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1.  A.A. Mussina, V.N. 

Kazagachev/Мусина А.А., 

Казагачев В.Н. 

Python programming 

language 

90 Учебное 

пособие 

6500 Python является простым и, в то же время, мощным 

интерпретируемым объектно-ориентированным языком 

программирования. Он предоставляет структуры данных 

высокого уровня, имеет изящный синтаксис и использует 

динамический контроль типов, что делает его идеальным 

языком для быстрого написания различных приложений, 

работающих на большинстве распространенных платформ. 

Учебное пособие предназначено для студентов и 

преподавателям инженерных и естественно-научных 

специальностей вузов, школьникам старших классов и 

учителям информатики. 

2.  Akhayeva Zh.B. (Ахаева Ж.Б.), 

Zakirova А.B., Nurpeissova 

A.Kh. 

Educational-

methodical complex 

on robotic 

programming in Lego 

Mindstorms EV3 

framework 

152 The 

educational 

and 

methodical 

manual 

6900 Учебно-методический комплекс по робототехническому 

программированию в рамках Lego Mindstorms EV3 

framework посвящен программированию робота Lego 

Mindstorms EV3, который был представлен компанией LEGO 

в 2013 году. Работа является результатом многолетнего 

опыта авторов в педагогической деятельности, 
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направленной на подготовку учителей школ, 

преподавателей вузов и инструкторов по данному 

предмету. Учебно-методический комплекс по 

робототехническому программированию в рамках Lego 

Mindstorms EV3 будет полезен учителям начального, 

среднего, высшего и дополнительного образования, 

студентам и всем, кто интересуется робототехникой 

3.  Cлoнoва М.Б., Жукова А.В., 

Нуржанова О.А. 

Исследование, 

совершенствование 

и обоснование 

конструктивных па-

раметров головки 

инерционной 

хонинговальной 

100 монографи

я 

6500 Монография будет полезна для студентов специальностей 

6В07104 «Машиностроение», 6В07501 «Стандартизация и 

сертификация»(по отраслям) , 6В07111 «Технологические 

машины и оборудование» (по отраслям).  

В монографии разрабoтаны рeкoмeндации для выбoра 

кoнcтруктивных парамeтрoв инeрциoнных хoнингoвальных 

гoлoвoк и рeжимoв oбрабoтки глубoких oтвeрcтий 

инeрциoнным хoнингoваниeм. Даны рeкoмeндации пo 

выбoру рeжимoв oбрабoтки глубoких oтвeрcтий 

инeрциoнным хoнингoваниeм, а также разрабoтаны 

кoнcтрукции уcтрoйcтв и инcтрумeнтoв для oбрабoтки 

глубoких oтвeрcтий. Приведены теоретические основы 

технологии производства, вопросы точности и качества 

обрабатываемых поверхностей, назначение припусков на 

заготовки, расчет режимов резания при разработки 

технологии изготовления деталей машин. Изложены 

методы обработки типовых поверхностей, перспективных 

направлений в технологии производства 



 

 

4.  Dzhakipbekova N.O ,Sakibaeva  

S.A , Iztleuov G.M./ 

Джакипбекова Н. О., 

Сакибаева С. А, Изтлеуов Г. 

М. 

Water soluble 

polymers 

108 учебное 

пособие 

6500 The training manual is composed according to requirements of 

the curriculum and the program of the discipline «Water soluble 

polymers »and includes all necessary training manual.Training 

manual for undergraduates of a speciality 5В072100 – chemical 

technology of organic substances"Учебное пособие 

составлено в соответствии с требованиями учебного плана и 

программой дисциплины "водорастворимые полимеры" и 

включает в себя все необходимые учебные пособия. 

Учебное пособие для магистрантов специальности 

5Х072100-Химическая технология органических веществ 

" 

5.  Мурсалимова / 

E.Mursalimova, Y.Borisova, 

G.Akhmetkerimova 

(Ахметкеримова Г.Е.), 

T.Mukatova 

Monitoring and 

cadastre of the land 

resources Train aid 

"Moni toring and 

cadastre of the land 

resources" is worked 

out within the 

framework of project 

(ECAP) № 561590-

EPP-1-2015-SK-

EPPKA2-CBHE-JP 

«Enhancing 

competencies of 

central asian 

universities in 

agricultural policy 

focused on 

environmental 

156 textbook 7000 The textbook "Monitoring and cadastre of land resources" is 

recommended for students of land management and cadastral 

specialties with an emphasis on monitoring and environmental 

protection. The manual was developed within the framework of 

the Erasmus+ ECAP project "development of competencies of 

Central Asian universities in the field of agricultural policy on 

environmental protection and land management" No. 561590-

EPP-1-2015-SK-EPPKA2-CBHE-JP.  

The course "Monitoring and cadastre of land resources" will 

help students with practical skills in monitoring and cadastre of 

land resources, which, we hope, will become indispensable for 

developing plans and finding solutions for a sustainable future. 

The project is based on the need to strengthen and strengthen 

awareness in the field of environmental protection and land 

management. 

 Land management, rational use of land, and environmental 

protection are an integral part of the agricultural policy that has 

been implemented in Uzbekistan and the Republic of 



 

 

protection & land 

management» 

Kazakhstan through innovative curricula. The issue of rational 

land use under various forms of ownership and management on 

land includes a wide range of measures to further strengthen 

land use, protect the environment, and increase soil fertility 

based on large-scale deployment of scientific achievements and 

best practices.  

6.  Ibragimov U.M., Sarsenova 

G.M./ Ибрагимов У. М., 

Сарсенова Г. М. 

Terminological 

dictionary on the 

discipline 

“Programming 

language Pascal”for 

students of specialties 

5B011100 – 

Computer Science 

and 5B060200 – 

Computer Science.  

80 словарь 6400 Terminological dictionary has been developed according to the 

requirements of the curriculum and discipline program 

“Programming language Pascal” and contains  terms in English, 

Russian, and Kazakh, necessary for learning the discipline 

“Programming language Pascal”./ Терминологический словарь 

разработан в соответствии с требованиями учебного плана и 

программы дисциплины "язык программирования Паскаль 

“и содержит термины на английском, русском и казахском 

языках, необходимые для изучения дисциплины”язык 

программирования Паскаль". 

7.  Jakupova Zh.E. /Джакупова 

Ж.Е./ 

Investigation 

compounds of oil and 

gas 

176 Textbook 7000 В учебнике "Исследование соединений нефти и газа" 

описаны физико-химические свойства основных классов 

нефтяных углеводородов, характеристики сырой нефти , 

процессы первичной подготовки нефти, а также принципы 

термических и каталитических процессов 

нефтепереработки.Содержание учебника содержит 

теоретические основы нефтехимии и предназначено для 



 

 

бакалавров и магистрантов 

8.  Kintonova A. Zh./ Кинтонова 

А.Ж 

Optimization of 

business process 

104 монографи

я 

6600 The monograph is dedicated to the problem of optimization of 

business process. This monograph reviews and gives examples 

of criteria and indicators of business process efficiency, 

overlook of methodology for business process optimization, 

short description of modeling tools, brief review of XML-based 

languages for business process modeling. 

This monograph gives an example of practical implementation 

of improvement of the business process of accounting 

department based on implementation of target model of the 

mining enterprise. 

9.  Muzdybayeva T.K. 

(Муздыбаева Т. К.) 

Geosynthetic 

Reinforcement of the 

Agrregate Base                                

110 Монограф

ия 

6600  The monographie «Geosynthetic Reinforcement of the 

Agrregate Base » write about in road construction, geosynthetic 

materials are used for slopes of increased steepness, retaining 

walls, reinforcement of the bases of road embankments, 

separation of structural layers of pavement, etc. When 

constructing slopes of increased steepness and when 

reinforcing a road base or other reinforced soil structures, high-

strength geogrids, geo-fabrics, and also voluminous geogrids are 

used as reinforcing materials. The technology of using these 

materials provides significant economic benefits in comparison 

with traditional methods, such as the construction of concrete 

retaining walls, sheet piling, soil replacement (during 

construction on weak bases). They are also used as construction 

tools to reduce construction time and costs. 



 

 

10.  Ospanov К. N./ Оспанов К. Н. Singular differential 

and difference 

equations 

100 монографи

я 

6500 The book is devoted to the differential equations given on the 

real-axis and infinite difference systems, which are their 

discrete analogues. Methods for obtaining the solvability 

conditions and coercive estimates of solutions are given. One of 

the features of the considered equations and systems is that 

their intermediate coefficients grow rapidly. 

The book is intended for researchers, senior students, 

undergraduates and doctoral students of mathematical and 

physical specialties of universities. 

It is published by the decision of the Academic Council of L.N. 

Gumilyov Eurasian national university. Prot. No. 9, January 30, 

2020. 

11.  SabyrkhanovaS.Sh./Сабырхан

ова С. Ш. 

History of suit and 

fashion  

132 

Educational 

and 

methodical 

manual 

6900 The educational and methodical manual is written in 

accordance with the curriculum and is intended for students of 

higher educational institutions trained on a speciality 5B072600 

–"Technology and construction of light industry products". In 

the educational and methodical manual set out the purpose, 

objectives, content, practical and independent work, as well as 

control questions to test the knowledge of students and 

requirements to execute the work.Учебно-методическое 

пособие написано в соответствии с учебной программой и 

предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 5В072600 - «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности». В 

учебно-методическом пособии изложены цель, задачи, 

содержание практической и самостоятельной работы, а 

также контрольные вопросы для проверки знаний учащихся 

и требования к выполнению работы. 



 

 

12.  SabyrkhanovaS.Sh./Сабырхан

ова С. Ш. 

Engineering science of 

sewing production 

172 Educational 

and 

methodical 

manual 

7050 The educational and methodical manual for executing practical 

classes on the discipline "Engineering science of sewing 

production", for the specialty – 5B072600 "Technology and 

construction of light industry products"      A practical workshop 

designed in accordance with the requirements of the curriculum 

and program of the discipline "Engineering of sewing 

production" and includes all the necessary information for the 

implementation of the practical classes that allow a deep and 

detailed study of the most difficult sections of the course, and 

to instill in students the skills of independent scientific 

work.Practical workshop consists of 15 practical  topics, 

designed for training 2 hours on each topic.Учебно-

методическое пособие для проведения практических 

занятий по дисциплине «Технические науки швейного 

производства», по специальности - 5В072600 «Технология и 

конструкция изделий легкой промышленности». 

Практическое занятие, разработанное в соответствии с 

требованиями учебной программы и программы По 

дисциплине «Техника швейного производства» и включает в 

себя всю необходимую информацию для реализации 

практических занятий, которые позволяют глубоко и 

детально изучить самые сложные разделы курса, а также 

привить студентам навыки самостоятельной научной 

работы. Практическая мастерская состоит из 15 

практических тем, рассчитанных на 2 часа занятий по 

каждой теме. 



 

 

13.  SabyrkhanovaS.Sh./Сабырхан

ова С. Ш. 

Content and language 

integrated learning 

156 Educational 

and 

methodical 

manual 

7140 The educational and methodical manual on discipline "Content 

and language integrated learning" is written in accordance with 

the curriculum and is intended for students of higher 

educational institutions trained on a speciality 5B072600 –

"Technology and construction of light industry products". It 

designed to consolidate and deepen the theoretical knowledge 

gained by students, as well as to obtain practical skills in the 

development of creative thinking. Educational and methodical 

manual on discipline "Content and language integrated 

learning" should prepare the student for the exam and create 

his fundamental basis for further study of special courses. 

include various forms of carrying out of independent work of 

students, which allow a deep and detailed study of the most 

difficult sections of the course, and to instill in students the 

skills of  independent, creative work.The content of training is 

interconnected, so the ultimate goal-the formation of the 

qualities of a specialist, causes the integration of professional 

and social knowledge in the garment industry and the choice of 

optimal methods and means of training. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Содержание 

и языковое интегрированное обучение» написано в 

соответствии с учебной программой и предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 5В072600 - «Технология и конструирование 

изделий легкой промышленности». Он призван закрепить и 

углубить теоретические знания, полученные студентами, а 

также получить практические навыки в развитии 

творческого мышления. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Содержание и языковое интегрированное 



 

 

обучение» должно подготовить студента к экзамену и 

создать его фундаментальную основу для дальнейшего 

изучения специальных курсов. включают в себя различные 

формы проведения самостоятельной работы студентов, 

которые позволяют глубоко и детально изучить самые 

сложные разделы курса, а также привить студентам навыки 

самостоятельной, творческой работы. Содержание обучения 

взаимосвязано, поэтому Конечная цель - формирование 

качеств специалиста, обусловливает интеграцию 

профессиональных и социальных знаний в швейную отрасль 

и выбор оптимальных методов и средств обучения. 

14.  Sembiyeva L.M., Beisenova 

L.Z., Shakharova A.E., 

Nazhmidenov B.T., 

Temirkhanov Zh.T./ Сембиева 

Л. М., Бейсенова Л. З., 

Шахарова А. Е., Нажмиденов 

Б. Т., Темирханов Ж.Т., 

Internal State Audit 245 учебник 7500 The textbook contains a systematic presentation of the 

discipline “Internal State Audit” in the educational program 

“State Audit”, taking into account the latest changes in this 

field. 

The presented textbook gives the basics of internal state audit 

as an important component of the entire state audit.. 

All chapters of the manual are accompanied by review 

questions and self-review tests, allowing students to control the 

learning process.Recommended for university students, 

students of the continuing education and retraining system for 

filling positions in the public service system, as well as financial 

workers./ Учебное пособие содержит систематизированное 

изложение дисциплины "внутренний государственный 

аудит “в образовательной программе” Государственный 

аудит" с учетом последних изменений в этой области. В 

представленном учебнике даны основы внутреннего 



 

 

государственного аудита как важной составляющей всего 

государственного аудита. Все главы пособия 

сопровождаются обзорными вопросами и тестами 

самооценки, что позволяет студентам контролировать 

процесс обучения. Рекомендуется для студентов вузов, 

слушателей системы непрерывного образования и 

переподготовки кадров для замещения должностей в 

системе государственной службы, а также финансовых 

работников. 

15.  Sembiyeva L.M., Makysh S.B., 

Zhagyparova A.O., Zhussupova 

A.K./Сембиева Л.М., Макыш 

С. Б., Жагыпарова А. О., 

Жусупова А.К., 

Textbook"Introductio

n to Finance"  for 

students of 

economics specialties 

1 часть 

268 учебное 

пособие 

7600 This textbook consists of lecture materials on 15 topics, which 

cover the main theoretical issues of the topics presented and 

the actual problems of developing financial relations in 

Kazakhstan and foreign countries, a separate section presents 

tasks for self work of students and self-examination of 

knowledge. 

Recommended for students and master’s students of 

universities, audience of the system of advanced training and 

retraining for filling positions in the public service system, as 

well as financial workers.  

Данное учебное пособие состоит из лекционных 

материалов по 15 темам, которые охватывают основные 

теоретические вопросы представленных тем и актуальные 

проблемы развития финансовых отношений в Казахстане и 

зарубежных странах, в отдельном разделе представлены 

задания для самостоятельной работы студентов и 

самостоятельной проверки знаний. Рекомендуется для 

студентов и магистрантов вузов, слушателей системы 

повышения квалификации и переподготовки кадров для 



 

 

замещения должностей в системе государственной службы, 

а также финансовых работников. 

16.  Sembiyeva L.M., Makysh S.B., 

Zhagyparova A.O., Zhussupova 

A.K./Сембиева Л.М., Макыш 

С. Б., Жагыпарова А. О., 

Жусупова А.К., 

Textbook"Introductio

n to Finance"  for 

students of 

economics specialties 

2 часть 

232 учебное 

пособие 

7400 This textbook consists of lecture materials on 15 topics, which 

cover the main theoretical issues of the topics presented and 

the actual problems of developing financial relations in 

Kazakhstan and foreign countries, a separate section presents 

tasks for self work of students and self-examination of 

knowledge. 

Recommended for students and master’s students of 

universities, audience of the system of advanced training and 

retraining for filling positions in the public service system, as 

well as financial workers. 

 

Данное учебное пособие состоит из лекционных 

материалов по 15 темам, которые охватывают основные 

теоретические вопросы представленных тем и актуальные 

проблемы развития финансовых отношений в Казахстане и 

зарубежных странах, в отдельном разделе представлены 

задания для самостоятельной работы студентов и 

самостоятельной проверки знаний. 

Рекомендуется для студентов и магистрантов вузов, 

слушателей системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров для замещения должностей в 



 

 

системе государственной службы, а также финансовых 

работников. 

17.  Shaikhanova A.K., 

Shangytbayeva G.A., 

Elubayeva D.D. / Шайханова 

А.К. 

Service and Upgrade 

of the Personal 

Computer 

252 Educational 

manual  

7500 This educational manual «Service and upgrade of the personal 

computer»  is developed on the basis of curricula in this 

discipline and includes a description of lectures, practical and 

laboratory work, quizzes, test items, a glossary and a list of 

references. Practical and laboratory work using the software of 

the Windows operating system. 

The purpose of the discipline is the general knowledge of 

students of architecture of the computer, application software, 

operating system, networks and telecommunications, computer 

memory, basic input / output system etc. 

Учебное пособие «Обслуживание и модернизация ПК» 

разработано на основе учебных планов по данной 

дисциплине и включает в себя описание лекций, 

практических и лабораторных работ, тестов, контрольных 

заданий, глоссарий и список литературы. Практические и 

лабораторные работы с использованием программного 

обеспечения операционной системы Windows. 

Целью дисциплины является общее знание студентами 

архитектуры компьютера, прикладного программного 

обеспечения, операционной системы, сетей и 

телекоммуникаций, компьютерной памяти, базовой 



 

 

системы ввода / вывода и т. д. 

18.  Shoraev B.A.,Saparaliev T.Zh., 

Kulbay B.S./Шораев Б.А., 

Сапаралиев Т.Д., Кулбай Б.С. 

Lecture notes on the 

discipline "Accounting 

and reporting in 

financial 

organizations"  in 

English for students of 

economic specialties 

124 пособие 6700 The manual is made in accordance with the requirements of the 

curriculum and the program of discipline "Finance" and includes 

all the necessary information for the lectures. 

The manual is intended for students in "Finance". 

19.  Ya.M.Uzakov, 

V.V.Pryanishnikov, 

A.V.Iltyakov, Zh.I.Satayeva 

/Узаков Я.М. 

Proteins and food 

fibers in meat 

technologies 

216   7200 The term «dietary fiber» was first introduced to the academic 

community in the late 80s of XX century, «dietary fiber - are the 

remnants of plant cells capable of resisting to hydrolysis, to 

carry out human digestive enzymes.» In 2000, the American 

Association of chemists’ grain producers gave a broader 

definition: “Dietary fiber is edible parts of plants or similar 

carbohydrates that are resistant to digestion and absorption in 

the human small intestine, fully or partially fermented in the 

large intestine. Dietary fiber includes polysaccharides, 

oligosaccharides, lignin, and associated plant substances. On the 

recommendation of the World Health Organization, the human 

need for dietary fiber is about 40 grams per day. 

In developed countries, the daily deficiency of ballast 



 

 

substances in the human diet is approximately 15 g. This often 

leads to the spread of diseases such as obesity, cancer, diseases 

of the gastrointestinal tract. In order to make food more 

balanced, it is necessary to add dietary fiber to meat, bakery, 

confectionery products. 

In this regard, the problem of creating a complex of dietary 

fibers and proteins, with a set of functional and technological 

properties that regulate the quality and level the deficiencies of 

raw meat to create functional products, is highly relevant. 

This book is dedicated to professionals working in the meat 

industry, as well as for scientists, lecturers, doctoral, masters 

and bachelors students of technological specialties universities, 

majoring in «Technology of food products» and 

«Biotechnology.»/Эта книга посвящена специалистам, 

работающим в мясной промышленности, а также ученым, 

преподавателям, докторантам, магистрантам и бакалаврам 

студентам технологических специальностей университетов 

по специальностям «Технология пищевых продуктов» и 

«Биотехнология». 

20.  Yeldiyar Gulzinat Kairbekkizi/ 

Елдияр Гулзинат 

Каирбеккызы 

Textile materials 

science 

128 Textbook 6700 The textbook «Textile materials science» provides detailed 

knowledge about textile materials, production of textile 

materials and their properties. The textbook has been compiled 

in accordance with the requirements of the curriculum and 

program of the module "Textile materials science» and for the 

benefit and to prove an asset and a reference guide for the 

students on the specilality 6B073300- «Technology and 

designing of textile materials»Учебник «Текстильное 

материаловедение» дает подробные знания о текстильных 

материалах, производстве текстильных материалов и их 



 

 

свойствах. Учебник был составлен в соответствии с 

требованиями учебной программы и программы модуля 

«Текстильные материалы науки» и в интересах, а также для 

доказательства актива и справочное пособие для студентов 

по специальности 6B073300- «Технология и проектирование 

текстиля материалы 

21.  Zakirova А.B. /Закирова А.Б./, 

Akhayeva Zh.B., Abilova P. 

Web application 

design technique on 

ASP.NET 

208 textbook 7300  Учебное пособие "Методика проектирования веб-

приложений на ASP.NET" предназначено для студентов, 

магистрантов педагогических и технических 

специальностей, обучающихся в многоязычных группах. 

ASP.NET (Active Server Pages for NET) - это платформа для 

разработки веб-приложений, которая включает в себя: веб-

службы, программную инфраструктуру, модель 

программирования от Microsoft ASP.NET является частью 

платформы .NET Framework и является развитием более 

старой технологии Microsoft ASP 

22.  Абдулина А.Т.  К истории архивного 

строительства в 

Казахстане (1918–

1945) 

300 Монограф

ия 

7900 В книге изложена история архивного дела в Казахстане в 

наиболее сложный период его становления и 

реорганизации (1918–1945 гг.). На основе источников 

проанализирован процесс возникновения правовых и 

организационных основ государственных архивов в 

Казахстане от издания первых декретов советского 

государства, регламентировавших образование Единого 

государственного архивного фонда, до создания Главного 

архивного управления при Наркомпросе Казахской АССР.  

Книга имеет научно-информационный, научно-популярный 

характер и адресована широкому кругу читателей. 



 

 

23.  Абжалелова Ш.Р., 

Ерназарова У.С. 

Стратегиялық 

жоспарлау 

231 оқу құралы 7400 Бұл оқу құралы осы пәнді оқу үшін жоғары оқу орны ішінде 

пайдалану форматында дайындалған, сондай-ақ 

экономикалық субъектілердің өндірістік-шаруашылық 

қызметін жоспарлау мәселелерімен айналысатын барлық 

адамдарға пайдалы болуы мүмкін. 

24.  Айтмагамбетова М. Б. Нагнетатели и 

тепловые двигатели 

164 Учебное 

пособие 

6900 Учебное пособие "Нагнетатели и тепловые двигатели" 

предназначено для студентов не только энергетических 

специальностей, такой как специальность 5В071700 

"Теплоэнергетика", но может быть полезна и актуальна для 

всех технических специальностей. В учебном пособии 

рассматриваются конструкции, характеристики, принцип 

действия и области применения нагнетателей и тепловых 

двигателей.Учебное пособие включает в себя 10 глав, 

посвященные конструкциям, характеристикам, описанию 

работы как основных видов нагнетателей и тепловых 

двигателей, применяемых на ТЭС, но и других различных 

типов, используемых в различных отраслях 

промышленности 

25.  Алдай М., Ибатов А.И., 

Алдиярова Ж.С. 

Математикалық 

физика 

теңдеулерінің негізгі 

есептерін шешу 

әдістері 

108 оқу-

әдістемелі

к құрал 

6600 Оқу-әдістемелік құрал жоғарғы оқу орындарында 

математика, математикалық және компьютерлік моделдеу 

және механика мамандықтарында оқитын білім алушыларға 

математикалық физика теңдеулерінің негізгі есептерін шешу 

әдістері және де қысқаша теориялық мәліметтер мен типтік 

есептерге көп мысалдар келтірілген. 

26.  Алдай М., Мырзатаева Қ.Р. Жәй 

дифференциалдық 

теңдеулерге кіріспе 

208 оқу-

әдістемелі

к құрал 

7300 Бұл оқу-әдістемелік құрал жоғарғы оқу орындарындағы 

математика, математикалық және компьютерлік моделдеу 

және механика мамандықтарының студенттеріне арналған. 



 

 

27.  Алсаитова Р.Қ.,  

Таубалдиева Ж.Ш. 

Музыкалық білім 

мамандығына 40 

жыл: тарихы, 

замануи жетістіктері. 

91 энциклопе

дия 

6500 Берілген жинақта бүгінгі Музыкалық білім мамандығының 

1976 жылы ашылуынан бастап өркендеу жолдары, 40 жыл 

ішіндегі жетістіктері мазмұндалады. Осы уақыт аралығында 

еңбек еткен педагогтардың хронологиялық өмірбаяндары 

мен кәсіби тұрғыда жетістіктерімен әйгілі түлектердің 

өмірбаяндары, сонымен қатар иллюстрациялық фото 

жәдігерлер жинақталған. 

28.  Аманжол І.А. Кен байыту өндірісі 

кешенінде кәсіби 

қауіп деңгейін және 

жұмысшылардың 

денсаулығын 

басқарудың 

гигиеналық 

принциптері 

256 монографи

я 

7600 Монографияда автордың кен байыту өндірісі кешенінде 

жұмыс орындары жағдайын бағалауға ұзақ жылдар бойы 

жүргізген кешенді гигиеналық, физиологиялық, 

психофизиологиялық, эксперименттік және еңбекке 

уақытша жарамсыздықпен қоса сырқаттанушылықты 

бағалау бойынша ғылыми зерттеулері нәтижелері 

талданған. 

Алғаш рет полиметалл кенін ашық әдіспен өндіру 

өнеркәсібінде кешенді гигиеналық, физиологиялық, 

емханалық, әлеуметтік, эксперименттік және статистикалық 

зерттеулер негізінде еңбек жағдайлары және олардың 

жұмысшылар денсаулығына әсері бойынша ғылыми және 

гигиеналық баға берілген. 

Бұл басылым медициналық-профилактикалық сала 

мамандары – гигиенистер, физиологтар, профпатологтармен 

қоса экологтарға және өндірісті басқару бойынша шешім 

қабылдайтын әкімшілік-басқару персоналы мен 

инженерлік-техникалық қызметкерлерге қызығушылық 

тудырады. Сонымен қатар, медициналық жоғарғы оқу 

орындарының студенттері мен еңбек медицинасы 

саласындағы жас мамандар, ізденушілер пайдалана алады. 



 

 

29.  Аманжол І.А., Шарипов Н.Х.  

Жолмағамбетов Н.Р. 

Өндірістік санитария 248 Оқулық 7500 «Өндірістік санитария» оқулығында өндіріс салаларының 

жұмыс орындарында еңбекті ұйымдастырудың құқықтық-

ұйымдастырушылық негіздері, өндірістік жағдайлардың 

туындау факторлары мен механизмдері, өндірістік зиянды 

және қауіпті факторлардың жіктелуі, бұл факторлар орын 

алған жағдайлардың алдын алу және салдарын жою 

әдістері, физикалық, химиялық, биологиялық, экологиялық 

және өндіріс орындарындағы жұмыс жағдайлары мен 

олардың зиянды және қауіпті факторлары туралы 

мәліметтермен қатар олардың әсеріндегі жұмысшыларға 

арналған профилактикалық - медициналық көмек көрсету 

әдістері мен білім алушылардың өзін-өзі тексеруге арналған 

бақылау сұрақтары қарастырылған. 

Оқулық жоғарғы оқу орындарының «Тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша 

оқитын студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, 

жалпы білім беру ұйымдарының оқытушыларына, өндірістік 

қауіпсіздік саласындағы қызметкерлерге және де қауіпсіздік 

мәселелері қызықтыратын оқырмандарға арналған. 

30.  Аманжолов Ж.К. Өрт техникалық 

сараптамасының 

негіздері 

82 Оқу 

құралы 

6400 Оқу құралында өрт-техникалық сараптама негіздері 

баяндалған: сарапшының, маманның іс жүргізу жағдайы, 

міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі; өрттерді тергеу 

кезіндегі анықтау тәртібі; заттай дәлелдемелер; өрт-

техникалық сараптама жүргізу тәртібі; өрт ошағын зерттеу; 

өрттің шығу себептерінің нұсқаларын құру және тексеру. Өрт 

себептері туралы нұсқаларды құру мәселелеріне ерекше 

көңіл бөлінді. Оқу құралы жоғары оқу орындарының 

студенттеріне, бакалаврларына, магистранттары мен 

докторанттарына арналған. 1 иллюстрация, қолданылған 



 

 

әдебиеттер тізімі – 16. 

31.  Аманжолов Ж.К. Охрана труда на 

нефтебазах и азс 

250 учебник 7500 В учебнике изложены основы нормативно-правового 

обеспечения безопасности и охраны труда, системы 

управления охраной труда на предприятиях, 

производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной безопасности.  Более подробно рассмотрены  

методы анализа производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Большое внимание 

уделено безопасности производственных процессов на 

нефтебазах и АЗС. Пособие предназначено для студентов, 

магистрантов и докторантов высших учебных заведений. 

32.  Аманжолов Ж.К. Охрана труда 141 Учебное 

пособие 

6700 В учебном пособии изложены основы нормативно-

правового обеспечения безопасности и охраны труда, 

системы управления охраной труда на предприятиях, 

производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной безопасности и методы анализа 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Значительное внимание уделено общим 

вопросам безопасности производственных процессов в 

строительстве. Пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений строительных специальностей. 

Таблиц 5, иллюстраций 1, список использованных  

источников – 38 назв. 



 

 

33.  Арпабеков М.И., Баубек А.А., 

Сүлейменов Т.Б., 

Қуанышбаев Ж.М., 

Арпабекова А.М. 

Жол қозғалысын 

басқару 

256 Оқу құрал 7600 Ұсынылған оқулық техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына  және жоғары оқу орындарының техникалық 

мамандықтары студенттеріне «Жол қозғалысын басқару»  

курсын оқып үйренуде 6В11301- «Көлікті пайдалану, жүк 

қозғалысымен тасмыалдауды ұйымдастыру» 6В11302 - 

«Логистика (сала бойынша)» оқу бағдарламаларына сәйкес 

дайындалған. Жеке маманның тұлғасын, оның қөзқарасын 

қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына негіз болатын 

материалдар кеңінен талқыланып талқыланып нақты 

сұрақтары қарастырылған. Сонымен қатар мамандардың 

біліктілігін арттыру факультеттеріне, магистранттарға, PhD 

докторанттарға,  арналған 

34.  Арпабеков М.И., Баубек А.А., 

Сүлейменов Т.Б., 

Қуанышбаев Ж.М., 

Арпабекова А.М. 

Пайдалану 

материалдары 

296 Оқу құрал 7800 Ұсынылған оқулық техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына  және жоғары оқу орындарының техникалық 

мамандықтары студенттеріне «Пайдалану материалдары» 

курсын оқып үйренуде 6В11301- «Көлікті пайдалану, жүк 

қозғалысымен тасмыалдауды ұйымдастыру» 6В11302 - 

«Логистика (сала бойынша)», 6В095- «Автокөлік 

құралдары», 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары» оқу бағдарламаларына сәйкес 

дайындалған. Жеке маманның тұлғасын, оның қөзқарасын 

қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына негіз болатын 

материалдар кеңінен талқыланып талқыланып нақты 

сұрақтары қарастырылған.Сонымен қатар мамандардың 

біліктілігін арттыру факультеттеріне, магистранттарға, PhD 

докторанттарға,  арналған 



 

 

35.  Ахаева Ж.Б., Закирова А.Б., 

Толегенова Г.Б. 

Учебно-

методический 

комплекс по 

программированию 

роботов Lego 

Mindstorms EV3 

145 учебно-

методичес

кий 

комплекс 

6900 Учебно-методический комплекс по программированию 

роботов Lego Mindstorms EV3 будет полезен 

преподавателям базового, среднего, высшего и 

дополнительного образования, учащимся, студентам и 

всем, интересующимся вопросами робототехники 

36.  Ахаева Ж.Б., Закирова А.Б., 

Толегенова Г.Б. 

Lego Mindstorms EV3 

роботтарын 

бағдарламалауға 

арналған оқу-

әдістемелік кешен 

176 оқу-

әдістемелі

к кешен 

7000 Lego Mindstorms EV3 роботтарын бағдарламалауға арналған 

оқу-әдістемелік кешен, орта, жоғары және қосымша білім 

беру мұғалімдеріне, оқушыларға, студенттерге және 

робототехникамен айналысатындарға пайдалы болады 

37.  Базаров Б.А., Сайфуллина 

А.Р., Унайбаев Б.Б., 

Конакбаева А.Н.,  

Филатов Д.А. 

Планировка 

строительной 

площадки с учетом 

разновидностей 

уклонов с 

применением МКЭ 

144 монографи

я 

6800 При проведении геодезических работ, связанных с 

планировкой строительной площадки, возникает 

трудоемкий процесс обработки данных для вычисления 

объемов работ перемещения земляных масс, а также 

расчета оптимальных уклонов для отвода осадочных вод. 

Данная монография посвящена изучению автоматических 

методов расчета планировки строительной площадки с 

учетом применения различных видов уклона МКЭ. 

Монография рассчитана на инженерно – технический состав 

научно – исследовательских и строительных организаций, а 

также студентов и магистрантов ВУЗов для выполнения НИР. 

38.  Байтанаев А.А., Абдуллаев 

С.С., Бақыт Ғ.Б. 

Электрлі 

жылжымалы құрам 

224 Оқу 

құралы 

7400 «Электрлі жылжымалы құрам» пәні бойынша оқу 

құралында айнымалы токты жүк электровоздарының 

құрылымы мен негізгі жабдықтарының әрекет ету принципі 

және оларға техникалық қызмет көрсету, негізгі ақауларын 

анықтау жолдары  қарастырылған. Оқу құралында 



 

 

келтірілген материалдардан болашақ темір жол мамандары 

еліміздің локомотив шарушылығын дамытуға үлесін қосу 

үшін жасалған. 

39.  Балабекова М.О.  Цифровые 

устройства и 

микропроцессоры 

162 Учебное 

пособие 

6900 В учебном пособии рассматриваются следующие разделы 

курса: арифметические и логические основы синтеза 

цифровой техники; методы проектирования и работы 

комбинационных и последовательностных устройств; общие 

принципы проектирования микропроцессорных систем; 

структура однокристального микропроцессора, примеры его 

программирования на языке ассемблера; построение 

модулей памяти и системы ввода/вывода.  После каждой 

главы приводятся контрольные вопросы и задания. 

Содержание теоретического материала учебного пособия 

соответствует программе подготовке бакалавриата по курсу 

«Цифровые устройства и микропроцессоры» для 

специальности 5В071900 - «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации», «Цифровая техника и 

микроконтроллеры» для специальности 5В070200 - 

«Автоматизация и управление». 

40.  Баубек А.А.,  Арпабеков 

М.И., Жумагулов М.Г., 

Сулейменов Т.Б. 

Инновационная 

технология сжигания 

водотопливной 

эмульсии 

220 монографи

я 

7300 Задача о чистом сжигании углеводородных топлив решается 

не один десяток лет, в результате чего был накоплен 

огромный научный и экспериментальный опыт, однако 

научно-исследовательские работы в этом направлении не 

прекращаются. Данный факт очень легко объясняется тем, 

что даже небольшой успех, например, снижение недожога 

на промышленной горелке примерно на 3-5% дает в 

валютном отношении очень ощутимую цифру. Снижение 

вредных выбросов даже на единицы процентов означает 



 

 

снижение антропогенных влияний на окружающую среду в 

миллионы тонн только в масштабе одной страны. Это 

объясняется тем, что каждый день только на одной ТЭЦ 

средней мощности сжигается порядка десятков тысяч тонн 

топлива. Поэтому этот вопрос затрагивает не только 

экологический аспект, но и экономически. 

41.  Баубек Н.А.,  Арпабеков М.И. Пути развития 

эффективной 

системы сбора и 

утилизации, 

переработки и 

использования 

отходов в качестве 

вторичного сырья 

312 монографи

я 

8000 В настоящее время обращение с отходами – это одна из 

злободневных проблем, требующих тщательного изучения и 

комплексного правового урегулирования. Действующее 

законодательство в данной области до сих пор не получило 

достаточного развития и поэтому не отвечает требованиям 

сегодняшнего дня. Нормативные правовые акты, которые на 

данный момент регламентируют отношения в области 

отходов, также далеки от идеала и требуют 

соответствующей правовой корректировки. Основной их 

недостаток состоит в том, что они не всегда 

последовательно регламентируют вопросы, связанные с 

проблемой обращения с отходами. В практике применения 

этих нормативных правовых актов имеют место нестыковки 

и противоречия их правовых норм друг другу. Как 

показывает практика, внесение отдельных изменений и 

дополнений в действующее законодательство об отходах не 

снимает проблемы его применения. В монографии 

рассматривается вопросы последовательного развития всей 

нормативно-правовой базы в области обращения с 

отходами. 



 

 

42.  Бекешев А.З., Абдыгалиева 

Г.Б, Казагачев В.Н.  

Введение в Интернет 

вещей (IoT). 

175 Учебное 

пособие 

7100 Пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначены для студентов направлений 

информационных технологий; содержит теоретический 

материал, краткое описание лабораторных работ, 

самостоятельного изучения устройства, принципа работы, 

правил эксплуатации и приобретения необходимых 

практических навыков работы со средствами 

моделирования и робототехники. Направлены на 

формирование у студентов навыков овладения 

технологиями и средствами проектирования и 

программирования роботизированных систем на основе 

микроконтроллеров Arduino. 

43.  Булатбаев Ф.Н., Мади П. Ш.,   

Дуйсенбаева М. С., 

Абильжанова Ф. Б.,  

Дюсембина А.Г. 

Қазандық 

қондырғылар және 

бу генераторлары 

88 Оқу 

құралы 

6500 Аннотация Берілген оқу құралы «Жылуэнергетика» 

мамандығының студенттеріне және магистранттарына 

арналған. «Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары»  

пәнінің  жұмыстық бағдарламасына сәйкес келеді. Оқу 

құралы  жылуэнергетикасында қолданылатын қазандық 

қондырғылар мен бу генераторларының түрлері, құрылысы, 

жұмыс қағидалары келтірілген. Ошақ камерасындағы 

қыздыру беттері мен олардағы жылу алмасу құбылыстарын 

есептеу, отын дайындау жүйелері мен жабдықтарының 

түрлері келтірілген.  



 

 

44.  Волненко А.А., Балабеков 

О.С. 

Расчет 

тепломассообменны

х и 

пылеулавливающих 

аппаратов со 

взвешенной и 

регулярной 

насадкой. Примеры 

и задачи 

223 учебное 

пособие 

7300 В учебном пособии обобщены теоретические и 

практические результаты исследований перспективных 

массообменных и пылеулавливающих контактных устройств 

с подвижной и регулярной насадкой. Рассмотрены  

основные методы интенсификации массообменных 

процессов и процессов пылеулавливания, 

гидродинамические и кинетические закономерности 

взаимодействия фаз в контактных устройствах, расчетные 

уравнения, практические рекомендации по проектированию 

и эксплуатации отдельных конструкций, даны примеры 

расчетов и задания для проведения самостоятельных 

расчетов. 

Учебное пособие рассчитано на бакалавров, магистрантов и 

докторантов PhD механических и химико-технологических 

специальностей. Она может быть полезна научным и 

инженерно-техническим работникам химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 

промышленности, предприятий стройиндустрии. 

45.  Галиева А.Н.  Мектеп  жасына 

дейінгі балалардың 

тілін дамыту 

әдістемесі  

264 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

7600 Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі 

келешек жас ұрпақты жан-жақты тәрбиелеу ғылымы. 

Балалардың сөйлеу тілін, олардың сөздерді және 

сөйлемдерді байланыстыра сөйлеуіне, грамматикалық 

формаларды дұрыс қолдануға, сондай-ақ, тілдің дыбыстық 

мәдинетін тәрбиелеуге  баулиды. Осындай міндеттерді 

қарастыра отырып, болашақ маман кадрларға жоғары білім 

бере отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың тілін 

дамытудың әдіс-тәсілдері мен жолдарын үйретеді. Олардың 

тілін дамыту жүктемесінің мазмұнын, мақсаттарын 

қарастырады. Студенттердің теориялық білімдерін 



 

 

практикамен байланыста жүргізу мақсатын көздейді. 

«Мектепке  жасына дейінгі балалардың тілін дамыту 

әдістемесі» курсы студенттердің, магистранттардың кәсіптік 

функцияларын біліктіліпен орындауды қамтамасыз етеді. 

Оқу-әдістемелік құрал  «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» мамандығының студенттеріне, магистранттарға, 

мектепке дейінгі ұйымдардың педагогикалық 

қызметкерлеріне  әдістемелік көмек көрсету мақсатында 

әзірленген. 

46.  Галиева А.Н.  Бастауыш 

сыныптағы сауат ашу 

әдістемесі  

360 Оқу 

құралы 

8200 Бастауыш сыныптағы «Сауат ашу» пәнінің оқу бағдарламасы 

– бастауыш білімнің негізін құрайтын аса маңызды 

пәндердің бірі. «Сауат ашу» пәні – «Қазақ тілі», «Әдебиеттік 

оқу» пәндерінің құрамдас бөлігі әрі тілдік және әдебиеттік 

білімге дайындық кезеңі, сондай-ақ одан кейінгі оқытудың 

негізі болып табылады. 

Ұсынылып отырған оқу құралында бастауыш сыныптағы 

сауат ашу пәнінің мазмұны мен мақсаты, 1-сынып 

оқушысының психологиялық физиологиялық ерекшеліктері, 

сауат ашу әдістері, сауат ашу кезеңіндегі оқу-жазу 

сабақтарының ерекшелігі, оқу нәтижелерін бағалау 

жүйесінің мазмұны, жиынтық бағалауға арналған 

тапсырмалар, сауат ашу пәні бойынша оқушылардың 

коммуникативтік дағдыларын дамытуды ұйымдастыру 

ерекшеліктері, болашақ бастауыш сынып  мұғалімдеріне 

арналған қысқа мерзімді жоспар құрудың әдістемелік 

үлгілері  берілген.   

Оқу құралы «Сауат ашу әдістемесі» курсы бойынша 

студенттердің кәсіптік функцияларын біліктілікпен 

орындауды қамтамасыз етеді.  



 

 

Оқу құралы  «Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» мамандығының студенттеріне, болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдеріне әдістемелік көмек көрсету 

мақсатында әзірленген. 

47.  Галиева А.Н.  Қазақ әдебиетіндегі 

миф поэтикасы 

188 Монограф

ия 

7100 Миф – адам ойының алғашқы лабороториясы. Сондықтан 

болса керек, миф пен мифтік шығармашылыққа арналған 

әдебиет өте көп. Мифтің универсал қасиеті, синкреттілігі 

оны көптеген ғалымдармен байланыстырады. Мифті зерттеу 

объектісі етіп философия, психология, лингвистика, 

әдебиеттану, археология, антропология, өнертану, теология, 

логика, мәдениеттану т.с.с. ғылым салалары қарастырады.  

Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымында шығарма 

құрылымындағы миф поэтикасы бүгінгі таңда аса мәнді де 

мағыналы зерттеу объектілерінің бірі.  

Монографияда  Ә.Тарази, Р.Сейсенбаев, Ә. Нұрпейісов, Ә. 

Кекілбаев, О. Бөкей романдарының құрылымындағы әрі 

мазмұндық, әрі формалық қызмет атқарып тұрған 

мифопоэтиканың көркемдік ерекшеліктерін, мифтік  

шығармашылықтың қазақ прозасында бұрыннан бар 

үзілмей келе жатқан көркемдік дәстүр сабақтастығы 

екендігін талдау арқылы ғылыми  қорытындылар жасалады, 

мифтік шығармашылықтың қазіргі қазақ прозасының 

поэтикалық құрылымында атқаратын көркемдік аясын ашу 

арқылы қазақ әдебиетіндегі мифопоэтика мәселесі 



 

 

бағамдап, бағдарланады. 

