный кодекс Республики 

Казахстан.
216 3240

543
Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексі.
308 4620

544
Закон Республики Казахстан об 

адвокатской деятельности.
41 615

545

Закон Республики Казахстан от 

31 августа 1995 года № 2444 О 

банках и банковской 

деятельности в Республике 

Казахстан.

231 3465

546

Закон Республики Казахстан о 

государственной службе 

Республике Казахстан.

66 990

547

Закон Республики Казахстан от 

16 апреля 1997 года № 94-І О 

жилищных отношениях.

128 1920

548
Закон Республики Казахстан о 

защите прав потребителей.
42 630

549
Закон Республики Казахстан о 

нотариате.
68 1020

550

Закон Республики Казахстан от 

21 декабря 1995 года № 2709 О 

прокуратуре. Закон Республики 

Казахстан от 15 марта 1999 

года № 349-I О 

государственных секретах. (с 

изменениями и дополнениями 

по состоянию на 28.12.2016 г.).

Закон Республики Казахстан о 

национальной безопасно-

сти Республики Казахстан

113 1695

551
Закон Республики Казахстан о 

противодействии коррупции.
30 450

552

Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодексі.

628 9420

553

Кодекс Республики Казахстан 

об административных 

правонарушениях.

682 10230

554

Закон Республики Казахстан от 

13 мая 2003 года

№ 415-ІІ Об акционерных 

обществах.

106 1590

555
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы.
30 450

556
Уголовно-исполнительный 

кодекс Республики Казахстан.
140 2100

557

Кодекс Республики Казахстан. 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Казахстан.

523 7845

558
Уголовный кодекс Республики 

Казахстан. 
319 4785

559
Закон Республики Казахстан о 

реабилитации и банкротстве
130 1950

560

Закон Республики Казахстан от 

22 апреля 1998 года

№ 220-І О товариществах с 

ограниченной и дополнитель-

ной ответственностью.

67 1005

561
Трудовой кодекс Республики 

Казахстан.
156 2340

562

Кодекс Республики Казахстан. 

Предпринимательский

кодекс Республики Казахстан.

280 4200

563

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық-процестік

кодексі.

500 7500

564

Закон Республики Казахстан от 

8 августа 2002 года № 345-II

О правах ребенка в Республике 

Казахстан.

41 615

565

Кодекс Республики Казахстан 

"О браке (супружестве) и се-

мье.

169 2535

566

Закон Республики Казахстан Об 

исполнительном производ-

стве и статусе судебных 

исполнителей.

137 2055
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