Ұсынылып отырған монография салыстырмалы – 

типологиялық талдау, сипаттау әдістерін басшылыққа ала 

отырып мифті функционалдық поэтикалық категория, 

реалистік мазмұндағы көркемдік әдіс ретінде қарастырған, 

ал бұл оның қазақ әдебиеті тарихы мен теориясы үшін 

практикалық маңызының деңгейін көрсетпек.  

48.  Давильбекова Ж.Қ.  Өнеркасіп 

инновациялық 

дамуы 

216 Монограф

ия 

7200 Монография өнеркасіп инновациялық дамуы теориялық 

негіздерің қамтиды және экономикалық өсу мәселелерің 

қарастырады. Монографияда өндірістік инновациялық 

ресурстар, ұйымдардың инновациялық әлеуеті талданды 

және өндіріс инновациялық жоспарлаудың ерекшелігі 

зерттелді. Салық салу және инновациялық жобалардың 

экономикалық тиімділігіне, қаржыландыру және 

инвестициялық жобаларды іске асырудағы қатынастарды  

мемлекеттік реттеуіне, инновацияларды экономикалық 

бағалауіна  монографияда көп көңіл бөлінді. Өнеркәсіптің 

инновациялық дамуының негізгі бағыттары мен 

шектеулерге сыни шолу негізінде олардың іске асырылуын 

жеделдететін тетіктер ұсынылады. Басты өнеркасіп 

инновациялық дамуы теория түсініктертер жүзінде ғана 

емес, сонымен қатар нақты өнеркасіп инновациялық дамуы 

жолдары қарастырылғаң.  

Монография экономистер даярлайтын жоғары оқу орнының 

студенттеріне, магистрантарына, оқытушыларға және 



 

 

мемлекет, өнеркасіп мамаңдарына арналған. 

 

 

 

49.  Давильбекова Ж.Қ. 

/Давильбекова Ж.Х. 

Кәсіпорын 

экономикасы 

324 оқу құралы 8000 Оқуқұралы кәсіпорындар экономикасының теориялық 

негіздерін қамтиды. Өндірістік, еңбек қорларына, негізгі 

және айналымдағы қаражаттарға, кәсіпорын еңбек ақысына 

қатысты мәселелерге аса көңіл бөлінеді. Кәсіпорын 

өнімдерінің өзіндік құны, өндірістен түсетін пайда, өндіріс 

тиімділігі мен жоспарлау ерекшеліктері қарастырылады. 

Кәсіпкерлік қатынастарын мемлекеттік реттеу және оның 

тәуекел жағдайларын зерттеуге, жобалардағы кезеңділікке, 

қаржыландыру мен инвестициялауға, баға қалыптастыруға, 

салық салу және кәсіпорын өндірісі мен жұмыстарының 

экономикалық тиімділігіне ерекше көңіл бөлінеді.  

50.  Дальбергенова Л. Е. Говорение и письмо 

на занятиях второго 

иностранного языка 

(В1, В2): методы 

сценической 

интерпретации 

художественных 

84 Учебное 

пособие 

6400 Учебное пособие «Дальбергенова Л.Е. «Говорение и письмо 

на занятиях второго иностранного языка (В1, В2): методы 

сценической интерпретации художественных текстов» 

разработано в рамках коммуникативнопрагматического 

подхода и нацелено на совершенствование 

лингвистической, социокультурной и коммуникативной 

компетенции студентов. В работе рассматриваются методы 



 

 

текстов сценической интерпретации художественных текстов, 

наиболее эффективно развивающие навыки 

монологической, диалогической и письменной речи. 

51.  Демин В.Ф. Управление 

геомеханическими 

процессами при 

ведении  подземных 

горных работ 

218 учебное 

пособие 

7300 Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

учебных планов и программ дисциплины «Управление 

геомеханическими процессами подземных горных работ» и 

включает теоретические сведения по определе-нию 

напряженно-деформированного состояния горного массива, 

методиче-ские указания по выполнению практических 

работ, разработанных на кафедре программных комплексах, 

позволяющих автоматизировать принятие решения по 

совершенствованию основных и вспомогательных 

процессов горных ра-бот.В учебное пособие включены 

современные научные знания по геоме-ханическим  

процессам, происходящим в угле-породных массивах с 

исследо-ванием их с применением вычислительных 

методов с расчетами на ЭВМ, а также различных методов 

моделирования горных работ при подземной раз-работке 

пластовых месторождений полезных ископаемых.Учебное 

пособие предназначено для студентов специальности 

6В07202 «Горное дело». 

52.  Демин В.Ф.  Технологические  

схемы  проведения 

горных выработок с 

применением 

анкерного 

крепления с учетом 

268 монографи

я 

7600 Монография посвящена формированию технологических 

схем проведения и поддержания горных  выработок на базе 

результатов моделирования геомеханических процессов 

вокруг выработок в зависимости от горно-геологических, 

горно-технических условий разработки, с применением 

технологических принципов, формированию эффективных 



 

 

напряженного 

состояния массива 

горных пород 

средств и систем  крепления, рациональной технологии, 

способов крепления угле-породного массива с 

обоснованием параметров подготовительных работ, 

обеспечи-вающих устойчивость контуров выработок. 

53.  Джахаева А.П., Уразбакова 

У.Т., Мамаева А.Е. 

Жазуға үйрету 

технологиясы 

176 Оқу 

құралы 

7000 Бұл оқу құралда «Жазуға үйрету технологиясы» пән 

бағдарламасына және оқу жоспары талаптарына сәйкес 

5В010200 - «Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» мамандығының және басқа да педагогикалық 

мамандықтардың студенттеріне арналып құрастырылған.  

Оқу құралының мазмұны білім алушының өз бетімен оқып-

үйренуін бағдар етеді. Сондықтан білім алушы оқыту 

үрдісінде жазуға үйрету технологиясы салаларынан алған 

білімі мен білігін барынша қолданып, әрбір теориялық, 

практикалық сабақтардың жоспары бойынша 

қарастырылған сұрақтардың мәнін, мазмұнын тереңдету 

мақсатында ұсынылған міндетті және қосымша 

әдебиеттерді дұрыс пайдалана білуге дағдылануы тиіс. 

Ұсынылып отырған оқу құралының мақсаты-әлемді туған тіл 

арқылы тануға жол ашу. 

54.  Дүйсенбаев А.Қ./Дуйсенбаев 

А.К. 

Дәстүрлі түркілік 

тәрбие 

тағылымдары 

264 Монограф

ия. 

7600 Монографияда түркі халықтарының ықылым заманнан бергі 

тәрбиелік тағылымдары мен мәдениетінің тарихы 

қарастырылған. Түркілік тәрбие ұстанымы әлемдік 

тұтастықтың, түркі халықтарының парасаттылығы мен 

шығармашылық әлеуетінің, адам ресурстарының негізі 

ретінде жас ұрпақ санасын жаңа сапалық даму сатысына 

көтеретіні зерделенеді. Монография мазмұнында түркі 

халықтарының ғұлама ойшылдарының түркілік тәрбие 



 

 

идеялары мен тәлімдік тәжірибелері туралы құнды 

деректер берілген. Монография студенттерге, магистранттар 

мен докторанттарға, педагог ғалымдарға арналған. 

55.  Дүйсенбаев А.Қ./Дуйсенбаев 

А.К. 

Түркі халықтарының 

этнопедагогикасы 

132 Монограф

ия. 

6700 Монографияда түркі халықтарының ықылым заманнан бергі 

тәрбиелік тағылымдары мен мәдениетінің тарихы 

қарастырылған. Түркілік тәрбие ұстанымы әлемдік 

тұтастықтың, түркі халықтарының парасаттылығы мен 

шығармашылық әлеуетінің, адам ресурстарының негізі 

ретінде жас ұрпақ санасын жаңа сапалық даму сатысына 

көтеретіні зерделенеді. Монография мазмұнында түркі 

халықтарының ғұлама ойшылдарының түркілік тәрбие 

идеялары мен тәлімдік тәжірибелері туралы құнды 

деректер берілген. Монография студенттерге, магистранттар 

мен докторанттарға, педагог ғалымдарға арналған. 

56.  Ерменбаева Г.К., 

Альжаппарова Б.К. 

Современная  

история Казахстана 

171 Учебное 

пособие 

7000 Разработанное на основе курса лекций учебное пособие 

способствует формированию исторического сознания 

студентов. Учебное пособие нацелено на изложение 

истории государственности, политических, экономических и 

социальных процессов, происходивших на территории 

страны.  Учебное пособие рекомендуется студентам 

неисторических факультетов. 

57.  Есиркепова А М  Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы  

227 

Оқу 

құралы 

7400 Оқу құралында пәннің типтік бағдарламасына сәйкес 

тақырыптар ашып көрсетілген. Жоғары оқу орындарына 

арналған "Табиғатты пайдалану экономикасы" оқу құралы 

студенттердің тұрақты даму жағдайында табиғатты 

пайдаланудың экономикалық мәні, экономикалық 

тиімділігі, басқару әдістері туралы білімдерін кеңейтуге 



 

 

көмектеседі.Оқу құралы экономикалық мамандықтардың 

студенттеріне, кәсіпкерлерге, ғылыми қызметкерлерге, 

магистранттарға, докторанттарға, оқытушыларға, 

мемлекеттік басқару органдарына арналған. 

58.  Есиркепова А М  Макроэкономика 249 Оқу 

құралы 

7500 Оқу құралында пәннің типтік бағдарламасына сәйкес 

тақырыптар ашып көрсетілген. Жоғары оқу орындарына 

арналған оқу құралы макроэкономика бойынша басты 

сұрақтарды, оның ішінде макроэкономикалық көрсеткіштер 

және олардың өзара байланыстылығы, жалпы 

макроэкономикалық тепе-теңдікті, тауар  және  ақша  

нарығындағы   макроэкономикалық тепе-теңдік орнату 

жағдайларын, монетарлық және бюджет-салық саясаты 

сияқты мәселелерді қамтиды. Оқу құралы экономикалық 

мамандықтардың студенттеріне, кәсіпкерлерге, ғылыми 

қызметкерлерге, магистранттарға, докторанттарға, 

оқытушыларға, мемлекеттік басқару органдарына арналған. 

59.  Ешибаев А. А., Исаева А. У.  Фитоиндикация и 

фиторемедиация 

нарушенных 

экосистем юга 

Казахстана 

365 Монограф

ия 

8300 В монографии представлены результаты многолетних 

исследований по изучению роли высших растений в 

биоиндикации состояния различных типов экосистем юга 

Казахстана, загрязненных ионами тяжелых металлов, 

нефтью и нефтепродуктами, возможности разработанных 

технологий фиторемедиации загрязненных почв, природных 

и искусственных водоемов. Данное издание предназначено 

для специалистов- экологов, биологов, биотехнологов, 

занимающихся изучением проблем экологической 

биотехнологии. 



 

 

60.  Жакеева Ж. М. Селекция овощных 

культур. 2 том 

211 Учебник 7300 В представленном учебнике рассмотрены задачи селекции 

овощных культур, класификация овощных культур, техника и 

методика селекции овощных культур, методы селекции 

овощных культур методы селекционного отбора 

61.  Жакишев Б.А., 

Айтмагамбетова М.Б., 

Салихова Т.С. 

Системы 

производства и 

распределения 

энергоносителей 

164 Учебное 

пособие 

6900 Учебное пособие "Системы производства и распределения 

энергоносите-лей" предназначено для студентов 

специальности 5В071700 "Теплоэнергетика". Учебное 

пособие охватывает системы воздухоснабжения, 

топливоснабжения, производства и распределения холода, 

технической воды на промышленных предприятиях, и 

может быть рекомендовано для студентов всех специально-

стей. 

62.  Жанбиров Ж.Г., Битилеуова 

З.К., Сaбралиев Н.С.  

Автотранспортная 

логистика-

безопасность 

дорожного 

движения. 2 том 

232 Учебник  7400 Целью данного учебника является формирование знаний и 

навыков у будущих специалистов, необходимых для 

успешной работы в учреждениях, ведающих вопросами 

организации и безопасности дорожного движения и 

создания необходимых условий для безопасного и 

эффективного движения транспортных средств и пешеходов 

по улицам и дорогам. 

Учебник предназначен для студентов бакалавров 

специальности 5В09100-«Организация перевозок движения 

и эксплуатация транспорта», 5В090900 Логистика (по 

отраслям) и магистрантов высших учебных заведений  

специальности 6М090100- «Организация перевозок 

движения и эксплуатация транспорта», 6М090900 Логистика 

(по отраслям), а также, представляет интерес для широкого 

круга читателей. 



 

 

63.  Жармакин Б. К. Изучение основ 

аналоговой 

электроники и 

датчиков на 

платформе ARDUINO 

224 учебное 

пособие 

7400 В данном учебном пособии в наиболее развернутом виде 

рассмотрены элементы аналоговой электроники и 

компоненты радиотехнических устройств. Отдельной главой 

выделен лабораторный практикум по основам 

полупроводниковой электроники и работа с данными 

устройствами в среде САПР PROTEUS. Также рассмотрены 

наиболее часто встречающиеся в различных любительских 

проектах датчики для работы с платформой ARDUINO. 

Данное учебное пособие призвано помочь учащейся 

молодежи в освоении основ аналоговой электроники. 

Можно рекомендовать учащимся старших классов,  

колледжей для внеклассной работы в кружках 

радиомоделирования и основ робототехники.Учебное 

пособие можно рекомендовать для обучения студентов 

направления «Радиоэлектроника», «Информационные 

системы», «Электротехника», «Вычислительная техника» и 

другим техническим специальностям. Также он может быть 

полезен преподавателям, студентам, учащимся старших 

классов, колледжей  и лицам самостоятельно изучающих 

основы электроники.  

64.  Жармакин Б. К. Аналогтық 

электроника 

негіздері мен 

сенсорларды 

ARDUINO 

платформасында 

оқыту 

228 оқу құралы 7400 Бұл оқу құралында аналогтық электроника элементтері 

және радиоэлектрондық құрылғылардың компоненттері 

бірінші және екінші тарауларда анағұрлым кеңейтілген 

түрде қарастырылған.  Оқу құралының үшінші тарауы 

жартылай өткізгіш электрониканың негіздері мен осы 

құрылғылармен PROTEUS АЖЖ – да жұмыс істеуге арналған 

зертханалық практикум түрінде жасалған. Төртінші тарауыда 

ARDUINO платформасымен жұмыс істеуге арналған түрлі 

әуесқойлық жобаларда жиі кездесетін сенсорлар 



 

 

қарастырылған.Бұл оқу құралы студенттерге аналогтық 

электроника негіздерін оқып –  білуге көмектесу үшін 

жасалған. Оқу құралын мектептердегі жоғарғы сынып және 

колледждердің оқушылары мен ЖОО – ның студенттеріне 

радиомодельдеу, робототехника негіздерін үйренуге 

арналған үйірмелерге қолдануға  кеңес береміз.Оқу құралы 

«Радиоэлектроника», «Ақпараттық жүйелер», 

«Электротехника», «Есептеу техникасы» және басқа да 

техникалық бағыттарының мамандықтарының 

студенттеріне оқытуда ұсынылады.Сонымен қатар бұл оқу 

құралы техникалық мамандықтағы оқу жүргізетін ұстаздар 

мен жоғары сынып пен колледж оқушыларына, 

студенттерге және электроника негіздерімен өздігімен оқып 

– үйренушілерге пайдалы болуы мүмкін. 

65.  Зубаиров О.З., Нүсіпбеков 

М.Ж., Набиоллина М.С. 

Суғару 

мелиорациясы және 

мелиоративтік 

жүйелерді жобалау 

пәндері бойынша 

практикум 

120 оқу құралы 6600 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 

жобалау, каналдардың су өтімдерін анықтап параметрлерін 

есептеу қарастырылған. Каналдардың сүлбасын тұрғызу 

және орман жолақтарын жобалау. Көлтабандап суғару, 

төгінді суларды суғаруға пайдалану және лабораториялық 

жұмыстар қарастырлған. 



 

 

66.  Игисинова Ж.Т.,  Өсімдіктердің көбею 

биологиясы 

108 Оқу 

құралы   

6600 Оқу құралында өсімдіктердің көбею биологиясының 

ерекшеліктері қарастырылады. Материал қазіргі 

биологиялық зерттеулерге сүйене отырып, өсімдіктердің 

көбеюі төменгі сатыдағы өсімдіктерге жататын 

балдырлардан бастап жоғары сатыдағы - жабық тұқымды 

өсімдіктерге дейін күрделене түсу бағытында құрылған,  

көбеюдің жалпы сипаттамасы, балдырлардың, жоғары 

сатыдағы споралы өсімдіктер мен тұқымды өсімдіктердің 

көбею мүшелерінің құрылысы және көбею жолдары 

көрсетілген, ұрпақ және ядро фазаларының алмасуына 

басты назар аударылған. 

Оқу құралы  «6M060700 – Биология» мамандығының 

магистрлеріне арналғанымен, жоғары оқу орындарының 

биология, экология мамандықтарының студенттері және 

мектеп мұғалімдері дарында оқушылармен жұмыс 

жүргізген кезде қолдана алады. 

67.  Изимова Роза Адам плацентасын 

іріңді хирургияда 

қолдануды 

микробиологиялық 

және 

иммунологиялық 

негіздеу 

131 монографи

я 

7200 Монографияда адам планцетасын іріңді хирургия мен 

онкологиялық клиникалардағы науқастардың жалпы 

жағдайларының жақсаруына қолдануы, сондай-ақ емдеудің 

нәтижелігі ғылыми тұрғыда негізделген, детоксикациялық 

ем әдістерінің қолданылуы айқындалған. Жалпы жүргізілген 

зерттеулердің нәтижесінде планцетаның айқын 

детоксикацялық, бактериосорбциялық қасиеттері мен 

физиологиялық ерекшеліктері, микрофлорасы анықталған. 

Адам планцентасын жан-жақты емдік әсері олардан 

көптеген биологиялық белсенді заттар алынатыны, сол 

себепті биосорбент, биостимулятор ретінде қолдану туралы 

тәжірибелерінде негізделген тұжырымдарды қамтиды. 

Монография кең ауқымды оқырмандарға, медицина және 



 

 

биология саласындағы ғылыми қызметкерлер мен 

мамандарына, жоғары оқу орнының студенттері, 

магистрлары, оқытушыларына арналған. 

68.  Исаева А. У. «Концепция 

биорекультивации 

нефтезагрязненных 

почв и вод юга 

Казахстана» 1 том 

208 Монограф

ия 

6650 В монографии представлены научные и методические 

основы концепции биологической очистки 

нефтезагрязненных почв и сточных вод с использованием 

жизнедеятельности различных биологических объектов в 

аридных условиях юга Казахстана. Издание может служить 

пособием для студентов, аспирантов и научных работников, 

проводящих исследования в области экологической 

биотехнологии. 

69.  Исаева А. У. «Концепция 

биорекультивации 

нефтезагрязненных 

почв и вод юга 

Казахстана» 2 том 

268 Монограф

ия 

7000 В монографии представлены научные и методические 

основы концепции биологической очистки 

нефтезагрязненных почв и сточных вод с использованием 

жизнедеятельности различных биологических объектов в 

аридных условиях юга Казахстана. Издание может служить 

пособием для студентов, аспирантов и научных работников, 

проводящих исследования в области экологической 

биотехнологии. 

70.  Исаева А. У., Исаев Е. Б.  Лабораторный 

практикум по 

дисциплине  

"Введение в 

биологию" 

116 Учебное 

пособие 

6100 В учебном пособии представлены лабораторные работы по 

основным разделам биологии. В учебном пособии 

последовательно показаны лабораторные занятия от 

используемых биологических методов исследования до 

физиолого-биохимических процессов. Издание может 

служить пособием для студентов специальностей: биология, 



 

 

география, экология, аспирантов и научных работников. 

71.  Исаева А. У., Исаев Е. Б.  

Методические 

указания для 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) по дисциплине 

«Биология» 

102 методичес

кие 

указания 

6600 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и учебной программой курса 

дисциплины «введение в биологию» и включают все 

необходимые сведения по выполнению тем 

самостоятельной работы студентов.Методические указания 

рекомендуется для студентов, обучающихся по 

специальностям: биология, география, экология 

72.  Исаева А.У. Основы  

биогеотехнологии 

металлов 

276 Учебное 

пособие 

7700 В учебном пособии приведен материал об истории 

становления и  основных направлениях развития 

биогеотехнологии, ее составных частях, группах 

микроорганизмов, участвующих в превращениях 

соединений металлов в Природе и их использовании в 

горно-металлургическом цикле. Представлены данные об 

сипользовании биологических объектов в биоиндикации и 

биоремедиации почв и вод,загрязненных тяжелыми 

металлами. Данное учебное пособие предназначено для 

проведения спецкурсов у студентов, магистрантов, 

докторантов различных форм обучения по специальностям: 

биология,  биотехнология, экология. 

73.  Исаева А.У. Основы  

биогеотехнологии 

металлов 

94 Лаборатор

ный 

практикум 

6500 В лабораторном практикуме  приведен материал об истории 

становления и  основных направлениях развития 

биогеотехнологии, ее составных частях, группах 

микроорганизмов, участвующих в превращениях 

соединений металлов в Природе и их использовании в 

горно-металлургическом цикле. Представлены данные об 



 

 

сипользовании биологических объектов в биоиндикации и 

биоремедиации почв и вод,загрязненных тяжелыми 

металлами. Лабораторный практикум предназначен для 

проведения спецкурсов у студентов, магистрантов, 

докторантов различных форм обучения по специальностям: 

биология,  биотехнология, экология. 

74.  Исимбеков Ж.М., 

Аубакирова Қ.М., Ахметов Қ. 

И.   

Жалпы 

паразитологиядан 

жұмыс дәптері  

70 оқу-

әдістемелі

к құрал 

6300 Оқу –әдістемелік құралында паразитологияның негізгі 

практикалық және теориялық сұрақтарын шешуге 

бағытталған паразиттердің тіршілік айналымы, 

биоценотикалық тіршілік формаларының байланысы  жайлы  

негіздемелер, паразитизмнің биологиялық және 

морфологиялық бейімделушіліктері, қожайын және паразит 

арасындағы қатынас, олардың бір-біріне тигізетін әсері 

қарастырылған.  Басылым  «Ветеринариялық медицина», 

«Ветеринариялық санитария», «Биология», «Экология» 

мамандықтарының студенттері мен магистранттарына  

арналған.   

75.  Исимбеков Ж.М., 

Аубакирова Қ.М., Шапекова 

Н.Л., Тусупов С.Ж., 

Койгельдинова А.С. 

Практикалық 

паразитология 

296 Оқу 

құралы 

7800 Оқу құралында паразиттік қарапайымдылар, адам және 

жануарлар гельминттері, зиянды жәндіктер мен кенелер, 

сонымен қатар, оларды зертханалық зерттеу әдістері 

бойынша заманауи деректер жинақталған. Адам және 

жануарлардың кең таралған паразиттік ауруларын анықтау 

тәсілдері келтірілген. Құралда паразиттік жәндіктер мен 

кенелерді жинау әдістері мен оларды есепке алу тәсілдері 

бар. Сонымен қатар,  бірқатар паразиттік нысандарды өсіру 

жолдары сипатталып, кенелердің трансмиссивті аурулар 

қоздырғыштарымен зақымдалуын зерттеу әдістері берілген. 

Басылым паразиттік және трансмиссивті жұқпалардың 



 

 

эпидемиологиясы және эпизоотологиясымен, оларға қарсы 

күресумен айналысатын ветеринариялық медицина және 

медициналық паразитолог – дәрігерлерге, 

эпидемиологтарға, клиникалық лаборанттар мен  

медицина–биология саласындағы мамандарға, сондай – ақ,  

«Ветеринариялық медицина», «Ветеринариялық 

санитария», «Биология», «Экология» мамандықтарының 

студенттері, магистранттары мен докторанттарына (PhD) 

арналған.   

76.  Ишенгельдиева М.Г.  под 

ред. Кусаинова Г.М.,  

Психология 

воспитания: 

Практическое  

руководство 

196 методичес

кое 

пособие 

7200 Настоящее пособие является практическим руководством 

для воспитателей дошкольных учреждений, учителей 

начальных классов, нынешних и будущих родителей, 

основная цель которого состоит в том, чтобы ознакомить, 

расширить и углубить знания и практические умения и 

навыки по психологическим вопросам воспитания. 

Адресуется работникам сферы образования и науки, 

обучающимся гуманитарных колледжей, педагогических 

вузов и университетов, родительской общественности. 

77.  Кадырбеков Т.К., 

Кадырбеков А.Т.  

Бозшағұлова С.О. 

Кәсіпорында 

шешімдер 

қабылдауды қолдау 

жүйесін ақпараттық 

қамтамасыз ету 

172 учебное 

пособие 

7000 Оқу құралының мақсаты студенттерге экономикада, 

басқаруда және бизнесте заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдану, бизнес-процестерді 

автоматтандыру мәселелері бойынша теориялық білімді 

қалыптастыру болып табылады. Зерттеу барысында 

студенттер экономика және басқару саласындағы 

ақпараттандырудың негізгі үрдістерімен 

танысады,өндірістік, басқарушылық және коммерциялық 

қызметтің түрлі салаларындағы ақпараттық 

технологиялармен танысады. Оқу құралының мақсаты 



 

 

компьютерлік бағдарламалар мен жүйелердің алуан түрлі 

нарығында өзіндік бағдарлау дағдыларын дарыту, бизнес-

процестерді автоматтандыру құралдары мен әдістері 

саласындағы ой-өрісін кеңейту болып табылады.Пәнді 

оқытудың негізгі міндеті-студенттердің негізгі мақсаты 

болып табылатын саладағы берік білім мен практикалық 

дағдыларды игеруі болып табылады. Курсты оқу 

нәтижесінде студенттер ақпараттық технологиялардың 

барлық алуан түрлілігіне еркін бағдарлануы, экономикалық 

ақпаратты өңдеудің негізгі тәсілдері мен режимдерін білуі, 

сонымен қатар экономика, басқару және бизнестің жеке 

салаларында аспаптық және қолданбалы ақпараттық 

технологияларды пайдаланудың практикалық дағдыларын 

игеруі тиіс.Алынған білімді кәсіби қолданудың негізгі 

бағыттары жеке кәсіпорын ішінде де, корпорация, холдинг 

және мемлекеттік жүйелер шеңберіндегі экономика және 

менеджмент болып табылады.Алынған білімді кәсіби 

пайдаланудың негізгі салалары ретінде – жеке   кәсіпорын 

шеңберіндегі, сондай-ақ мемлекеттік жүйелер, холдинг, 

корпорация шеңберіндегі экономика және басқару болып 

табылады. 

78.  

Казагачев В.Н. 
Лабораторный 

практикум на Delphi 

158 Учебное 

пособие.  

7000 Данное пособие предназначено для овладения одним из 

наиболее распространенных языков программирования – 

Delphi. В ней содержится описание интегрированной среды 

разработчика, визуальных компонентов, техники 

программирования и использования среды Delphi для 

разработки Windows-программ. Предназначено для 

студентов инженерно-технических специальностей, 

изучающих дисциплину «Информатика», «Языки 



 

 

программирования», а также рекомендуется для 

самостоятельного обучения начинающих пользователей, 

желающих быстро и эффективно создавать Windows-

приложения. 

79.  

Казагачев В.Н. Численные методы  

151 Учебное 

пособие.  

7000 В пособии изложены теоретические и практические вопросы 

части курса прикладной математики, рассмотрены наиболее 

известные и широко применяемые методы вычислений. 

После рассмотрения теоретического материала даны 

лабораторные работы. В конце каждого раздела приведены 

вопросы для самоконтроля. Главное внимание уделено 

применению математического пакета MathCad-2000 для 

проведения расчетов. Предназначено для  студентов 

специальности «Программное обеспечение ВТ и АС», 

«Вычислительная техника и программное обеспечение», а 

также для студентов других технических специальностей, 

изучающих дисциплину, «Численные методы».  

80.  Кампитова Г.А. Алманың барлық 

қыр-сыры 1 том 

296 Оқулық 7800 Бұл кітапта алма дақылының Қазақстандағы және әлемдегі 

даму тарихы және жағдайы туралы мәліметтер берілген. 

Жабайы алма бойынша ғылыми зерттеулер нәтижелеріне 

талдау жасалған. Алма биологиясы бойынша сұрақтар 

мәліметтелген, Қазақстанда өсетін, оның ішінде елімізде 

шығарылған және шет елден жерсіндірілген барлық 

сорттарға егжей-тегжейлі сипаттама берілген. Кітапта 

алманың отырғызу материалын өсіру бойынша жеке тарау 

берілген, онда жеміс көшеттігінің ғылыми негізі, сонымен 

қатар оған қатысты практикалық және технологиялық 

сұрақтар толығымен мәліметтелінген. Бұл кітап жоғарғы 

және кәсіби оқу орындарының жеміс-көкөніс 



 

 

шаруашылығы, биология, экология, биотехнология, 

агрономия, өсімдік қорғау және карантин, топырақтану 

және агрохимия мамандықтарының студенттері, 

магистранттары мен докторанттарына, фермерлер, 

кәсіпкерлер және әуесқой бағбандар сияқты кең ауқымдағы 

қолданушыларға арналған 

81.  Кампитова Г.А. Алманың барлық 

қыр-сыры 2 том 

476 Оқулық 8600 Кітаптың бұл бөлімінде алма бағын отырғызудан оның 

өнімін жинау мен сақтауға дейінгі әдістерінінің барлығы 

толыққанды жазылған. Алма бағын күтіп-баптау, 

ағашбөрікбасын шырпу және қалыптастыру, 

тыңайтқыштарды қолдану бойынша сұрақтар егжей-

тегжейлі мәлімделген. Алманы зиянкестер мен аурулардан 

қорғау мәселесі бойынша мәліметтер қамтылған. Кітапта 

таулы аймақтарда қазақстандық технологиясы бойынша 

алманы өсіру туралы жеке тарау берілген, онда осы саланың 

барлық жетістіктері көрсетілген. Кітапта экологиялық таза 

өнімді өсіру жөніндегі мәліметтер елеусіз қалған жоқ, 

осыған орай органикалық бау шаруашылығы бойынша 

мәселелерді қамту үшін жеке тарау берілген. Бұл 

материалдардың барлығы  кітапта логикалық бірізділікпен 

берілген және студенттерге, магистранттарға, докторанттар, 

зерттеушілер мен ғалымдар ға да, сонымен қатар 

өнеркәсіпшілер мен бағбандарға пайдасы зор 

82.  Кампитова Г.А. Яблоня от «А» до 

«Я» 1 том 

296 Учебник 7800 В этой книге дана информация об истории развития и 

состоянии культуры яблони в мире и Казахстане. Дан анализ 

информации по научным исследованиям дикой яблони. 

Изложены вопросы по биологии яблони, подробно 

охарактеризованы все сорта, встречающиеся в Казахстане 



 

 

как местного происхождения, так и интродуцированные. В 

книге отведена отдельная глава производству посадочного 

материала яблони, где подробно изложены научные 

основы, практические и технологические вопросы 

питомниководства. Книга предназначена для широкого 

круга пользователей, для студентов, магистрантов и 

докторантов вузов специальности плодооовощеводство, 

биологии, экологии, биотехнологии, агрономии, защиты и 

карантина растений, почвоведения и агрохимии, а также 

фермеров, предпринимателей и любителей садоводов 

83.  Кампитова Г.А. Яблоня от «А» до 

«Я» 2 том 

472 Учебник 8600 В этой части книги детально описана технология 

выращивания яблони начиная от закладки сада заканчивая 

уборкой урожая и способами его сохранения. Подробно 

изложены вопросы по уходу за садом, обрезка и 

формирование кроны, применение удобрений. Освещены 

вопросы по защите яблони от вредителей и болезней.  В 

книге выделена отдельная глава для казахстанской 

технологии выращивания яблони в горной зоне, где 

подробно освещены все достижения в этой области. Не 

обошло вниманием информация о возможности 

выращивания в естественных условиях экологические 

чистые продукты, где этой проблеме отведена глава по 

органическому садоводству. Весь этот материал в этой книге 

изложен в логической последовательности и является 

познавательным как для студентов, магистрантов, 

докторантов и научных работников, так и для 

производственников и любителей садоводов 



 

 

84.  Капенова А.А., Галиева А.Н., 

Сыдыкова Б.Т.,  

Ғылыми-зерттеу іс-

әрекетінің негізі 

132 Оқу 

құралы   

6700 ХХІ ғасыр – ғылым мен білім ғасыры. Бүгінде жас буын 

өкілдеріне жаңаша білім беру жүйесі жолында түбегейлі 

өзгерістер жүріп жатыр. Жоғары оқу орындарында білім алу 

барысында кез келген білімгерге баяндама, реферат, 

дипломдық жұмыс басқа да түрлі ғылыми жұмыстар 

жазуына тура келеді. Бұл ғылыми жұмыстар бір-бірінен 

көлемі, күрделілігі жағынан ерекшелінеді. Бір жұмыс қолда 

бар ғылыми еңбектерге сын көзбен қарап, баға берумен 

шектелсе, келесісі білімгердің педагогикалық тәжірибеде 

жүргізген жұмыс нәтижесі, ал енді біреуі ғылыми мәселенің 

шығармашылықпен шешу қорытындысы болып табылады. 

Оқу құралы  6В0101201, 7М0101201 – «Мектепке дейінгі 

оқыту және тәрбиелеу», 6В0101301, 7M0101301 – 

«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі», 

6В0101901, 7М0101901 – «Дефектология», «8D0101301 - 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» 

мамандықтары студенттерінің, магистранттарының, 

докторанттарының ғылыми-зерттеу жұмыстарына бағыт-

бағдар беру мақсатында әзірленген.  

85.  Каримбаева Г. Ж., 

Бақтымбет Ә.С. 

Экономическая 

теория 

262 Учебное 

пособие 

7600 Учебное пособие написано в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Экономическая теория» для 

образовательных программ «Экономика», «Учет и аудит», 

«Финансы», «Мировая экономика», «Государственное и 

местное управление», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Рекомендовано для студентов всех форм обучения 

образовательных программ «Экономика», «Учет и аудит», 

«Финансы», «Мировая экономика», «Государственное и 

местное управление», «Менеджмент», «Маркетинг».  



 

 

86.  Каркинбаева Ш.И., Хасенова 

К.К., Жунусова А.Ж. 

Территориальное 

управление городом 

168 Учебное 

пособие 

7000 Содержание учебного пособия «Территориальное 

управление городом» исходит из необходимости изучения 

экономических тенденций и актуальных проблем 

управления городом. Учебное пособие рассчитано на 

подготовку специалистов в области государственного и 

местного управления, усвоение которой необходимо для 

успешной будущей профессиональной деятельности. 

87.  Касенов К.Р. , Атантаева А.А. Практикум по 

управлению 

инновационными 

проектами 

196 Учебное 

пособие 

7200 Для закрепления теоретических материалов планами 

практических занятий предусмотрены задания, 

методические рекомендации к выполнению заданий, тесты 

для проверки знаний, тематика рефератов, вопросы для 

подготовки к экзамену, глоссарий, основная и 

дополнительная литература.. Практикум по управлению 

инновационными проектами для магистрантов 

специальностей 6М050700 «Менеджмент», 6М051800 

«Управление проектами» и 6М051700 «Инновационный 

менеджмент»  

88.  Касенов К.Р., Адельбаева 

А.К. 

Кәсіпкерлік 

стратегияларды 

таңдау 

244 оқу құралы  7500 Қазіргі кезде Қазақстан үшін кәсіпкерліктің дамуы өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады.  Оқу құралында 

кәсіпкерлік  стратегиялардың дамуы мен келешегі туралы 

материалдар ұсынылған, кәсіпкерлік стратегияларды 

басқару, жоспарлау мәселелері қарастырылған. 

Кәсіпорынның маркетингтік стратегиялары, кәсіпорын 

дамуының экономикалық стратегиясын қалыптастыру 

сұрақтары, инновациялық даму стратегиялары, қаржылық 

стратегиялар, Қазақстан Республикасының стратегиялық 

бағдарламалары туралы мәселелер  тереңінен келтірілген. 

Қазіргі замандағы кәсіпкерлік стратегиялардың теориялық 



 

 

мәселелері баяндалған. Бұл еңбек «Кәсіпкерлік 

стратегиялар» пәні бойынша жаңа типтік бағдарлама 

талабына сәйкес жазылған. Кітап жоғары оқу орындарының 

экономикалық мамандықтар студенттері мен 

магистранттар, кәсіпкерлерге, кәсіпорын жетекшілер 

мамандарына арналған. 

89.  Кемел М., Айтаханов Қ., 

Бакирбекова А.М 

Қазақстанның ауыл 

шаруашылығы: даму 

хронологиясы және 

тиімді басқару. 

356 монографи

я 

8200 Монографияда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі 

жылдарындағы ауыл шаруашылығы дамуының ғылыми 

негіздеріне және қазіргі жай-күйіне талдау жасалған, ауыл 

шаруашылығын дамытудың, жер және су пайдаланудың, 

сондай-ақ ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың шетел тәжірибесі зерделеу арқылы басым 

бағыттарын айқындау мәселелері қойылған. Басылым 

студенттерге, магистранттар мен ЖОО оқытушыларына, 

ауыл шаруашылығы мәселелеріне және оның даму 

ерекшеліктеріне қызығатын  ғылыми және практикалық 

қызметкерлерге арналған.  

90.  Кемел М., Бакирбекова А.М., 

Жалбиева А.С. 

Сельское хозяйство 

Казахстана: 

хронология развития 

и современное 

состояние. 

356 монографи

я 

8200 В монографии рассмотрено научные основы сельского 

хозяйства, от становления в период получения 

независимости по настоящее время, проведен анализ 

современного состояния, представлен зарубежный опыт 

развития сельского хозяйства, а также приоритетные 

направления развития и повышения конкурентоспособности 

сельского хозяйства. Издание представляет интерес для 

студентов, магистрантов и преподавателей ВУЗов, научных и 

практических работников, интересующихся проблемами 

сельского хозяйства и особенностями ее развития. 



 

 

91.  Керімбай Б.С., Керімбай Н.Н. Экономическая и 

социальная 

география мира 

(второе издание) 

133 УМК 6200 Учебно-методический комплекс составлен  в соответствиии 

учетом специфики подготовки дипломированых 

специалистов и требованиями Государственного 

образовательного стандарта. Комплексный подход авторов 

к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной диффериенциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли позволяет рассматривать 

природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющиие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный 

путь формиртвания системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, 

отношений студентов не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне. Таким образом, в основу 

содержания УМК положено изучение значения 

географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. Учебно-методический комплекс предназначен 

для преподпвателей и студентов бакалавров и обучающихся 

колледжей среднеспециальных учебных заведений. 

92.  Керімбай Н.Н. Геоинформатика 

негіздері» 3-

басылым, 1 том 

276 Оқу 

құралы 

7700 Бұл оқу құралы география және жаратылыс тану 

ғылымдарының мамандарына, бакалавр, магистрант және 

докторантарға арналған.ХХ ғасырда География мен 

информатиканың тоғысуынан пайда болған жаңа бағыт – 

геоинформатика деп аталады. Геоинформатика ғылымы 

басқа ғылымдар сияқты географиялық ақпараттардың 

қағида-ларын, әдістерін, дәрістерді технологиялау, 

жинақтау, жүйелеу әрекет-терін жасайды. Геоинформатика 

негізгі мақсатына, осы айтылған әрекеттерді жүзеге асыруға 

геоақпараттық жүйе жасау арқылы жетеді. Геоинформатика-



 

 

классикалық география және картография дәстүрлері мен 

әдістерін, теориясын, қолданбалы математика, 

информатика және компьютерлік техниканың 

мүмкіншіліктерін сабақтастыратын кешенді ғылым. 

93.  Керімбай Н.Н. Сандық 

картография» 2-

басылым 

149 

Оқу 

құралы 

6300 Картографияның маңызды саласы болып табылатын - 

сандық картография қазіргі кездегі технологияға 

байланысты қолданылып жүрген түсірісті кешен болып 

табылады. Сандық картография өзінің құрамына лазерлік 

сканер және сандық аэрофотокамераны біріктіреді. Сандық 

картография жергілікті жердің және жер бедерінің, 

ортотопландардың, қосалқы материалдардың жоғары 

дәлдікті сандық үлгісін бірден алуға мүмкіндік береді және 

соңғы өнімдердің сапасын көтеруге ықпал етеді. Соңғы өнім 

ретінде сандық топографиялық план алынады. 

94.  Керімбай Н.Н. Геоинформатика 

негіздері» 3-

басылым, 2 том 

156 Оқу 

құралы 

6900 Бұл оқу құралы география және жаратылыс тану 

ғылымдарының мамандарына, бакалавр, магистрант және 

докторантарға арналған.ХХ ғасырда География мен 

информатиканың тоғысуынан пайда болған жаңа бағыт – 

геоинформатика деп аталады. Геоинформатика ғылымы 

басқа ғылымдар сияқты географиялық ақпараттардың 

қағида-ларын, әдістерін, дәрістерді технологиялау, 

жинақтау, жүйелеу әрекет-терін жасайды. Геоинформатика 

негізгі мақсатына, осы айтылған әрекеттерді жүзеге асыруға 

геоақпараттық жүйе жасау арқылы жетеді. Геоинформатика-

классикалық география және картография дәстүрлері мен 

әдістерін, теориясын, қолданбалы математика, 

информатика және компьютерлік техниканың 



 

 

мүмкіншіліктерін сабақтастыратын кешенді ғылым. 

95.  Кожагулов С.К. (Қожағұлов 

С.Қ. )  

Асыл арқау 180 Монограф

ия 

6100 Монография жоғары оқу орны студенттеріне, магистранттар 

мен докторанттарға  және поэзияны, Ілияс және Жетісулық 

ақындар мұрасын ардақтайтын оқырман қауымға 

ұсынылады. Ақын поэзиясының тақырыптық - идеялық 

арқауындағы ұлттық, алаштық рухты, тілі мен көркемдігін, 

стилін, текстологиясын, ақындық мектебін, Абаймен 

үндестігін зерттеуге арналған.  

96.  Кошербаева Г.Н., Мусихина 

Е.В. 

Практическое 

руководство для 

психологов 

организаций 

145 Учебное 

пособие 

6800 В учебном пособии рассматриваются вопросы практической 

деятельности психолога в организациях, включая как 

промышленные и торговые предприятия разного уровня, 

так и учреждения различного управления. В пособии 

собраны нормативные документы деятельности психолога в 

организации, описаны основные задачи и направления 

профессионального психологического сопровождения. 

Представлен теоретический материал и практический 

инструментарий по проведению психодиагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы. 

Пособие предназначено  практическим психологам, 

работающим в рамках различных организаций и 

учреждений, студентам и магистрантам психологических и 

экономических специальностей, а также специалистам в 

области организационного менеджмента и управления 

персоналом. 



 

 

97.  Көшенова Ғ.И. / Кушенова Ахмед Хазини және 

Қожа Ахмед Яссауи 

жолы 

188 монографи

я 

6000 Монографияда түркі әлемінің пірі Қожа Ахмед Яссауи мен 

яссауийаның ғылым әлеміне танылуына негіз болған Ахмед 

Хазинидің тұлғасы мен оның еңбектері қарастырылып, 

Ахмед Хазини еңбектеріндегі Қожа Ахмед Яссауидің өмірі 

мен жолы айқындалады 

98.  Кряжева Т. В Методика поисков и 

разведка 

месторождений 

полезных ископае-

мых 1 часть 

168 учебник 7000 Представляет собой учебное пособие по современных 

методам проведения поиска и разведки месторождений 

твердых полезных ископаемых.  В сжатой форме с учетом 

последних достижений науки и техники описаны методы и 

аппа-ратура, используемые для геологических видов работ. 

Далее характеризуются геологические предпосылки 

поисковых работ. Затем рассматриваются некоторые 

закономерности размещения рудных месторождений в 

геологических структурах, принципы и методы составления 

карт рудоносности. Еще далее производится описание 

поисковых признаков и методов поисков ме-сторождений, 

как выходящих на поверхность, так и находящихся на 

глубине. В заключение освещаются методы оценки рудных 

месторождений при поисковых работах по их выходам. 

99.  Кряжева Т. В Методика поисков и 

разведка 

месторождений 

полезных ископае-

мых 2 часть 

244 учебник 7500 Представляет собой учебное пособие по современных 

методам проведения поиска и разведки месторождений 

твердых полезных ископаемых.  В сжатой форме с учетом 

последних достижений науки и техники описаны методы и 

аппа-ратура, используемые для геологических видов 

работ.Далее характеризуются геологические предпосылки 

поисковых работ. Затем рассматриваются некоторые 

закономерности размещения рудных месторождений в 

геологических структурах, принципы и методы составления 



 

 

карт рудоносности. Еще далее производится описание 

поисковых признаков и методов поисков ме-сторождений, 

как выходящих на поверхность, так и находящихся на 

глубине. В заключение освещаются методы оценки рудных 

месторождений при поисковых работах по их выходам. 

100.  Кряжева Т. В., Досетова Г. Ж Лабораторные 

методы 

исследования 

минерального сырья 

177 учебник 7000 Представляет собой учебное пособие по современных 

методам лабораторных минералогических исследований, 

сопровождающих проведение геологоразведочных работ. В 

сжатой форме с учетом последних достижений науки и 

техники описаны методы и аппаратура, применяемые для 

изучения минерального состава геологических проб и 

продуктов технологической переработки минерального 

сырья, а также для исследования различных свойств 

минералов. Сформулированы задачи минералогических 

исследований. Наряду с изложением традиционных 

методов минералогического анализа большое внимание 

уделено новым методам исследования: микрозондовым, 

рентгенодифрактометричеким, электронографическим, 

электрономикроскопическим и др.  

Для студентов высших учебных заведений геологических 

специальностей всех форм обучения, техников-

минералогов, технологов, работников аналитических 

лабораторий и геологоразведочных организаций. 



 

 

101.  Кряжева Т. В., Кряжев А. В., 

Досетова Г. Ж. 

Геологические и 

поисковые работы 1 

часть 

200 учебник 7200 Представляет собой учебник для высшего 

профессиональногообразо-вания по современным методам 

проведения различных видов геологических работ, поискам 

и прогнозированию месторождений твердых полезных 

иско-паемых. В сжатой форме с учетом последних 

достижений науки и техники описаны методы, 

оборудование и аппаратура, используемые для геологиче-

ских видов работ. Характеризуются вопросы организации 

работ в полевых геологических партиях. 

В первой части в краткой форме приводятся общие 

сведения по геоло-гии. 

Во второй части дается описание видов геологических 

работ, методов их проведения. 

Третья часть посвящена поискам и прогнозированию 

месторождений полезных ископаемых. 

 

Для студентов геологических специальностей. 

102.  Кряжева Т. В., Кряжев А. В., 

Досетова Г. Ж. 

Геологические и 

поисковые работы 2 

часть 

200 учебник 7200 Представляет собой учебник для высшего 

профессиональногообразо-вания по современным методам 

проведения различных видов геологических работ, поискам 

и прогнозированию месторождений твердых полезных 

иско-паемых. В сжатой форме с учетом последних 

достижений науки и техники описаны методы, 

оборудование и аппаратура, используемые для геологиче-

ских видов работ. Характеризуются вопросы организации 

работ в полевых геологических партиях. 

В первой части в краткой форме приводятся общие 

сведения по геоло-гии. 

Во второй части дается описание видов геологических 



 

 

работ, методов их проведения. 

Третья часть посвящена поискам и прогнозированию 

месторождений полезных ископаемых. 

 

Для студентов геологических специальностей. 

103.  Қабасова Ж.Қ., Ерқоңыр Ә.К.  Өндірістік 

электроника 

128 оқу құралы 6600 Өндірістік электроника пәнiнен оқу құралы мемлекеттiк 

тiлде оқитын Электр энергетикасы және Автоматтандыру 

және басқару мамандығының студенттері үшiн қажет 

материал болып табылады. 

Ұсынылған оқу құралы төрт тараудан тұрады. Әр тараудың 

теориялық мағлұматтары берілген.  

Оқу құралында  өндірістік электроникамен байланысатын 

негізгі формулалары, заңдары және әр тараудағы өзгеріс 

жағдайында болатын құбылыстары толығымен көрсетілген.  

Бұл еңбектiң бүгiнгi таңдағы құндылығын, қажеттiлiгiн 

ескере отырып,   Электр энергетикасы және Автоматтандыру 

және басқару мамандықтарына және басқа да техникалық 

мамандықтарының студенттеріне, техникалық 

қызметкерлерге де арналып шығарылғаны жөн. 

104.  Қамбаров Ж.К, Абсиметов 

В.Э., Унайбаев Б.Б., 

Марденов Ж.А., Арсенин В.А. 

Сұйық және газ 

механикасы 

140 Оқу - 

әдістемелі

к құрал 

6800 Сұйық және газ механикасы» оқу-әдістемелік кешені 

5В071700 - «Жылуэнергетика», 5В072900 «Құрылыс» 

мамандықтары бойынша студенттерді кредиттік жүйеде 

оқытуға арналған. 

 Кешенде қолдану аймағы, нормативтік сілтеме, жалпы 

мағлұматтар мен оқушыларға арналған пәннің оқу 

бағдарламасы, әдістемелік ұсыныстар, курс форматы мен 



 

 

курс саясаты келтірілген. Сонымен қатар пәннің 

студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы (Sillabus), дәріс 

(машықтану) сабақтарының тақырыптары және олардың 

қысқаша мазмұндары, студенттердің өзіндік жұмысына 

арналған тапсырмалар тізімі, өзін-өзі тексеру сұрақтары мен 

әдебиеттер, тестік сұрақтар мысалдары берілген. 

ҚР БжFM Республикалық ғылым және оқулық әдебиеттер 

шығаруға тақырыптық жоспары бойынша баспаға 

жариялған 

105.  Қаратаев Ж., Ибрагимов 

О.М. 

Шектер теориясы. 168 оқу құралы 7000 Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқылатын 

«Математикалық талдау» пәнінің бағдарламасына сәйкес 

жазылған. Оқу құралының әрбір параграфында теориялық 

қағидалар дәлдемесімен келтіріліп және оны жақсы 

меңгеруге жәрдемдесетін мысалдар мен жаттығулар толық 

түсіндермесімен шығарылған. Әрбір параграфтың соңында 

практикалық сабақ өткізу кезінде шығарылатын есептер мен 

жаттығулар топтамасы жауабымен келтірілген. Оқу 

құралының соңында студенттердің өзіндік жұмыстарына 

арналған тапсырмалар топтамасы (әр қайсысы 25 нұсқадан) 

берілген. 

Оқу құралы 5В060200 – Информатика мамандығының 

студенттеріне және де пән бойынша білімін жетілдірем 

деуші оқырманға арналған. 

106.  Қаратаев Ж., Ибрагимов 

О.М. 

Туынды және 

дифференциал 

178 оқу құралы 7000 Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқылатын 

«Математикалық талдау» пәнінің бағдарламасына сәйкес 

жазылған. Оқу құралының әрбір параграфында теориялық 

қағидалар дәлдемесімен келтіріліп және оны жақсы 

меңгеруге жәрдемдесетін мысалдар мен жаттығулар толық 



 

 

түсіндермесімен шығарылған. Әрбір параграфтың соңында 

практикалық сабақ өткізу кезінде шығарылатын есептер мен 

жаттығулар топтамасы жауабымен келтірілген. Оқу 

құралының соңында студенттердің өзіндік жұмыстарына 

арналған тапсырмалар топтамасы (әр қайсысы 25 нұсқадан) 

берілген. 

107.  Қилыбаева П.Қ.,  Оспанова 

А.Н./ Килыбаева 

П.К.,Оспанова А.Н  

Халықаралық 

қатынастар тарихы 1 

том 

  Оқу 

құралы 

  Оқу құралы аймақтану, халықаралық қатынастар 

мамандығы студенттеріне арналады. Оқу құралының 

хронологиялық шеңбері 30 жылдық соғыс және 

халықаралық қатынастардың Вестфаль жүйесінің 

қалыптасуынан бастап, 1918 жылға дейінгі оқиғаларды 

қамтиды.  Еуропада  халықаралық қатынастардың бірінші 

жүйесінің қалыптасуынан бастап Бірінші дүниежүзілік 

соғыстың аяқталуына дейінгі төрт ғасырды қамтыған  

халықаралық қатынастардың эволюциясы көрсетіледі. 

108.  Қилыбаева П.Қ.,  Оспанова 

А.Н./ Килыбаева 

П.К.,Оспанова А.Н  

Халықаралық 

қатынастар тарихы 2 

том 

  Оқу 

құралы 

  Оқу құралы аймақтану, халықаралық қатынастар 

мамандығы студенттеріне арналады. Оқу құралының 

хронологиялық шеңбері 30 жылдық соғыс және 

халықаралық қатынастардың Вестфаль жүйесінің 

қалыптасуынан бастап, 1918 жылға дейінгі оқиғаларды 

қамтиды.  Еуропада  халықаралық қатынастардың бірінші 

жүйесінің қалыптасуынан бастап Бірінші дүниежүзілік 

соғыстың аяқталуына дейінгі төрт ғасырды қамтыған  

халықаралық қатынастардың эволюциясы көрсетіледі. 



 

 

109.  Қилыбаева П.Қ./ Килыбаева 

П.К 

ХХ –ХХІ ғасырлар  

тоғысындағы 

Орталық Азия: 

аймақтың саясаты, 

экономикасы мен 

мәдени 

интеграциясы 

187 монографи

я 

7100 Монографияда Орталық Азия мемлекеттерінің жалпы 

аймақтық мүдделерін, дамудың жалпы әлемдік үрдістері 

контекстіндегі аймақтық мәселелерді, әлемдік 

проблемаларды шешуде Орталық Азия елдерінің 

мүмкіндіктерін анықтауға әрекет жасалды.Монография осы 

проблематиканы зерттейтін студенттерге, магистранттарға, 

докторанттарға арналған және аймақтану, халықаралық 

қатынастар, саясаттану саласындағы зерттеушілерге 

қызығушылық тудыруы мүмкін. 

110.  Лоскутова Г. А., Дубинец И. 

М., Кольтюгина О.В. 

«Техно-химический 

контроль и охрана 

труда на 

мукомольных и 

хлебопекарных 

предприятиях» 

129 Учебно-

практическ

ое пособие 

6700 В учебном пособии приведены методики оценки качества 

сырья и переработки зерна в муку. Описаны методы 

контроля работы технологического оборудования по 

подготовке сырья к помолу. Представлены операции оценки 

качества сырья и полуфабрикатов для производства 

хлебобулочных изделий с применением ЭВМ для обработки 

экспериментальных данных по стандартным программам. 

Описаны приборы и оборудование для контроля и оценки 

качества сырья и полуфабрикатов, используемые в 

мукомольной и хлебопекарной отраслях. Рассмотрены 

вопросы безопасности технологического оборудования в 

мукомольном и хлебопекарном производстве. Учебно-

практическое пособие предназначено для бакалавров и 

магистрантов специальности «Технология 

перерабатывающих производств». 



 

 

111.  Лоскутова Г.А., Дубинец 

И.М., Кольтюгина О.В. 

Пищевая 

биотехнология 

123 Учебно-

практическ

ое пособие 

6700  Учебно-практическое пособие по пищевой биотехнологии 

составлен в соответствии с требованиями учебного плана и 

программой дисциплины «Пищевая биотехнология» . 

Пособие содержит краткие теоретические сведения о 

стадиях развития микроорганизмов, сырье, используемом в 

биотехнологических производствах, технологиях получения 

некоторых продуктов с помощью микроорганизмов. В книге 

представлены современные направления в биотехнологии 

получения продуктов из сырья растительного и животного 

происхождения. Практическая часть пособия посвящена 

вопросам производства молочных, консервированных и 

обогащенных продуктов.        Учебно-практическое пособие 

предназначено для студентов специальностей 

биотехнология, технология продуктов питания, технология 

перерабатывающих производств. 

112.  Мамырбекова  А.К., 

Кедельбаев  Б.Ш., Лаханова 

К.М. 

Биотехнология 

фармацевтического 

производства 

143 учебное 

пособие 

6800 Учебное пособие предназначено для студентов очного и 

заочного отделений  специальности 5В070100 

«Биотехнология» и включает   лекции, содержание которых 

охва-тывает программу курса. Учебное пособие составлено 

в соответствии с требованиями учебного плана и про-

граммой дисциплины.   

113.  Кедельбаев Б.Ш.,  

Мамырбекова А.К., Лаханова 

К.М. 

Медициналық және 

ветеринарлық 

биотехнология 

136 оқу құралы 6700 5В070100 «Биотехнология» мамандығының студенттеріне 

«Медициналық және ветеринарлық биотехнология» 

пәнінен құрастырылған дәрістік жинақ  Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпы білім беру 

стандартына сәйкес бағдарлама мен  оқу жоспарының 

талабына сай барлық қажетті мәліметтерді қамтиды.Дәрістік 

жинақ жоғары оқу орнында - 5В070100 Биотехнология 



 

 

мамандығы  бойынша білім алатын студенттерге 

«Медициналық және ветеринарлық биотехнология» 

пәнінен оқу бағдарламасы және жоспарының барлық 

талаптарына сай 15 дәрістен құрастырылды. Авторлар бұл 

еңбекте генді инженериясы негізінде ақуызды өнімдер: 

интерферондар, инсулин, интерлейкиндер, 

иммунобиопрепараттар және де биологиялық активті 

заттар: антибиотиктер, стероидты гормандардың  өндірістік 

көлемде алу жолдарын қамтыды.   

114.  Машан Т.Т.  Кристалдар 

химиясының 

негіздері 

211 оқу құралы 7200  Оқу құралында кристаллография мен кристалдар 

химиясындағы қазіргі түсініктер қысқаша және дәйекті түрде 

баяндалған: кристалдар симметриясы, кристалдардың 

морфологиясы мен құрылымы, оларды зерттеу әдістері 

қарастырылған. Оқу құралы «Химия» мамандығы бойынша 

білім алатын студенттер, аспиранттар қауымына, сонымен 

қатар кристалдар химиясы, кристаллографиямен және қатты 

денелер химиясы және физикасымен айналысатын 

мамандарға арналған. 

115.  Мейрамбекова Л.К. Қыпшақ тобы 

тілдеріндегі бір 

буынды түбір 

етістіктердің 

салыстырмалы 

сипаттамасы. 

137 Монограф

ия. 

6800 Бұл еңбекте қазақ тілінің лексикалық қазынасындағы 

жалпытүркілік қабат және қазақ тілінің байырғы сөздері, 

оның ішінде қимыл атауларының түбір˗негіздері 

«қыпшақтық» контексте тарихи тұрғыдан өзектеледі. Қазақ 

тіліндегі етістік моносиллабтар жақын туыстық қатыстағы 

ноғай, қарақалпақ, татар, башқұрт, құмық, қарайым 

тілдерімен салыстырылып, етістік моносиллабтардың 

фонологиялық құрылысындағы, лексика˗семантикалық 

деңгейлеріндегі қыпшақ тобы тілдеріне тән ортақтықтардың 

табиғаты сараланады. Қыпшақ тобы тілдерінің 



 

 

моносиллабтық негізін лингвистикалық түркологиядағы 

«түркілік түбір» мәселесі тұрғысынан өзектей отырып, қазақ 

тіліндегі V, СV, VС, СVС, VСС, СVСС құрылымдық типтердегі 

етістік моносиллабтармен сәйкес келетін өзге де қыпшақ 

тілдеріндегі бір буынды түбір етістіктердің 

фонологиялық˗құрылымдық және лексика˗семантикалық 

салыстырмалы сипаттамасы жасалды. Түбір етістіктердің 

бастапқы мағынасының туынды, ауыспалы мағыналарға 

әсері және қыпшақ тобы тілдері арасындағы көпмағыналық 

құбылысы қарастырылады. Еңбек лингвист мамандарға, 

студенттер мен магистранттарға, сондай-ақ түркітану, соның 

ішінде қыпшақтану мәселелерімен шұғылданушы көпшілік 

қауымға арналған. 

116.  Меркулов В.В., Алмазов А.И., 

Ситдикова Е.В. 

Теоретические 

основы химической 

технологии 

360 курс 

лекций 

8200 «Химическая технология органических веществ» для 

студентов и магистрантов специальности  6В07101 – 

«Химическая технология органических веществ», 6М072100 

– «Химическая технология органических веществ» 



 

 

117.  Мурсалимова Э.А., 

Алексеева М.А, 

Ахметкеримова Г.Е., 

Культемиров Р.К.  

Мониторинг и 

кадастр земельных 

ресурсов. (Учебное 

пособие 

«Мониторинг и 

кадастр земельных 

ресурсов» 

разработано в 

рамках проекта 

Erasmus+ ECAP 

«Развитие 

компетенций 

Центрально-

Азиатских 

университетов в 

области аграрной 

политики по охране 

окружающей среды 

и управления 

земельными 

ресурсами» № 

561590-EPP-1-2015-

SK-EPPKA2-CBHE-JP.) 

154 Учебное 

пособие 

6900 Учебное пособие «Мониторинг и кадастр земельных 

ресурсов» рекомендовано для обучающихся 

землеустроительной и кадастровой специальностей с 

акцентом на мониторинг и охрану окружающей среды. 

Пособие разработано в рамках проекта Erasmus+ ECAP 

«Развитие компетенций Центрально-Азиатских 

университетов в области аграрной политики по охране 

окружающей среды и управления земельными ресурсами» 

№ 561590-EPP-1-2015-SK-EPPKA2-CBHE-JP. Проект исходит из 

необходимости усиления и укрепления осведомленности в 

области охраны окружающей среды и управления 

земельными ресурсами. 



 

 

118.  Мурсалимова Э.А., 

Ахметкеримова Г.Е., 

Культемиров Р.К.,  

Жер ресурстарының 

мониторингі және 

кадастры. (Жер 

ресурстарының 

мониторингі және 

кадастры» оқу 

құралы «Орталық 

Азия 

университеттерінің 

қоршаған ортаны 

қорғау мен жер 

ресурстарын басқару 

саласындағы 

ауылшаруашылық 

саясаттағы 

құзіреттілігін 

арттыру», № 561590-

EPP-1-2015-SK-

EPPKA2-CBHE-JP 

Erasmus+ ECAP 

жобасы аясында 

әзірленген) 

128 Учебное 

пособие 

6700 "Жер ресурстарының мониторингі және кадастры "оқу 

құралы қоршаған ортаны қорғау мен мониторингке баса 

назар аудара отырып, жерге орналастыру және кадастр 

мамандықтарының білім алушылары үшін ұсынылған. Оқу 

құралы «Орталық Азия университеттерінің қоршаған ортаны 

қорғау мен жер ресурстарын басқару саласындағы 

ауылшаруашылық саясаттағы құзіреттілігін арттыру», № 

561590-EPP-1-2015-SK-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ ECAP 

жобасы аясында әзірленген. 

"Жер ресурстарының мониторингі және кадастры" курсы 

білім алушыларға жер ресурстарының мониторингі мен 

кадастрын жүргізу кезінде практикалық дағдыларды игеруге 

көмектеседі, олар тұрақты болашақ үшін жоспарларды 

әзірлеу және шешімдерді іздеу үшін таптырмас құрал 

болады деп үміттенеміз. Жоба қоршаған ортаны қорғау 

және жер ресурстарын басқару саласында хабардарлықты 

күшейту мен нығайту қажеттігінен туындайды. 

        Жер ресурстарын басқару, жерді ұтымды пайдалану, 

қоршаған ортаны қорғау Өзбекстан мен Қазақстан 

Республикасында инновациялық оқу жоспарлары арқылы 

іске асырылған ауыл шаруашылығы саясатының ажырамас 

бөлігі болып табылады. Әртүрлі меншік нысандары мен 

жердегі басқару жағдайларында ұтымды жер пайдалану 

мәселесі жерді пайдалануды одан әрі күшейту, қоршаған 

ортаны қорғау, ғылым мен озық тәжірибе жетістіктерін кең 

ауқымды өрістету негізінде топырақ құнарлылығын арттыру 

жөніндегі іс-шаралардың кең тобын қамтиды. 



 

 

119.  Мусаев Ж.С., Солоненко В.Г.  Методика 

испытаний 

подвижного состава  

244 Учебное 

пособие 

7300 В учебном пособии рассмотрены основные виды испытаний 

вагонов: лабораторные и стендовые, статические, 

динамические (ходовые), по воздействию на путь, 

испытания на соударение вагонов, вибрационные. Указаны 

типы тензодатчиков, применяемых при испытаниях вагонов. 

Приведены основные данные по измерительным приборам 

и устройствам, динамометрам измерения вертикальных 

динамических сил и поперечных горизонтальных сил; 

тензометрическим усилителям измеряемых сигналов. 

Приведена методика определения погрешностей 

измерения опытных данных. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 

транспорта, а также для научных сотрудников и инженерно-

технических работников, связанных с испытаниями 

подвижного состава. 

120.  Мусаев Ж.С., Солоненко В.Г. Математическое 

моделирование 

динамических 

процессов  

транспортной 

техники 

248 Учебное 

пособие 

7300 В учебном пособии изложены основы теоретических 

исследований математического моделирования 

подвижного состава во взаимодействии с 

железнодорожным путем. Освещены вопросы безопасного 

и плавного движения подвижного состава определения 

математическим путем величин динамических сил 

взаимодействия пути ходовых частей вагонов и 

локомотивов в поезде и установления критериев для 

определения оптимальных динамических параметров 

подвижного состава и пути для перспективных условий 

эксплуатации.  

Учебное пособие предназначено для докторантов по 

направлению подготовки: 8D071 Инженерия и инженерное 

дело, а также для научных работников занимающихся 



 

 

исследованиями в области математического 

моделирования подвижного состава.  

121.  Мұқытова ЖД., Навий Л.Н./ 

Мукытова 

Отбасылық кеңес 

беру: дәрістер, 

практикалық 

тапсырмалар, 

тестер, 

диагностикалық 

әдістер 

146 Оқу - 

әдістемелі

к құралы. 

6800 «Отбасылық кеңес беру»оқу-әдістемелік құралы жоғары 

педагогикалық оқу орындарының психология, педагогика 

және психология мамандықтарында  оқитын  студенттері  

үшін  арналып жазылған.             «Отбасылық кеңес беру»  

курсының барлық негізгі тақырыптарын қамтып, олардың 

мазмұнын ашатын дәрістер, практикалық сабақтар,тестер, 

диагностикалық әдістер жинағы берілген. Әрбір  дәрістің 

соңынан студенттерге өзін-өзі пысықтауға арналған сұрақтар 

мен  тапсырмалар қарастырылған. Отбасылық кеңес беру  

пәні  бойынша отбасында кездесетін түрлі мәселелерді 

шешуге арналған түрлі жағдаяттар, практикалық іскерліктері 

мен  шеберліктерін қалыптастыру мақсатында түрлі кеңес 

беру әдістері қамтылған. Оқу-әдістемелік құрал болашақ 

мамандардың психологиялық  ойлау жүйесін жетілдіріп, 

іскерлігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл оқу 

құралын «Психология» мамандығында оқитын 

студенттермен қатар осы пәнді беретін мұғалімдер және 

білім беру ісінің әр саласында қызмет атқарып жүрген  

психолог мамандарға көмекші құрал бола алады. Учебник 

"Семейное консультирование" предназначен для студентов 

высших педагогических учебных заведений по 

специальности психология, педагогика и 

психология.Существует множество лекций, практических 



 

 

занятий, тестов, методов диагностики, охватывающих все 

основные темы курса «Семейное консультирование» и 

раскрывающих их содержание. В конце каждой лекции есть 

вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. 

Предмет семейного консультирования включает в себя 

различные ситуации, различные методы консультирования с 

целью развития практических навыков и способностей для 

решения различных проблем, возникающих в семье. 

Учебник позволяет усовершенствовать систему 

психологического мышления и развить навыки будущих 

специалистов.Этот учебник может быть использован не 

только студентами специальности «Психология», но и как 

инструмент для преподавателей предмета и психологов, 

работающих в различных областях образования. 

122.  Мұсабаева Б.Х./Мусабаева 

Б.Х. 

Аналитикалық химия 

бойынша сұрақтар 

мен есептер жинағы 

192 оқу құралы 7100 «Аналитикалық химия бойынша сұрақтар мен есептер 

жинағында»  пәннің теориялық негіздері, анализдің 

метрологиялық негіздері, химиялық және физика-химиялық  

анализ бойынша  теориялық материал,  тестілік сұрақтар 

және есептер берілген.  

 Оқу құралы студенттердің теориялық білімдерін және 

практикалық дағдыларын бекіту үшін, білім алушылардың  

өздік жұмысын (БӨЖ) тиімді ұйымдастыру үшін қажет. 

 Берілген оқу  құралы химиялық және химиялық 

инженериялық білім бағдарламалары студенттеріне 

арналған.  

123.  Мырзатаева К. Р.   Жартылай сызықтық 

дифференциалдық 

теңдеулердің 

104 Учебное 

пособие 

6600 Оқу-әдістемелік құрал сапалық дифференциалдық 

теңдеулердің өзекті тармағы-тербелім теориясына 

арналған. Оқулық жоғарғы оқу орындарының ғылыми-



 

 

тербелімділігі  жаратылыстану бағытындағы «Математика» мамандығында 

оқитын  магистранттар мен докторанттарға ғылыми-зерттеу 

жұмысында, таңдау курстарында, диссертация жазуында 

пайдалануға ұсынылады. 

124.  Нугуманова А. Б., Мансурова 

М.Е., 

Интеллектуальный 

анализ данных  

172 Учебное 

пособие  

7000 Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучаю-

щихся по программе магистратуры по направлению 

подготовки «Информационно-коммуникационные 

технологии». Настоящее пособие содержит теоретические 

основы интеллектуального ана-лиза данных и раскрывает 

наиболее значимые аспекты практиче-ского применения 

методов интеллектуального анализа в экосисте-ме R, 

Microsoft Office 365 Online и Azure Machine Learning Studio. 

Учебный материал содержит материал для чтения, 

практические работы и задания для самоконтроля.  

125.  Нурбекова Р.К.  ХХ ғасырдың 20-40 

жылдарындағы 

Шығыс Қазақстан 

өңіріндегі жергілікті 

кеңестердің тарихы 

240 Монограф

ия 

7500 Монографияда Шығыс Қазақстан өңірінің 1920-1940 

жылдардағы тарихына арналған мұрағаттық кұжаттар қоры 

негізінде, жергілікті кеңестердің алғашқы казак-шаруа 

солдаттарының, одан 1918 жылдан жұмысшы-шаруа және 

қызылармиялық, 1936 жылдан еңбекші депутаттардың 

кеңестерінің  құрыла бастауы, саяси-әлеуметтік, 

экономикалық және мәдени салалардағы мәселелердің 

ашылмай келген жаңа қырларын, қазіргі уақыт талабына сай 

қалыптасқан жаңа көзқарас негізінде, өкіметтің жергілікті 

жердегі жүргізген саясаты, 1920-1930 жылдардағы 

кеңестерге әлеуметтік қайта құрулардың оралуы, 

индустрияландыру, ұжымдастыру, 20-жылдардағы 

мемлекеттің алғашқы қадамдарының бекітілуі, 30-40 

жылдардағы оқиғалар еңбектің мазмұнында қамтылды. 



 

 

Монография алғаш рет бұрын жарияланбаған, ішінара қазақ 

тіліндегі араб, латын графикасында берілген мұрағат 

деректерінің үлкен шеңберін негізге ала отырып жазылды.  

Монографияны еліміздің орта және жоғарғы орындарының 

тарих факультеттерінің оқытушылары мен студенттері, өлке 

тарихын зерттеуші жалпыбілім беретін мектеп мұғалімдері 

мен оқушылары және өлке тарихына қызығушылық 

білдіруші жалпы оқырман пайдалануына болады.  

126.  Озгелдинова Ж.О., Мукаев 

Ж.Т. 

Введение в 

экономическую, 

социальную и 

политическую 

географию 

176 Учебное 

пособие 

7000 Учебное пособие «Введение в экономическую, социальную 

и политическую географию» предназначено для студентов 

высших учебных заведений обучающихся по 

образовательной программе «6B05209–География». 

Учебное пособие носит комплексный характер, разработан с 

учетом результатов и достижений многолетней  научно-

педагогической деятельности авторов, раскрывает 

основополагающие вопросы и конструктивные возможности 

экономического раздела географии на современном этапе 

развития общества. 

127.  Омарова Г. Б.   Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык: 

учебно-

методическое 

пособие для 

студентов 

специальности 

«Вычислительные 

технологии и 

96 учебно-

методичес

кое 

пособие  

6500 Основной целью учебно-методического пособия является 

совершенствование английской речи будущих бакалавров в 

учебно-профессиональной сфере.Материалы учебно-

методического пособия представлены в соответствии с 

Типовой учебной программой по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный иностранный 

язык».Каждый раздел содержит теоретический  блок, 

задания для формирования компетенций на основе текстов, 

способствующих совершенствованию коммуникативных 

умений научной речи. 



 

 

программное 

обеспечение» и всех 

форм обучения»  

Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов специальности «Вычислительные технологий и 

программное обеспечение» и всех форм 

обучения.Рекомендовано к печати Ученым советом 

Карагандинского государственного индустриального 

университета.  

128.  Отаров Х.Т., Тұрғанбаев А.А. Комплекс 

айнымалылы 

функциялар 

теориясы 

139 Оқу 

құралы 

5500 Оқу құралында комплекс айнымалылы функциялар 

теориясының негізгі тақырыптары бойынша теориялық 

материалдар беріліп, типтік есептер шығару үлгілері 

көрсетілген. Студенттердің өзіндік жұмысына жеткілікті 

түрде әр түрлі деңгейлі есептер және тестілік тапсырмалар 

берілген. Оқу құралы «математика» мамандығы 

студенттеріне арналған 

129.  Отегулов/ Өтеғұлов О. Ж. «Екі тілді егіз үйрен» 

ағылшынша-

қазақша-французша, 

французша-қазақша-

ағылшынша тілашар 

204 словарь 7200 Үш тілді тілашар - саяхатшыларға, ЖОО студенттеріне және 

де ағылшын және француз тілдерін үйренуге қызығушылық 

танытқан қазақ тілді көпшілік қауымға арналған. 

130.  Паршина Г.И. Комплексный 

подход к 

проектированию 

систем 

электроснабжения, 

обучению и оценки 

знаний 

специалистов 

196 монографи

я 

7200 В монографии на основе комплексного подхода к расчету 

систем электроснабжения, обучению и оценки знаний 

специалистов энергетических служб дано новое решение 

актуальной научно-технической задачи, имеющей 

существенное значение для минимизации рисков принятия 

некачественных решений при проектировании схем 

электроснабжения электротехнических комплексов 

добычных участков угольных шахт. 



 

 

энергетических 

служб угольных шахт 

Монография предназначена для специалистов в области 

электроэнергетики и может быть использована при 

подготовке магистрантов и докторантов специальностей 

«Электроэнергетика» и «Автоматизация и управление» для 

освоения дисциплин «Энергосберегающие технологии в 

электроэнергетике и автоматизации», Системы управления 

электротехническими комплексами», «Автоматизация 

электротехнических комплексов горно-металлургического 

производства», «Электромеханические системы». 

131.  Паршина Г.И.  Программное 

обеспечение 

промышленных 

контроллеров 

124 Учебное 

пособие 

6700 Пособие предназначено для студентов специальностей: 

5В070200-«Автоматизация и управление» при освоении 

дисциплины «Прикладное программное обеспечение 

систем управления» (разделы 1, 4); 6М070200-

«Автоматизация и управление» и 6М071800-

«Электроэнергетика» при освоении дисциплин «Языки 

программирования промышленных контроллеров», 

«Программирование промышленных контроллеров» 

(разделы 2, 3, 4), а также может представлять интерес для 

преподавателей и студентов других технических 

специальностей.  

132.  Портнов В.С., Унайбаев Б.Б., 

Маусымбаева А.Д., Иманов 

М.О. 

Применение 

методов геофизики 

при инженерно-

геологических и 

гидрогеологических 

изысканиях 

124 Учебное 

пособие 

6700 В учебном пособии изложены инженерно-геологические и 

гидрогеологические свойства горных пород и полезных 

ископаемых; принципы работы аппаратуры с применением 

аналоговой и компьютерной техники; элементы методики и 

техники работ, обработки и интерпретации материалов; 

применение методов ГИС. Рассмотрены вопросы 

разнообразных инженерно-геологических и инженерных 

задач, возникающих при проектировании, строительстве и 



 

 

эксплуатации зданий и сооружений, теоретические основы 

применяемых методов, методики полевых работ и способы 

обработки и интерпретации полученных данных, а также 

приведены примеры практического применения методов 

инженерной геофизики при решении ряда инженерных 

задач. 

Учебное пособие предназначено для докторантов, научно-

технических работников специальностей “Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых”, “Горное 

дело” и “Строительство”.  

133.  Портнов В.С., Унайбаев Б.Б., 

Мукашева Л.С., 

Маусымбаева А.Д. 

Прогнозирование 

свойств 

минеральных 

образований в 

ультрадисперсном 

состоянии 

224 Учебное 

пособие 

7400 В учебном пособии изложены инженерно-геологические и 

гидрогеологические свойства горных пород и полезных 

ископаемых; принципы работы аппаратуры с применением 

аналоговой и компьютерной техники; элементы методики и 

техники работ, обработки и интерпретации материалов; 

применение методов ГИС. Рассмотрены вопросы 

разнообразных инженерно-геологических и инженерных 

задач, возникающих при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений, теоретические основы 

применяемых методов, методики полевых работ и способы 

обработки и интерпретации полученных данных, а также 

приведены примеры практического применения методов 

инженерной геофизики при решении ряда инженерных 

задач. 

Учебное пособие предназначено для докторантов, научно-

технических работников специальностей “Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых”, “Горное 

дело” и “Строительство”. 



 

 

134.  Разина О.В., Цыба П.Ю. Космологические 

модели с g-

эссенцией и 

обобщенным 

уравнением 

состояния вещества 

200 монографи

я 

7200 Представленная монография посвящена разработке и 

исследованию космологических моделей, описывающих 

эволюцию Вселенной в целом, в которых представлены 

точные решения уравнений модифицированной теории 

гравитации со скалярными и фермионными полями и их 

обобщениями. Для студентов, магистрантов, PhD 

докторантов и преподавателей вузов физико-

математического профиля и физикам-теоретикам 

135.  Сакипов К.Е., 

Айтмагамбетова М.Б. 

Плазменная 

переработка 

отходов 

160 Учебное 

пособие 

6900 Учебное пособие "Плазменная переработка отходов" 

предназначено для обучающихся по специальности 

"Теплоэнергетика". Учебное пособие охватывает способы 

утилизации твердых бытовых и жидких токсичных отходов и 

может быть рекомендовано для обучающихся всех других 

специальностей 

136.  Саликжанов Р.С., 

Джаманкулов К.Э. 

Социокультурная 

адаптация 

молодёжи  

154 учебное 

пособие 

6800 В издании рассматриваются вопросы социокультурной 

адаптации молодежи. Анализ проблем и состояние 

социального самочувствия молодых людей осуществлено на 

основе социологического исследования. Полученные 

данные сравниваются с результатами исследований 

предыдущих и последующих лет. Предложены выводы на 

основе анализа ответов респондентов связанные с их 

отношением к образованию, профессии, семье и др.  

Издание будет интересным для социологов и политологов, 

педагогов и руководителей исполнительных органов 

государства, лидеров общественных объединений. 

Инструментарий исследования будет полезен для 

изучающих проблемы молодежи. Структура учебного 

пособия адаптировано под академический календарь для 



 

 

изучения курса в течении одного семестра.Основное 

содержание учебного пособия подготовлено по результатам 

исследовательского проекта «Социокультурная адаптация 

молодёжи городов Казахстана», в рамках государственного 

заказа по бюджетной программе 055 «Научная и/или 

научно-техническая деятельность» по программе «Ғылыми 

қазына» и дополнена результатами последующих 

исследований. 

137.  Салькеева А.К. Сембаева Г.Н. Толқындық 

процестер мен 

тербелістер. 

Теориялар, есептері 

мен шешімдері 

80 оқу құралы 6400 Ұсынылып отырған оқу құралы физика курсы бойынша 

“Толқындық процестер мен тербелістер” бөлімдерінің 

материалдарынан құралған. Оқу құралындағы берілген 

материалдарды практикалық және зертханалық  сабақтарға 

қолдануға болады. 

 Бұл оқу құралы техникалық жоғарғы оқу орындары 

студенттерінің барлық мамандықтарына арналған. 

          

138.  Самашова Г.Е.,Ахметов Б.Б. Қазақстанның 

индустриалды – 

инновациялық даму 

шеңберінде 

пәнаралық 

байланыс арқылы 

болашақ 

педагогтардың 

кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастыру 

81 монографи

я 

6400 Қоғамның жоғары педагогикалық білімді мамандарға 

қоятын талаптары қазіргі таңда күрделене түсуде. Жаңа 

қоғам педагогі – ол рухани адамгершілігі жоғары, азаматтық 

жауапкершілігі мол, белсенді, жасампаз, жан-жақты білімді, 

кәсіби құзыретті, өз теориялық білімін практикада әр түрлі 

педагогикалық технологиялармен жүзеге асыра алатын өз 

кәсібінің шебері бола білуі қажет. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби 

машық - заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен 

қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті 

дамыған мемелекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге 



 

 

айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың 

функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», - 

деп атап көрсетті *1+. Білім берудің мазмұнын жетілдіре 

отырып, үздіксіз білім беру арқылы оларды кәсіби тұрғыдан 

жан-жақты жетілдіру мәселесі бүгінде мемлекет тарапынан 

қолға алынып,  болашақта атқарылатын істер жоспарына 

енгізіліп, күн тәртібіне қойылып отыр. Аталған жұмыстар, 

еліміздің жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық және 

әдістемелік негіздерін айқындауда ғылыми ізденістерге 

негіз бола алады. Алайда, бұл жұмыстарда болашақ 

педагогтардың кәсіби құзыреттіліктерін пәнаралық 

байланыс негізінде қалыптастыру туралы мәселе арнайы 

зерттеу нысаны болмаған. Пәнаралық байланыс арқылы 

болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың әдістемесін жоғары оқу орны 

оқытушылары, мұғалімдер білімін жетілдіру және 

мұғалімдерді қайта даярлау мекемелерінің қызметкерлері 

өзінің іс-тәжірибесінде қолдана алады. Сондай-ақ, зерттеу 

нәтижелерін арнайы  курсты өтуде пайдалануға болады./ 

  

139.  Сарбасова К. Б. Қазіргі қазақ тілі 

(лексикология және 

фразеология) 

128 Оқу 

құралы 

6700 Оқу құралы «Қазіргі қазақ тілі» (лексикология және 

фразеология) пәнінің практикалық сабақтар жүйесіне 

арналған. Филология факультеті студенттері мен 

оқытушыларына ұсынылады. 



 

 

140.  Серова Р.Ф., Сейдинова Г.А. Современные 

строительные  

материалы и 

конструкции 

95 учебное 

пособие 

6500 Настоящий учебник составлен в соответствии с учебной 

программой курса «Cовременные строительные  материалы 

и конструкции» для студентов строительных 

специальностей. Задача учебника состоит в том, чтобы дать 

будущим бакалаврам необходимые сведения в области 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

проектирования, строительства зданий, сооружений и 

промышленных предприятий, организации и технологии 

строительного производства. 

При изложении материала принималось во внимание, что в 

соответствии с учебными планами студенты изучили ряд 

связанных с курсом «Cовременные строительные  

материалы и конструкции» дисциплин, например геодезию, 

сопротивление материалов, строительную механику, 

строительные конструкции и др. Данный курс является 

базисным для таких специальных дисциплин, как 

проектирование промышленных предприятий, 

композиционные материалы и др. Изучение его поможет 

студентам в выполнении курсовых и дипломных проектов. 

141.  Смирнов Ю.М.,  Кенжин Б.М. Исследования 

безопасности 

разработки угольных 

пластов 1 часть 

304 монографи

я 

7900 Монография посвящена разработке средств реализации 

нового метода динамического воздействия на угольный 

массив – адаптивного – при обнаружении и мониторинге 

тектонических нарушенностей. Для реализации метода 

рекомендованы и исследованы  гидравлические 

вибрационные и ударные механизмы. Проведенный 

комплекс аналитических  и экспериментальных 

исследований позволил рекомендовать рациональные 

величины внутренних параметров и выходных показателей 

вибрационно-сейсмических модулей для различных 



 

 

условий использования. 

Полученные результаты дают возможность рекомендовать 

технологические процессы подземной добычи с  

максимальным эффектом и с  минимальной безопасностью, 

исключающие внезапные выбросы угля и газа. 

Книга рассчитана на инженерно-технических и научных 

работников, занятых в  угледобывающей промышленности, 

студентов, магистрантов и аспирантов горных 

специальностей технических вузов. 

142.  Смирнов Ю.М.,  Кенжин Б.М. Исследования 

безопасности 

разработки угольных 

пластов 2 часть 

304 монографи

я 

7900 Монография посвящена разработке средств реализации 

нового метода динамического воздействия на угольный 

массив – адаптивного – при обнаружении и мониторинге 

тектонических нарушенностей. Для реализации метода 

рекомендованы и исследованы  гидравлические 

вибрационные и ударные механизмы. Проведенный 

комплекс аналитических  и экспериментальных 

исследований позволил рекомендовать рациональные 

величины внутренних параметров и выходных показателей 

вибрационно-сейсмических модулей для различных 

условий использования. 

Полученные результаты дают возможность рекомендовать 

технологические процессы подземной добычи с  

максимальным эффектом и с  минимальной безопасностью, 

исключающие внезапные выбросы угля и газа. 

Книга рассчитана на инженерно-технических и научных 

работников, занятых в  угледобывающей промышленности, 

студентов, магистрантов и аспирантов горных 

специальностей технических вузов. 



 

 

143.  Сокова О.Т.  Олимпиадные 

задания  по 

биологии 

119 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

6600 Учебно-методическое пособие содержит  тестовые задания  

различных видов, задания и задачи школьных олимпиад 

последних лет с ответами, глоссарий по 

биологии.Олимпиадные задания различной степени 

сложности и оригинальности позволяют объективно 

оценивать ответы учащихся с учетом современных 

требований Пособие предназначено для учителей биологии, 

учащихся, абитуриентов   для  подготовки к  олимпиадам  по 

биологии и конкурсным экзаменам в ВУЗы. 

144.  Сулейменова  З.  Е. Педагогика 162 
Оқу 

құралы 

6950 Оқу құралы педагогикалық мамандықтардың студенттеріне 

арналған.«Педагогика» пәнінің оқу құралы 5В010000 «Білім» 

тобындағы бакалавриат мамандықтарына арналған. 

145.  Сулейменова  З. Е. Критериалды 

бағалау 

технологиясы 

143 

Оқу 

құралы 

6800 Оқу құралы Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-нің  оқу-

әдістемелік бірлестігі кеңесінде талқыланып, пайдалануға  

ұсынылған (2018 жылғы, №1 хаттама). Оқу құралы  

«Педагогика және психология» мамандығының  

студенттеріне арналған. 

146.  Сулейменова  З. Е. Медиапедагогика 103 

Оқу 

құралы 

6600 Оқу құралы педагогикалық мамандықтардың студенттеріне 

арналған.Медиапедагогика курсы білім алушылардың 

заманауи білім беруді ақпараттандыру туралы түсініктерін 

кеңейтеді, оқыту мен тәрбиеде медианы қолданудың 

дидактикалық, психолого-педагогогикалық және 

әдістемелік аспектілерін  ашады.  Сонымен қатар білім беру, 

тәрбиелік, зерттеушілік міндеттерді шешуде 

медиақұралдарды қолданудың практикалық дағдыларын 

қалыптастырады.  



 

 

147.  

Сулейменова  З. Е. 

Білім берудегі 

менеджмент 

133 
Оқу 

құралы 

6750 Оқу құралы «Білім» тобындағы мамандықтардың типтік оқу 

бағдарламасының негізінде жасалды.Оқу құралы «Білім» 

тобындағы мамандықтардың студенттеріне арналған. 

148.  Султанова Б.К. Модели и методы 

управления 

112 Учебное 

пособие 

6600 В предлагаемом учебном пособии основное внимание 

уделено вопросам математического моделирования 

экономических процессов средствами исследования 

операций. К этим методам в первую очередь относятся те, 

которые используют аппарат математического 

программирования, теории расписаний, теории управления 

запасами, теории игр, теории массового обслуживания и др.  

В пособии представлены основные теоретические 

принципы системного анализа, технологию разработки, 

алгоритмизацию и методику программирования задач 

принятия решений.  

В пособии приведены только основные, часто используемые 

технологии и их составные части. 

Учебное пособие дополняет лекционный и практический 

материал дисциплин«Моделирование систем», 

«Проектирование систем», «Экспертные системы» и 

ориентировано прежде всего на поддержку 

самостоятельной работы студентов. 

149.  Султанова Б.К. Проектирование и 

разработка Web-

приложений 

92 Учебное 

пособие 

6500 В предлагаемом учебном пособии основное внимание 

уделено вопросам,связанным с проектированием и 

разработкой Web-приложений. К этим методам, в первую 

очередь, относятся те, которые используют проектирование 

баз данных, верстку Web-страниц, а также построение 

логики их взаимодействия,способы разработки Web-

приложений и др. Представлены основные теоретические и 



 

 

практические принципы проектирования Web-приложений, 

верстки и связывания с БД и т.д. Приведены только 

основные часто используемые технологии и их составные 

части. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

специальностей 5В070400 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение», 5В070500 «Математическое и 

компьютерное моделирование», 5В070300 

«Информационные системы» и магистрантов 

специальностей 6М070400 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение», 6М070300 «Информационные 

системы». 

150.  Султанова Б.К. Компьютерлік 

жүйелердің 

интерфейстерінің 

теориялық негіздері 

84 Учебное 

пособие 

6400 Берілген оқу құралында адам-оператордың компьютерлік 

жүйемен өзара әрекеттесуін жүзеге асыратын 

қолданушылық және бағдарламалық-аппараттық 

интерфейстерді таңдау мен жобалаумен байланысты 

мәселелерге ерекше көңіл бөлінді. Бұл әдістерге бірінші 

кезекте интерфейсті жобалауда қолданылатында, 

қолданушылық интерфейсті әзірлеу қағидалары, 

оператордың есептеу жүйесімен өзара-әрекеттесуі және т.б. 

жатады. 

Оқу құралында қолданушылық интерфейсті жобалау, 

диалогтарды әзірлеудің негізгі теориялық қағидалары 

ұсынылады. 

Оқу құралында тек негізгі, жиі қолданылатын технологиялар 

мен олардың құраушы бөліктері қарастырылған. 

Оқу құралы 5В070400 «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету», 5В070500 

«Математикалық және компьютерлік модельдеу», 5В070300 



 

 

«Ақпараттық жүйелер» мамандықтарының студенттеріне 

және  6М070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету», 6М070300 "Ақпараттық жүйелер" 

мамандықтарының магистранттарына арналған.  

151.  Султанова Б.К. Проектирование 

интернет 

приложений 

83 Учебное 

пособие 

6400 В предлагаемом учебном пособии основное внимание 

уделено вопросам, связанным с проектированием и 

разработкой веб-приложений. Представлены основные 

теоретические и практические подходы проектирования 

веб-приложений. Приведены только основные часто 

используемые технологии и их составные части.Комплекс 

вопросов,связанных с применением Веб-технологий,среды 

применения Веб-технологий,основы 

PHP,Javascript,HTML,CSS. 

Учебное пособие предназначено для cтудентов 

специальности 5B070300 «Информационные 

системы»,магистрантов специальности 7М06102-

«Вычислительная техника и программное обеспечение». 

152.  Тажибекова К.Б. Тайм менеджмент 102 оқу құралы 6500 Уақыт-бәрінде бар жалғыз ресурс. Айырмашылық тек осы 

уақыт қалай пайдаланылатыныңда. 

Бұл оқу құралы ең құнды және ешқашан орны толмайтын 

ресурс-уақыт туралы. Уақытты басқара білу маңызды 

артықшылық береді - біздің жанымызға күш беретін 

шығармашылыққа жету мүмкіндігін береді. 

Оқу құралы ұйымдастырудың барлық аспектілерін қамтитын 

толық курс болып табылады.  Кітап жұмыс уақытын басқару 

туралы ғана емес, сонымен қатар тиімді демалыс, мақсат 



 

 

қою, жоспарлау туралы қарастырады. Кітаптан сіз жеке және 

корпоративтік тайм-менеджмент туралы біле аласыз. Сіз өз 

уақытыңызды өзіңіз жасай алатын күнделіктердің 

көмегімен, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалардың 

көмегімен ұйымдастыруды үйренесіз.  

Әрбір тақырыптан кейін уақытты басқару дағдыларын бекіту 

үшін тапсырмалар  мен тренингтер берілген. 

Оқу құралы жоғары оқу орындарының оқытушылары мен 

экономикалық  мамандықтардың магистранттарына 

арналған. 

153.  Таубалдиева Ж., 

Танибергенова А. 

Болашақ қобыз 

сыныбы 

педагогының кәсіби 

құзіреттілігін 

қалыптастыру 

116 оқу құралы 6600 Оқу құралы -музыкалық білім мамандығының 

білімгерлеріне  магистранттарына тиянақты дайындықтарын 

ұйымдастыруға және болашақ қобыз сыныбы педагогының 

кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруды  әдістемелік жағынан 

жәрдем көрсетуге арналған.Болашақ музыка мұғалімдерін 

кәсіби қызметке даярлауда  қобыз сыныбы педагогының 

кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың  алатын орны ерекше  

екені бәрімізге белгілі.Осыған орай, жоғары оқу 

орындарының педагогикалық үрдісінде кәсіби қызметке 

даярлауда қобыз сыныбы педагогының кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастыру  оқу құралы  болашақ музыка мұғалімдерін 

даярлауда ілімдік және тәжірибелік бірлігін қамтамасыз 

етеді. 

 Сол себептенде кәсіби қызметке даярлауда қобыз сыныбы 

педагогының кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруды  жоғары 

оқу орындарында студенттерге және магистранттарды білім 

беруді ізгілендіру,демократияландыру және интеграциялау 

идеяларын ендіруге,  тұлғалық 

іскерлігін,шығармашылығын,кәсіби ғылыми құзырлығын 



 

 

қамтамасыз етуге жағдай жасайды.Бұл оқулықта « Болашақ 

қобыз сыныбы педагогының кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастыру  »-атты элективтік курс жұмысы толық бердік. 

Осы оқу құралы музыка мамандығының студенттеріне, 

магистранттарға ғылыми жетекшілеріне,әдіскер 

оқытушыларға педагогикалық оқу-тәрбие жұмыстарын өту 

кезеңінде көмегі тиері сөзсіз. 

154.  Тлесова Э.Б.  Кәсіпорын (бизнес) 

құнын бағалау 

200 Оқу 

құралы 

7200 Оқу құралында кәсіпорынды бағалау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру мен орындаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері қарастырылған. Бағалау қызметінің 

ұйымдастырушылық-басқарушылық аспектілері, бағалау 

мақсаттары мен құн түрлері, бағалау стандарттары, сонымен 

қатар кәсіпорын құнын бағалауда қалыптасқан 

салыстырмалы, кірістік және шығыстық тәсілдері ашып 

көрсетілген. 

Кәсіпорынның жеке активтерінің құнын бағалау әдістемесі, 

соның ішінде материалды емес активтердің, жылжымайтын 

мүліктің, машина мен жабдықтардың құнын бағалау 

ерекшеліктеріне назар аударылған. Сонымен қатар, 

кәсіпорынның нақты жағдайларына байланысты бағалау 

үрдістері де қарастырылған. 

«Кәсіпорын (бизнес) құнын бағалау» атты оқу құралы 

жоғарғы білім беру орнының мемлекеттік стандарттар 

талаптарына және оқу жоспарының негізінде жасалған. 

Берілген кешен жоғары оқу орындарындағы экономикалық 

мамандықтарында оқитын студенттерге арналған. 



 

 

155.  Тлеукеева А. Е., Исаев Е. Б., 

Исаева А. У 

Ботаника (өсімдіктер 

анатомиясы мен 

морфологиясы) 

пәнінен зертханалық 

практикум) 

144 Оқу 

құралы 

6200 Ботаника (өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы) 

пәнінен зертханалық практикум. Оқу құралы – Биология 

мамандығының студенттеріне арналған. Лабораторный 

практикум по ботанике (анатомия и морфология растений). 

Учебник предназначен для студентов специальности 

«Биология». 

156.  Тоғатай М. М. Тезисы лекций по 

курсу  «Технология 

обучения письму» 

180 тезисы 7000 Тезисы лекций составлены в соответствии с требованиями 

учебного плана и программой дисциплины Технология 

обучения письму и включают все необходимые 

теоретические сведения курса.Тезисы лекций 

предназначены для студентов специальности  5В010100 – 

Дошкольное обучение и воспитание. 

157.  Тоғатай М. М. Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

"Профессиональный 

русский язык" 

112 методичес

кие 

указания 

6600 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Профессиональный русский язык» и включают все 

необходимые сведения по выполнению тем практических  

занятий курса. 

  

  

158.  Тоғатай М. М. Русский язык 176 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7000 Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов специальности  5В010100- «Дошкольное обучение 

и воспитание»-5В010200 – «Педагогика и методика 

начального обучения». 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Русский язык»  и включает все необходимые сведения по 

выполнению  практических работ курса. 



 

 

По изучаемым разделам приведены необходимые для 

повторения теоретические сведения. Контрольные вопросы 

и задания способствуют практическому овладению 

знаниями. 

159.  Токмурзаев Б.С., Сирбаева 

А.А. 

Профессиональный 

русский язык 

292 Учебное 

пособие 

7800 Учебное пособие предназначено для студентов 

исторических факультетов высших учебных заведений, 

обучающихся по образовательной программе 5В011400-

«История». Разработано на основе типовой программы по 

дисциплине «Профессиональный русский язык», с учетом 

требований подготовки специалистов в условиях кредитной 

системы обучения, а также с учетом принципов 

функциональности, педагогической направленности, 

специфики образовательной программы обучающихся. В 

пособии увеличена доля самостоятельной работы студента. 

Основной критерий отбора исторических текстов для 

пособия – наличие в них исторического категориально-

понятийного аппарата, научное освещение в текстах 

проблем всемирной истории, истории Казахстана. Издание 

адаптировано под учебный процесс, с учетом принципов 

функциональности, педагогической направленности, 

специфики образовательной программы. 

160.  Туканаев Т. Аналитикалық және 

дифференциалдық 

геометрия есептерін 

шығару практикумы 

196 Оқу құрал 7200 Оқу құрал, аналитикалық және дифференциалдық 

геометрия курсын оқитын, күндізгі және қашықтықта оқыту 

бөлім студенттеріне арналған. Құралдың басты мақсаты – 

жазықтықтағы және  кеңістіктегі қисықтар мен беттер 

теориясын студенттердің терең меңгеруіне жәрдемдесу. 

Оқу құралда теориялық материал қысқаша баяндалып, 

қалыпты есептерді шешудің үлгілері, өздігімен шығаруға 



 

 

арналған есептер және білім тексеру тесттік сұрақтар 

берілген.Ұсынылып отырылған оқу құрал материалдарын 

практикалық сабақтарда, сонымен қатар студенттердің 

өздігімен жұмыс істеу барысында қолдануға болады 

161.  Тулеметова А.С. Аймақтық 

экономика 

260 оқу құралы 7600 Оқу құралы оқу жоспарының және «Аймақтық экономика» 

пәні бағдарламасының талаптарына сай құрастырылған 

және студенттердің пәнді оқытылуы үшін барлық 

мәліметтерді қамтиды. «Аймақтық экономика» пәнінің оқу 

құралында аймақтық даму мен орналастыру факторлары, 

аудандардың дамуы мен өндіргіш күштердің орналасу 

заңдылықтары және ерекшеліктері қарастырылған, 

мемлекеттік реттеудегі аймақтар экономикасының мәні мен 

мағынасы аймақ мемлекеттік басқару нысаны ретінде 

зерттелген. 

162.  Тулеметова А.С. Экономика регионов 284 Учебное 

пособие 

7800 Учебник разработан с учетом требований учебной 

программы и учебного плана региональной экономики и 

содержит всю информацию, необходимую студентам для 

изучения дисциплины. В учебнике «Региональная 

экономика» рассматриваются факторы регионального 

развития и распределения, закономерности и особенности 

развития округов и распределения производительных сил, 

значение и значение экономики государства в 

государственном регулировании, регионе как форме 

государственного управления. 



 

 

163.  Тушнолобов П.И., под ред. 

Кагазбаевой А.К., Кусаинова 

Г.М.,  

Теория и технология 

коллективных 

учебных занятий 

348 Монограф

ия 

8200 В книге рассматриваются вопросы теории коллективного 

способа обучения, опыт практической реализации новой 

технологии в педагогической деятельности учителей 

Омской области Российской Федерации, предлагается 

большой дидактический материал для организации 

коллективных учебных занятий по неорганической и 

органической химии в школе. 

Адресуется обучающимся педагогических вузов и 

университетов и гуманитарных колледжей, работникам 

образования и науки. 

164.  Ульева Г.А. Материаловедение с 

элементами 

металлографии. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

284 методичес

кое 

пособие  

7700 Лабораторный практикум содержит разработки по наиболее 

важным разделам Материаловедения и технологии 

конструкционных материалов состоит из 2 частей: 

методические указания для выполнения лабораторных 

работ и практических работ. В конце каждой работы 

приведены вопросы для проверки усвоения полученных 

знаний, а также практические рекомендации для изучения 

наиболее сложных вопросов изученного материала. 

Методическое пособие может быть полезным для 

студентов, магистрантов по специальностям «Металлургия 

черных металлов», «Машиностроение», «Технология 

обработки материалов давлением», «Технологические 

машины и оборудование», «Транспорт, транспортная 

техника и технологии» и др., а также для учащихся 

колледжей технического профиля. 



 

 

165.  Ульева Г.А. Особенности 

фазовых 

превращений при 

скоростном нагреве 

и охлаждении 

140 методичес

кое 

пособие  

6800 Методическое пособие содержит основы фазовых 

превращений при скоростном нагреве и охлаждении. 

Настоящее пособие представляет собой последовательное 

изложение основ видов лазеров, фазовых превращений при 

скоростном нагреве, скоростном охлаждении 

железоуглеродистых сплавов и других материалов. 

Представлены различные виды лазерной обработки 

(лазерный отжиг, лазерная закалка, химико-термическая 

обработка с помощью лазеров и др.). В данном пособии 

изложены теоретические основы изменения различных 

свойств после лазерной обработки. Также приводятся 

методические указания типовых практических работ. 

Пособие может быть рекомендовано в качестве опорного 

материала при изучении дисциплины «Особенности 

фазовых превращений при скоростном нагреве и 

охлаждении» для студентов, обучающихся по 

специализации «Металловедение и технология 

термической обработки металлов», специальности 

«Материаловедение и технология новых материалов», а 

также при проведении тонких исследовательских работ. 

166.  Ульева Г.А., Ахметова Г.Е. Металловедение и 

термическая 

обработка 

200 курс 

лекций 

7300 Методическое пособие содержит разработки по наиболее 

важным разделам металловедения и термической 

обработка. Настоящее пособие представляет собой 

последовательное изложение основ материаловедения, 

термической обработки, легирования металлических 

материалов.. 

Пособие может быть рекомендовано в качестве опорного 

материала для студентов высших учебных заведений при 

изучении дисциплин «Металловедение и термическая 



 

 

обработка» для студентов специальности «ТОМД», 

«Материаловедение», «Физическое материаловедение», 

«Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Конструкционные материалы и термическая 

обработка», учащихся по специальностям 

«Материаловедение и технология новых материалов», 

«ТТТиТ», «Теплоэнергетика», «БЖДиЗОС», 

«Машиностроение», «ТМО», а также для учащихся средне-

специальных учебных заведений, изучающих родственные 

дисциплины. 

167.  Ульева Г.А., Шепталова Е.С.  Физико-

механические 

свойства металлов 

344 Учебное 

пособие  

8200 Методическое пособие содержит теоретические основы 

физических и механических свойств металлов. Подробно 

описаны группы физических (диффузионные, тепловые, 

электрические, магнитные) и механических (пластичные, 

прочностные) свойств. Указано влияние структуры металлов 

после кристаллизации на физические и механические 

свойства. Также приводятся методы определения физико-

механических свойств.Пособие может быть рекомендовано 

в качестве опорного материала для студентов высших 

учебных заведений при изучении дисциплин «Физические 

свойства металлов», «Механические свойства металлов», 

«Физико-механические свойства металлов» для студентов, 

магистрантов, докторантов специальностей 

«Материаловедение и технология новых материалов», 

«Машиностроение», «Обработка металлов давлением», а 

также для учащихся средне-специальных учебных 

заведений, изучающих родственные дисциплины. 



 

 

168.  Үмітқалиев Ұ.Ү. 

(Умиткалиев), Кенжебаева 

Е.Ж. 

Шетел археологиясы 

(Европа 

археологиясы) 

164 оқу құралы  6900 

  

169.  Шайханова А.К., 

Шангытбаева Г.А., Елубаева 

Д.Д.  

Компьютерная 

графика 

296 Учебное 

пособие 

7800 Целью данного учебного пособия является ознакомление с 

основами курса “Компьютерная графика” и развитие у 

студентов пространственно–образного мышления, освоение 

навыков и приемов работы с программами "Adobe 

Photoshop" и "CorelDRAW", необходимых в их дальнейшей 

профессионально–творческой деятельности. Предлагаются 

примеры учебных заданий по практическому освоению 

работы над шрифтовым плакатом. Учебное пособие 

предназначено для преподавателей, студентов и 

обучающихся. 

170.  Шалабаева Л.И., Кулбаев 

А.Т., Умирбекова А.Н., 

Шакирова А.Д. 

Инклюзивное 

образование 

132 учебное 

пособие 

6800 В учебном пособии даны представления об особых 

образовательных потребностях детей с нарушениями 

психофизического развития, основных тенденциях и 

перспективах развития инклюзивного образования в 

Республике Казахстан, а также рекомендации по 

организации и реализации инклюзивного образования, 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов, 

проведения мониторинга и т.д. Учебное 

пособие  рекомендуется для широкого круга 

исследователей, преподавателей, 

работникам инклюзивного образования, магистрантов, 

бакалавров вузов и практических работников 

системы образования 



 

 

171.  Шаханова Г.А., Амангалиева 

Р.Ж. 

Статистикалық 

физика және 

термодинамика 

негіздері 

98 оқу құралы 6500 Ұсынылып отырған оқу құралында статистикалық физика 

мен термодинамика негіздері қарастырылады. Негізгі 

заңдардың, түсініктердің мазмұны мен физикалық 

мағынасын статистикалық және термодинамикалық әдістер 

негізінде түсіндіреді. Классикалық теорияға сәйкес 

денелердің құрылысы мен қасиеттері талқыланады, идеал, 

нақты және сиретілген газдардың қасиеттері 

салыстырылады 

172.  Шаяхметова Б.К., 

Жанбусинова Б.Х., 

Шаукенова К.С., Искакова 

Г.Ш.    

Теория функций 

комплексных 

переменных 

208 Учебное 

пособие 

7300 В данном учебном пособие изучаются комплексные числа и 

действия над ними, функции комплексной переменной, 

конформные отображения, дробно- линейные 

отображения, степенная функция и функция  , 

показательная  и логарифмическая  функции, 

тригонометрические и обратные тригонометрические 

функции, общие степенная и показательная функции, 

функция Жуковского, интеграл от функции комплексной 

переменной, интегральная теорема и формула Коши, ряды 

аналитической функции, Тейлора. Лорана, изолированные 

особые точки, а также вычеты и их приложения к 

вычислению интегралов. 

В  учебном пособие  полностью предоставлен комплекс 

лекции, примеры с решениями, тестовые вопросы и 

упражнения для самоконтроля по дисциплине «Теория 

функций комплексных переменных». 

173.  Шораев Б.А., Кулбай Б.С., 

Дуйсенбекулы А.Ж. 

Конспект лекции по 

дисциплине 

«Налоговое 

планирование» для 

132 конспект 

лекций 

6800 Конспект лекции  составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Налоговое планнирование» и включает все необходимые 

сведения по курсу.Конспект лекции  предназначены для 



 

 

студентов 

экономических 

специальностей 

студентов экономических специальностей.  

174.  ШораевБ.А.,Сапаралиев Т.Д., 

Кулбай Б.С. 

Конспект лекции по 

дисциплине «Учет и 

отчетность в 

финансовых 

организациях» для 

студентов 

экономических 

специальностей 

144 конспект 

лекций 

6800 Конспект лекции составлены в соответствии с требованиями 

учебного плана и программой дисциплины «Учет и 

отчетность в финансовых организациях» и включает все 

необходимые сведения по курсу. 

Конспект лекциипредназначены для студентов 

экономических специальностей.  

 

 

175.  Юрченко В.В., Белик М.Н. Аналоговые 

измерительные 

приборы 

116 Учебное 

пособие 

6600  В учебном пособии рассмотрены принципы построения 

аналоговых стрелочных и электронных приборов, 

предназначенных для измерения электрических величин, 

изучение физических явлений, влияющих на 

метрологические характеристики и способы их уменьшения. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

специальности 5В071600 «Приборостроение» для изучения 

дисциплин «Методы и средства измерений» и «Аналоговые 

измерительные устройства», а также студентам 

специальности 5В073200 «Стандартизация, метрология и 

сертификация» для изучения дисциплины «Методы и 

средства измерения и контроля 2» но может быть полезно 

для студентов при изучении специальных дисциплин в 

области измерительной техники.  



 

 

176.  Күмiсбеков С.А., Сериков А. Мұнайгаз өнеркәсіп 

машиналарын  

жасаудың 

техникалық негіздері 

175 оқу құралы 7000 Оқу құралында мұнайгаз өнеркәсіп машиналарын  

жасаудың техникалық негізгі теориялары қарастырылған. 

Машинаға қойылатын талаптар, машина жасаудың жалпы 

сипаттамалары қарастырылған. Мұнайгаз өнеркәсіп 

машиналардың сапасын анықтайтын көрсеткіштер жүйелері 

мен машинаны жасауға қойылатын техникалық 

талаптардың қалыптасуы жолдары көрсетілген. Мұнайгаз 

өнеркәсіп  технологиялық  машиналарын 

конструкциялаудың экономикалық  негіздері мен 

техникалық объектінің   даму белгілерін таңдаудағы 

талаптар мен сипаттамалар келтірілген. Инженерлік 

жүмыстардағы  ғылыми –зерттеу,  өнертабыстық және 

инновациялық қызметтерді  зерттеудің мақсаты мен 

міндеттері көрсетілген. Жобалау және конструкциялау 

мазмұны мен этаптарын және жобалау кезеңіндегі 

конструкторлық құжаттармен танысып жаңа сенімді 

машиналарды жобалау  жене конструкциялау  негізі 

қарастырылған 

Оқу құралы 5В072400 Технологилық машиналар мен 

жабдықтар мамандығында оқитын жоғарғы оқу 

орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған. 

Сондайақ оқу құралы көрсетілген мамандықтардағы 

студенттердің курстық жұмысы мен дипломдық 

жұмыстарына,  мұнайгаз өңдеу және мұнайхимия 

саласында жұмыс істейтін инженер-конструкторлар мен 

инженер-механиктеріне де пайдалы болуы мүмкін.  

Көрсетілген мамандықтардағы жоғарғы оқу орындарының 

студенттеріне арналған дәрістер жинағы осы 

мамандықтардың        оқу  бағдарламасына  сай жазылған. 



 

 

177.  Абдуова А.А. Исследование и 

оценка 

декоративных и 

редких растении юга 

казахстана 

192 учебник 7100 Учебник составлен в соответствии с требованиями, 

содержащее полное и всестороннее исследование по 

оценке декоративных и редких растений Юга Казахстана, 

включает все необходимые сведения по обучению и 

выполнению занятии в данном направлении.Учебник 

предназначен для специалистов, преподавателей и 

студентов по направлению «Охрана окружающей среды» 

178.  Serova R.F., Khan M.A., 

Imanov E.K./ Серова Р. Ф., 

Хан М. А., Иманов Е. К. 

Use of industrial 

waste in the 

production of building 

materials: tutorial 

79 учебное 

пособие 

6400 The training manual addresses the rational use of industrial 

wastes as valuable material resources in the production of 

building materials.   Intended for employees of design and 

construction organizations, as well as undergraduates and 

senior students of higher educational institutions of 

construction specialties. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 

рационального  

использования промышленных отходов как ценных 

материальных ресурсов при производстве строительных 

материалов. 

 Предназначен для работников проектных и строительных 

организаций, а также магистрантов и студентов старших 

курсов высших учебных заведений строительных 

специальностей. 



 

 

179.  Копобаева А.Н., Блялова Г.Г. Литология 65 оқу құралы 6300 Оқу құралы кіріспеден, 5 бөлімнен, және пайданылған 

әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу құралында  шөгінді тау 

жыныстарының қалыптасуы – литогенез  жалпы 

заңдылықтары,  шөгінді тау жыныстарының  құрылымы мен 

құрамы, петрографиялық сипаттамасы, фациялары және 

оларды талдаудың  негізгі әдістері қарастырылған.  

Шөгінді жыныстар туралы білім мен оларды зерттеу әдістері 

құрылыс және жол құрылысы, гидрогеология және бірқатар 

салаларда өте қажет. Топырақ шөгінді жыныстарда дамиды. 

Топырақтың құрамы мен қасиеттері де шөгінді 

жыныстардың құрамы мен қасиеттеріне байланысты. 

Демек, шөгінді тау жыныстарының петрографиясы 

топырақтану ғалымдары мен агрономдарының 

қызығушылығын тудырады.  

5В070600 және 6М070600 «Геология және пайдалы 

қазбалар кенорындарын іздеу және барлау»  мамандығы 

студенттері мен  жаратылыстану ғылыми  бағытты  кең 

көлемде пайдаланушыларға, Жер туралы ғылымының  

мамандарына арналған.  



 

 

180.  Абайдельдинов Е.М., 

Куликпаева М.Ж., Искакова 

Ж.Т., Сарсембаев М.А., 

Сарсенова С.Н., Тлепина 

Ш.В. 

«Решение проблем 

управления и 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

Республики 

казахстан», 

«Қазақстан 

республикасы 

Агроөнеркәсіптік 

кешенінің Басқару 

мен даму 

проблемаларын 

Шешу», «Solving the 

problems Of the 

kazakhstan 

agricultural Industrial 

complex management 

and development» 2 

том 

200 Научно-

практическ

ое издание 

7200  Книга адресована юристам аграрной сферы, работникам 

агропромышленного комплекса, организаторам, 

руководителям агропредприятий, государственных органов, 

научным работникам, преподавателям, студентам, 

магистрантам, докторантам сельскохозяйственных, 

ветеринарных, юридических, экономических, 

управленческих вузов, всем тем, кто интересуется 

вопросами аграрного права, аграрного дела. Кітап аграрлық 

саладағы заңгерлерге, агроөнеркәсіптік кешен 

қызметкерлеріне, ұйымдастырушыларға, 

агрокәсіпорындардың, мемлекеттік органдардың 

басшыларына, ауыл шаруашылығы, ветеринарлық, заң, 

экономикалық, басқару жоғары оқу орындардың ғылыми 

қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттерге, 

магистранттарға, докторанттарға, аграрлық құқық, аграрлық 

іс мәселелеріне қызығушылық танытқан барлық адамдарға 

арналған.The book is addressed to lawyers of the agricultural 

sector, employees of the agro-industrial complex, organizers, 

managers of agricultural enterprises, government agencies, 

researchers, teachers, students, undergraduates, doctoral 

students of agricultural, veterinary, legal, economic, managerial 

universities, and anyone interested in issues of agricultural law, 

agricultural business. 

181.  Досетова Г. Ж., Кряжева Т. В.  Петрология 94 Методичес

кие 

указания 

6500 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и программой дисциплин 

«Петрология» и «Петрография» и включает все 

необходимые сведения по выполнению тем лабораторных 

работ  курса. 

 Методические указания предназначены для студентов 



 

 

геологических спе-циальностей 

182.  Кряжева Т. В., Досетова Г. Ж. Петрография 80 Методичес

кие 

указания 

6400  

 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Петрография» 

и включает все необходимые сведения по выполнению тем 

лабораторных работ  курса. 

 Методические указания предназначены для студентов 

специальности 

геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

183.  Өмірзақов П.Қ. (Умирзаков 

П.К.), Бексұлтанова Р.Т. 

Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық құқығы 

бойынша практикум 

(ерекше бөлім) 

256 оқу-

әдістемелі

к құралы 

7600 Оқу-әдістемелік құрал "Қазақстан Республикасының 

Азаматтық құқығы (ерекше бөлім) пәнінің оқу жоспарына 

сәйкес дайындалған. Оқу-әдістемелік құрал оқу курсының 

барлық тақырыптары бойынша құқықтық жағдайларды 

(казустарды) қамтиды. Бұл оқу-әдістемелік құрал заң 

факультетінің студенттеріне, магистранттарына және 

оқытушыларына арналған. 

184.  Bexultanova R. T., 

Yessirkepova M. M., 

Berdiyarova Zh. S. / 

Бердиярова Ж.С. 

Tutorial on Civil  

Procedure  law of  the  

Republic of 

Kazakhstan 

140 Educational 

and 

methodolo

gical guide 

6800 Учебное пособие по Гражданскому процессуальному праву 

Республики Казахстан подготовлено в соответствии с 

образовательной программой дисциплины " Гражданское 

право Республики Казахстан (специальная часть). Учебное 

пособие включает в себя юридические ситуации (кейсы), по 

всем темам учебного курса. Учебное пособие 

рекомендуется студентам, магистрантам и преподавателям 

юридических факультетов. 



 

 

185.  Қонысбай С. / Конысбай С. Инженерлік және 

компьютерлік 

графика 

172 Оқу 

құралы  

7000 Ұсынылып отырған еңбек графика пәндерін ұзақ жылдар 

бойы оқыту нәтижесінен жинақталған тәжірибе негізінде 

құрастырылған. Графика тұрғызу қағидаларын баяндау, 

оқушылардың өз беттерімен жеңіл оқылуына, әсіресе жеке 

оқушылардың талаптарына сай болуына көңіл аударылған. 

Auto CAD жүйемен танысу, қарапайым тұрғызулар, 

көріністер орындау, 3D тұрғызу және 3Dның көмегімен 

көріністер алу сияқты  тақырыптар қарастырылған. Әрбір 

тақырып мысалдар арқылы, әдістемелік шешілімдері 

көрнекті түрлі түсті сызбалармен берілген. Бұл еңбек сол 

сияқты графика пәндерінің оқытушыларынада пайдалы. 

186.  Конысбай С. Инженерная и 

компьютерная 

графика 

172 Учебное 

пособие 

7000 Учебное пособие составлено на основе многолетнего опыта 

преподавания по курсу. Темы изложены последовательно 

доступным языком на основе современной методики 

преподавания. Задачи выполнены различными подходами и 

красочными рисунками, позволяющими анализировать и 

выбирать наиболее оптимальные варианты решений, а 

также          знакомство с графической системой Auto CAD, 

приметивами, редактированием, выполнением видов, 

постронеием 3D и с помощью 3D переход на 2D. Данная 

работа так же  полезна и для преподавателям графических 

дисциплин 

187.  Ермекова М.А., Байгулова 

Н.З. 

ЖАЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ

Қ ТЕҢДЕУЛЕР 

70 әдістемелі

к 

нұсқаулық/

методичес

кие 

6200 Әдістемелік нұсқаулық Математика 2 пәннің оқу жоспары 

мен бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және 

курстың «Дифференциалдық теңдеулер» бөлімінің 

практикалық сабақтарының тақырыптарын орындауға 

қажетті барлық мәліметтерін қамтиды. Әдістемелік 

нұсқаулық техникалық мамандықтар студенттері үшін 



 

 

указания арналған. 

188.  Такибаева Г.А., Байгулова 

Н.З., Сапарбаева Э.М. 

Методическое 

указание к решению 

типовых задач по 

дисциплине 

«Математика ІІ» для 

студентов первого 

курса специальности 

5В070800 – 

«Нефтегазовое 

дело» 

132 Методичес

кие 

указания 

6800 Методическое указание разработано в соответствий с 

требованиями учебного плана и программы дисциплины 

«Математика ІІ» и содержит все необходимые материалы 

для решения типовых задач по всем разделам курса. 

Методическое указание предназначено для студентов 

специальности 5В070800 – «Нефтегазовое дело». В данном 

методическом указании содержатся методы решения 

типовых задач и задачи для самостоятельного решения по 

разделам: комплексные числа, интегральное исчисления 

функций одной переменной, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, кратные интегралы.Пособие 

предназначено, прежде всего, для будущих бакалавров - 

электроэнергетиков и телекоммуникации. Оно может быть 

использовано и преподавателями, читающими лекции и 

ведущими практические занятия на всех технических 

специальностях ЮКГУ им. М. Ауезова. 

189.  Калимбетов Б.Т., Байгулова 

Н.З., Дулатов С.Р., Урматова 

А.Н. 

Кривые и 

поверхности второго 

порядка и их 

приложения 

80 Методичес

кие 

указания 

6200 Настоящее руководство посвящено кривым и поверхностям 

второго порядка, приведения общего уравнения кривой 

второго порядка к каноническому виду, использования 

канонического вида уравнений поверхностей второго 

порядка, нахождения линий уровня и поверхностей 

скалярных полей, вычисление потоков векторных полей и 

циркуляции векторного поля вдоль контура с 

иллюстрирующими примерами.  



 

 

190.  

Омаров Е. Б., Токтарбаев 

Д.Г.,  Байтасов Е.К., Ясынов 

Ж.  

Планирование 

начального 

обучения боксу в 

условиях ВУЗа 

96 

Учебное 

пособие 

6500 Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов и преподавателей физической культуры и 

тренеров в высших и средне специальных учебных 

заведениях. 

191.  

Омаров Е. Б., Байтасов Е.К., 

Ясынов Ж. 

Дене шынықтыру 

мен спорт 

экономикасының 

негізі.  

264 

Оқу 

құралы 

7650 Дене шынықтыру және спорт мамандығының студенттері 

мен осы сала мамандарына арналған.    

192.  

Омаров Е. Б., Молдан  Е., 

Ясынов Ж. 

Дене шынықтыру 

мен спорт 

менеджменті 

274 
Оқу 

құралы 

7700 Дене шынықтыру және спорт менеджементі: дене 

шынықтыру және спорт мамандығына арналған оқу құралы 

193.  Давильбекова 

Ж.Қ./Давильбекова Ж.Х. 

Геологиялық барлау 

саласының 

экономикасы 

280 оқу құралы 7700 Оқу құралы геологиялық барлау саласы экономикасының 

теориялық негіздерін қамтиды. Өндірістік, еңбек 

қорларына, негізгі және айналымдағы қаражаттарға, 

геологиялық ұйымдардың еңбек ақысына қатысты 

мәселелерге аса көңіл бөлінеді. Геологиялық барлау 

өнімдерінің өзіндік құны, өндірістен түсетін пайда, өндіріс 

тиімділігі мен жоспарлау ерекшеліктері қарастырылады. 

Жер қойнауын пайдалану қатынастарын мемлекеттік реттеу 

және оның құқықтық негіздеріне, жер қойнауын 

геологиялық зерттеуге, жобалардағы кезеңділікке, 

қаржыландыру мен инвестициялауға, кен орындарын 

геологиялық бағалауға, баға қалыптастыруға, салық салу 

және геологиялық барлау жұмыстарының экономикалық 

тиімділігіне ерекше көңіл бөлінеді. 



 

 

194.  Кабиева С.К. ,Абилканова 

Ф.Ж.  

Фармацевтикалық 

химия 

120 оқу құралы 6600 Оқу құралы «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 

курсы химия мамандықтарының бакалавриат студенттеріне 

арналған. Көптеген дәрілік заттардың теориялық негіздері 

толығымен ашылып жазылған; сондай-ақ студенттердің осы 

пәндерді меңгеру барысында білімін тексеруге арналған 

бақылау сұрақтары келтірілген.Білім беру мекемелерінің 

студенттері үшін оқулық ретінде «Қарағанды мемлекеттік 

индустриялық университетнің» оқу - әдістемелік бөлімімен 

ұсынылды 

195.  Бексултанова Р.Т., 

Умирзаков П. К. 

Практикум по 

гражданскому праву 

Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

264 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7700 Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии 

с образовательной программой учебной дисциплины 

«Гражданское право Республики Казахстан (особенная 

часть). Учебно-методическое пособие включает в себя 

правовые ситуации (казусы), по всем темам учебного курса. 

Учебно-методическое пособие предгазначено для 

студентов, магистрантов и преподавателей юридических 

факультетов 

196.  Ахметова А.У. Математический 

анализ 

144 Учебное 

пособие 

6800 В учебном пособии изложены необходимые основы 

математического анализа, на которых базируются 

математические методы, применяемые для решения 

конкретных физических и прикладных задач. Автор 

приводит основные понятия и формулы следующих 

разделов: «Введение в математический анализ», 

«Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной», «Интегральное исчисление функции одной 

переменной». Материал каждого раздела 

проиллюстрирован примерами и сопровождается задачами 

для практических занятий. Учебное пособие будет полезно 



 

 

для студентов дневного и дистанционного отделений 

специальностей  6B01502 – «Физика», 6B01508 – 

«Математика-Физика», 6B01509 – «Математика-

Информатика», 6В05301 – «Физика», 6B05401 –

«Математика» и лицам, самостоятельно постигающим азы 

математического анализа. 

197.  

Tashtemkhanova R., 

Medeubayeva Zh., Velichkov 

K., Tokar P., Somzhurek B., 

Nurdauletova S., 

Zhanbulatova R., 

Yessengaliyeva  A., Kenzhalina 

G. 

European Diplomacy: 

Theory and Practice 

276 The Manual 7700 "Европейская дипломатия: теория и практика" учебное 

пособие предназначено для студентов образовательных 

программ "регионоведение"и" международные 

отношения". Она охватывает теоретические аспекты 

европейской дипломатии, стратегию глобальной политики 

безопасности Европейского Союза, основные этапы и 

особенности публичной дипломатии. В учебник включены 

материалы по концепции "эффективной многосторонности" 

ЕС, роли европейской дипломатии в разрешении кризисных 

ситуаций на Украине и в Сирии. Европейская политика 

соседства рассматривается с точки зрения новых вызовов и 

угроз, а также роли и места Центральной Азии во внешней 

политике ЕС. Пособие издано в рамках проекта "кресло 

Жана Моне. Европейская дипломатия". 

198.  Ильясова К.М. Орта ғасырлар 

тарихы (Шығыс) 

280 Оқу 

құралы  

7700  Азия және Африка елдеріндегі дәстүрлі шығыс қоғамының 

ерекшеліктері, ортағасырлық мемлекеттердің қалыптасуы 

мен дамуы кезеңіндегі маңызды саяси оқиғалар, батыс пен 

шығыстың драмалық «кездесуі» және алғашқы отарлау 

процестері көрсетіледі. Азия елдерінің құрылымы БҰҰ-ның 

классификациясына сәйкес Шығыс Азия (Жапония, Корея, 

Қытай, Монғолия), Батыс Азия (Араб елдері, Осман 

империясы, Кавказ елдері) Оңтүстік (Үндістан, Ауғанстан, 



 

 

Иран), Оңтүстік Шығыс Азия (Индонезия, Вьетнам, Лаос, 

Камбоджа, Малайзия, Таиланд), Орталық Азия (Бактрия, 

Соғды, Хорезм, Түрік қағанаты) субаймақтары бойынша 

берілген. Сонымен қатар Африкадағы (Аксум, Нубия, Гана, 

Мали, Сонгай) ортағасырлық мемлекеттердің саяси тарихы 

қамтылады. Барлығы 6 бөлім, 15 тақырыптан тұрады, 

сәйкесінше бекіту сұрақтары, тапсырмалар, сілтемелер  

көрсетілген. Оқу құралы жоғары оқу орындарының «тарих», 

«шығыстану», «түркітану», «аймақтану»  мамандықтарының 

студенттеріне арналған. 

199.  Шахметов Б.А., Шахмед Н.Б. Психическое 

здоровье 

148 Учебное 

пособие 

6900 В учебном пособии рассматриваются теоретические и 

практические вопросы психического здоровья. Даны 

основные понятия и определения с позиций современного 

понимания, построенные на методологических подходах 

психиатрии, психотерапии, наркологии, психологии и 

социологии. Особое внимание уделено сохранению и 

укреплению психического здоровья,  эффективному 

использованию ресурсов личности и социума. Пособие 

предназначено для студентов медицинских ВУЗов и  

психологических факультетов университетов, врачей 

психиатров, наркологов, психотерапевтов, врачей общей 

практики, организаторов здравоохранения, психологов и 

социальных работников 

200.  Шахметов Б.А., Шахмед Н.Б., 

Ашимбаева А.А. 

Психика саулығы 136 Оқу 

құралы 

6800 Бұл оқу құралында психика саулығының теориялық және 

тәжірибелік мәселелері қарастырылады. Психиатрия, 

психотерапия, наркология, психология және социологияның 

әдістемелік тәсілдеріне сүйеніп құрылған заманауи негізгі 

түсініктер мен анықтамалар келтірілген. Басты зейін 



 

 

психикалық денсаулықты сақтау мен нығайтуға, тұлға және 

әлеумет ресурстарын тиімді қолдануға қойылған. Оқу 

құралы медициналық ЖОО-ның студенттеріне, дәрігер - 

психиатрларға, наркологтар, психотерапевттер, жалпы 

тәжірибе дәрігерлеріне, валеологтар менденсаулықсақтау 

ұйымдастырушыларына, психологтар мен әлеуметтік 

қызметкерлерге арналған. 

201.  Zakirova А.B. (Закирова А.Б.), 

Akhayeva Zh.B., Alzhanov A.K. 

INTERNET OF THINGS 

(IoT) 

184 The 

educational 

and 

methodical 

manual  

6100 Учебно-методический комплекс "Интернет вещей" 

предназначен для студентов, магистрантов педагогических 

и технических специальностей, обучающихся в полиязычных 

группах. Учебно-методический комплекс "Интернет вещей" 

направлен на подготовку творческой, технически грамотной, 

гармонично развитой личности с логическим мышлением, 

способной анализировать и решать прикладные задачи, 

направленные на разработку программного обеспечения, 

ситуационные кейсы на основе как индивидуальных, так и 

групповых проектов. 

202.  Тлеубаев С. Ш. Шетел 

хореографиясының 

тарихы 

232 Оқу 

құралы 

7400 Оқу құралы 5В040900, 6В028 - «Хореография» мамандығына 

арнап «Хореография педагогикасы» біліктілігі  бойынша  

оқитын  студенттерді шетелдік хореографиясының негізгі 

даму кезеңдерімен, балет мектептерінің көрнекі 

өкілдерімен таныстырады.  

203.  Турмаханбетова/ 

Тұрмаханбетова Ш.Ш.  

Ағыбетова Р.Е. 

Территориялық 

маркетинг 

96 оқу 

әдістемелі

к құралы. 

6500 Территориялық маркетинг пәні жоғары оқу орындарының 

"Мемлекеттік және жергілікті басқару" бағыттары бойынша 

білім алушылардың кәсіптік-білім беру бағдарламасының 

таңдау курстары бөліміне өте жиі кіретін пән болып 

табылады. Оқу әдістемелік құралда территориялық 



 

 

маркетинг ұғымын, оны ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық аспектілерін ашатын негізгі ережелер, 

аумақтарды басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында 

оның құралдары мен механизмдерін практикада қолдану 

қарастырылады. 

204.  Отегулов/ Өтеғұлов О. Ж. Әлемде талай қызық 

бар 

(АҚШ президенттері  

және басқалары 

туралы қызықты 

деректер) 1 бөлім 

280  

құрастыру 

7700 «Әлемде талай қызық бар» деп аталатын бұл жинақта 

Америка Құрама Штаттары мен оның Президенттері туралы, 

сондай-ақ әлемдегі басқа да көптеген таңғажайып оқиғалар 

мен құбылыстар туралы қызықты деректер мен мәліметтер 

топтастырылған. 

Кітап ақпараттық-танымдық сипатқа ие және мектеп 

оқушыларына, студенттерге және қызығушылық танытқан 

барша қазақ тілді аудиторияға арналған.  

205.  Отегулов/ Өтеғұлов О. Ж. Әлемде талай қызық 

бар 

(АҚШ президенттері  

және басқалары 

туралы қызықты 

деректер)2 бөлім 

272 құрастыру 7700 «Әлемде талай қызық бар» деп аталатын бұл жинақта 

Америка Құрама Штаттары мен оның Президенттері туралы, 

сондай-ақ әлемдегі басқа да көптеген таңғажайып оқиғалар 

мен құбылыстар туралы қызықты деректер мен мәліметтер 

топтастырылған. 

Кітап ақпараттық-танымдық сипатқа ие және мектеп 

оқушыларына, студенттерге және қызығушылық танытқан 

барша қазақ тілді аудиторияға арналған.  

206.   Молдашов Н.О. Экономикалық 

теория 

228 Оқу-

әдістемелі

к  құралы 

7400 Оқу әдістемелік құралында экономикалық теория пәні 

бойынша барлық тақырыптар сызба мен кестелер негізінде 

қысқа және нұсқа қарастырылған. Сонымен қатар 

студенттер пән тақырыптарының мәнін тез және жіті игеру 

үшін методикалық кеңестер, терминдер мен тест сұрақтары 

берілген.Оқу құралы студенттерге және экономика 



 

 

теориясын игерем деген қауымға арналған. Әсіресе, 

студенттер өзіндік жұмыс барысында оқуәдістемелік 

құралын қолдана отырып экономиканың заңдары мен 

заңдылықтарын терең меңгеру мүмкіндігіне ие бола алады. 

207.  Болысбаев Д.С., 

Джартыбаева Ж.Д. 

  Ою-өрнектердің 

даму тарихы мен 

табиғаты 

248 Оқулық 7500 Оқулық көне дәуірлерден, ежелгі дүние өнерінен бастау 

алған ою-өрнек әлемінің түрінің тарихы мен теориясы 

мәселелері қарастырылған. Ежелгі өнер шеберлері мен 

қолөнершілердің адам баласына қалдырған өте бай мәдени 

дәстүрлі мұраларын бір жүйеге келтіруге ат салысқан. 

Сонымен бірге, оқулық табиғат ерекшеліктерге, ою-өрнектің 

құрылымына қатысты маңызды тұжырымдаманың 

бағытына байланысты негізгі теориялық принциптерді 

сипаттайды. Ою-өрнекпен тікелей байланысқан ең көрнекті 

еуропалық және шығыс мәдениеттерінің мысалында әр 

мәдениеттің ішіндегі ою-өрнекті қалыптастырудың 

кезеңдері мен оның тарихи дамуының негізгі кезеңдері 

қарастырылады. 

Оқулық өнер мамандықтарында білім алып жүрген болашақ 

мұражайтанушыларға, сәулетшілерге, суретшілерге 

арналған. Мұнан басқа, кітап кәсіби суретшілер, 

өнертанушылар, мұражай ісі және көркем-қолданбалы 

шығармашылыққа қызығушылар үшін аса құнды болып 

табылады. 

208.  Балабеков Е.О Дирижерлық өнер. 

(екінші басылым) 

348 Оқу 

құралы 

8200   Дирижерлау өнері – ол музыкалық шығарманың 

партитурасын мүлтіксіз таза біліп, оның мазмұнын 

орындаушы ұжымға дирижерлау өнерінің тиімді құралдары 

арқылы ұтымды жеткізе білуге негізделген музыкалық – 

орындаушылық процесс. Оқу құралында музыкалық 



 

 

орындаушылықтың бір саласы Оркестрмен дирижерлау 

өнерінің Еуропадағы, Қазақстандағы қалыптасуы, даму 

тарихы және дирижерлық шеберліктің теориялық әрі 

практикалық негіздері жайлы мәселелер қаралған.   

Оқу құралы музыкалық жоғары және орта арнаулы оқу 

орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған. 

209.  Лапина Л.М., Каракулин 

М.Л. 

Электромеханически

е системы 

116 учебное 

пособие 

6600 Пособие представляет собой  часть лекционного курса 

«Электромеха-нические системы». В учебном пособии 

изложены устройство, принцип действия, особенности 

процессов, происходящих в машинах постоянного тока и 

синхронных машинах, процессы электромеханического 

преобразо-вания энергии, электромеханические свойства 

электродвигателей. Рас-смотрены способы пуска, 

реверсирования и режимы работы электрических машин 

постоянного тока и синхронных машин. 

      Предназначено для студентов специальности 

«Автоматизация и управ-ление» при изучении дисциплины 

«Электромеханические системы», сту-дентов специальности  

«Встроенные цифровые  системы управления» при изучении 

дисциплины «Электромеханические системы и 

автоматизиро-ванный электропривод», а также студентов 

специальности «Электроэнер-гетика» при изучении 

дисциплины  «Электромеханические и электропре-

образовательные системы» 



 

 

210.  Каракулин М.Л., Лапина 

Л.М. 

Электромеханикалы

қ жүйелер 

(асинхронды 

машиналар) 

104 Оқу 

 құралы 

6500 Оқу құралы «Электромеханикалық жүйелер» пәнінің типті 

оқыту бағдарламаларына және оқу жұмыс 

бағдарламаларына сәйкес жасалған. Берілген оқу 

құралында дәрістер тақырыптары бойынша мәліметтер 

және зертханалық жұмыстарды орындау кезеңдері толық 

қарастырылған. Электрмеханикалық жүйелер асинхронды 

машиналардың типтерін, конструкцияларын, жұмыс 

теорияларын, қолдану облыстарымен ерекшеліктерін 

көрсетеді. 

Оқу құралы 5B070200 «Автоматтандыру және басқару», 

5В071800 «Электроэнергетика» мамандықтарының 

студенттеріне арналған. 

211.  Каракулин М.Л., Лапина Л.М Электромеханикалы

қ жүйелер 

(трансформаторлар) 

122 Оқу 

құралы 

6700 Оқу құралының мазмұны «Электромеханикалық жүйелер» 

пәнінің лекция курсының бірінші бөлімі - 

трансформаторларға арналған, ол трансформаторлар 

құрылысынан, типінен, жұмыс теориясынан, қолдану 

аймағынан және пайдалану ерекшеліктерінен тұрады.     

Оқу құралын 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» 

мамандығының студенттері «Электрмеханикалық жүйелер» 

пәнін оқу кезінде қолданылады, сондай-ақ,  5В071800 – 

«Электрэнергетика» мамандығының студенттері «Электрлік 

машина» пәнін оқу кезінде пайдалана алады. 

212.  Каракулин М.Л., Лапина 

Л.М. 

Электромеханика 

және 

электротехникалық 

жабдықтары 

116 Оқу 

 құралы 

6600 Құралда тұрақты ток электржетегі механикасының негіздері, 

энергияның электромеханикалық түрлендіру процестері, 

тұрақты ток дивгательдерінің электр техникалық қасиеттері 

келтірілген. Өндірістік механизмдердің механикалық 

сипаттамалары. Электржетектің өтпелі жұмыс режимдері 

қарастырылды. Тұрақты ток машинасының құрылғысы және 



 

 

жұмыс істеу принципі, сондай-ақ тұрақты ток 

қозғалтқыштарының механикалық және 

электромеханикалық сипаттамалары, тежеу тәсілдері 

келтірілген. Бұл оқу құралын 050718 "Электроэнергетика", 

050702 "Автоматтандыру және басқару" мамандықтарының 

студенттері, сонымен қатар магистранттар 

"Электромеханика және электротехникалық жабдықтар", 

"автоматтандырылған электр жетегінің теориясы", 

"Автоматтандырылған электр жетегі"пәндерін оқу кезінде 

пайдалана алады.   

213.  Лапина Л.М., Каракулин 

М.Л. 

Автоматизированны

й электропривод 

(часть 1) 

116 учебное 

пособие 

6600 Пособие представляет собой первую часть лекционного 

курса «Автоматизиро-ванный электропривод». В учебном 

пособии изложены основы механики электро-привода, 

процессы электромеханического преобразования энергии, 

электромехани-ческие свойства электродвигателей, 

механические характеристики электродвигате-лей и 

производственных механизмов. Рассмотрены способы 

пуска,  реверсирования и режимы работы электроприводов 

постоянного и переменного тока. 

 Данное пособие может быть использовано студентами 

специальности «Авто-матизация  и управление» при 

изучении дисциплины «Автоматизированный элек-

тропривод», а также студентами специальности 

«Электроэнергетика» при изучении дисциплины «Теория 

автоматизированного электропривода». 



 

 

214.  Дуйсекова К.К. Фразеологическая 

картина мира 

французского и 

казахского языков в 

компаративном 

аспекте 

274 учебное 

пособие 

7600 Монография посвящена изучению фразеологического фонда 

казахского и французского языков и его особой роли при 

концептуализации действительности. Особое внимание 

уделяется методологической базе сопоставительной 

когнитивной фразеологии, что составляет новизну 

представленной монографии. 

На материале неродственных языков обосновано, что 

лексическая и фразеологическая картины мира - 

качественно и функционально разные картины мира, и, 

прежде всего, по линии их гносеологической значимости.  

Настоящий концептуально-лингвокультурологический опыт 

исследования рассчитан на широкий круг специалистов и 

исследователей, профессиональная деятельность которых 

сязана с языком: филологов, лингвистов, журналистов и 

переводчиков. 

215.  Кожабаева С.А. ,  Укубасова 

Г.С. 

Экономическая 

теория 1 часть 

127 учебное 

пособие 

6700 В Учебном пособии представлено последовательное и 

структурированное изложение курса экономической теории, 

а также набор методических материалов для практического 

освоения экономической теории: основные вопросы темы, 

термины и понятия, задания на графический анализ, 

ситуации, задачи, контрольные вопросы для самопроверки 

и закрепления учебного материала. В конце учебного 

пособия приводится перечень рекомендуемой литературы и 

глоссарий. Такое структурирование учебной информации 

позволяет самостоятельно провести поиск литературы, 

ориентироваться в спектре исследуемых вопросов при 

подготовке. Издание рассчитано на студентов, 

преподавателей, а также всех, кто интересуется 



 

 

проблемами современной экономической теории. 

216.  Кожабаева С.А. ,  Укубасова 

Г.С. 

Экономическая 

теория 2 часть 

127 учебное 

пособие 

6700 В Учебном пособии представлено последовательное и 

структурированное изложение курса экономической теории, 

а также набор методических материалов для практического 

освоения экономической теории: основные вопросы темы, 

термины и понятия, задания на графический анализ, 

ситуации, задачи, контрольные вопросы для самопроверки 

и закрепления учебного материала. В конце учебного 

пособия приводится перечень рекомендуемой литературы и 

глоссарий. Такое структурирование учебной информации 

позволяет самостоятельно провести поиск литературы, 

ориентироваться в спектре исследуемых вопросов при 

подготовке. Издание рассчитано на студентов, 

преподавателей, а также всех, кто интересуется 

проблемами современной экономической теории. 

217.  Токанов Д.Т. Азаматтық 

ғимараттар сәулеті 

122 оқу құралы 6600 Оқу құралында азаматтық ғимараттардың негізгі 

құрылымдық шешімдері, олардың түрлері мен және 

есептік-құрылымдық сұлбалары мен, қолданыстағы 

жүктемелерімен және көлемдік-жайғасымдық 

ерекшеліктерімен байластырылып қарастырылған.  

Ғимараттың құрылысы инженерлік жүйелер және 

жабдықтарды, ескеруінсіз жүргізу мүмкін еместігі, сондай-ақ 

ғимаратты қалпына келтіру мен оның құрылымдарын 

күшейтудің негізгі әдістері мен мысалдары қарастырылған. 

Fимараттарда болуы мүмкін құрылымдардың, үлкен 



 

 

аралықты ойын-сауық және сауда ғимараттарының бірегей 

кеңістікті төбе- жабындарынан жеке құрылыстық қора-

қопсылық салынымдарға дейін барлық дерлік жиынтығы 

көрініс тапты. Олардың қолданылуының табиғаттық-

климаттық және инженерлік-геологиялық, сонымен бірге, 

қоғамдық құрылыс пен экономика деңгейі жағдайларына, 

басқа да кез келген талаптарға байланысты қолданылуы 

мысалдары келтірілген.  

Бұл оқу құралының шығуы Қазақстан Республикасының 

5В072900 «Құрылыс» мамандығы бойынша мамандарды 

дайындауда аса қажетті және маңызды. Оқу құралы 

құрылыс инженерлеріне, құрылыс факультеттерінің жоғарғы 

курс студенттеріне, магистранттары мен докторанттарға  аса 

қажетті болып табылады. 

218.  Сембиева Л.М., Мақыш С.Б., 

Жагыпарова А.О., 

Темірханов Ж.Т. 

«Қаржыға кіріспе» 1 

часть 

200 оқу құралы 7200 Бұл оқу құралы негізгі теориялық сұрақтар мен 

Қазақстандағы және шетелдік мемлекеттердегі қаржылық 

қатынастардың дамуының өзекті мәселелері қарастырылған 

15 тақырып бойынша дәріс материалдарынан тұрады, 

студенттердің өзіндік жұмыстары мен өзін-өзі тексеруге 

арналған тапсырмалар жеке тарауда топтастырылған.  

Жоғары оқу орындарының студенттері мен 

магистранттарына, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі 

лауазымдарды алмастыру үшін біліктілікті арттыру және 

мамандарды қайта даярлау жүйесінің тыңдаушыларына, 

сонымен қатар қаржы саласының мамандарына 

ұсынылады.  



 

 

219.  Сембиева Л.М., Мақыш С.Б., 

Жагыпарова А.О., 

Темірханов Ж.Т. 

«Қаржыға кіріспе»  2 

часть 

200 оқу құралы 7200 Бұл оқу құралы негізгі теориялық сұрақтар мен 

Қазақстандағы және шетелдік мемлекеттердегі қаржылық 

қатынастардың дамуының өзекті мәселелері қарастырылған 

15 тақырып бойынша дәріс материалдарынан тұрады, 

студенттердің өзіндік жұмыстары мен өзін-өзі тексеруге 

арналған тапсырмалар жеке тарауда топтастырылған.  

Жоғары оқу орындарының студенттері мен 

магистранттарына, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі 

лауазымдарды алмастыру үшін біліктілікті арттыру және 

мамандарды қайта даярлау жүйесінің тыңдаушыларына, 

сонымен қатар қаржы саласының мамандарына 

ұсынылады.  

220.  Бозшатаева Г.Т., Оспанова 

Г.С. 

Қоршаған ортаның 

биологиялық 

мониторингі 

142 оқу құралы 6800 Бұл оқу құралы «Қоршаған ортаның биологиялық 

мониторингі» пәнінің оқу бағдарламасы мен оқу жоспары 

талаптарына сәйкес және магистранттардың пән бойынша 

теориялық білімдеріне қойылатын талаптарға  қажетті 

барлық мәліметтер негізінде құрастырылған. 

221.  Серикова М.А. Трансформация 

налогового аудита в 

условиях 

инновационного 

развития экономики 

Республики 

Казахстан 

168 монографи

я 

6900 В монографии рассматриваются теоретические, 

методологические и практические аспекты трансформации 

налогового аудита в условиях инновационного развития 

экономики Республики Казахстан. 

Освещены основы государственного налогового аудита, его 

институциональные аспекты, а также мировые тенденции 

трансформации моделей налогового аудита в современной 

инновационной экономике. Особое внимание уделено 

системному анализу эффективности налогового аудита и 

выявлению перспектив развития государственного аудита в 

контексте интеграционных процессов. Рассмотрен 



 

 

концептуальный подход к системе государственного 

налогового аудита на основе инновационных инструментов 

анализа. 

Монография предназначена научным и практическим 

работникам в области государственного аудита, студентам и 

преподавателям экономических вузов. 

222.  Абайдельдинов Е.М., 

Куликпаева М.Ж., Искакова 

Ж.Т., Сарсембаев М.А., 

Сарсенова С.Н., Тлепина 

Ш.В. 

«Решение проблем 

управления и 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

Республики 

казахстан», 

«Қазақстан 

республикасы 

Агроөнеркәсіптік 

кешенінің Басқару 

мен даму 

проблемаларын 

Шешу», «Solving the 

problems Of the 

kazakhstan 

agricultural Industrial 

complex management 

and development» 1 

том 

200 Научно-

практическ

ое издание 

7200  Книга адресована юристам аграрной сферы, работникам 

агропромышленного комплекса, организаторам, 

руководителям агропредприятий, государственных органов, 

научным работникам, преподавателям, студентам, 

магистрантам, докторантам сельскохозяйственных, 

ветеринарных, юридических, экономических, 

управленческих вузов, всем тем, кто интересуется 

вопросами аграрного права, аграрного дела. Кітап аграрлық 

саладағы заңгерлерге, агроөнеркәсіптік кешен 

қызметкерлеріне, ұйымдастырушыларға, 

агрокәсіпорындардың, мемлекеттік органдардың 

басшыларына, ауыл шаруашылығы, ветеринарлық, заң, 

экономикалық, басқару жоғары оқу орындардың ғылыми 

қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттерге, 

магистранттарға, докторанттарға, аграрлық құқық, аграрлық 

іс мәселелеріне қызығушылық танытқан барлық адамдарға 

арналған.The book is addressed to lawyers of the agricultural 

sector, employees of the agro-industrial complex, organizers, 

managers of agricultural enterprises, government agencies, 

researchers, teachers, students, undergraduates, doctoral 

students of agricultural, veterinary, legal, economic, managerial 

universities, and anyone interested in issues of agricultural law, 



 

 

agricultural business. 

223.  Orymbetov E.M., Orymbetova 

G.E., Suigenbayeva A.Zh., / 

Орымбетов Е. М., 

Орымбетова Г. Е., 

Суйгенбаева А. Ж. 

Heat and mass 

transfer 

96 учебное 

пособие 

6500 This study guide provides brief theoretical information, 

necessary calculation formulas and problems of heat 

conduction, heat transfer through solid walls, specific examples 

of calculating convective heat transfer, heat transfer during 

boiling liquids and condensation of liquids, shell-and-tube heat 

exchangers, single-body evaporators, equilibrium during mass 

transfer, main dimensions of mass exchange apparatus, 

convective dryer. Данное учебное пособие содержит краткую 

теоретическую информацию, необходимые расчетные 

формулы и задачи теплопроводности, теплообмена через 

твердые стенки, конкретные примеры расчета 

конвективного теплообмена, теплообмена при кипении 

жидкостей и конденсации жидкостей, кожухотрубных 

теплообменников, однокорпусных испарителей, равновесия 

при массообмене, основных размеров массообменных 

аппаратов, конвективной сушилки. 



 

 

224.  Сембиева Л. М. «Организационно-

методологические 

аспекты 

государственного 

аудита в 

обеспечении 

национальной 

безопасности стран-

членов ЕАЭС» 1 

часть 

180 монографи

я 

7000 Работа посвящена исследованию основных проблем и 

перспектив развития государственного аудита и его роли в 

обеспечении национальной безопасности стран-членов 

ЕАЭС на основе анализа ситуации, сложившейся в 

Казахстане, Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. 

Монография предназначена для широкого круга читателей, 

интересующимися вопросами развития государственного 

аудита и взаимосвязи его с обеспечением национальной 

безопасности. Материалы монографии представляют 

интерес для научных и практических работников сферы 

государственного аудита и финансового контроля, 

студентам и преподавателям экономических вузов. 

225.  Сембиева Л. М. «Организационно-

методологические 

аспекты 

государственного 

аудита в 

обеспечении 

национальной 

безопасности стран-

членов ЕАЭС» 2 

часть 

180 монографи

я 

7000 Работа посвящена исследованию основных проблем и 

перспектив развития государственного аудита и его роли в 

обеспечении национальной безопасности стран-членов 

ЕАЭС на основе анализа ситуации, сложившейся в 

Казахстане, Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. 

Монография предназначена для широкого круга читателей, 

интересующимися вопросами развития государственного 

аудита и взаимосвязи его с обеспечением национальной 

безопасности. Материалы монографии представляют 

интерес для научных и практических работников сферы 

государственного аудита и финансового контроля, 

студентам и преподавателям экономических вузов. 

226.  

Бөкен Г. С. 
Қазақ және поляк 

әдеби байланысы 

147 Монограф

ия 

6850 Аталған монография компаративизм бағытындағы жаңа 

зерттеулерге негіз болады. Әрі орта және орта арнаулы 

білім беретін мектептердегі, жоғары оқу орындарындағы 

әдебиеттану бағдарындағы арнаулы пән үшін көмекші құрал 



 

 

бола алады. 

227.  

Тлеуова З.Ш., Каирнасова 

Г.З.  

Химия пәні бойынша 

оқу-әдістемелік 

құрал 

176 

Оқу-

әдістемелі

к құрал 

7100 Оқу-әдістемелік құрал Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

мемлекеттік университетінің Оқу әдістемелік кеңесінің 

отырысында  ұсынылды  (хаттама №  2 19.02.2016ж.). 

Аталған оқу-әдістемелік құрал химия пәні бойынша 

биотехнология, биология, агрономия, экология 

мамандығының студенттеріне және жалпы орта білім беру 

мектептеріне химия пәнін тереңірек оқыту оқу үрдісінде 

қолдануға ұсынылады. 

228.  

А.У. Исаева, Е.Б.Исаев 

Генетика 227 

Оқу 

құралы  

7400 Оқу құралы биология, биотехнология, экология 

мамандықтары бойынша оқитын  студенттеріне арналған. 

Оқу құралында  «Генетика» курсының есептерін шығару  

тәсілдері қарастырылған, сонымен қатар бақылау және тест 

сұрақтарымен қамтылған. Жалпы оқу құралы 227 беттен 

тұрады.  

229.  Керімбай Н. Н.,   

Керімбай Б. С.,  

Мазаржанова К. М.,  

Казангапова Н. Б.,  

Мақаш Қ. К.,  

Ахметов Е. М., Нысанбаева Г. 

Н., 

Современное 

состояние 

рекреационного 

потенциала 

природной среды 

Шарынского ГНПП. 

The current state of 

the recreational 

potential of the 

natural environment 

of the sharyn SNNP 

(State National 

291 Коллектив

ная 

монографи

я 

7900 В коллективной монографии рассмотрены результаты 

научных исследовании авторов, содержащее полное и 

всестороннее исследование особо охраняемой природной 

территории Шарынского ГНПП. Научно обоснованы физико-

географические факторы формирования и 

функционирования  природных компонентов; 

проанализирован современный рекреационный потенциал;  

дается характеристика репрезентативности и экологической 

значимости;  лесорастительных и экологических условии 

территории;  Анализируются современное функциональное 

зонирование территории, зоны ограниченной  

хозяйственной деятельности; определены перспективные 



 

 

Natural Park)  планы научной деятельности; долгосрочные и 

краткосрочные цели управления Шарынским ГНПП. 

Предлагаются пути оптимизации использования природных 

ресурсов.Книга предназначена для широкого круга 

читателей: специалистам – практикам в области туризма и 

рекреации, природоохранной деятельности и лесного 

хозяйства, обучающимся (студентам, магистрантам, 

докторантам), преподавателям, научным работникам и 

руководителям различного уровня. Авторы надеются, что 

книга по своей энциклопедической полноте станет полезной 

и заинтересует многочисленных участников общественных 

экологических организаций. 

230.  N. N. Kerimbay, B. S. 

Kerimbay, O. B. Mazbayev, A. 

N. Dunets, O.N.Baryshnikova, 

K.K.Makash, Y.M.Akhmetov,                     

Z. T.Sartbayev /Н.Н.Керімбай, 

Б.С.Керімбай, 

О.Б.Мазбаев,А.Н.Дунец, 

О.Н.Барышникова, 

Қ.К.Мақаш,Е.М.Ахметов, 

Ж.Т.Сартбаев 

Sharyn state national 

natural park. 

Шарынский 

государственный 

национальный 

природный парк 

116 Учебное 

пособие 

6700  With the    development of the    domestic and international 

tourism market, there is a need for the    publication of an 

illustrated text  book of a complex type, which provides full 

information to the investor, entrepreneur, employee of the 

tourism company, an employee in the   tourism management 

structure, as well as the  to tourist himself and the general 

public, to  undergraduates and doctoral students of Earth 

Sciences. 

  Иллюстрированное учебное пособие комплексного типа, 

дает  полную  информацию  инвестору,  предпринимателю,  

работнику туристской компании, сотруднику в структуре 

управления  туризмом, а также самому   туристу и широкому 

кругу  читателей, обучающимся общеобразовательных и 

средне специальных учебных заведении,  бакалаврам, 

магистрантам и докторантам  Наук о Земле 



 

 

231.   Исаева А.У.,Исаев Е.Б Методические 

указания к 

лабораторным 

занятиям по 

биологии 

80 Методичес

кие 

указания 

6500 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и учебной программой курса 

дисциплины  «введение в биологию» и включают все 

необходимые сведения по выполнению тем 

самостоятельной работы студентов Методические указания 

рекомендуется для студентов, обучающихся по 

специальностям: биология, география, экология 

232.  Давильбекова Ж.Х.  Экономика 

предприятия 

372 учебное 

пособие  

8300 В учебном пособии изложены теоретические основы 

экономики предприятия. Значительное место уделено 

производственным, трудовым ресурсам, основным и 

оборотным средствам, заработной плате предприятий. В 

учебном пособии рассматривается современный механизм, 

обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в 

условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет 

решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, 

неизбежно возникающие не только в работе экономистов, 

но и других специалистов производственного сектора. 

Рассмотрена специфика себестоимости продукции, 

прибыли, рентабельности, планирования предприятий 

Уделено большое внимание государственному 

регулированию экономических отношений и его правовым 

основам, финансированию и инвестированию предприятий, 

ценообразованию, налогообложению и экономической 

эффективности работ на предприятии. Учебное пособие по 

курсу «Экономика предприятия» предназначено для 

студентов, магистрантов интересующихся проблемами  

развития экономики производства продукции, оказания 

услуг и работ для различных  отраслей промышленности. 



 

 

233.  Абильдинова Г.М., Оспанова 

Н.Н., Шукирбаева Ш.Б. 

Мектеп жүйесінде 

информатика пәнін 

қашықтықтан 

оқытуды 

ұйымдастыру 

112 Монограф

ия 

6600 Қазір дидактикада инновациялық оқыту кеңінен 

қолданылуда, сондықтан қашықтықтан оқыту формасы – 

білім беруде маңызды рөл атқарады. Ал біздің елімізе 

келетін болсақ, Қазақстан Республикасында көптеген 

жоғары оқу орындары мен мекемелерде қашықтықтан 

оқыту қолданылуда. Ал біздің зерттеуіміздің тақырыбы: 

«Мектеп жүйесінде информатика пәнін қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыру» болып табылады. 

234.  Баялы Ә.Т. Мультимедиялық 

технология негіздері 

204 Оқу 

құралы  

7200 Еңбекте мультимедиялық технологиялар негіздері туралы 

теориялық және практикалық материалдар толық 

қарастырылған.  Оқу-әдістемелік құрал жоғары және орта 

оқу орындарының барлық мамандықтарының 

білімгерлеріне, әсіресе техникалық бағыттағы студенттерге 

арналған 

235.  Баялы Ә.Т. Бұлттық есептеу 

негіздері 

196 Оқу 

құралы  

7200 Бұл еңбекте виртуалдандыру технологиясының дамуынан 

пайда болған  бұлттық технологияларға байланысты 

теориялық материалдар және бұлттық технологиялар 

жасалатын платформалар жайлы материалдар 

қарастырылған.  Оқу құралы жоғары және орта оқу 

орындарының барлық мамандықтарының оқытушыларына, 

білімгерлеріне,  әсіресе техникалық бағыттағы студенттерге 

арналған. 

236.  Баялы Ә.Т. Ақпараттық 

қауіпсіздік негіздері 

256 Оқу 

құралы  

7600 «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінің мақсаты болып 

ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау жүйелерін 

қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық 

дағдыларын игеру, студенттерге деректерді қорғауды 

жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі 



 

 

көрсетілуін оқыту, ақпараттық жүйелерді жобалау мен 

эксплуатациялау үшін ақпаратты қорғау бойынша 

практикалық дағдыларды игеру болып табылады. 

237.  Баялы Ә.Т. Операциялық 

жүйелер (Lunix, Unix) 

232 Оқу 

құралы  

7400 Бұл оқу құралында операциялық жүйелердің 

концепциясының үйрету, операциялық жүйелердің 

функцияларымен танысады  (Lunix, Unix) жүйелерін тиімді 

пайдаланып жолдары қарастырылады 

238.  Жумабаева С.Г., Клышбаева 

С.А.,  под ред. Кусаинова 

Г.М.,  

Теория и методика 

дошкольного 

образования: 

Руководство к 

действию  

112 Методичес

кое 

пособие  

6600 Методическое пособие разработано в рамках обновления 

содержания дошкольного воспитания и обучения. В данном 

пособии представлены теоретические аспекты дошкольного 

воспитания и обучения, особенности и принципы развития 

детей дошкольного возраста, методы и подходы, психолого-

педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста при реализации обновленной учебной программы 

дошкольного образования. 

Методическое пособие предназначено для педагогов 

дошкольных организаций, студентов, магистрантов, 

исследователей, родителей и слушателей курсов 

повышения квалификации педагогических кадров, 

занимающихся дошкольным обучением. 

239.  Кусаинов Г.М., Игибаева 

А.К., Шалгынбаева К.К.,  

Организация работы 

в малокомплектной 

школе в рамках 

обновления 

содержания 

среднего 

образования: 

166 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7000 Настоящее пособие является руководством для 

ознакомления практических работников и обучающихся 

организаций технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и послевузовского образования с 

содержанием, формами и приемами эффективной 

организации работы в малокомплектной школе (МКШ), 

усовершенствования их практических навыков и 



 

 

Практическое 

руководство   

компетенций в вопросах обучения и воспитания, изучения 

учебных дисциплин, планирования уроков и организации 

самостоятельной работы обучающихся в условиях 

МКШ.Адресуется работникам сферы образования и науки, 

обучающимся гуманитарных колледжей, педагогических 

вузов и университетов. 

240.  Кусаинов Ғ.М., Игибаева 

А.Қ., Шалғынбаева Қ.Қ.  

Орта білім 

мазмұнын жаңарту 

шеңберінде шағын 

жинақты мектептегі 

жұмысты 

ұйымдастыру: 

практикалық 

нұсқаулық 

166 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

7000 Осы оқу-әдістемелік құрал шағын жинақты мектептегі 

(ШЖМ) жұмыс мазмұнымен, түрлерімен және жұмысты 

ұйымдастырудың тиімді тәсілдерімен таныстыру болып 

табылады. Нұсқаулықта ШЖМ ерекшеліктері, оқу және 

тәрбие процесі, оқу пәндерін зерделеу, сабақтарды 

жоспарлау мен оқушылардың өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру туралы ақпарат берілген.Білім және ғылым 

саласының қызметкерлеріне, гуманитарлық колледж, 

педагогикалық жоғары оқу орындарының білім 

алушыларына арналған. 

241.  Каримова Б.С., Кусаинов 

Г.М., Жетпеисова Н.О., 

Словарь-справочник 

по 

учебниковедению 

300 Справочно

е  пособие 

7900 Настоящее справочное пособие представляет собой анализ, 

обобщение и систематизацию понятийно-категориальной 

системы сравнительно новой педагогической отрасли – 

учебниковедения и является первым подобным изданием 

на постсоветском пространстве.Пособие адресуется 

педагогическим и научно-педагогическим работникам, 

авторам и экспертам учебных изданий. 



 

 

242.  Кусаинов Г.М., Каримова 

Б.С., Васильева Е.Н., 

Тушнолобов П.И.,  

Сеременко Н.П., Руколеева 

Л.В.,   под ред. Кусаинова 

Г.М., Васильевой Е.Н., 

Антология 

коллективного 

обучения. Выпуск 3  

350 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

8100 В третьем продолжающемся выпуске сборника (первый 

вышел в 2018 году), состоящем из двух частей, предлагаются 

статьи, посвященные развитию коллективного обучения в 

Казахстане и России со второй половины 80-х гг. ХХ века и 

заканчивая настоящим временем. Статьи размещены в 

хронологическом порядке и дают возможность 

ознакомиться и понять саму идею коллективной учебной 

работы, проблемы и трудности в освоении диалогических 

сочетаний. 

Адресуется работникам сферы образования и науки, 

обучающимся гуманитарных колледжей, педагогических 

вузов и университетов. 

243.  Сериев Б.А.  Заңгер этикасы    120 Оқу 

құралы   

6600  Оқу құралы мемлекеттік стандарт пен оқу бағдарламасында 

қаралған .Сұрақтар негізінде жазылды. Оқу құралында заң 

саласындағы қызметкерлердің әдептілігінің басты 

бағыттары барынша көрініс тапты. Оқу құралы жоғары оқу 

орындарындағы «Юриспруденция» және «Халықаралық 

құқық» мамандықтары бойынша мемлекеттік тілде 

дайындалатын студенттерге, магистранттарға, 

аспиранттарға, сондай-ақ оқытушыларға, құқық қорғау 

қызметкерлері мен өз бетінше ізденушілерге арналған. 

244.  Мырзалы С. Қ. (Мырзалы 

Серік Қажи-Ахметұлы) 

Философия әлемі 396 Оқу 

құралы   

8300  Оқулық басылымында Қазақстан Республикасының жаңа 

оқулық бағдарламасына сәйкес рет-ретімен философияның 

негізгі мәселелері талданған."Болмыс" ұғымына талдау 

жасалып, оны нақтылай түсетін  басқа да категориялардың 

мазмұны, методологиялық мән-мағнасы қарастырылған. 

Әлуметтік философия мен таным мәселелеріне де көңіл 

бөлінген. Адам өмірі мен мәні, еркіндік философиясы, 



 

 

моральдық құндылықтар, өнер мен рухани өмірдің өзекті 

мәселелері қоғамның жаңа даму сатысындағы өзекті 

мәселелерімен ұштастырылған. Әр тараудың соңында 

оқырманның өз-өзін тексеруіне арналған сұрақтар, 

рефераттар тақырыптары берілген.                 

 Студенттер мен аспиранттарға, жалпы философиямен 

әуестенетіндерге арналған. 

245.  Мырзалы С. Қ. (Мырзалы 

Серік Қажи-Ахметұлы) 

 Мир философии 388 Учебное 

пособие 

8200 В учебном издании, рассчитанном, главным образом, на 

студенческую аудиторию, последовательно 

рассматриваются все проблемы философии, включенные в 

новые государственные стандарты образования РК. В книге 

рассмотрены проблемы бытия и сознания, научного 

познания и творчества, общества и человека. Уделено 

значительное внимание философии свободы, 

аксиологическим категориям морали, искусству и 

духовному возрождению общества. Книга написана живым 

и увлекательным языком, в то же время сохранена глубина 

изложения.  

246.  Myrzaly S.K. (Мырзалы Серік 

Қажи-Ахметұлы) 

World of philosophy 388 Учебное 

пособие 

8200 The educational publication, designed mainly for students, 

consistently addresses all the problems of philosophy included 

in the new state education standards of the Republic of 

Kazakhstan. The book examines the problems of being and 

consciousness, scientific knowledge and creativity, society and 

man. Considerable attention has been paid to the philosophy of 

freedom, axiological categories of morality, art and the spiritual 

revival of society. The book is written in a lively and fascinating 

language, while at the same time, the depth of presentation is 

preserved. 



 

 

Учебное издание, рассчитанное в основном на студентов, 

последовательно затрагивает все проблемы философии, 

включенные в новые государственные образовательные 

стандарты Республики Казахстан. В книге рассматриваются 

проблемы бытия и сознания, научного познания и 

творчества, общества и человека. Значительное внимание 

уделяется философии свободы, аксиологическим 

категориям нравственности, искусства и духовного 

возрождения общества. Книга написана живым и 

увлекательным языком, при этом сохранена глубина 

изложения. 

247.  Нұғысова А., (Нугусова А.) 

Алпысбаева Н.С.,  

Бастауыш мектеп 

мұғалімдерін 

дидактикалық 

құралдар арқылы 

оқушылардың 

танымдық 

қызығушылығын 

дамытуға даярлау 

136 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

6500  Жоғары оқу орнында студенттерді, магистранттарды және 

докторанттарды – болашақ педагогтарды кәсіби даярлау 

жүйесінде бастауыш мектеп пәндерін оқытудың ғылыми 

негіздері мен әдістемесін меңгеру білігін қалыптастыру аса 

маңызды іс. Соған байланысты ұсынып отырған оқу - 

әдістемелік құралда   жоғары оқу орнында бастауыш мектеп 

мұғалімдерін даярлаудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері жан-жақты баяндалған. Онда жоғары оқу орнында 

бастауыш мектеп мұғалімдерін дидактикалық құралдар 

арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуға 

даярлау  әдістемесі ұсынылған. 

Оқу - әдістемелік құрал педагог даярлайтын жоғары оқу 

орындарының оқытушыларына, докторанттар мен 

магистранттарға, студенттерге, мектеп мұғалімдеріне 

арналған. 



 

 

248.  А. Нугусова, Р.М. Вахитова,  Подготовка учителей 

математики к 

использованию идей  

этнопедагогики в 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

170 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

6900 В учебно-методическом пособии освещены психолого-

педагогические основы подготовки учителей математики к 

использованию идей этнопедагогики в учебно-

воспитательной деятельности: раскрыта сущность понятий 

идей этнопедагогики; указаны основные формы и 

содержание идей этнопедагогики, определены 

дидактические условия подготовки учителей математики к 

использованию идей этнопедагогики в учебно-

воспитательной деятельности. Разработана методика 

подготовки студентов-будущих  учителей   к использованию 

идей этнопедагогики в  учебно-воспитательной работе. 

Предложены методические рекомендации к использованию 

идей этнопедагогики в процессе обучения 

математике.Пocoбие aдреcoвaнo cтудентaм, мaгиcтрaнтaм, 

дoктoрaнтaм педaгoгичеcких специальностей, oбучaющихcя 

в cиcтеме выcшегo прoфеccиoнaльнoгo oбрaзoвaния. 

Мaтериaлы пocoбия мoгут быть пoлезны cпециaлиcтaм и 

препoдaвaтелям системы образования всех уровней. 

249.  Нұғысова А. (Нугусова 

Айтжамал) 

Ғылыми – 

педагогикалық 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

112 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

6400 Жоғары оқу орнында студенттерді, магистранттарды және 

докторанттарды – болашақ педагогтардыі кәсіби даярлау 

жүйесінде олардың ғылыми – педагогикалық зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу білігін 

қалыптастыру аса маңызды іс. Соған байланысты ұсынып 

отырған оқу - әдістемелік құралда ғылыми – педагогикалық 

зерттеулер, олардың әдіснамалық негіздері, студенттердің 

орындайтын негізгі ғылыми – зерттеу жұмыстарының 

түрлері, мазмұны жан-жақты баяндалған. Сондай-ақ 

ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және 

жүргізудің әдіснамасы мен әдістемесі ұсынылған.Оқу - 



 

 

әдістемелік құрал педагог даярлайтын жоғары оқу 

орындарының оқытушыларына, докторанттар мен 

магистранттарға, студенттерге, мектеп мұғалімдеріне  

арналған. 

250.  Нугусова А.  Задача как средство 

профессиональной 

подготовки учителя 

математики 

132 Монограф

ия 

6500 Современная система образования предъявляет высокие 

требования к личности и профессиональной компетентности 

педагогических работников. В монографии раскрываются 

психолого-педагогические основы теории задач, 

дидактические основы обучения решению математических 

задач. Рассматривается понятие «профессиональная 

компетентность» в системе подготовки учителей 

математики, рекомендуется разработанная методика 

обучения студентов решению математических задач в 

системе профессиональной подготовки и результаты их 

реализации.Работа будет полезна студентам, магистрантам, 

докторантам и преподавателям  физико-математических 

факультетов вузов, учителям математики 

общеобразовательных школ. 

251.  Нұғысова А., (Нугусова А.), 

Сламжанова С.С., Тоқбаева 

Г.Л.,  

Жоғары оқу 

орындарында 

математикалық 

талдауды оқытудың 

дидактикалық 

негіздері 

150 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

6700  Жоғары оқу орындарында студенттерді, магистранттарды 

және докторанттарды – болашақ педагог мамандарды 

кәсіби даярлау жүйесінде олардың математикалық 

пәндерді оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесін 

меңгеру білігін қалыптастыру аса маңызды іс. Соған 

байланысты ұсынылып отырған оқу - әдістемелік құралда   

жоғары оқу орнында математикалық талдауды оқытудың 

дидактикалық негіздері жан-жақты баяндалған. Онда 

жоғары оқу орнында математикалық талдауды оқытудың 



 

 

теориялық негіздері және мазмұны мен әдістемесі 

ұсынылған.Оқу - әдістемелік құрал математика мұғалімін 

даярлайтын жоғары оқу орындарының оқытушыларына, 

докторанттар мен магистранттарға, студенттерге, мектеп 

мұғалімдеріне арналған. 

252.  Нұғысова А., (Нугусова А.), 

Шатырбаева Г.Ж., 

Джамбулова Н.,  

Орта мектепте 

математиканы 

оқытуда тарихи 

материалдарды 

пайдалану 

178 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

6900 Орта мектепте математиканы оқытуда тарихи 

материалдарды пайдалану аса маңызды іс. Соған 

байланысты ұсынып отырған оқу - әдістемелік құралда  орта 

мектепте   математиканы оқытуда тарихи материалдарды 

пайдаланудың теориялық негіздері,  Қазақстанда 

математика ғылымының қалыптасу және даму тарихы жан-

жақты баяндалған. Орта мектепте математиканы оқытуда 

тарихи материалдарды пайдалану әдістемесі ұсынылған.Оқу 

- әдістемелік құрал  жоғары оқу орындарының физика-

математика факультеттерінің студенттеріне, 

оқытушыларына, докторанттары мен магистранттарына, 

мектеп мұғалімдері мен білім беру мекемелерінің 

әдіскерлеріне арналған. 

253.  Нугусова А., Сләмжанова 

С.С.,  

Жоғары мектепте 

математикалық 

пәндерді  оқытуда 

болашақ 

мұғалімдердің 

кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру 

172 Оқу-

әдістемелі

к құрал 

6900 Жоғары оқу орындарында студенттерді, магистранттарды 

және докторанттарды – болашақ педагогтарды кәсіби 

даярлау жүйесінде олардың математикалық пәндерді 

оқытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеру 

білігін қалыптастыру аса маңызды проблема. Соған 

байланысты ұсынылып отырған оқу - әдістемелік құралда  

жоғары оқу орнында математикалық пәндерді оқытудың 

әдіснамалық негіздері, математикалық пәндерді оқытуда 

болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырудың алғышарттары жан-жақты қарастырылған.  



 

 

Жоғары  және орта мектеп математика курстарын 

сабақтастырып оқыту арқылы білімгерлердің кәсіби 

құзыреттілігін  қалыптастыру әдістемесі ұсынылған. 

Оқу - әдістемелік құрал математика мұғалімін даярлайтын 

жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторанттар 

мен магистранттарға, студенттерге, мектеп мұғалімдеріне 

арналған. 

254.  Чукенаева Г. Т., Сарбасова К. 

Б. 

Жетісу гидронимдері 168 Комекші 

оқу құралы 

6900 Еңбекте Жетісу гидронимдерінің семантикасы, 

этимологиясы, су атауларының лексика-семантикалық 

топтары мен грамматикалық ерекшеліктері, сондай-ақ  

гидронимдердің морфологиялық құрылымы мен сөзжасамы 

қарастырылған.   Монография білімгерлерге, оқытушыларға, 

магистранттар мен докторанттарға арналады. 

255.  A.A. Alipbayeva (Алипбаева 

А.А.), N.N. Khanina 

Professional English 

for primary school 

teachers: study guide 

144 Учебное 

пособие 

6700 The study guide is based on the State Educational Standard of 

the Republic of Kazakhstan and model curriculum for specialty 

5B010200 “Pedagogy and Methodology of Primary Education”. 

This study guide presents a practical course of professional 

English language for students majoring in pedagogy and 

methodology of primary education. Учебное пособие 

составлено на основе Государственного образовательного 

стандарта Республики Казахстан и типовой учебной 

программы по специальности 5В010200 «Педагогика и 

методика начального образования».   Данное учебное 

пособие представляет собой практический курс 

профессионального английского языка для студентов 

педагогических и методических специальностей начального 

образования.  



 

 

256.  Алмагамбетов К.Х. 

(Алмагамбетов К.) 

Прикладная 

микробиология         

(А4, цветная) 

260 Монограф

ия 

8400 В общем разделе книги изложены севдения о фено-и 

генотипических характеристиках микроорганизмов, 

используемых в прикладных целях. Более подробно 

изложены вопросы, касающиеся метаболизма, первичных и 

вторичных метаболитов про- и эукариотных 

микроорганизмов. Частный раздел содержит сведения о 

биологических свойствах наиболее широко используемых в 

биологических технологиях бактерий, дрожжей и 

мицелиальных грибов.Представляет интерес для 

обучающихся и молодых специалистов в области 

микробиологии, биотехнологии микроорганизмов. 

257.  Shoinbayeva K.B. (Шоинбаева 

Карлыгаш Болатовна)  

Мethodical 

recommendations to 

practical classes 

«Рrofessionally-

oriented foreign 

language» for 

students of specialty 

5в070100 

«biotechnology» full-

time tuition 

102 Методичес

кое 

пособие 

6400 Methodical instruction was composed with requirement of 

Educational plan and Curriculum of discipline «Professionally-

oriented foreign language» and include all necessary 

information for conducting the discipline during the 

course.Methodical instruction for students of 5B070100 

Biotechnology specialty.Методическое указание составлено с 

учетом требований Учебного плана и Учебного плана 

дисциплины «Профессионально ориентированный 

иностранный язык» и включает всю необходимую 

информацию для ведения дисциплины в течение 

курса.Методическое пособие для студентов специальности 

5В070100 Биотехнология. 



 

 

258.  Жуниспаева А.Б., 

Копбасарова Г.К.,  

Кәсіпкерлік құқық 

(альбом-схема) 

90 Оқу 

құралы   

6300 Ұсынылып отырған альбом-схема түріндегі оқу құралы 

«Құқықтану», «Құқық және экономика негіздері» 

мамандықтары білімгерлеріне «Кәсіпкерлік құқық» пәнін 

оқып үйренуіне арналған.Бұл альбом-схема түріндегі оқу 

құралында кәсіпкерлік құқық теориясының аса маңызды 

мәселелері қарастырылған. Атап айтар болсақ: кәсіпкерлік 

құқық оқу пәні ретінде, кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет 

ұғымы, кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің бірлестіктері, кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел 

түсінігі, түрлері, кәсіпкерлік құпия және оны қорғау 

тәсілдері, кәсіпкерлік қызметтегі  мүліктің құқықтық режимі, 

кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу, жеке кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары мен түрлері, 

кәсіпкерлік қызметтегі шарттар, инвестициялық қызметті  

мемлекеттік қолдау, сыртқы экономикалық қызметті 

құқықтық реттеу, бәсекелестік құқық негіздері, 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік 

субъектілерінің құқықтарын қорғау нысандары мен 

тәсілдері, кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауаптылық 

туралы қарастырылған. 

Оқу құралы «Кәсіпкерлік құқық» пәнін оқитын жоғары оқу 

орындарының оқытушыларына, білімгерлеріне, 

магистранттары мен докторанттарына арналған. 

259.  Абдулина А.Т.  Новейшая история 

зарубежных стран 

(1918 – конец 2010-х 

гг.). В 2-х ч. Ч. 2 

388 Учебное 

пособие  

Цветное А5 

9200 В учебном пособии раскрывается проблемы общественно-

политического и социально-экономического развития 

ведущих стран Европы, Америки и Азии с периода 

окончания Первой мировой войны и до конца 2010-х годов. 

Осуществлён анализ предпосылок и причин II мировой 

войны, её ход и последствия, проблемы послевоенного 



 

 

развития ведущих зарубежных стран, распад колониальной 

системы, переход от биполярной системы к 

многополярному миру. В учебнике нашли отражение 

процессы глобализации, усиления взаимозависимости всех 

стран и регионов мира, развития информационной 

революции, преображающей привычные ритмы жизни и 

быт, сознание современных людей. Рекомендуется для 

обучающихся по профилирующим специальностям 

«Международные отношения», «Регионоведение», а также 

для всех, интересующихся историей зарубежных стран в 

новейшее время. 

260.  Абдулина А.Т.  Новая история 

зарубежных стран 

(XVI в. – 1918 г.). В 2-

х ч. Ч. 1. 

392 Учебное 

пособие  

Цветное А4 

9200 В учебном пособии раскрывается становление 

капиталистических отношений, социально-экономическое и 

политическое развитие стран Европы, Америки и Азии с 

периода Великих географических открытий и до окончания 

первого глобального конфликта в истории человечества – 

Первой мировой войны. В учебнике нашли отражение 

изменения в духовной сфере зарубежных стран, 

зарождение основных идеологических учений – 

европоцентризма, пангерманизма, пантюркизма, 

панисламизма и др., повлиявших на политическическое 

развитие европейских и азиатских народов. Рекомендуется 

для обучающихся по профилирующим специальностям 

«Международные отношения», «Регионоведение», а также 

для всех, интересующихся историей зарубежных стран в 

новое время. 



 

 

261.  Курмангазиева Л.Т. Бастапқы 

ақпараттың 

айқындалмаған 

кезіндегі мұнай 

өңдеу 

нысандарының 

математикалық 

модельдерін 

жасақтау және 

тиімділеу 

132 Монограф

ия 

6600 Монографияда математикалық модельдерді әзірлеу және 

мұнай өңдеу өндірісінің химия-технологиялық жүйелерін 

тиімдендіру мәселелерінің көп жылдық зерттеулерінің 

нәтижелері келтірілген, олар бастапқы ақпараттың 

жетіспеушілігі мен айқындалмағандығымен жиі 

сипатталатын, адамның – өндірістік қызметкердің, маман-

сарапшының білімі мен тәжірибесін білдіретін 

айқындалмаған ақпаратты есепке ала отырып, 

айқындалмаған жиындар теориясы әдістерінің негізінде 

оларды шешудің кешенді әдістері ұсынылған. Алынған 

нәтижелер математикалық модельдеу теориясы мен мұнай 

өңдеу және басқа салалардың күрделі сандық жазылатын 

өндірістік нысандарын тиімдендіру үшін маңызды 

теориялық және практикалық мәнге ие.  Кітап химиялық-

технологиялық жүйелерді моделдеу және көп критериалды 

тиімдендіру мәселелерімен айналысатын ғылыми 

қызметкерлерге, студенттерге, магистранттарға және 

докторанттарға арналған. 

262.  Егоренкова Е.Н.  Древняя и 

средневековая 

история зарубежных 

стран 

130 Учебное 

пособие 

6600 Учебное пособие «Древняя и средневековая история 

зарубежных стран» предназначено для студентов 

специальности 5В020200 «Международные отношения» и 

нацелено на учебно-методическое обеспечение 

одноименной дисциплины. 

263.  Kulanova Zh.A. (Куланова Ж. 

А.) 

Methodical 

instruction for 

practical lesson of 

discipline “Content 

and language 

100 Методичес

кое 

пособие 

6300 Methodical instructions are made according to requirements of 

the curriculum and state standard of speciality 5B073100 – “Life 

safety and environmental protection” and include all necessary 

data on studying the discipline.The brief summaryIn the present 

methodical instruction recommendations on discipline “Content 



 

 

integrated learning” and language integrated learning” studying for fastening of 

theoretical knowledge are stated. 

264.  Демин В.Ф. ,      Абеуов Е.А. Вскрытие и 

подготовка 

месторождений при 

подземных горных 

работах 

79 учебное 

пособие 

6400 Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

учеб-ных планов и программ дисциплины  «Вскрытие и 

подготовка месторож-дений при подземных горных 

работах» и включает необходимые сведения по 

выполнению практических работ.В учебном пособии также 

изложены основные теоретические во-просы технологии 

подземной разработки пластовых месторождений по-

лезных ископаемых. Представлены классические и 

перспективные способы подготовки и вскрытия пластовых 

месторождений, принципы их кон-струирования и 

определения рациональных параметров, примеры решения 

конкретных проектных и производственных задач.Учебное 

пособие предназначено для студентов бакалавров специ-

альности 6В07202 «Горное дело». 

265.  Демин В.Ф. ,      Абеуов Е.А. Жерасты тау-кен 

жұмыстарын жүргізу 

кезіндегі 

кенорындарын ашу 

және дайындау 

76 оқу құралы 6300 Оқу құралы «Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі 

кенорындарын ашу және дайындау» пәнінің оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларының талаптарына сәйкес 

жасалған және тәжірибелік жұмыстарды орындау бойынша 

қажетті мәліметтерді қамтиды.Оқу құралында пайдалы 

қазбалардың қабаттық кенорындарын жер астында игеру 

технологиясының негізгі теориялық мәселелері баяндалған. 

Қабаттық кенорындарын дайындау және ашудың 

классикалық және перспективалық тәсілдері, оларды 

құрастыру және ұтымды параметрлерді анықтау 

принциптері, нақты жобалық және өндірістік міндеттерді 



 

 

шешу мысалдары ұсынылған.Оқу құралы 6М07202 «Тау-кен 

ісі» мамандығының бакалаврларына арналған. 

266.  Ибишев У.Ш., Төлбаев Ә.Ә., 

Болат Ұ.Б., Мамбаева А. 

Геометриялық 

модельдеу бойынша 

тапсырмалар 

жинағы 

124 Оқу 

құралы  

6700 Бұл оқу құралы, жоғары кәсіби білім берудің білім 

бағдарламаларының талаптарын ескере отырып, 

«Инженерлік және компьютерлік графика», «Сызба 

геометрия және компьютерлік графика», «Инжиниринг 

негіздерімен компьютерлік графика», «Компьютерлік 

графика негіздері», «Инженерлік графика және 

геометриялық модельдеу негіздері» бойынша графикалық 

жұмыстар мен жаттығуларға арналған тапсырмаларды 

қамтиды. Тапсырмалар компьютерлік залдарда немесе үйде 

жеке компьютерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретіндей етіп 

таңдалған. Сонымен қатар өз бетімен компьютерлік курсты 

оқып үйренуге қызығушылық танытқандарға қолайлы оқу 

құралы болып табылады. 

267.  Берденов Ж.Г., Жамангара 

А.К., Мендыбаев Е.Х., 

Жангужина А.А. 

Геоэкологический 

мониторинг 

312 учебное 

пособие 

7900 В учебном пособии изложены теоретические основы и 

методы оценки и диагностики окружающей среды. 

Рассмотрены классификации мониторинга, определения и 

содержания программ мониторинга. Приведены методы и 

принципы организации мониторинга. В пособии рассмотрен 

мониторинг отдельных компонентов природной среды с 

привлечением инструктивных материалов, методических 

рекомендаций и ГОСТов. Приведены материалы по 

мониторингу различных природно-техногенных систем, 

включающих горно- и нефтегазодобывающие отрасли 



 

 

промышленности. В учебном пособии кратко изложены 

виды исследований и аналитическое обеспечение при 

организации мониторинга.  

Представлена программа дисциплин «Геоэкологический 

мониторинг», «Мониторинг ОС», «Космический мониторинг 

ОС», даны методические указания к лабораторно-

практическим занятиям, перечислены требования к 

написанию и оформлению геоэкологических отчетов. 

Для обучающихся вузов, по специальностям: «География», 

«Геоэкология», «Экология»; для преподавателей вузов, 

слушателей ФПК и специалистов-практиков. 

268.  Slanbekova G.K., Kabakova 

M.P., Chung M.C. 

Peculiarities of coping 

with psychological 

trauma in the 

situation of 

disintegration of 

conjugal relationships 

180 Monograph 7000 The monograph is devoted to theoretical study and 

experimental research of social-psychological factors of coping 

with psychological trauma in a divorce situation. The obtained 

data and materials presented in the monograph will 

complement the courses "Psychology of Family and Marriage", 

"Cross-cultural Studies of Marriage and Family Relations" for 

students and undergraduates of the specialty "Psychology".The 

work is addressed to specialists in the field of family psychology, 

students, undergraduates and doctoral students of the specialty 

"Psychology", as well as to all those who are interested in family 

and marriage problems./Монография посвящена 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

социально-психологических факторов совладания с 

психологической травмой в ситуации развода. Полученные 

данные и материалы, представленные в монографии, 

дополнят курсы «Психология семьи и брака», «Кросс-

культурные исследования брака и семейных отношений» 

для студентов и магистрантов специальности 



 

 

«Психология».Работа адресована специалистам в области 

семейной психологии, студентам, магистрантам и 

докторантам специальности «Психология», а также всем, 

кто интересуется проблемами семьи и брака. 

269.  Давильбекова Ж.Х.  Экономика 

геологоразведочной 

отрасли 

268 учебное 

пособие  

7700 В учебном пособии изложены теоретические основы 

экономики геологоразведочной отрасли. Значительное 

место уделено производственным, трудовым ресурсам, 

основным и оборотным средствам, заработной плате 

геологических организаций. Рассмотрена специфика 

себестоимости продукции, прибыли, рентабельности, 

планирования геологоразведочных производств. Уделено 

большое внимание государственному регулированию 

отношений недропользования и его правовым основам, 

геологическому изучению недр, стадийности, 

финансированию и инвестированию проектов, 

геологической оценке месторождений, ценообразованию, 

налогообложению и экономической эффективности 

геологоразведочных работ. 

270.  Исанова Б.Х.,  Кабиева С.К. Органикалық химия 372 оқу құралы  8300 Органикалық химияның ғылым саласы ретінде 

қалыптасуына әсер етті. Оқу құралында қазіргі органикалық 

химияның негіздері жүйелі түрде толық баяндалған.Оқу 

құралы алты бөлімінен турады. Бірінші бөлімінде 

органикалық химияның теориялық мәселелері, екіншіде - 

алифатты, ароматты және арен қатар көмірсутектері, 

үшіншіде - алифатты қатар көмірсутектердің туындылары, 



 

 

төртіншіде - алифатты қатар көмірсутектердің аралас 

функциялы туындылары, бесіншіде -  ароматты қатар 

көмірсутектердің туындылары, алтыншыда – гетероциклді 

қолсылыстары қарастырылған. Оқу құралында органикалық 

химиядан жалпы білім алуға арналған бағдарламалық 

материалдар толық қамтылған. 

«Органикалық химия» атты оқу құралы жоғары оқу 

орындарының химия, химиялық технология, мұнай 

химиясы, фармакология, медицина және т.б. мамандары 

бакалаврларына, магистраттарына, PhD доктораттырына 

оқырмандарға арналған 

271.  Байгунисова Г.И. Стилистические 

средства в 

разносистемных 

языках 

264 монографи

я  

7600 Монография посвящена описанию интралингвистических и 

экстралингвистических основ образной парадигмы 

разносистемных языков. В работе анализируются 

когнитивные и дискурсивные факторы, влияющие на 

формирование системы образных номинативных единиц в 

языке. На основе материала из лексикографических 

источников различных типов, художественных текстов 

дается лингвистическая и этнокультурная характеристика 

содержания стилистических средств казахского, русского и 

английского языков.Книга адресована преподавателям, 

докторантам, магистрантам, студентам филологических 

специальностей, а также всем, кто интересуется вопросами 

образной номинации в языке. 

272.  Кабиева С.К., Абилканова 

Ф.Ж. 

Биологиялық 

белсенді және 

дәрілік заттардың 

224 оқулық 7400 Оқулық «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» курсы 

химия мамандықтарының бакалавриат студенттеріне 

арналған. Барлық дерлік физикалық-химиялық әдістер 

ұсынылған: экстракция, хроматографиялық, оптикалық және 



 

 

аспаптық талдауы электрохимиялық әдістер. Дәрілер мен биологиялық 

белсенді заттарды бақылаудағы осы әдістердің қазіргі 

кездегі дамуы көрсетілген. Оқу құралының соңында 

ұсынылған әдебиеттер бар. 

273.  Кабиева С.К., Тлепберген Е.З. Тағам өнеркәсібінің 

кейбір 

қалдықтарынан 

құрамында ақуызы 

бар ингредиенттер 

алу 

88 монографи

я  

6400 Кітапта қазіргі таңдағы тағам өнеркәсібінің қалдықтарынан 

ақуызы бар ингердиенттерді алу мен оның даму жағдайы 

талқыланды.Сонымен қатар, ашытқы биомассасының 

құрамы және оның ерекшеліктері, тағамдық құндылығы, 

ашытқы биомассасын тазарту әдістері, ашытқы автолизат 

пен гидролизатты алу әдістері қарастылып, ашытқыш ақуыз 

өнімді алу үрдісінінің аппаратуралық рәсімдеу және 

технологиялық сұлбасы келтірілді.Кітап биотехнология 

саласындағы докторанттар, магистранттар мен ғылыми 

қызметкерлер арасында пайдалы болады. 

274.  Кабиева С.К., Мереке Ә.Ж. Биополимерлер 108 монографи

я  

6600 Кітап біздің елде мүлдем зерттелмеген қызмет саласына, 

атап айтқанда биополимерлік өнімдерді өндіруге және 

енгізуге назар аудару мақсатында жарияланады. Әлемдегі 

биополимерлерді өндіру және тұтыну көлемі, сондай-ақ өсу 

қарқыны қаралды. Баға саясаты және биополимерлер 

нарығын дамытудың одан әрі үрдістері байқалады. Әлемнің 

әр түрлі елдерінде биополимерлерді өндірушілерді 

мемлекеттік қолдаудың заңнамалық базасы мен 

мүмкіндіктеріне талдау жүргізілді. Негізгі тұтыну салалары 

мен биополимерлерді өндірушілердің әлемдік 

компаниялары жарық көрді. Синтетикалық пластмассадан 

және полимерден жасалған бұйымдар нарығында бәсекеге 

түсе бастаған дайын өнім түрлерін жіктеу ұсынылды 



 

 

275.  Джyзбaeвa Б.Г. Методические 

указания к 

лабораторным 

заданиям по 

технологии 

программирования 

на с++. 2-е издание 

148 учебное 

пособие 

6800 Учeбнoe пoсoбиe прeдстaвляeт сoбoй кyрс лабораторных 

работ, рaзрaбoтaнныx aвтoром  для спeциaльнoстeй 

бaкaлaвриaтa: 5В060200 – Инфoрмaтикa и 5В070400–

Вычислитeльнaя тexникa и прoгрaммнoe oбeспeчeниe. 

Рaссмaтривaются бaзoвыe пoнятия и фaкты по технологии 

программирования, вoпрoсы aнaлизa  и рaзрaбoтки 

aлгoритмoв нa с++ для рeшeния зaдaч по 

программированию. Для пoнимaния мaтeриaлa дoстaтoчнo 

мaтeмaтичeскoй пoдгoтoвки в oбъeмe пeрвoгo кyрсa 

yнивeрситeтa или тexничeскoгo вyзa. 

276.  Әшірбаев Х.А., Сабалахова 

А.П., Адишова Г.Б., 

Байгулова Н.З. 

„МАТЕМАТИКА 3“ 

ПӘНІНЕН ДӘРІСТЕР 

КЕШЕНІ 

132 Цикл 

лекций 

6800 Бұл дәрістер кешенінде қос интегралдардың, қисықсызықты 

интегралдардың, беттік интегралдардың ұғымдары, 

қасиеттері, анықтамалары мен теоремалары және оларды 

есептеу үлгілері мен қолданылулары келтірілген.  

277.  Балабеков Е.О. Казахский 

музыкальный 

фольклор: 

Особенности, 

основные 

функции,воспитател

ьные возможности , 

2 -ое издание  

160 учебное 

пособие 

6900 В книге музыкальный фольклор рассматривается как часть 

национальной духовной культуры. Изучаются бытование 

казахского музыкального фольклора в трудовой, ссмейно - 

бытовой, досуговой, игрово-развлекателыюй среде, его 

видо - жанровая характеристика и использование в 

современной культурно - досуговой работе. Также 

анализируется деятельность музыкальных фольклорных 

коллективов как средство реализации воспитательных 

возможностей музыкального фольклора.Работа 

предназначена преподавателям и студентам вузов культуры 

и искусств, руководителям музыкальных фольклорных 

коллективов, а также может быть использованы научными 

работниками, занимающимися народной педагогикой, 



 

 

художественным творчеством, фольклористикой. 

278.  Тілеулесова А.Б., 

Жайнибекова М.А. 

МӘТІНДІ ЕСЕПТЕРДІ  

ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІ 

216 Оқулық 

(оқу 

құралы) 

7300 Бұл оқу құралында  мектеп оқулықтарында және  әр түрлі 

мамандықтар бойынша қабылдау емтихандарында   1999 - 

2018 жылдарда ұсынылған есептер жинақталып олардың  

шығару жолдары көрсетілді және өз бетінше орындауға 

жаттығулар мен есептер, олардың шешімдері мен 

жауаптары берілген. Ұсынылып отырған бұл еңбек оқуға 

түсушілерге пайда келтіреді деп сене отырып, оларға ақ 

тілек, сәт сапар тілейміз!  

 Сол сияқты бұл оқу құралы ЖОО-дарының математика 

мамандықтарының студенттері мен магистранттарына,  

жалпы білім беретін орта және математиканы тереңдетіп 

оқытатын мектеп оқушылары мен оқытушыларына пайдалы  

болады деп ойлаймыз. 

279.  Журасова А.Ш. Ежелгі Шығыс 

елдерінің тарихы 

340 Оқулық 8100 Оқулық Ежелгі дүние тарихының құрамдас бөлімі болып 

табылады. Оқулық ежелгі Шығыс елдерінің тарихын 

қарастырады. Оқулықта берілген материалдар ежелгі 

заманда Шығыста қалыптасқан Египет, Вавилон, Қосөзен, 

Қытай, Үндістан, Закавказье, Шығыс және Батыс Жерорта 

теңізі, Орта Азия мен Парсы мемлекеттерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси даму тарихын қамтиды. 

Жекелеген ежелгі шығыс елдерінің зерттелу тарихына назар 

аударылған. Оқулықтың мазмұны Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігі 2001 жылы 



 

 

бекіткен «Ежелгі дүние тарихы» пәнінің типтік 

бағдарламасына сай жазылған. Оқулық тарих 

мамандығының студенттеріне, мектеп пен колледж 

оқытушыларына және әлемдік өркениет тарихына 

қызығушылық білдіруші көпшілік оқырманға арналған. 

280.  Касимов А.Т.,Кожас А.К. Арнайы 

ғимараттарды 

монтаждау 

101 Оқу 

құралы  

6500 "Арнайы  ғимараттарды монтажду" пәні жалпы оқу 

бағдарламасында профилдік цикл қарамағында 

болғандықтан, ол ең маңызды және сондай кеңейтілген 

бөлім ретінде оқыту қарастырылған,сонымен қатар, оны 

меңгеру құрылыс бакалавр санатын және акедемиялық 

дәрежесін айқындайды Оқу құралы арнайы ғимараттарды 

монтаждау және жаңғырту кезіндеқұрылымдарды 

монтаждау технологиясы,демонтаж, күшейту жұмыстарын 

жобалау және оларды іс жүзінде құрылыс алаңдарында 

технологиялық сатыларға сәйкестендіре ұйымдастыруда 

шара жұмыстарын жүйелі түрде мемлекеттік тілде оқыту 

кезінде қажетті көмек ретінде жазылған. Оқу құралы, көп 

салалы құрылыс және инженерлік ғимараттарды, көпір, 

шахта құрылыстарына қатысты мамандықтар 

студенттеріне,ғимараттарды және инженерлік 

ғимараттарды  монмаждау және жаңғырту құрылыс 

жұмыстарын  атқару,күшейту кездерінде және жобалау 

тапсырмаларын, курстық, дипломдық жобалау жұмыстарын 

орындау кездерінде, сонымен қатар, басқа да арнайы  

құрылысқа қатысты пәндерден беретін оқытушыларға да   

пайдалы. 



 

 

281.  Касимов А.Т.,Пчельникова 

Ю.Н.   

Ғимараттарды қайта 

салу 

95 Оқу 

құралы  

6500 «Ғимараттарды қайта салу»  пәні жалпы оқу 

бағдарламасында профилдік цикл қарамағында 

болғандықтан, ол ең маңызды және сондай кеңейтілген 

бөлім ретінде оқыту қарастырылған, сонымен қатар, оны 

меңгеру құрылыс бакалавр санатын және акедемиялық 

дәрежесін айқындайды. Оқу құралы ғимараттарды 

жаңғырту кезінде құрылымдарды монтаждау, демонтаж, 

күшейту жұмыстарын жобалау және оларды іс жүзінде 

құрылыс алаңдарында технологиялық сатыларға 

сәйкестендіре ұйымдастыруда шара жұмыстарын жүйелі 

түрде мемлекеттік тілде оқыту кезінде қажетті көмек 

ретінде жазылған. Оқу құралы, құрылыс және жол  

саласында, көпір, шахта құрылыстарына қатысты 

мамандықтар студенттеріне, ғимараттарды және 

инженерлік ғимараттарды жаңғырту құрылыс жұмыстарын  

атқару, күшейту кездерінде және жобалау тапсырмаларын, 

курстық, дипломдық жобалау жұмыстарын орындау 

кездерінде, сонымен қатар, басқа да  құрылысқа қатысты 

пәндерден беретін оқытушыларға да   пайдалы. 

282.  Казагачев В. Н. Вычислительные 

системы и сети 

240 Учебное 

пособие 

7500 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой дисциплины и предназначено для изучение 

особенностей организации вычислительных машин, систем 

и сетей, принципов построения отдельных устройств и 

взаимодействия их в процессе ввода, обработки и вывода 

информации, изучение основных этапов развития 

вычислительной техники и средств коммуникации, понятий 

и структур информационного процесса, способов 

представления информации, состава аппаратных и 

программных средств, операционных систем и прикладного 



 

 

программного обеспечения . Для студентов специальностей 

5В011100 – Информатика, 6В06112 - "Вычислительная 

техника и програмное обеспечение", 6В06111 -

"Информационные системы". 

283.  Казагачев В. Н. Геоинформационны

е системы 

312 Учебное 

пособие 

7900 В учебном пособии представлены общие сведения о 

геоинформационных системах (ГИС), основные термины и 

понятия. Рассмотрены вопросы ввода/вывода данных, их 

оцифровки, способы представления пространственной и 

атрибутивной информации, приведены краткие 

характеристики основных ГИС, их преимущества и 

недостатки. Даны общие представления о программном 

обеспечении ГИС. Для студентов специальности 6В06111 -

"Информационные системы". 

284.  Казагачев В. Н. WEB-ТЕХНОЛОГИИ» 204 Учебное 

пособие 

7200 Учебное пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначено для освоения теоретических и 

практических технологий создания веб-страниц - языка 

разметки гипертекста HTML и каскадных таблиц стилей CSS, 

излагается история, стандарты и базовые принципы 

организации Всемирной паутины. Для студентов 

специальностей 5В011100 – Информатика, 6В06112 - 

"Вычислительная техника и програмное обеспечение", 

6В06111 -"Информационные системы". 



 

 

285.  Сисен А.К. Статистика 112 оқу-

әдістемелі

к  

6600 «Статистика» курсы өзінің ішкі мазмұны тұрғысынан 

бакалавр-экономистердің кәсіби дайындығын анықтайтын 

оқу пәндерінің қүрамында маңызды орын алады. Заман 

талаптарына сай экономика мамандары статистикалық 

талдаудың әдістерін меңгеруге байланысты оның 

жағдайларын, факторларын, нарықтық әлеуметтік-

экономикалық қатынастардың нәтижелерін сандық 

бағалауды  қолдана білу керек. Статистика әр түрлі 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар туралы мәліметтерді 

жинау, өңдеу, талдау және жариялаумен айналысатын 

тәжірибелік қызметтің бір саласы. Мемлекеттік статистика 

туралы Заңына сәйкес барлық заңды тұлғалар өздерінің 

өндірісі, коммерциялық және басқа да қызметі жөнінде 

статистика органдарына статистикалық ақпарат тапсырады. 

Күнделікті жаңалықтарда әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар туралы деректерді қарастырғанда «статистика» 

сөзі үлкен орын алады. Статистикада қоғамдық 

құбылыстардың жағдайы, құрылымы, дамуы және 

құбылыстар арасындағы өзара байланысын зерттеу, 

олардың статистикалық үлгісін және болжамын жасау, 

статистикалық ақпаратты талдау қарастырылады. Статистика 

ғылымында жалпы экономикалық-статистикалық зерттеу 

бағыттарына теориялық негіздеме даярланады. 

286.  Burgumbayeva 

S.K./Бургумбаева С.К. 

Analitycal geometry 112 Educational 

and 

Teaching 

Aid/Учебно

-

методичес

6600 Учебно-методическое пособие по программе изучения 1 

курса математики. Эта программа охватывает следующие 

разделы аналитической геометрии: элементы векторной 

алгебры, метод координат на плоскости и в пространстве, 

прямая линия на плоскостях, плоскость и прямые в 

пространстве, линии второго порядка, важные для 



 

 

кое 

пособие 

расширенного анализируется использование 

математических методов в профессиональной 

деятельности. В учебно-методическом пособии в учебно-

методическом пособии приводятся краткий теоретический 

материал, методические рекомендации, теоремы, 

определения, формулы и другие данные по теории, далее 

даются развернутые решения характерных задач и 

формулируются вопросы и задачи в конце. каждого абзаца. 

Задачи дисциплины курса заключаются в ориентации 

студентов на расширенное использование математических 

методов в профессиональной деятельности. 

287.  Burgumbayeva 

S.K./Бургумбаева С.К. 

Higher mathematics 163 Educational 

and 

Teaching 

Aid/Учебно

-

методичес

кое 

пособие 

6900 Учебно-методическое пособие «Высшая математика» на 

английском языке, соответствует требованиям учебного 

процесса и содержанию программ дисциплины «Высшая 

математика» для студентов технических 

специальностей.Содержит краткие теоретические данные, 

решения стандартных задач отдельных разделов 

математики (линейная алгебра, элементы векторной 

алгебры, аналитическая геометрия, линейное (векторное) 

пространство, математический анализ - I, комплексные 

числа, элементы высшей алгебры, дискретная математика, 

элементы математической логики, столбца и сети), важных 

для расширенного использования математических методов 

в профессиональной деятельности. В учебно-методическом 

пособии приведены теоремы, определения, формулы и 

другие данные по теории, даны развернутые решения 

характерных задач. далее. Задачи дисциплины курса 

заключаются в ориентации студентов на расширенное 

использование математических методов в 



 

 

профессиональной деятельности. 

288.  Burgumbayeva 

S.K./Бургумбаева С.К. 

Elementary 

mathematics 

97 Educational 

and 

Teaching 

Aid/Учебно

-

методичес

кое 

пособие 

6500 Учебно-методическое пособие Программа изучения 1 курса 

математики. Пособие содержит краткий обзор необходимой 

информации по разделам элементарной математики 

(арифметика и алгебра, функции, их свойства и графики, 

рациональные уравнения и неравенства, иррациональные 

уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, 

экспоненциальные уравнения, логарифмические уравнения 

и неравенства, тригонометрия, элементы математического 

анализа, векторная алгебра, планиметрия, стереометрия), 

которые обычно изучаются студентами 1 курса. Изложение 

теоретического материала по всем предметам ведется на 

доступном языке. Пособие предназначено для учащихся 

полиязычных групп, где занятия ведутся на английском 

языке. Учебно-методическое пособие поможет освоить курс 

элементарной математики, подготовиться к тестам и 

экзаменам по этой дисциплине. 



 

 

289.  Шамиева Р.К, Казагачев В.Н.  Модернизация и 

ремонт ПК 

260 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7600 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой дисциплины и предназначено для 

формирования у студентов готовности к профессиональной 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

компьютерных систем и комплексов, по сопровождению 

типового программного обеспечения вычислительной 

техники и компьютерных сетей в организациях (на 

предприятиях) различных организационно-правовых форм. 

Рассмотрены состав и структура программного обеспечения, 

периодичность и способы обновления системного и 

прикладного программного обеспечения, способы 

оптимизации работы компьютера. Уделено внимание 

совместимости оборудования с операционной системой и 

обновлению драйверов. Для студентов специальностей 

5В011100 – Информатика, 6В06112 - "Вычислительная 

техника и програмное обеспечение", 6В06111 -

"Информационные системы". 

290.  Бекешев А.З., Абдыгалиева 

Г.Б, Казагачев В.Н.   

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

175 Учебное 

пособие 

7000 Пособие составлено на основе типовой учебной программы 

общеобразовательной дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии» для организаций высшего 

и (или) послевузовского образования согласно приложению 

5, приказа № 603 от 31 октября 2018 года Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

Продолжительность обучения по настоящей программе в 

соответствии со структурой образовательной программы 

высшего образования составляет 150 академических часов 

(5 академических кредитов). Предназначено для студентов 

всех специальностей. 



 

 

291.  Бекешев А.З., Казагачев В.Н.   Компьютерное 

моделирование 

физических 

процессов 

175 Учебное 

пособие 

7000 Пособие посвящена обучению основам компьютерного 

моделирования физических процессов и систем. 

Рассмотрены модели систем с многими степенями свободы 

(линейные цепочки, волны, статистические системы и др.) и 

квантово-механические системы. Каждая глава содержит 

теоретический материал, описание математических 

методов, используемых при решении соответствующих 

задач, и задачи для самостоятельного решения. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

математика, информатика, физика, может быть полезна для 

преподавателей соответствующих дисциплин. 

292.  Казагачев В.Н, Мусина А. А.  Цифровые 

технологии в 

образовании 

126 Учебно-

методичес

кое 

пособие  

6700 Учебное пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначены для студентов технических 

направлений; содержат краткое описание по использования 

информационных технологий (ИТ) в производстве. Пособие 

направлено на формирование у студентов навыков 

овладения информационных технологий для модернизации 

экономики производства. 



 

 

293.  Jussupbekovа G.T., 

BesbayevG.A., Akhmetova 

S.T.,  

Rаkhymbek N.Zh., 

Turgаnbekovа M.M., Belesovа 

D.T./Джусупбекова Г.Т., 

Бесбаев Г.А., Ахметова С.Т., 

Рахымбек Н.Ж., 

Турганбекова М.М. Белесова 

Д.Т, 

Informаtion аnd 

communicаtion 

technologies 

220 учебник 7300 The textbook hаs been drаwn up in аccordаnce with the 

curriculum аnd course progrаm on discipline «Informаtion аnd 

communicаtion technologies» аnd includes аll necessаry 

informаtion on cаrrying-out of lаborаtory connected with 

themes.It hаs the prаcticаl foundаtions of informаtion аnd 

communicаtions technologies, аnd produced аn overview of the 

softwаre, the bаsics of аlgorithms аnd progrаmming lаnguаges, 

the E-technology, e-business, e-leаrning, e-government; dаtа 

trаnsmission equipment in locаl аreа networks аnd the Internet, 

computer security bаsics.The textbook  contаinsаll instructions 

for performаnce of prаcticаl аnd questions for students. 

It cаn be used for exаm prepаrаtion on computer science in 

schools аnd universities, аs well аs in the systems аnd 

institutions of distаnce аnd аdditionаl educаtion.Учебник 

составлен в соответствии с учебным планом и программой 

курса по дисциплине «Информационные и 

коммуникативные технологии» и включает всю 

необходимую информацию по составу лабораторных работ 

по темам.Он имеет практическую основу информационных 

и коммуникационных технологий, а также подготовил обзор 

программного обеспечения, основ алгоритмов и языков 

программирования, электронных технологий, электронного 

бизнеса, электронного обучения, электронного 

правительства; оборудование для передачи данных в 

локальных сетях и Интернет, основы компьютерной 

безопасности.Учебник содержит инструкции по 

выполнению практических занятий и вопросы для 

студентов.Его можно использовать для подготовки к 

экзаменам по информатике в школах и университетах, а 



 

 

также в системах и учреждениях дистанционного и 

дополнительного образования. 

294.  Бесбаев Ғ.Ә., Мелдебекова 

С.Қ. 

Вариациялық қисап 

және тиімділеу 

әдістері 

140 оқу-

әдістемелі

к құрал 

6800 Оқу-әдістемелік құралында функционалдарды экстремумға 

зерттеу әдістері және тиімділеу есептерінің қойылымы мен 

әдістері келтіріледі.Теориялық материалдармен қатар типтік 

есептердің шешімдерін табу мысалдары және өз бетінше 

шығару үшін есептер жинағы берілген. Оқу-әдістемелік 

құралы  5В060100-«Математика» және 5В070500-

«Математикалық және компьютерлік моделдеу» 

мамандықтарының студенттеріне арналған.  

295.  Шаймерденова Л.Е., Бесбаев 

Г.А.  

Алгоритмизация и 

программирование 

132 Учебное 

пособие 

6800 Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

учебного плана и программой дисциплины 

«Алгоритмизация и программирование».Учебное пособие 

предназначено для студентов специальности 6В06130 – 

«Вычислительная техника и программное  обеспечение»  



 

 

296.  Имашев Б.Е., Абутаева С.Б. Уголовное право 

Республики 

Казахстан. Общая 

часть.  

272 учебник 7700 В учебнике представлен курс Общей части уголовного права 

Республики Казахстан. В материалах курса использованы 

нормативные акты и судебная практика по состоянию на 

01.09.2020 года. Учебник подготовлен в соответствии со 

стандартом высшего образования по направлению «6В042-

Право» (квалификация (степень) – «бакалавр») 

профессорско-преподавательским коллективом кафедры 

уголовного права и криминологии. Учебник предназначен 

для студентов, магистрантов, преподавателей, практических 

работников, всех интересующихся уголовным правом 

297.  Абдикаликова З.Т., Ибатов А. Функционалдық  

анализ 1 бөлім, 2ші 

басылым 

232 Оқулық 7400 Аталған оқулықта функционалдық  анализ пәнінің базалық 

мәселелері жан-жақты қарастырылған. Тақырыптық 

мәселелер теориялық тұрғыдан ғана емес, жаттығыулар, 

есептер, тест тапсырмалары көмегімен де жатық 

түсіндіріледі. 

Оқулық оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына 

негізделген және жоғары оқу орындарында математика, 

қолданбалы математика мамандықтары бойынша оқитын 

студенттерге, магистранттарға, PhD докторанттарға, 

оқытушыларға, сондай-ақ функционалдық  анализды өз 

бетінше оқитын оқырман қауымға арналады. 

298.  Абдикаликова З.Т., Ибатов А. Функционалдық  

анализ 2 бөлім,  2ші 

басылым 

264 Оқулық 7600 Аталған оқулықта функционалдық  анализ пәнінің базалық 

мәселелері жан-жақты қарастырылған. Тақырыптық 

мәселелер теориялық тұрғыдан ғана емес, жаттығыулар, 

есептер, тест тапсырмалары көмегімен де жатық 

түсіндіріледі.Оқулық оқыту жүйесінің кредиттік 

технологиясына негізделген және жоғары оқу орындарында 

математика, қолданбалы математика мамандықтары 



 

 

бойынша оқитын студенттерге, магистранттарға, PhD 

докторанттарға, оқытушыларға, сондай-ақ функционалдық  

анализды өз бетінше оқитын оқырман қауымға арналады. 

299.  Abdikalikova Zamira INTRODUCTION TO 

MATHEMATICAL 

ANALYSIS (with 

problems)                       

198 учебник 7200 This book is a one semester course in mathematical analysis and 

deals to the course"Introduction to Analysis". The course is the 

first course in mathematical analysis aimedat students who do 

not necessarily wish to continue a graduate study in 

mathematics.The clear exposition covers many topics that are 

assumed by later courses but are oftennot covered with any 

depth or organization: basic set theory, quantifiers, functions 

andrelations, equivalence relations, properties of the real 

numbers (including consequences ofthe completeness axiom). 

The course does not cover topics such as metric spaces, which 

amore advanced course would. It is also possible to use this 

book for a beginning of a moreadvanced course, but further 

material should be added.Эта книга представляет собой 

односеместровый курс математического анализа и 

посвящен этому курсу.«Введение в анализ». Курс является 

первым курсом математического анализа, направленным 

нау студентов, которые не обязательно хотят продолжать 

учебу в аспирантуре по математике.Четкое изложение 

охватывает многие темы, которые предполагаются в 

последующих курсах, но частоне охвачены какой-либо 

глубиной или организацией: базовая теория множеств, 

кванторы, функции иотношения, отношения 

эквивалентности, свойства действительных чисел (включая 

последствияаксиома полноты). Курс не охватывает такие 

темы, как метрические пространства, которыеболее 



 

 

продвинутый курс бы. Эту книгу также можно использовать 

для начала болеепродвинутый курс, но следует добавить 

дополнительные материалы. 

300.  Уразбакова У.Т., Джахаева 

А.П. 

 Методика обучения 

русскому языку в 

начальной школе 

168 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7000 Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов специальности  5В010200 – «Педагогика и 

методика начального обучения».Составлено в соответствии 

с требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе»  и 

включает все необходимые сведения по выполнению  

практических работ курса.В учебно-методическом пособии 

изложен систематический курс методики начального 

обучения русскому языку в начальной школе. Вопросы и 

задания учебника нацелены на организацию углубленной 

самостоятельной работы студентов.Содержание учебника 

соответствует актуальным требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Может 

быть использован в системе повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров в области 

начального обучения русскому языку 



 

 

301.  Уразбакова У.Т., Уразбаев 

К.М., Джахаева А.П. 

Детская литература 

и практикум по 

выразительному 

чтению 

204 учебное 

пособие 

7200 Учебное пособие предназначено для студентов 

специальности  5В010200, ОП 6В01310 – «Педагогика и 

методика начального обучения».Составлено в соответствии 

с требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Детская литература и практикум по выразительному 

чтению». В учебном пособии изложен систематический курс 

детской литературы и практикума по выразительному 

чтению. Вопросы и задания учебника нацелены на 

организацию углубленной работы студентов.Личностно-

ориентированный характер учебного пособия позволяет его 

использование в аудиторной и 

внеаудиторной(самостоятельной) работе студентов. 

302.  Казенова А.О., Үсіпбаев Ү.А., 

Тезекбаева Н.Р.,   

Жүктану 96 Оқу 

құралы 

6500 Жұмыста жүктердің негізгі топтары, олардың тасымалдауға 

дайындауға әсер ететін арнайы қасиеттері мен тасымалдау 

сипаттамалары, жылжымалы құрамды таңдау, тасымалдау 

шарттары, тиеу-түсіру жұмыстарын орындау, сақтау және 

сақтауды қамтамасыз ету қарастырылған. Оқу құралы 

теориялық ережелерден басқа қарапайым тапсырмалар 

мен студенттердің жеке аудиториялық жұмысын 

белсендіруге арналған көпнұсқалы тапсырмалар қатарын 

шешу мысалдарынан тұрады.Оқу құралы 5В090100 – 

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне арналған. 



 

 

303.  A.Tulenov, Yu.Kamalov, 

U.Ussipbaev, A.Kazenova, 

D.Tortbaeva 

Motor Transport 

Psychology.         For 

students of the 

speciality 5B012000 

«Professional 

education» 

204 Учебник 7200 The features of the psychology of labor are considered taking 

into account changes in the psychophysiological state in various 

road, road, climatic and other conditions. Changes in the basic 

elements of motor psychology and their interaction in the 

integrated system "driver - car - road - environment" (VADS) are 

presented. The influence of the human factor on the occurrence 

of road traffic accidents and ways to reduce the accident rate 

based on the application of the laws of motor psychology is 

shown. Real examples of changes in the driver’s health and 

ways to improve reliability in difficult conditions are given.For 

students of higher education institutions./ Рассмотрены 

особенности психологии труда с учетом изменения 

психофизиологического состояния в различных дорожных, 

дорожных, климатических и других условиях. Представлены 

изменения основных элементов психологии моторики и их 

взаимодействие в интегрированной системе «водитель - 

автомобиль - дорога - окружающая среда» (ВАДС). Показано 

влияние человеческого фактора на возникновение 

дорожно-транспортных происшествий и способы снижения 

аварийности на основе применения законов двигательной 

психологии. Приведены реальные примеры изменения 

здоровья водителя и способы повышения надежности в 

сложных условиях. Для студентов высших учебных 

заведений. 



 

 

304.  Казенова А.О.,  Тағаев Н.С., 

Үсіпбаев Ү.А., Пернебеков 

С.С. 

Тиеу-түсіру 

жұмыстарының 

технологиясы мен 

механикаландырылу

ы 

116 Оқу 

құралы 

6600 Оқу құралы 5В090100 «Көлікті пайдалану және тасымалдау 

мен қозғалысты ұйымдастыру» мамандықтарының  

студенттеріне арналған және мамандық бойынша оқу 

жоспарының және бағдарламасының талабына сәйкес  

қажетті мәліметтерді қамтиді.Оқу құралында әр түрлі 

жүктерді тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және 

оларды атқаруға арналған машиналар мен олардың жұмыс 

аясын кеңейтетін қазіргі заман талабына сай келетін 

қосымша құрылғылардың сипаттамалары келтірілген. 

Сонымен қатар студенттердің дәрістерге дайындалуына 

қажетті пәннің негізгі бөлімдерінің теориялық 

материалдары мен мысалдары, білімді бақылау және тест 

сұрақтары да оқу құралының өзегі болып отыр 

305.  Балабеков Е.О. Қазақтың 

музыкалық 

фольклоры: 

болмысы, өзіндік 

ерекшелігі, 

тәрбиелік мазмұны 

мен заманауи 

өміршеңдігі 3-ші 

басылым 

152 оқу құралы 6900 Ұсынылып отырған кітапта қазақтың музыкалық фольклоры 

ұлттық рухани мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырылып, оның халықтық шығармашылық, мәдени - 

тынығу шараларында қолданылуы зерттелген, музыкалық – 

фольклордың, жанрлық сипатына талдау жасалынған. 

Музыкалық фольклорды жинақтап, насихаттаудың тиімді 

құралдарының бірі - музыкалық фольклорлық ұжымдардың 

болмысы, сан алуан түрі мен оның ұлттық музыканың 

дамуындағы алатын орны айшықталған.Оқу құралы 

мәдениет пен өнер саласындағы жоғары оқу орындарының 

оқытушылары мен студенттеріне, музыкалық фольклорлық 

ұжымдардың жетекшілеріне, халықтық педагогика, көркем 

шығармашылық, фольклористика саласын зерттеуші 

ғалымдарға арналған.Оқу құралы жоғары оқу орындарына 

арналған оқулықтар мен оқу - әдістемелік кешендерді 

әзірлеу, басып шағару және оларды мемлекеттік тілге 



 

 

аудару бойынша республикалық конкурстың жеңімпазы. 

306.  Kumisbekov S.A., Serikuly Zh., 

Volnenko A. A./ Кумисбеков 

С. А., Серикулы Ж., Волненко 

А. А. 

«Development and 

calculation of the 

heat and mass 

transfer apparatus 

with a mobile packing 

considering a large-

scale transition», 

126 monograph 6700 The monograph present the results of the authors' study, that 

includes the design of the apparatus with a regular plate, ball 

and tube packing, the method for calculating them, 

recommendations for the design of industrial apparatuses and 

the area of the preferred application.The monograph can be 

useful for undergraduates and doctoral students of PhD 

chemistry and technology specialties, as well as scientific and 

engineering workers in the chemical, petrochemical and oil 

refining industries./В монографии представлены результаты 

исследования авторов, включающего конструкцию 

аппаратов с регулярной пластинчатой, шаровой и трубчатой 

насадкой, методику их расчета, рекомендации по 

проектированию промышленных аппаратов и область 

предпочтительного применения.Монография может быть 

полезна магистрантам и докторантам PhD химико-

технологических специальностей, а также научным и 

инженерно-техническим работникам химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 

промышленности. 



 

 

307.  Sailaubayeva N.Y./ 

Сайлаубаева Н.Е. 

History of the “Qazaq 

Tili” newspaper 

(1919-1928). 

137 monograph 6800 The monograph deals with the history of the formation and 

edition of the newspaper “Qazaq Tili”, which were published in 

Semipalatinsk between the years of 1919-1928.The textbook is 

intended for general readers who want to get acquainted with 

the history of the Kazakh press./Монография посвящена 

истории становления и издания газеты "Qazaq Tili", 

выходившей в Семипалатинске в 1919-1928 годах.Учебник 

предназначен для широкого круга читателей, желающих 

познакомиться с историей казахской прессы. 

308.  Қрғанбеков Б.С. Хандық дәуір 

әдебиеті. 

170 оқу құралы 7000 Оқу құралында ХV-ХVІІІ ғасырларда өмір сүрген 

жыраулардың өмірі мен шығармашылығына қатысты тың 

мәліметтер, олардың зерттелу тарихнамасы беріледі. 

Сондай-ақ толғау жанрының басты құндылықтық, 

көркемдік, тілдік ерекшеліктері талданады. Жыраулардың 

өмірі мен шығармашылығындағы кейбір даулы 

мәселелердің шешілу жолдары көрсетіледі. Сонымен қатар 

толғаулардағы түсініксіз, мағынасы көмескіленген сөздер 

мен тұрақты сөз тіркестерінің сөздігі жасалып, студенттердің 

өздік жұмысына қажетті тілдік құралдар тізбесі мен 

бақылау, тест сұрақтары да қоса ұсынылып отыр.  

309.  Темиршиков К.М. Конструирование 

головных уборов 

88 конспект 

лекций 

6400 Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями 

учебного плана и программой дисциплины 

«Конструирование головных уборов» и включает все 

необходимые сведения по изучению тем лекционных 

занятий, которые позволяют глубоко и детально изучить 

наиболее сложные разделы курса, а также усвоить и 

закрепить знания студентов по данной 

дисциплине.Конспект лекций «Конструирование головных 



 

 

уборов» для студентов специальности 5В072600 – 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности». 

310.   Кольтюгина О.В.,  Лоскутова 

Г.А.  

Облепиха и 

безотходные 

технологии 

производства 

продуктов питания с 

ее использованием 

243 монографи

я 

7500 Материал, приведенный в монографии, рассматривает 

химический состава плодов и масла облепихи, выявлены 

сорта с высоким содержанием биологически активных 

веществ, пригодные для промышленной переработки. 

Изучены водорастворимые вещества плодов облепихи 

(витаминов, углеводов, органических кислот), липидный 

комплекс, качественный состав и количественное 

содержание жирорастворимых витаминов масла плодовой 

мякоти облепихи.Книга предназначена для научных и 

инженерно-технических работников, занимающихся 

вопросами создания и совершенствования технологий 

комбинированных продуктов, для студентов и аспирантов 

технологических специальностей высших учебных 

заведений, а также агрономов, связанных с селекцией этой 

уникальной культуры. 

311.  Лоскутова Г.А., Дубинец 

И.М., Маханова С.К., 

Кольтюгина О.В. 

Учебно-

практическое 

пособие по 

технической 

микробиологии 

187 Лаборатор

ный 

практикум 

7100 В первой части изложены современные ме-тоды 

микроскопирования различных групп мик-роорганизмов, 

принципы составления и способы стерилизации 

питательных сред для проведения микробиологического 

анализа, приводятся наиболее часто используемые методы 

получения чистых и накопительных культур.Пособие 

предназначено для студентов всех технологических 

специальностей и бакалавров-технологов, а также 

представляет интерес для работников микробиологических 

лабораторий пищевых производств, магистрантов и 



 

 

аспиран-тов. 

312.  Талгатбекова А., Григорьева 

О., Рустемова А., 

Зулхарнаева К. 

Справочник по 

швейной 

терминологии 

188 учебное 

пособие 

7100 Учебное пособие знакомит с терминологией одежды и 

основными понятиями в области процесса проектирования 

современного модного костюма.Пособие предназначено 

для студентов - бакалавров обучающихся по 

образовательной программе «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности» 

313.  Зәуірбек Ә. К. Вода   и  

устойчивость  

гидроэкосистем 1 

часть 

200 учебное 

пособие 

7200 В  учебном пособии  анализированы роль водных ресурсов в 

обеспечении продовольственной безопасности в 

Республике Казахстан. Приведены результаты оценки 

водных ресурсов и водопотребления на современное 

состояние и на перспективу  при условии  развития водного 

хозяйства на территориях сопредельных государств.Учебное 

пособие предназначен для студентов специальностей 05 08 

05 - Водные ресурсы и водопользование  и  05 10 05 - 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель по 

дисциплине  «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов», а также полезен  при изучении дисциплины 

«Интегрированное  управление  водными  ресурсами». 

314.  Зәуірбек Ә. К. Вода   и  

устойчивость  

гидроэкосистем 2 

часть 

200 учебное 

пособие 

7200 В  учебном пособии  анализированы роль водных ресурсов в 

обеспечении продовольственной безопасности в 

Республике Казахстан. Приведены результаты оценки 

водных ресурсов и водопотребления на современное 

состояние и на перспективу  при условии  развития водного 

хозяйства на территориях сопредельных государств.Учебное 



 

 

пособие предназначен для студентов специальностей 05 08 

05 - Водные ресурсы и водопользование  и  05 10 05 - 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель по 

дисциплине  «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов», а также полезен  при изучении дисциплины 

«Интегрированное  управление  водными  ресурсами». 

315.  Зәуірбек Ә. К. Вода   и  

устойчивость  

гидроэкосистем 3 

часть 

200 учебное 

пособие 

7200 В  учебном пособии  анализированы роль водных ресурсов в 

обеспечении продовольственной безопасности в 

Республике Казахстан. Приведены результаты оценки 

водных ресурсов и водопотребления на современное 

состояние и на перспективу  при условии  развития водного 

хозяйства на территориях сопредельных государств.Учебное 

пособие предназначен для студентов специальностей 05 08 

05 - Водные ресурсы и водопользование  и  05 10 05 - 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель по 

дисциплине  «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов», а также полезен  при изучении дисциплины 

«Интегрированное  управление  водными  ресурсами». 

316.  Тахан С. Ш. Texts in the socio-

cultural dimension 

151 учебное 

пособие 

6800 The collection contains selected studies by Doctor of Philology, 

Professor Takhan Serik Sheshenbay-uly. The material intended 

for the academic community, students and young researchers is 

united by a common academic approach to the interpretation 

of literary, journalistic and scholarly texts as discursive practices 

oriented towards exploring the human condition in its complex 

connections with society and culture./Сборник содержит 

избранные исследования доктора филологических наук, 

профессора Тахана Серика Шешенбай-улы. Материал, 

предназначенный для академического сообщества, 



 

 

студентов и молодых исследователей, объединен общим 

академическим подходом к интерпретации литературных, 

публицистических и научных текстов как дискурсивных 

практик, ориентированных на исследование состояния 

человека в его сложных связях с обществом и культурой. 

317.  Камшибаев Е.Е. Государственное 

регулирование 

экономики 

84 Учебное 

пособие 

6400 Учебное пособие «Государственное регулирование 

экономики» составлено в соответствии с  типовой 

программой курса «Государственное регулирование 

экономики»  (Алматы, КазЭУ, «Экономика», 2010г.) и  

предназначено для студентов экономических 

специальностей. Учебное пособие призвано помочь 

студентам в изучении основных вопросов теории 

государственного регулирования экономики. 

318.  Есдаулетова Б.  Три   истины  

Шакарима – три  

ступени  к  счастью 

128 Методичес

кое 

пособие 

6600   В далеком 1994 году,  я проходила курсы 

биоэнерготерапевтов в г. Алматы (Центр нетрадиционной 

медицины). Нам, слушателям этих курсов, настоятельно 

рекомендовали прочитать книгу Шакарима Кудайбердиева 

«Три истины». Меня эта рекомендация очень 

заинтересовала, так как я знала его, как поэта, философа и 

композитора. Мои духовные поиски  постоянно приводили   

к Высшим Учителям.  Поначалу поиск  этой книги был для 

меня эмоциональным предисловием. Я с удовольствием  

читала и перечитывала эту книгу, многое не понимала, о 

чем-то только догадывалась. 



 

 

319.  Есимкулов Б.Н.  Лексическое 

значение слова и 

сочетаемость 

156 Учебное 

пособие 

6900 В учебном пособии рассматривается связь лексического 

значения слова и сочетаемости. В пособии даётся 

теоретическое осмысление сущности данного явления, 

подкрепленное анализом разнообразного языкового 

материала. Теоретический материал и практические 

задания могут быть использованы на занятиях по лексике и 

синтаксису современного русского языка.Пособие 

адресовано студентам бакалавриата образовательных 

программ 6В01703 «Русский язык и литература», 6В1704 

«Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения» 

320.  Кунжигитова Г.Б., Болысбаев 

Д.С., Сайнанов Б.А., Сарсен 

А.Д., 

Сурет 150 Оқу 

құралы 

6800 Оқу құралы Джованни Чиварди «Сурет. Адамның тәні. 

Анатомия. Морфология. Пластика» атты кітабінан 

аударылып толықтырылған *1+. Сурет өнерінің негізгі 

ережелері мен әдістемелік  ұсынымдарының жинақтамасы, 

сурет техникасы мен технологиясы  қағидаларының 

жинақтамасы.  

«Сурет» оқу құралында түрлі сурет материалдардың қасиеті 

мен ерекшеліктерін және айрықша маңызды теориялық 

сұрақтар қарастырылған. Сурет лік жұмысты құру, 

көркемсурет материалдарын, құралдарын пайдалану және 

сурет  және суретке арналған жабдықтардың тәжірибелік 

кеңесі туралы айтылады.   

Оқу құралы өнер мамандықтарының суденттері өздерінің 

аудиториялық және өзіндік жұмыстарына және барлық 

бейнелеу өнерімен кәсіби түрде сурет мен 

айналысатындарға арналған.   



 

 

321.  Мукажанова Ж.Б., Саньязова  

Ш.К., Ныкмуканова М.М., 

Қабдысалым К.  

Аналитикалық 

химиядан есептер 

жинағы 

222 Оқу 

құралы 

7200 «Аналитикалық химиядан есеп шығару» оқу құралы 

аналитикалық химияның барлық бөлімдерін қамтиды және 

ерітіндідегі химиялық тепе-теңдік, сандық талдау және 

талдаудың физико-химиялық әдістерін қамтитын үш 

бөлімнен және талдау нәтижелерін статистикалық өңдеуден 

тұрады.  

Әр тарауда типтік есептерді шешу мысалдары көрсетілген 

және тараудың соңында есептер берілген, студенттердің 

оларды өз беттерімен шешуі теориялық материалдарды 

тереңірек меңгеруге және өзіндік жұмыстарын 

ұйымдастыруына ықпал етеді. Есептерді шешуге қажетті 

анықтамалық кестелер «Қосымшалар» бөлімінде 

берілген.Оқулық Мемлекеттік білім беру стандарты мен 

аналитикалық химия бойынша бағдарламаға сәйкес жоғары 

оқу орындарының химия мамандықтарының бакалаврлары 

үшін құрастырылды.  

322.  Калитова А.А., Квеглис Л.И.,  Структурообразован

ие в зоне контакта 

металлов с 

различной взаимной 

растворимостью при 

интенсивных 

пластических 

деформациях 

154 Монограф

ия 

6700 Обобщен опыт исследований структурообразования в 

металлах и сплавах при пластической деформации. Явления 

взаимного растворения практически нерастворимых 

металлов (свинец – медь, медь – алюминий, свинец – 

луженая оловом медь, латунь – свинец, медь – железо) в 

зоне их контакта при совместной пластической деформации 

представляют научный и практический интерес. 

Образования новых соединений в условиях градиента 

напряжений как в растворимых (алюминий–магний и др.), 

так и в практически не растворимых металлах важны при 

создании многослойных композиционных материалов и в 

электротехнике. 

Предназначена для специалистов в области 



 

 

материаловедения и физика конденсированного состояния. 

Может быть полезна студентам, магистрантам и аспирантам 

занимающиеся проблемами в области материаловедения.  

323.  Бакибаев А.А., Паньшина 

С.Ю., Пономаренко О.В., 

Мальков В.С., Сорванов А.А., 

Котельников О.А., Еркасов 

Р.Ш., Садвакасова М.Ж.,  

Атлас спектров ЯМР 

1Н и 13С 

карбамидсодержащ

их 

биологически 

активных 

соединений и 

лекарственных 

препаратов  

146 Справочно

е издание 

(цветное) 

7700 Книга является справочным изданием по ЯМР-спектрам 

ациклических и гетероциклических мочевин. В данном 

издании обобщены спектры ЯМР 71 производного мочевин, 

приведены спектры ЯМР 1H и 13C биологически активных 

соединений и лекарственных препаратов, содержащих 

карбамидный фрагмент. Подготовлена сотрудниками 

Национального исследовательского Томского 

государственного университета и Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева. 

Предназначена для сотрудников научно-исследовательских 

и аналитических лабораторий, биохимиков, практикующих 

врачей-клиницистов, а также для научных работников и 

студентов, специализирующихся в области создания 

биологически активных соединений и лекарственных 

препаратов. 

324.  Бөкен Г. С. Мұхамедсәлім 

Кәшімов 

шығармашылығы 

және ХХ ғасыр 

басындағы қазақ 

әдебиетіндегі  

ағартушылық идея 

113 Монограф

ия 

6100 Аталған монография жоғарғы оқу орындарында әдебиет 

тарихы, әдебиет теориясы, ХХ ғасыр басындағы әдебиет 

пәндерінен өткізілетін жалпы курстарда, оқулықтар мен оқу 

құралдарын даярлауда, қазақ прозасының поэтикасына, 

романтизмнің теориясы мен тарихына байланысты 

жүргізілетін арнаулы курстарда, семинар сабақтарында 

көмекші материал, құрал ретінде пайдалануға болады.та 

монография может быть использована как вспомогательный 



 

 

материал в общих курсах по истории литературы, теории 

литературы, литературы начала ХХ века, при составлении 

учебников и учебных пособий, спецкурсов по поэтике 

казахской прозы, теории и истории романтизма, семинаров. 

325.  Бөкен Г.С., Жәмбек С.Н. Әдебиеттану 

бастаулары 

131 Оқу 

құралы 

6800 «Әдебиеттану бастаулары» атты оқу құралы жоғарғы оқу 

орындарында әдебиеттануға кіріспе пәнінен өткізілетін  

сабақтарда пайдалануға болады. Кітап жоғары оқу 

орындарының оқытушылары мен студенттеріне 

арналған.Учебник «Основы литературоведения» может 

быть использован на уроках вводного курса по 

литературоведению в высшей школе. Книга предназначена 

для преподавателей и студентов высших учебных 

заведений. 

326.  Хисаров Б.Д., Утепбергенов 

И.Т., Исмаил Е.Е., Алипбаев 

К.А. 

Введение в 

специальность 

214 Учебное 

пособие  

7300 Настоящее учебное пособие подготовлено на базе лекций 

авторов по курсу «Введение в специальность» а также в 

рамках проекта «Прикладная учебная программа по 

освоению космического пространства и интеллектуальных 

роботизированных систем/ APPLE», цель которого 

формирование у студентов понимания сущности 

современной космической деятельности, ее основных 

направлений, подготовка их к дальнейшему 

профессиональному обучению.В пособии рассмотрены 

требования и особенности профессиональной подготовки 

современных специалистов в области космической 

деятельности, основные направления и объекты 

профессиональной деятельности. 



 

 

Учебное пособие предназначено для студентов 

специальности В05074600 – Космическая техника и 

технологии. 

327.  Жауыт Ә., Алипбаев Қ. А. Аралас 

роботтандырылған 

платформалар 

146 Оқу 

құралы 

6900 Оқу құралында аралас роботтандырылған платформалар 

мен бастапқы кинематикалық тізбектің синтезі мен 

динамикасын зерттеудің әдістері және оларды нақты шешу 

тәсілдері келтірілген. Бірінші бөлімде жалпы аралас 

роботтандырылған платформалардың қолдану аймағы 

көрсетілген. Екінші бөлімде платформалардың жұмыс 

атқару негіздері талданып қарастырылған. Үшінші бөлімде 

аралас роботтандырылған платформалардың 

механизмдерін бастапқы кинематикалық тізбектер мен 

олардың модификацияларын қолдану арқылы синтездеу 

әдістері келтірілген. Төртінші бөлім аралас 

роботтандырылған платформалардың кинематикалық 

анализіне арналған. Бесінші бөлімде аралас 

роботтандырылған платформалардың және оның серпімді 

базасының динамикасы зерттелген. Алтыншы бөлім аралас 

роботтандырылған платформалардың кернеулік-

диформациялық күйін зерттеуге арналып, тербелмелі 

механизмнің әрбір буынын орнықтылыққа, беріктікке, 

қатаңдыққа зерттеудің инженерлік жобалау жолдары 

қарастырылған.Оқу құралы робототехника негіздері мен 

ғарыштық техника саласын зерттеуші мамандар мен 



 

 

инженерлеріне және студенттеріне, магистранттарына, 

докторанттарына арналған.В учебнике описаны методы 

исследования синтеза и динамики смешанных 

робототехнических платформ и первичных кинематических 

схем и способы их решения. В первом разделе показаны 

области применения обычных смешанных 

робототехнических платформ. Во втором разделе 

анализируются основы платформ. В третьем разделе 

описаны методы синтеза механизмов смешанных 

робототехнических платформ с использованием первичных 

кинематических схем и их модификаций. Четвертый раздел 

посвящен кинематическому анализу смешанных 

робототехнических платформ. Пятый раздел исследует 

динамику смешанных робототехнических платформ и их 

упругую основу. Шестой раздел посвящен исследованию 

напряженно-деформированного состояния смешанных 

робототехнических платформ и предлагает конструктивные 

способы исследования устойчивости, прочности, жесткости 

каждого звена колебательного механизма. 

328.  Zhunisbekova 

D.A./Жунисбекова Д.А. 

Mathematical analysis  163 Book 7000 This book is written according to the requirements of 

Mathematical analysis curriculum and typical programs of all 

technical specialties on Math discipline.This book is designated 

for students studying the course “Mathematics”, “Higher 

Mathematics”, and “Mathematical analysis” in English. It can be 

used for preparation to the lectures, as well as for independent 

work and practicum.  Эта книга написана в соответствии с 

требованиями учебной программы математического 

анализа и типовых программ всех технических 

специальностей по математической дисциплине. 



 

 

 

Эта книга предназначена для студентов, изучающих курсы 

«Математика», «Высшая математика» и «Математический 

анализ» на английском языке. Его можно использовать для 

подготовки к лекциям, а также для самостоятельной работы 

и практических занятий. 

329.  Жунисбекова Д.А. Конспект лекций по 

дисциплине  

«Высшая 

математика 2» 

115 Конспект 

лекций 

6700 Конспект лекций по дисциплине «Высшая математика 2» 

специальностей 5В072100 - «Химическая технология 

органических веществ», 5В075300 - «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

составлен в соответствии с требованиями учебного плана и 

программой и включает весь лекционный материал 

программы. Овладение основными понятиями, основными 

формулами и способами их применения при решении 

практических задач курса «Высшая математика 2» призван 

данный конспект лекций, который рекомендуется 

использовать в учебном процессе. 

330.  Zhunisbekova 

D.A./Жунисбекова Д.А. 

Conspectus of 

lectures on the 

discipline Algebra and 

geometry 

109 Conspectus 

of lectures 

6600 Conspectus of lectures is written according to the requirements 

of curriculum and the program of discipline “Algebra and 

geometry” for students of the 1st  course of specialty 6B06130 – 

Calculating technique and software.Conspectus of lectures is 

designated for students of technical specialties studying the 

course “Algebra and geometry” in English. It can be used for 

preparation to the lectures, as well as for independent work and 

practicum.  Конспект лекций написан в соответствии с 

требованиями учебного плана и программы дисциплины 

«Алгебра и геометрия» для студентов 1 курса специальности 

6В06130 - Расчетная техника и программное обеспечение. 



 

 

Конспект лекций предназначен для студентов технических 

специальностей, изучающих курс « Алгебра и геометрия »на 

английском языке. Его можно использовать для подготовки 

к лекциям, а также для самостоятельной работы и 

практических занятий. 

331.  Жунисбекова Д.А. Методические 

указания к 

выполнению 

типовых расчетов по 

дисциплине 

«Математика»  

115 Методичес

кие 

указания 

6100 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями учебного плана и программой дисциплины 

«Математика» специальности 5В070100 – «Биотехнология» 

и включают все необходимые сведения по выполнению 

типовых расчетов по высшей математике. Данные 

методические указания, которые рекомендуется 

использовать в учебном процессе, призваны активизировать 

самостоятельную деятельность студентов, развить их 

математическую интуицию, а также помочь в приобретении 

практических навыков решения конкретных практических 

задач таких разделов как «Определители. Матрицы», 

«Предел функции», «Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной», «Интегральное исчисление 

функции одной переменной», «Функции нескольких 

переменных», «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения», «Ряды», «Теория вероятностей». 

332.  Сыздыкова Э.Ж., Атабаева 

А.К 

Компьютеризация 

бухгалтерского учета 

168 Учебное 

пособие 

7000 Предлагаемое учебное пособие подготовлено в 

соответствии с программой курса «Компьютеризация 

бухгалтерского учета» для высших учебных заведений. В 

данном пособии предлагаются основной теоретический 



 

 

материал в виде курса лекций, контрольные вопросы по 

рассматриваемым темам, а также тестовые задания для 

проверки полученных знаний.Рекомендуется для студентов, 

преподавателей экономического факультета, а также лиц, 

интересующихся вопросами компьютеризации 

бухгалтерского учета. 

333.  Сейдалиева У.А., Байгулова 

Н.З., Ермекова М.А. 

Дифференциалдық 

теңдеулер 

90 Методичес

кие 

указания 

6400 Әдістемелік нұсқаулық Математика 2 пәннің оқу жоспары 

мен бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және 

курстың «Дифференциалдық теңдеулер» бөлімінің типтік 

тапсырмаларын орындауға қажетті барлық мәліметтерін 

қамтиды.Әдістемелік нұсқаулық техникалық мамандықтар 

студенттері үшін арналған.Бұл әдістемелік нұсқауда 

дифференциалдық теңдеулердің ұғымдары, қасиеттері, 

анықтамалары мен теоремалары және оларды есептеу 

үлгілері мен қолданылулары келтірілген, сонымен қатар 

студенттерге өз бетінше шығаруға тапсырылатын 

тапсырмалар берілген.  

334.  Есберген Р.Ә., Қуанжанова 

Қ.Т., Мусиралина Б.О. 

Тиімді менеджер 

құзыреттіліктері 

84 монографи

я 

6400 Оқу құралында өзгермелі әлемде тиімді әрекет ету үшін 

қажет құзыреттіліктерге сипаттама берілген және осы 

құзыреттіліктерді дамыту мүмкіндіктері қарастырылған. 

Авторлар тиімді тұлғаның құзыреттіліктерін дамытуды үш 

бағытта қарастырады. Оқу құралы өзінің жеке және кәсіби 

қызметінде табыстарға ұмтылатын барлық оқырмандарға 

арналады. 



 

 

335.  Казагачев В. Н. Инструментальные 

средства разработки 

программ 

126 Учебное 

пособие  

6700 В учебном пособии рассмотрены инструментальные 

средства программной инженерии, предназначенные для 

автоматизации процессов разработки программного 

обеспечения. Описаны методы и инструментальные 

средства визуального моделирования программных систем 

с использованием объектно-ориентированного подхода. 

Приведены упражнения на построение диаграмм 

программного обеспечения на языке моделирования UML. 

Для студентов специальностей 5В011100 – Информатика, 

6В06112 - "Вычислительная техника и програмное 

обеспечение", 6В06111 -"Информационные системы". 

336.  Шильмагамбетова Ж.Ж. 

Казагачев В.Н. 

Программирование 

в Scada-системах 

124 Учебное 

пособие  

6700 Учебное пособие предназначено для освоения 

теоретических и практических знаний об организации и 

правилах графического программирования в SCADA-системе 

LabVIEW фирмы National Instruments.LabVIEW Laboratory 

Virtual Instrument Engineering Workbench (Среда разработки 

лабораторных виртуальных приборов) представляет собой 

среду графического программирования, которая широко 

используется в промышленности, образовании и научно-

исследовательских лабораториях в качестве стандартного 

инструмента для сбора данных и управления приборами. 

LabVIEW - мощная и гибкая программная среда, 

применяемая для проведения измерений и анализа 

полученных данных.Концепция LabVIEW сильно отличается 

от последовательной природы традиционных языков 

программирования, предоставляя разработчику легкую в 

использовании графическую оболочку, которая включает в 

себя весь набор инструментов, необходимых для сбора 

данных, их анализа и представления полученных 



 

 

результатов. С помощью графического языка 

программирования LabVIEW, именуемого G (Джей), вы 

можете программировать вашу задачу из графической блок-

диаграммы, которая компилирует алгоритм в машинный 

код. Являясь превосходной программной средой для 

бесчисленных применений в области науки и техники, 

LabVIEW поможет вам решать задачи различного типа, 

затрачивая значительно меньше времени и усилий по 

сравнению с написанием традиционного программного 

кода.Пособие предназначено для студентов специальностей 

5В011100 – Информатика, 6В06112 - "Вычислительная 

техника и програмное обеспечение", 6В06111 -

"Информационные системы". 

337.  Казагачев В.Н, Мусина А. А.  Цифровизация 

производства (по 

отраслям) 

118 Учебно-

методичес

кое 

пособие  

6600 Учебное пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначены для студентов технических 

направлений; содержат краткое описание по использования 

информационных технологий (ИТ) в производстве. Пособие 

направлено на формирование у студентов навыков 

овладения информационных технологий для модернизации 

экономики производства. 

338.  Казагачев В. Н. Объектно-

ориентированное 

программирование 

126 Учебное 

пособие  

6700 Технология объектно – ориентированного 

программирования является дальнейшим развитием  идей 

структурного и процедурного ( модульного) 

программирования. Объектно – ориентированное  

программирование (ООП) является новым подходом, 

предполагает отказ от старых стереотипов и переход от 

мышления в терминах данных и процедур к мышлению в 

терминах объектов, наделенных определенными 



 

 

свойствами и поведением. Базируясь на ООП, программа 

представляется в терминах состояния и поведения 

объектов, более близких к рассматриваемой предметной 

области. Поэтому такая программа легко читается и 

воспринимается. Однако проектирование объектно- 

ориентированной программы является более трудоемким 

из-за необходимости разработки иерархии классов и 

сложности освоения средств ООП. Учебное пособие 

составлено в соответствии с программой дисциплины и 

уровне начинающего программиста изложены концепция 

объектно-ориентированного программирования (ООП) и 

сведения необходимые для быстрого освоения языка 

программирования С++. Для студентов специальностей 

5В011100 – Информатика, 6В06112 - "Вычислительная 

техника и програмное обеспечение", 6В06111 -

"Информационные системы". 

339.  Казагачев В.Н. Компьютерные 

вычисления  

182 Учебное 

пособие  

7100 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой дисциплины и предназначены для студентов 

технических направлений; содержат краткое описание по 

использования информационных технологий (ИТ) в 

производстве. Пособие направлено на формирование у 

студентов навыков овладения информационных технологий 

для модернизации экономики производства. Для студентов 

специальностей 5В011100 – Информатика, 6В06112 - 

"Вычислительная техника и програмное обеспечение", 

6В06111 -"Информационные системы". 



 

 

340.  Утеубаев Т.Б. Управление 

человеческими 

ресурсами 

предприятия в 

условиях 

Евразийского 

Экономического 

Союза 

160 монографи

я 

6900 В монографии обоснована необходимость 

совершенствования традиционных и внедрения нового 

механизма формирования и развития человеческих 

ресурсов. Для полного понимания научных категорий 

предложена авторская трактовка «человеческие ресурсы», 

«трудовые ресурсы», «персонал».  Актуализирована 

сущность управления человеческими ресурсами в условиях 

международной интеграции с учетом выдвинутой авторской 

трактовки категории «человеческие ресурсы». 

Осуществлена комплексная оценка и анализ человеческих 

ресурсов на микро - и макроуровне в условиях нового 

интеграционного объединения – ЕАЭС на основе 

статистических данных, прогноза, международных 

рейтингов и экспертного социологического исследования. 

Предложен механизм по совершенствованию процесса 

управления человеческими ресурсами в условиях  свободы 

перемещения рабочей силы в рамках ЕАЭС, отличительной 

особенностью которой является создание и 

функционирование Единой интегрированной Евразийской 

электронной биржи труда, решающий проблему 

нелегальной трудовой миграции и развития единого рынка 

труда.  Разработан механизм интеграции образования и 

бизнеса на основе государственно-частного партнерства, с 

выделением стратегических задач, направлений, 

ожидаемых результатов взаимодействия образовательного 

учреждения с предприятиями-работодателями в 

формировании и развитии человеческих ресурсов.  В 

монографии разработана модель системы мотивации труда 

работников, отличающаяся в многоступенчатом подходе 



 

 

применения методов управления в зависимости от 

реализуемого потенциала сотрудника, позволяющая 

существенно улучшить производительность и 

эффективность работы компании. Адресована студентам, 

магистрантам, докторантам, преподавателям вузов, а также 

руководителям компаний и органов государственного 

управления. 

341.  Шамиева Р.К, Казагачев В.Н. Основы C# 177 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7000 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой дисциплины и содержатся задания для 

лабораторного практикума по дисциплине. Пособие 

ориентировано на студентов, начинающих овладевать 

языком C# и средой разработки MS Visual Studio. Для 

студентов специальностей 5В011100 – Информатика, 

6В06112 - "Вычислительная техника и програмное 

обеспечение", 6В06111 -"Информационные системы". 

342.  Жумагулова А.А, Казагачев 

В.Н. 

Проектирование 

базы данных 

137 Учебно-

методичес

кое 

пособие  

6800 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой дисциплины и рассмотрены базовые вопросы 

теории проектирования баз данных, использование СУБД 

Access для создания баз данных, особенности разработки 

пользовательских приложении на основе СУБД Microsoft 

Access, a также архитектура системы баз данных. Для 

студентов специальностей 5В011100 – Информатика, 

6В06112 - "Вычислительная техника и програмное 



 

 

обеспечение", 6В06111 -"Информационные системы". 

343.  Қаратаев Ж. (Каратаев Ж.)  Математикалық 

талдау-3 

300 Оқу 

құралы 

7800  Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқылатын 

«Математикалық талдау–3 » пәнінің бағдарламасына сәйкес 

жазылған. Оқу құралының әрбір параграфында теориялық 

қағидалар  келтіріліп және оны жақсы меңгеруге 

жәрдемдесетін мысалдар мен жаттығулар толық 

түсіндірмесімен шығарылған. Сонымен қатар әр 

тақырыптың  соңында аудиторияда және өздігінше 

шығарылатын есептер топтамасы берілген. Студенттердің өз 

бетінше міндетті түрде орындалуына тиісті және олардың 

білімін тексеруге арналған әр қайсысы 30 нұсқадан тұратын 

жаттығулар мен есептер берілген. 

344.  Павлов А. М. Физика реальных 

газов и жидкостей 

212 Учебное 

пособие 

7200 В  данном учебном пособии изложен материал, 

соответствующий программе элективного курса 

магистратуры «Физика реальных газов и жидкостей».  Оно 

отличается от других подобных пособий более полным 

описанием свойств газов и жидкостей, и влияния на них 

ассоциаций молекул. В пособие включены после каждой 

главы задачи, решение которых поможет магистрантам 

лучше усвоить предлагаемый материал 

345.  Қарабала-ұлы О.Қ.       ( 

Қарабалаұлы О.), 

Шаяхметова И.Ш. 

Өсімдіктер 

физиологиясы                   

1 бөлім 

180 Оқу 

құралы 

7000 Өсімдіктер физиологиясы өсімдік организміндегі тіршілік  

құбылысына байланысты процестерді зерттейтін ғылым. 

Жер бетіндегі өсімдік әлемі төмен және жоғары 

сатыдағылар болып екі топқа бөлінеді.Төменгі сатыдағы 

өсімдіктер  (балдырлар, көк-жасыл балдырлар), көбінесе бір 



 

 

клеткалы болса да, бүкіл тіршілік әрекеттерін өздігінше 

дербес жүзеге асыра алады. Оқу  құралы  университетер  

мен  педагогикалық,  технологиялық  және, 

ауылшаруашылығы  жоғары  оқу  орындары  студенттеріне,  

магистранттарына, сонымен қатар биология салаларыиың 

мамандарына арналған. 

346.  Қарабала-ұлы О.Қ.       ( 

Қарабалаұлы О.) 

Биотехнология  170 Оқу 

құралы 

6900        Оқу  құралы  «Биотехнология»  пәні  типтік 

багдарламасына  сәйкесті  14  тараудан  (14  лекция),  

лабораториялық  жэне семинар  сабақтары,  методикалық  

нұсқауларынан,  генетикалық  есептер, пысықтау сұрақгары, 

кестелер, суреттер, схемалардан кұрастырылған. Оқу  

құралы  университетер  мен  педагогикалық,  технологиялық  

және, ауылшаруашылығы  жоғары  оқу  орындары  

студенттеріне,  магистранттарына, сонымен қатар биология 

салаларыиың мамандарына арналған. 

347.  Аман К.П. Опеpациялық 

жүйелеp 

228 Оқу 

құралы  

7400 Оқу құpалында Ақтөбе өңіpлік мемлекеттік унивеpcитетінің 

«061 Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар» 

бағытында дайындалатын 5В060200 - Инфоpматика 

мамандығына аpналған оқу бағдаpламаcына cәйкеc 

теоpиялық матеpиалдаp, зеpтханалық жұмыcтаpды 

оpындауға аpналған қажетті негізгі әдіcтемелеp жиынтығы 

баяндалған. Оқу құpалы жоғаpы оқу оpындаpы 

cтуденттеpіне, магиcтpанттаpға, оқытушылаpға және 

кәcіптік-техникалық колледж оқушылаpына аpналған.  

348.  Аман К.П. AutoCAD–тa жoбaлaу 188 Оқу 

құралы  

7100 Оқу құpалында Ақтөбе өңіpлік мемлекеттік унивеpcитетінің 

«061 Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар» 

бағытында дайындалатын 5В060200 - Инфоpматика 



 

 

мамандығына аpналған оқу бағдаpламаcына cәйкеc 

теоpиялық матеpиалдаp, зеpтханалық жұмыcтаpды 

оpындауға аpналған қажетті негізгі әдіcтемелеp жиынтығы 

баяндалған. Оқу құpалы жоғаpы оқу оpындаpы 

cтуденттеpіне, магиcтpанттаpға, оқытушылаpға және 

кәcіптік-техникалық колледж оқушылаpына аpналған 

349.  Баялы Ә.Т. Сәулеттік дизайн 

негіздері 

200 Оқу 

құралы  

7200 «Сәулеттік дизайн негіздері» пәні үшін оқу құралы инженер 

студенттеріне арналған. Онда тапсырманы орындау және 

тапсыру графигі; барлық сабақтар түрлеріне негізгі және 

қосымша әдебиеттер тізімі; пән бойынша оқу - әдістемелік 

кешен: тақырыптың мазмұны, дәріс тезистері, практикалық 

сабақтардың мазмұны (шығарылған есептер мысалымен); 

зертханалық сабақтар мазмұны; СОӨЖ және сабақтар 

төңірегінде; пән бойынша жазбаша жұмыстар тақырыптары; 

өздік бақылауға арналған тестік тапсырмалар; емтихан 

сұрақтары келтірілген 

350.  Глущенко Т.И. Теоретические 

основы 

электротехники 2. 

Часть 2 – Магнитные 

цепи. 

92 Учебное 

пособие 

6500 В учебное пособие включены  теоретические сведения на 

тему магнитных и электромагнитных явлений, методы 

расчета магнитных цепей с постоянным и переменным 

магнитными потоками, примеры решения задач, тесты и 

задания для самостоятельной работы студентов. 

Предназначено для студентов электроэнергетических 

специальностей; оно может быть рекомендовано 

преподавателям высших учебных заведений при 

проведении занятий по теоретическим основам 

электротехники. 



 

 

351.  Тұрысбеков Б. / Турысбеков 

Б. 

Көлік логистикасы 1 

том 

224 Оқу 

құралы  

7400 Оқу құралында қазіргі кезеңдегі экономиканың дамуындағы 

логистиканың мазмұны, рөлі мен орны көрсетілген. 

Логистиканың экономикалық, экономикалық-

математикалық әдістері ұсынылған, олар тауарөткізгіш 

жүйелерді оңтайландыруға және әртүрлі өндірістік 

құрылымдар мен олардың бөлімшелерінің шаруашылық 

қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Оқу 

құралында логистикалық жүйелердегі қойманың рөлі мен 

орны, терминалдық-қойма кешендерінің негізінде 

логистикалық көліктік-тарату орталықтарының жүйесін құру 

принциптері мен тәжірибесі қарастырылған. Оқу құралы 

жоғарғы оқу орындарының және арнаулы оқу 

орындарының студенттері, сондай-ақ  материалдық-

техникалық қамтамасыз ету, тауар өнімдерін бөлу, көліктік 

қызмет көрсету, өндірісті ұйымдастыру процестерінде 

жұмыс істейтін өндірістік саланың басшылары мен 

мамандарына арналған 

352.  Тұрысбеков Б. / Турысбеков 

Б. 

Көлік логистикасы 2 

том 

224 Оқу 

құралы  

7400 Оқу құралында қазіргі кезеңдегі экономиканың дамуындағы 

логистиканың мазмұны, рөлі мен орны көрсетілген. 

Логистиканың экономикалық, экономикалық-

математикалық әдістері ұсынылған, олар тауарөткізгіш 

жүйелерді оңтайландыруға және әртүрлі өндірістік 

құрылымдар мен олардың бөлімшелерінің шаруашылық 

қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Оқу 

құралында логистикалық жүйелердегі қойманың рөлі мен 

орны, терминалдық-қойма кешендерінің негізінде 

логистикалық көліктік-тарату орталықтарының жүйесін құру 

принциптері мен тәжірибесі қарастырылған. Оқу құралы 

жоғарғы оқу орындарының және арнаулы оқу 



 

 

орындарының студенттері, сондай-ақ  материалдық-

техникалық қамтамасыз ету, тауар өнімдерін бөлу, көліктік 

қызмет көрсету, өндірісті ұйымдастыру процестерінде 

жұмыс істейтін өндірістік саланың басшылары мен 

мамандарына арналған 

353.  Омарова Н.М. Мониторинг 

окружающей среды 

Казахстана 2018-

2020 годы  

112 монографи

я 

6600 Монография посвящена методике оценки загрязнения 

окружающей среды тяжелыми металлами и 

радионуклидами на основе анализа мхов-биомониторов, 

которые были собраны из некоторых районов Республики 

Казахстан. Исследование проводились по проекту 

АР05130496 «Оценка атмосферных выпадений тяжёлых 

металлов и радионуклидов в некоторых регионах 

Республики Казахстан на основе анализа мхов-

биомониторов» совместно с сотрудниками лаборатории 

нейтронной физики им. И. М. Франка Объединенного 

института ядерных исследований Российской Федерации  

методом нейтронно-активационного анализа на реакторе 

ПФР-2 в Дубне. В образцах мха было определено 45 

элементов. Для более точного определения источника 

загрязнения и происхождения элементов-загрязнителей 

был проведен анализ двумя методами: нейтронно- 

активационный анализ и атомно-эмиссионной 

спектрометрия с индуктивно связанной плазмой на приборе 

ИКПЭ-9000. Приведены некоторые примеры интерпретации 

данных. Монография предназначена для специалистов в 

области охраны окружающей среды и экологии, а также 

студентов старших курсов, магистрантов, PhD докторантов и 

молодых ученых. 



 

 

354.  Тулеубаева С. А. Арабистика в 

Казахстане 

228 Учебное 

пособие 

7400 Предлагаемое пособие позволяет заложить основы знаний 

по истории арабистики в Казахстане, дает представление об 

этапах становления и развития данной отрасли знания. 

Пособие может быть использовано в ходе преподавания 

таких дисциплин, как «Классическое и современное 

востоковедение», «Основы арабистики», «Актуальные 

проблемы арабистики» и др. Издание адресовано 

студентам и магистрантам востоковедческих и 

филологических специальностей, преподавателям, 

специалистам-арабистам, а также широкой аудитории 

читателей 

355.  Джакупова Ж.Е., 

Жатканбаева Ж.К. 

Повышение 

нефтеотдачи пластов 

с использованием 

полимерных агентов 

96 монографи

я 

6500 В монографии изложены теоретические основы и 

результаты исследований способов повышения 

нефтеизвлечения. Рассмотрены основные характеристики и 

особенности месторождений нефти. Приведены методы и 

закономерности взаимодействий в системе нефть-вода. В 

монографии  рассмотрены компонентный анализ с 

привлечением инструктивных материалов, методических 

рекомендаций и ГОСТов. Приведены материалы по 

исследованию различных минерализованных систем.  В 

монографии кратко изложены виды исследований и 

аналитическое обеспечение при организации 

нефтеизвлечения. Для обучающихся по образовательным 

программам «5В060600-Химия», «6М060600-Химия», 

«5В060800-Экология», «6В053-Химия», для преподавателей 

вузов, слушателей ФПК и специалистов-практиков. 



 

 

356.  Тайманова Г.К.  ,  Ибжанова 

А .А .   , Байхожаева Б. У.  ,  

Алтаева Т.А .  

Өнім сапасын 

басқарудағы 

статистикалық 

әдістер 

172 Оқу 

құралы  

7000 О қу құра лында  са па ны ба сқа руда ғы ста тистика лық 

әдістердің тео риялық негіздері, со нда й-а қ 

техно ло гиялық про цестерді реттеу кезінде және ба ла ма  

және са ндық белгілері бо йынша  өнімді қа былда у 

ста тистика лық ба қыла у о пера цияла рында  о ла рды 

қо лда ну әдісна ма сы ба янда лға н. Құра л ма териа лы 

техно ло гиялық про цестерді ста тистика лық реттеу 

әдістеріне жа ңа ша  қа ра уға  және о ла рды өнім мен 

про цестердің са па сын а рттыру бо йынша  жүйелі іс-

ша ра ла р кешені ретінде па йда ла нуға  мүмкіндік береді. 

Құра лда  келтірілген әдістер: Өлшем тізбектерінің 

рұқса тна ма ла рын та лда у; техно ло гиялық про цесте іске 

қо сылға н па ра метрлердің өзгеру дәлдігін та лда у; 

техно ло гиялық жүйенің тұра қтылығы мен са па  деңгейін 

ба ға ла у; техника лық құжа тта ма да н а уытқу себептерін 

та лда у және а нықта у және о ла рды жо ю әдістері. 

Жо ға ры о қу о рында рының техника лық 

ма ма ндықта рының студенттері, со нда й-а қ өнімдер мен 

про цестердің са па сын а рттыру мәселелерін шешумен 

ба йла нысты ұйымда рдың қызметкерлері үшін 

да йында лға н о қу құра лы. 

357.  Серғазина Г.М. , Жороқпаева 

М.Д. , Муздыбаева Т.А.  

Саясаттану 292 оқу құралы  7800 Атаулы оқулық саясаттану пәні бойынша студенттерге 

берілген тақырыптарды кеңінен ашуға мүмкіндік беретін 

дәрістердің тірек конспектілерінен тұрады. Оқулықта Жалпы 

медицина, Стоматология, Қоғамдық денсаулық сақтау, 

Мейірбике ісі, Фармация мамандықтары үшін типтік оқу 

бағдарламасына сай дәрістік материалдың реттік мазмұны 

беріледі.Медициналық жоғарғы оқу орындары 



 

 

студенттеріне арналған. 

358.  Давильбекова Ж.Х.  Инновационное 

развитие 

промышленности 

244 Монограф

ия 

7600 В монографии исследуются теоретические основы 

инновации. На основе критического обзора основных 

направлений инновационного развития промышленности и 

сдерживающих факторов, предлагаются механизмы 

ускорения их реализации. Проанализированы 

производственные инновационные ресурсы, 

инновационный потенциал организаций. Исследована 

специфика планирования инновационных производств. 

Уделено большое внимание государственному 

регулированию отношений при внедрении инноваций и его 

правовым основам, финансированию и инвестированию 

проектов, экономической оценке инноваций, 

налогообложению и экономической эффективности 

инновационных проектов.Для широкого круга читателей, 

интересующихся данной проблемой. 

359.  Омаров Т.Е., Шаяхметова 

Б.К. 

Дербес 

туындылардағы 

теңдеулер бойынша 

есептерді шешуде 

жетекші құрал 

280 оқу құралы  7700 "Жетекші құрал" дербес туындылардағы теңдеулермен 

байланысты есептерді шешуде әртүрлі әдістерді оқып 

үйренуші студенттерге арналады.Әрбір тақырыптың 

басында келтірілген есептерді шешуге қажетті анықтамалар, 

теориядан қысқаша мәліметтер және әдістемелік нұсқаулар 

берілген. Тақырып соңында өзбетімен шешуге (шығаруға ) 

тиісті тапсырма көрсетілген.Оқу құралының негізіне мына 

есептіктер алынды: *1+ А.В.Бицадзе, Д.Ф.Калиниченко. 

Сборник задач по уравнениям математической физики, *2+ 

М.М.Смирнов. Задачи по уравнениям математической 



 

 

физики. 

360.  Қожабеков С.С., Сулеева С.Е., 

Карымсаков А.К./Кожабеков 

С.С. 

Мейрамхана ісі және 

қонақ үй 

бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп 

360 Оқу 

құралы 

8400 Бұл оқу құралында мейрамхана ісі және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі ашылған. 

Мейрамхана ісі мен қонақжай бизнесінің ерекшелігі 

ескерілген. Қонақ үй бизнесіндегі қызметті өткізу 

жағдайларына, қаржы нәтижесінің қалыптасуына, мүлікті 

есепке алуына, есептесу операцияларына мысалдар 

қарасты-рылған.Оқу құралында қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарындағы бағаны қалыптастыру, калькуляция 

құру, тауарлық жоғалтуларды есептеу, мерамхана 

тұтынушылармен есептесу түрлері көрсетілген.Қазақстан 

Республикасының жоғары оқу орындарының студен-ттеріне, 

магистранттарына, ғылыми және практикалық қызметкер-

лерге, ұйым жетекшілеріне ұсыналады. 

361.  Қожабеков С.С.,  Сулеева 

С.Е., Карымсаков 

А.К./Кожабеков С.С. 

Туризм және қонақ 

үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп 

308 Оқу 

құралы 

8000 Бұл оқу құралында туристік және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі ашылған. Туристік 

бизнестің турагенттік, туроператорлық қызметінің 

ерекшелігі ескерілген. Қонақ үй бизнесіндегі қызметті өткізу 

жағдайларына, қаржы нәтижесінің қалыптасуына, туристік 

өнімді өткізуіне мысалдар қарастырылған. 

Оқу құралында туризмді дамытуды қолдаудың 

экономикалық және әкімшілік механизмдері, туристік 

қызметті мемлекеттік реттеудің құқықтық негіздері, туристік 

өнімді өткізу және қонақ үйлерді жіктеу жүйесі 

көрсетілген.Қазақстан Республикасының жоғары оқу 

орындарының студенттеріне, магистранттарына, ғылыми 



 

 

және практикалық қызметкерлерге, ұйым жетекшілеріне 

ұсыналады. 

362.  Кoжaбeкoв C.C., Cулeeвa C.E., 

Кaрымcaкoв A.К. 

Буxгaлтeрcкий учeт в 

туризмe и 

гocтиничнoм 

бизнece 

388 Учeбнoe 

пocoбиe 

8500 В учeбнoм пocoбии прeдcтaвлeны в cиcтeмнoм излoжeнии 

ocнoвныe тeoрeтичecкиe и прaктичecкиe прoблeмы 

буxгaлтeрcкoгo учeтa в туризмe и гocтиничнoм бизнece. 

Рaccмaтривaютcя вoпрocы oргaнизaции фoрмирoвaния 

рынкa туриcтcкиx и гocтиничныx уcлуг, ocoбeннocти иx учeтa, 

a тaкжe тecты для прoвeрки знaний cтудeнтoв и 

cитуaциoнныe зaдaчи.Рeкoмeндуeтcя для cтудeнтoв, 

мaгиcтрaнтoв, прeпoдaвaтeлeй экoнoмичecкиx вузoв и 

cрeднe-cпeциaльныx учeбныx зaвeдeний. 

363.  Кожабеков С.С., Сулеева С.Е., 

Карымсаков А.К. 

Бухгалтерский учет в 

ресторанном деле и 

гостиничном 

бизнесе 

360 Учeбнoe 

пocoбиe 

8400 В учебном пособии представлены в системном изложении 

основные теоретические и практические проблемы 

бухгалтерского учета в гостиничном бизнесе и ресторанном 

деле. Рассматриваются вопросы организации 

формирования рынка гостиничных услуг и общественного 

питания, особенности их учета, а также тесты для проверки 

знаний студентов и ситуационные задачи.Рекомендуется 

для студентов, магистрантов, преподавателей 

экономических вузов и средне-специальных учебных 

заведений. 



 

 

364.  Сарсембаев М.А. Придать мощный 

импульс развитию 

транспортно-

транзитного 

потенциала 

Казахстана 

(посредством 

внутригосударствен

ных и 

международных 

правовых 

инструментов) 1 

часть 

200 монографи

я 

7200 В книге в критическом ключе подвергнуты анализу 

наиболее важные международные соглашения и конвенции 

по соответствующим аспектам транспортно-транзитного 

права, а также казахстанские законы и подзаконные акты по 

конкретным видам транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, речной, морской, 

трубопроводный.Книга может быть использована 

сотрудниками министерств и ведомств республики, 

специализирующихся в вопросах транспорта, сотрудниками 

транспортных и логистических организаций республики, в 

качестве учебного пособия студентами юридических, 

политехнических и транспортных вузов, и может быть 

использована всеми теми, кто интересуется вопросами 

развития транспортного-транзитного потенциала 

Республики Казахстан. 

365.  Сарсембаев М.А. Придать мощный 

импульс развитию 

транспортно-

транзитного 

потенциала 

Казахстана 

(посредством 

внутригосударствен

ных и 

международных 

правовых 

инструментов) 2 

часть 

200 монографи

я 

7200 В книге в критическом ключе подвергнуты анализу 

наиболее важные международные соглашения и конвенции 

по соответствующим аспектам транспортно-транзитного 

права, а также казахстанские законы и подзаконные акты по 

конкретным видам транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, речной, морской, 

трубопроводный.Книга может быть использована 

сотрудниками министерств и ведомств республики, 

специализирующихся в вопросах транспорта, сотрудниками 

транспортных и логистических организаций республики, в 

качестве учебного пособия студентами юридических, 

политехнических и транспортных вузов, и может быть 

использована всеми теми, кто интересуется вопросами 

развития транспортного-транзитного потенциала 



 

 

Республики Казахстан. 

366.  Тажибаева Ж.О. Бренд – 

менеджмент 

117 учебное 

пособие 

6600 В учебном пособии рассмотрены теоретические и 

практические основы бренд – менеджмента, подробно 

изложены следующие аспекты бренд – менеджмента: 

классификация и проектирование бренда, стратегический 

бренд – менеджмент, бренд – коммуникации, нейминг, 

интернет – брендинг, капитал бренда и оценка ее 

стоимости.Учебное пособие предназначено для 

обучающихся в вузах по образовательной программе 

5В050700 – Менеджмент. 

367.  Култасов А.А. Криминология 81 учебное 

пособие 

6400 Учебное пособие по изучению Криминологии для студентов 

очно дистанционной  формы обучения специальности 

5В030100 юриспруденция, а также для практических 

работников правоохранительных органов. 

368.  Ким И.С., Рахманкулова Ж.А. Основы технологии  

изделий легкой 

промышленности 

84 Лаборатор

ный 

практикум  

6400 Лабораторный практикум составлен в соответствии с 

требованиями рабочего учебного плана и учебной 

программой дисциплины «Основы технологии изделий 

легкой промышленности»  включает все необходимые 

сведения по выполнению  лабораторных работ, которые 

позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные 

разделы курса, а также привить студентам навыки 



 

 

самостоятельной, творческой работы. 

369.  Ким И.С., Баширова С.А. Проектирование 

одежды сложных 

форм и покроев 

81 методичес

кое 

пособие 

6400 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями рабочего учебного плана и программой 

дисциплины «Проектирование одежды сложных форм и 

покроев»  включает все необходимые сведения по 

выполнению  лабораторных работ, которые позволяют 

глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы 

курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, 

творческой работы. 

370.  Ким И.С. Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 1 

80 методичес

кое 

пособие 

6400 Методические указания составлены в соответствии с 

требованиями рабочего учебного плана и программой 

дисциплины  «Конструирование изделий легкой 

промышленности 1» и включают все необходимые сведения 

по выполнению тем практических занятий, которые 

позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные 

разделы курса, а также привить студентам навыки 

самостоятельной, творческой работы, процесса 

изготовления изделия 

371.  Низаметдинов Ф.К., Ожигин 

С.Г., Нагибин А.А., Тұяқбай 

Ә.С., Естаева А.Р., 

Қадылбекова Х.М. 

Международный 

маркшейдерский 

форум «Цифровые 

технологии в геоде-

зии, маркшейдерии 

и геомеханике» (19-

20 апреля 2019 г.)  

164 Сборник 

научных  

трудов 

7000 В сборник включены статьи, отражающие достижения в 

области геодезии, маркшейдерии и геомеханики, 

приведены результаты научных исследований специалистов 

маркшейдерско-геодезического и геомеханического 

направлений, сведения о маркшейдерских службах 

горнодобываюших предприятий и специализированных 

фирмах.   



 

 

372.  Низаметдинов Ф.К., 

Хмырова Е.Н., Тұяқбай Ә.С., 

Батыршаева Ж.М., Естаева 

А.Р. 

Маркшейдерская 

научная школа 

Центрального 

Казахстана. 

281 монографи

я 

7700 В монографии приведены история становления и основные 

направления деятельности кафедры Маркшейдерского дела 

и геодезии имени член – корр. НАН РК Попова И.И.Особое 

внимание уделено истории развития кафедры, отмечена 

трудовая заслуга проф. Попова И.И. Приведена работа с 

филиалами кафедры на производстве, взаимодействию с 

зарубежными ВУЗами России, Германии и Швейцарии и 

существующему международному маркшейдерскому 

движению.Книга может быть полезна маркшейдерским 

службам предприятий, абитуриентам, студентам, 

магистрантам и докторантам вузов горного и 

геодезического направлении подготовки. 

373.  Құланова Қ.Қ., Марчибаева 

Ұ.С., Ахметов А.К. 

Мектептегі  ұлттық 

спорт түрлерінің 

теориясы және 

әдістемесі 

174 оқу құралы 7000 Мектептегі   ұлттық спорт түрлері арқылы  тәрбиелеуде  

орасан зор рөл атқарады. Оқулықта қазақтың ұлттық 

ойындарының даму тарихы және дене тәрбиесі сабағында 

ұлттық ойындарды қолдану қарастырылған.«Мектептегі 

ұлттық спорт түрлерінің теориясы және әдістемесі» пәні 

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығында білім 

алушыларға және де осы салада қызмет ететін мамандарға 

да арналған.Ұлттық спорт түрлерінің теориясы және 

әдістемесі  ұлттық спортты толығымен сипаттайтын барлық 

белгілер осы оқулықта өз көрінісін табады. 

374.  Сейтенова С.Ж. Договорное право  

в Республике 

Казахстан 

100 учебное 

пособие 

6500 В книге представлен материал, раскрывающий основные 

теоретические положения, а также практико-

ориентированные аспекты договорного права, такие как, 

классификация договоров, форма, условия, сроки и порядок 

заключения, основания изменения и расторжения договора. 



 

 

375.  Ермекбаева Ж.Ж., 

Кульниязова К.С. 

Адаптивті басқару 

жүйелері 

73 оқу құралы 6300 Оқу құралында нысанның және параметрлерінің белгісіздігі 

жағдайында үздіксіз жүйелерде адаптивті бақылаудың 

міндеттері мен әдістері көрсетілген. Ляпунов функциясының 

әдісіне негізделген адаптивті жүйелерді талдау және 

синтездеу алгоритмдері, градиент әдісі сипатталған.Оқу 

құралы «Автоматтандыру және басқару» мамандығында 

оқитын студенттерге, магистранттарға арналған. Қазіргі 

заманғы автоматтандырылған жүйелерді зерттеу, дамыту 

және зерттеу жұмыстарымен айналысатын басқа 

мамандықтар мен инженерлерге пайдалы болуы мүмкін. 

376.  Ермекбаева Ж.Ж., 

Кульниязова К.С. 

Адаптивные системы 

управления 

88 учебное 

пособие 

6400 В данном пособии изложены задачи и методы адаптивного 

управления в непрерывных системах в условиях 

неопределенности параметров объекта и среды. Описаны 

алгоритмы анализа и синтеза адаптивных систем, 

основанныена методе функции Ляпунова, градиентно-

скоростном методе.Учебное пособие предназначено для 

студентов, магистрантов, обучающихся по специальности 

«Автоматизация и управление». Может быть полезно 

студентам других специальностей и инженерам, 

занимающимся изучением, разработкой и исследованием 

современных автоматических систем. 

377.  Байгожина Д.О.,Тахан С.Ш. Тексты в 

социокультурном 

измерении 

240 монографи

я 

7400 В сборнике представлены избранные научные исследования 

и публикации в открытой прессе доктора филологических 

наук, профессора Серика Шешенбайулы Тахана. 

Предлагаемый вниманию читательской общественности 

материал объединяет общий академический подход к 

интерпретации литературных, публицистических и научных 

текстов как дискурсивных практик, ориентированных на 



 

 

познание человека в его^ сложных связях с социумом и 

культурой. 

378.  Кряжева Т. В. ,  Каскатаева К. 

Б.,  Ибраев М. Е. 

Разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

открытым способом 

1 часть 

320 учебное 

пособие 

8000 В учебном пособии рассматриваются вопросы ведения 

технологических процессов и оптимальные режимы 

производства, составления карт технологических процессов 

и организации работ на уступе, нормы выработки и 

равномерная работа участка, охрана труда, техника 

безопасности и производственной санитарии.Учебное 

пособие предназначено для студентов учебных заведений 

системы технического профессионального образования. 

Разработано в соответствии с типовым планом и 

программой технического и профессионального 

образования по специальности 0706200  – «Открытая 

разработка месторождений полезных ископаемых». 

379.  Кряжева Т. В. ,  Каскатаева К. 

Б.,  Ибраев М. Е. 

Разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

открытым способом 

2 часть 

320 учебное 

пособие 

8000 В учебном пособии рассматриваются вопросы ведения 

технологических процессов и оптимальные режимы 

производства, составления карт технологических процессов 

и организации работ на уступе, нормы выработки и 

равномерная работа участка, охрана труда, техника 

безопасности и производственной санитарии.Учебное 

пособие предназначено для студентов учебных заведений 

системы технического профессионального образования. 

Разработано в соответствии с типовым планом и 

программой технического и профессионального 

образования по специальности 0706200  – «Открытая 

разработка месторождений полезных ископаемых». 



 

 

380.  Нарымбаева З.К., 

Кедельбаев Б.Ш., Есимова 

А.М. 

Приборы и методы 

исследования 

биологических 

систем 

112 учебное 

пособие 

6600 В данном учебном пособии cистематизированы основные 

методы анализа и измерения параметров 

биотехнологических процессов, методы и средства 

теоретического исследования биотехнологических 

процессов и получаемых продуктов, организации, 

проведения и управления биотехнологическими 

процессами. 

381.  Ким И.С., Кенжибаева Г.С., 

Каюмова У.Р. 

Макетный метод 

создания одежды 

192 учебник 7000 Учебное пособие предназначен для изучения предмета 

«Макетный метод создания одежды» и является частью 

учебно-методического комплекса по специальности 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности».Учебное пособие предназначен  для 

студентов специальности 5В072600-«Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности». 

382.  Алшынбаева Ж.Е., Сарбасова 

Қ.А., Байжуманова Н.С. 

Дуальды оқыту 

негізінде болашақ 

кәсіптік оқыту 

педагогтарын 

даярлау 

160 монографи

я 

6900 «Дуальды оқыту негізінде болашақ кәсіптік оқыту 

педагогтарын даярлау» атты монографияда дуальды 

оқытудың ғылыми-теориялық негіздері: дуальды оқытудың 

жүзеге асырылуына салыстырмалы талдау жасау, 

техникалық және кәсіптік білім жүйесінде дуальды 

оқытудың мәні мен мазмұны, техникалық және кәсіптік 

білім жүйесінде дуальды оқытуды жүзеге асырудың даму 

тенденциялары; Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын 

даярлауда дуальды оқытуды жүзеге асыру үдерісін 

моделдеу: дуальды оқытуды жүзеге асыруда болашақ 

кәсіптік оқыту педагогтарын даярлау моделі, дуальды 

оқытуды жүзеге асыруда болашақ кәсіптік оқыту 

педагогтарын даярлау мазмұны, дуальды оқытуды жүзеге 

асыруда жаңа инновациялық технологиялардың ролі; 



 

 

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын даярлауда дуальды 

оқытуды жүзеге асыру бойынша тәжірибелік - 

эксперименттік жұмыс: болашақ кәсіптік оқыту 

педагогтарын даярлауда дуальды оқытуды жүзеге асыру 

бойынша эксперименттік жұмысты ұйымдастыру 

қарастырылған.Бұл монография жоғарғы оқу орнының білім 

беру бағдарламалары бойынша 7М01401 - «Кәсіптік оқыту»; 

6В01402 - «Кәсіптік оқыту» бакалавр және 

магистранттарына, кәсіптік және техникалық колледждердің 

білім алушыларына пайдалануға ұсынылады. 

383.  Саматаев Т.К. Автомобиль көлігін 

техникалық 

жағдайын бақылау 

және мемлекеттік 

есепке алуды 

ұйымдастыру 

92 Оқу 

құралы 

6500 Оқу құралында мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру, 

сондай-ақ автомотокөлік құралдары мен олардың 

тіркемелерінің техникалық жағдайын бақылау мәселелері 

қарастырылады. Оқу құралына мемлекеттік есепке алу және 

техникалық тексеру жүргізу ережелері мен тәртібін 

анықтайтын жаңа нормативтік құжаттар енгізілген. Сондай-

ақ, шетелде техникалық жағдайды бақылауды ұйымдастыру 

қарастырылған.Оқу құралы 5В071300-"Көлік, көлік 

техникасы және технологиясы" бакалаврларын дайындау 

бағыты бойынша оқитын студенттер "көліктік және көлік - 

технологиялық машиналар мен жабдықтардың техникалық 

жағдайын мемлекеттік есепке алу мен бақылауды 

ұйымдастыру" пәнін оқу кезінде пайдаланылуы мүмкін. 

384.  Кинтонова А.Ж. Веб-программалау  116 Оқу 

құралы 

6600 Веб-программалау» оқу құралы «Веб-программалау» пәні 

бойынша «Информатика» мамандығының студенттеріне 

арналған. «Веб-программалау» оқу құралында HTML тілінде 

Веб-құжаттарды жасау, CSS стильдеріне, РНР және  JavaScript 

бағдарламалау тілдері сияқты мәселелер  қарастырылған.  



 

 

HTML интернеттегі мәтін бөліктерінің атқаратын қызметін 

анықтап, соларды әрбір тұтынушыға бейімдеп жеткізе 

алатын құжатты функционалды түрде белгілейтін тіл болып 

табылады.  HTML тілінде Веб-құжаттарды жасау, Веб-бет 

мазмұнының бейнеленгенін басқару мақсатымен (CSS) 

стильдердің каскадты кестелері қарастырылған. 

«Веб-программалау»  оқу құралында практикалық 

мысалдары келтірілген 

385.  Кинтонова А.Ж. ВЕБ-

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

144 Оқу 

құралы 

6800 Ұсынылған оқу құралы Веб-технологиялар  арналған. «Веб-

технологиялар» оқу құралы «Информатика» мамандығының 

студенттеріне арналған. «Веб-технологиялар» оқу 

құралында желінің түрлері, интернеттегі клиент-серверләк 

архитектурасына, интернет хаттамалары, интернет 

коммуникациялық сипаттамаларына, OSI-моделінің қолдану 

дәрежесінің хаттамалары, http сервер және клиент, Hull- 

және Push- модельдері   сияқты мәселелер қарастырылған.  

«Веб-технологиялар» оқу құралында веб-технологияларын 

пайдалану мысалдары келтірілген. 

386.  Ахметов Қ.А. Бизнес-шешімдерді 

модельдеу:  2ші  

басылым 

392 оқулық 8500 Оқулықта қарапайымдатылған сипаттық формада 

тәжірибелік мысалдармен математикалық программалау 

әдістерін менеджментте және бизнесте қолдану тәсілдері 

қарастырылған. Онда алғашқы мәселені формалдаудан 

бастап, оның математикалық моделін құру және шешу, 

шешім нәтижесін талдау арқылы басқару шешімі 

қалыптасқанға дейін, барлық шешім қабылдау кезеңдері 

қысқа нақтылы жазылған. Шешім нәтижелерін MS Excel –де 

«Поиск решения» құралы  көмегімен талдау жүргізуге үлкен 

көңіл бөлінген. Соңғы бөлімде оқушылардың өзіндік 



 

 

жұмыстарын орындауға арналған мысалдар мен есептер 

ұсынылған.Оқулық  халық шаруашылығы салаларының 

барлық, оның ішінде техникалық, инженерлік, аграрлық, 

экономикалық бағыттағы мамандықтардың 

бакалаварларына, магистранттарына, PhD докторанттарына, 

жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына және ғылыми 

жұмыспен айналысатын ізденушілерге арналған. 

387.  Өмірбай Р.С., Егемова Ш.Б. Өндірістік қауіпсіздік 108 оқу-

әдістемелі

к нұсқау 

6600 Оқу-әдістемелік нұсқау білім алушылардың өндірістік және 

өмір тіршілік жағдайында туындауы мүмкін апат немесе 

оқыс оқиға кезінде қолданатын аспаптар және 

жабдықтармен танысады, сонымен бірге зардап 

шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету 

бойынша дағдылар мен іскерлерді меңгереді.Оқу-

әдістемелік нұсқаудағы қарастырылған аспаптарды, 

құралдар мен жабдықтарды оқып-үйрену барысында білім 

алушылар заманауи техносфера мен өндірістердегі 

қауіптіліктерді талдап, қатер түрін толықтай қарастырып 

бағалау тәсілдерімен және әдістерімен танысады.Оқу-

әдістемелік Алматы Технологиялық Университетінің барлық 

мамандығының студенттеріне араналған. 

388.  Жельдыбаева А.А.  Тағам өнімдерін 

сертификаттау  және 

талдау әдістері 

208 Оқу 

құралы 

7300 Оқу құралында тағам өнімдерінің негізгі химиялық 

компоненттерін (ақуыз, майлар, көмірсулар,витаминдер, 

минералды заттар), сонымен қатар зиянды заттарды 

(радионуклидтер, улы металдар, құрамында азотты 

қосылыстар, полициклді хош иісті қосылыстар, 

ветеринарлық препараттар, пестицидтер,микотоксиндер) 

анықтау әдістері, сондай-ақ тағам өнімдерін сертификаттау 

ережелері мен қағидалары қарастырылған.  



 

 

Оқу құралы «Cтандарттау, сертификаттау және метрология» 

білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға «Азық-

түлік және ауылшаруашылық өнімдерін сертификаттау», 

«Өнімді талдау әдістері» пәндері бойынша теориялық және 

практикалық жұмыстардың жинағы түрінде ұсынылады 

389.  Уажанова Р.У., Тунгышбаева 

У.О., Кажымурат А.Т., 

Ибраимова С.Е., Шалгинбаев 

Д.Б. 

Тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздік қауіп 

қатерін бағалау 

328 Оқу 

құралы 

8000 Оқу құралында азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау 

және қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау мәселелері 

қарастырылады. Қазақстан халқының тамақтану қауіпсіздігі, 

денсаулық пен тамақтанудың өзара байланысы 

мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бөлімдердің бірі 

FAD/WHOCodexAlimentarius комиссиясының жүйесі, 

басқару, сәйкестендіру және сипаттамаларды бағалау 

қағидаттарына, сондай-ақ азық-түлік шикізатының, тамақ 

өнімдерінің химиялық және микробиологиялық текті 

ксенобиотиктермен ластануына арналған. Тамақ 

өнімдерінің қауіпсіздігіне қатысты қауіптерге талдау 

жүргізудің алдын ала кезеңдері, ластанудың ықтимал 

тәуекелдері бойынша материал ұсынылған. Өнімді 

өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге 

жаратудың және жоюдың барлық процестерінде 

(сатыларында) тәуекелдерді жою немесе рұқсат етілген 

(қолайлы) деңгейге дейін төмендету жөніндегі ұсынымдар 

енгізілген.Оқу құралы "Тамақ өнімдерін өндіру" білім беру 

бағдарламалар тобының «Тағам қауіпсіздігі» білім беру 

бағдарламасының  магистранттарына, тамақ өнеркәсібінің 

ғылыми және тәжірибелік қызметкерлеріне арналған. 



 

 

390.  Тнымбаева Б.Т., 

Тоқтамысова А.Б.,  

Тағам өнімдерінің 

қауіпсіздігі 

244 Оқу 

құралы 

7500 Оқу  құралында қоректік зат ретінде, сондай ақ тағам 

өнімдері мен өндірістік шикізатты ластайтын заттар ретінде 

де қарастырылатын тағам химиясы туралы ақпарат 

келтірілген.Бұл оқу құралы «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі»  

екінші басылымы, алдынғы басылымда тек тағам 

өнімдерінің зертханалық жұмыстары болса, бұл жолы тағам 

өнімдерінің химиясы және биологиялық құндылықтары 

туралы мәліметтерімен толықтырылған. 

Алынатын тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін 

талдауға мүмкіндік беретін зерттеу әдістері мен аспаптар 

туралы да материал мазмұндалған.Бұл оқу құралы  "Тамақ 

өнімдерін өндіру" білім беру бағдарламалар тобының  білім 

беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға теориялық 

және тәжірибелік негіздерін танып білуге арналады. 

391.  Тнымбаева Б.Т., 

Жақсылықова Г.Н., 

Ержигитов Е.С., Серикбаева 

А.Н 

Нормативті 

құжаттарды және 

стандарттарды 

әзірлеу 

технологиясы 

144 Оқу 

құралы 

6800 Оқу құралында стандарттады, техникалық регламенттерді, 

нормативтік қҧжаттарды әзірлеу технологиясы 

қарастырылған. Оқу қҧралы 5 бӛлімнен тҧрады, онда 

Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу» және 

«Стандарттау» туралы заңнамалары туралы және осы 

заңдарға сәйкес негізгі нормативтік және техникалық 

қҧжаттарды, стандарттарды, техникалық регламенттерді 

әзірлеу, рәсімдеу, бекіту талаптары, ҧлттық техникалық-

экономикалық ақпарат жіктеуіштерін әзірлеу тәртібі, 

нормативтік және техникалық қҧжатарды әзірлеу алдында 

жҥргізілетін жҧмыстар туралы т.с.с материалдар берілген. 

Оқу құралында жоғарғы оқу орындарының «Стандарттау 

және сертификаттау» мамандығының студенттеріне, 

сонымен қатар қызмет кӛрсету мен ӛндіріс саласындағы 



 

 

мамандарға арналған. 

392.  Тажибаева Б.Т. «Робототехника 

негіздері»  пәнінен   

лекциялар жинағы 

180 сборник 

лекций 

7100 Лекциялар жинағы Робототехника негіздері пәні бойынша 

оқу жоспары және оқу бағдарламасына сәйкес 

құрастырылып, пән бойынша барлық тақырыптар туралы 

мәліметтерді қамтиды.«Робототехника негіздері» пәнінен 

лекциялар жинағында курстың негізгі сұрақтары 

қарастырылған. Лекциялар жинағын ақпараттық 

технологиялар саласында оқитын студенттер мен осы 

саламен айналысатын зерттеушілерге қолдануға 

болады.Лекциялар жинағы 5В070400 – «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы 

студенттеріне арналған. 

393.  Тажибаева Б.Т., Ахметова 

С.Т. 

Бейнелерді тану 

негіздері 

165 Оқулық 7000 Оқулық «Бейнелерді тану негіздері» пәнінің оқу жоспары 

мен бағдарламасының талаптарына сай құрылып, курстың 

барлық қажетті мәліметтерін қамтиды. Оқулық 5В070400 

(6В06130) - «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету» мамандығының барлық оқу түрі 

студенттеріне арналған.   



 

 

394.  Божбанов А.Ж., Джакупова 

И.Б. 

Экология және 

тұрақты 

даму.Ecology and 

Sustainable 

Development (қазақ 

және ағылшын 

тілдерінде)  

465 Оқу 

құралы 

9000 Оқу құралы  ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен 

"Экология және тұрақты даму" пәнінің типтік оқу 

бағдарламасы негізінде ЖОО студенттеріне арналып 

жазылған. Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты тиімді 

пайдалану мен тұрақты даму мәселесін шешуде барлық 

ғылымдар салалары және жалпы қоғамды 

экологияландыру, жалпыға бірдей экологиялық білім мен 

тәрбиенің қажеттілігі, тұрақты даму мәселелерінің 

туындауынан жарық көріп отырған оқу құралы. 

Студенттер оқу құралы мазмұнынан табиғи ортаға 

антропогендік әсер етудің барлық түрінің сипаты мен 

көлемі, олардың тигізетін зардаптары, атмосфера, 

гидросфера,литосфера ресурстарының ластану 

жағдайларын бағалауы, оны анықтайтын тәсілдері, табиғи 

қорлардың сарқылуын қорғайтын ұлттық және халықаралық 

заңдардың құқықтық нормалары мен ережелері, қазіргі 

заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және 

тұрақты даму ұстанымдары туралы түсініктер алады. Бұл оқу 

құралы мемлекеттік тілде оқитын жоғары оқу орны 

студенттеріне, магистранттарға және РhD докторанттарына 

арналған.The manual is based on the standard curriculum of 

the discipline "Ecology and Sustainable Development" approved 

by the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan for students of higher educational institutions in 

Russian and English programs.The manual contains theoretical 

material, terminological dictionary, test questions and test tasks 

that presuppose the independent work of studentsThe manual 

is recommended for the classroom and extracurricular work of 

full-time and distance-learning students. 



 

 

395.  Божбанов А.Ж., Джакупова 

И.Б. 

Экология және 

тұрақты даму 

214 Оқу 

құралы 

7300 Оқу құралы  ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен 

"Экология және тұрақты даму" пәнінің типтік оқу 

бағдарламасы негізінде ЖОО студенттеріне арналып 

жазылған.Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты тиімді 

пайдалану мен тұрақты даму мәселесін шешуде барлық 

ғылымдар салалары және жалпы қоғамды 

экологияландыру, жалпыға бірдей экологиялық білім мен 

тәрбиенің қажеттілігі, тұрақты даму мәселелерінің 

туындауынан жарық көріп отырған оқу құралы. 

Студенттер оқу құралы мазмұнынан табиғи ортаға 

антропогендік әсер етудің барлық түрінің сипаты мен 

көлемі, олардың тигізетін зардаптары, атмосфера, 

гидросфера,литосфера ресурстарының ластану 

жағдайларын бағалауы, оны анықтайтын тәсілдері, табиғи 

қорлардың сарқылуын қорғайтын ұлттық және халықаралық 

заңдардың құқықтық нормалары мен ережелері, қазіргі 

заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және 

тұрақты даму ұстанымдары туралы түсініктер алады.Бұл оқу 

құралы мемлекеттік тілде оқитын жоғары оқу орны 

студенттеріне, магистранттарға және РhD докторанттарына 

арналған. 

396.  Журасова А.Ш., Мырзабаева 

Б.М 

Халықаралық 

ұйымдар тарихы 

205 Оқу 

құралы 

7200 Халықаралық ұйымдар тарихы оқу құралы халықаралық 

ұйымдардың негізгі мазмұны мен түрлерін, атқаратын 

қызметін, халықаралық қатынастардағы орнын түсінудегі 

маңызды көмекші құрал болып табылады. Оқу құралында 

бірнеше халықаралық ұйымдар тарихы қарастырылады. Оқу 

құралында берілген материалдар халықаралық 

ұйымдардың құрылу себептерін, атқаратын қызметін, оның 

халықаралық мәселелерді шешудегі ролін және оның 



 

 

перспективасын қамтыған.Оқу құралы тарих, халықаралық 

қатынастар, аймақтану мамандықтарының студенттеріне, 

мектеп пен колледж оқытушыларына және халықаралық 

қатынастар мәселелеріне қызығушылық білдіруші көпшілік 

оқырманға арналған 

397.  Журасова А. Ш. ХІХ ғасырдың соңғы 

ширегі мен ХХ 

ғасырдың бірінші 

ширегіндегі Батыс 

Қазақстанның 

рухани ахуалы 

148 монографи

я 

6800 Бұл кітапта ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. бастапқы кезеңіндегі 

рухани, мәдени даму тарихы, білім беру мен ағарту 

саласындағы өзгерістер сөз болады. Кітап тарихшыларға, 

студенттерге және өзінің өмір сүру ортасын білуге құштар 

барша оқырманға  арналған. 

398.  Баязитова З. Е. Биоиндикация және 

биотестілеу 

115 Оқу 

құралы 

6700 Оқу құралында жер үсті және су орталарын 

биоиндикациялау және қалдықтардың қауіптілік дәрежесін 

бағалау кезінде биотестациялау мәселелері 

қарастырылады.В учебнике рассмотрены вопросы 

биоиндикации поверхностных и водных сред и 

биотестирования при оценке степени опасности отходов. 

399.  Қанаев Ә. Т. Микроорганизмдер

дің 

биогеотехнологиясы  

276 практикал

ық нұсқау 

7800 Тәжірибелік жұмыста  басты мәселе ретінде сульфидті және 

сульфидті емес материалдарды үймелеп, жерасты және 

чанды бактериялық-химиялық шаймалау, сондай-ақ 

сұйылтылған ерітінділерден металдарды алудың негізгі 

міндеттерін шешуде микробиологиялық және 

технологиялық әдістемелік тәсілдер кешені 

қарастырыладыОсновная проблема в практической работе - 

это комплекс микробиологических и технологических 

подходов к решению основных задач бактерицидного 

выщелачивания подземных и пылевых, а также извлечения 



 

 

металлов из разбавленных растворов, в массе сульфидных и 

несульфидных материалов. 

400.  Баязитова З.Е., Тлеуова Ж.О., 

Кусаинов А.Б. 

Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 природного и 

техногенного 

характера 

290 Учебное 

пособие  

7800 В учебном пособии даны классификация и краткая 

характеристика чрезвычайных ситуаций, рассматриваются 

типовые ЧС. Представлен анализ всех видов чрезвычайных 

ситуаций, произошедших на территории Республики 

Казахстан в период с 2002 по 2013 годы. Изложены правила 

поведения населения при чрезвычайных 

ситуациях.Предназначено для бакалавров, обучающихся по 

специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», а также для широкого круга 

читателей, интересующихся данной проблематикой. 

401.  Жәмбек С. Н. Бернияз Күлеевтің 

өмірі мен 

шығармашылығы 

188 Монограф

ия 

7100 Аталған монография ХХ ғасыр басындағы әдебиет 

тарихының жаңа зерттеулеріне негіз болады. Әрі орта және 

орта арнаулы білім беретін мектептердегі, жоғары оқу 

орындарындағы әдебиеттану бағдарындағы арнаулы пән 

үшін көмекші құрал бола алады. Эта монография является 

основой новых исследований по истории литературы начала 

ХХ века. Также может быть пособием по специальным 

предметам в области литературы в средних и высших 

школах, университетах. 



 

 

402.  Баязитова З. Е. Биология 225 Оқу 

құралы 

7400 Оқу құралында биология жаратылыстану бөлімі ретінде, 

жасуша теориясының негізгі кағидалары. жасушалар мен 

ұлпаларды зерттеудің әдістері, жасушалар мен жасуша 

органоидтарының құрылысы мен қызметі. су алмасудың, 

тыныс алудың, минералдық қоректенудің, фотосинтездің 

механизмдері мен ерекшеліктерін және өсімдіктердің 

коршаған орта факторларынын әсеріне төзімділігі; 

тұқымкуалаудың және өзгергіштіктің материалдық негізгі, 

экологиялық генетиканың проблемалары мен әдістері, 

негізгі генетикалык процесстердің молекулалық 

механизмдері қарастырылады.В учебнике биологии как 

раздела естественных наук изложены основные положения 

теории клетки. методы изучения клеток и тканей, строения и 

функции клеток и клеточных органелл. механизмы и 

особенности водного обмена, дыхания, минерального 

питания, фотосинтеза и устойчивости растений к факторам 

внешней среды; Рассмотрены материально-основные 

проблемы наследственности и изменчивости, проблемы и 

методы экологической генетики, молекулярные механизмы 

основных генетических процессов. 

403.  Баязитова З. Е., Тлеуова Ж.О Өсімдіктер және 

жануарлар 

экологиясы 

184 Оқу 

құралы 

7200 Оқу құралында қоршаған ортаның негізгі абиотикалық 

факторларына өсімдіктердің және жануарларлардың 

анатомиялық-морфологиялық бейімделушіліктері, 

ағзалардың негізгі тіршілік формалары және орталары, 

жануарлардың қарым-қатынас түрлері, өсімдіктер және 

жануарлар әлемін қорғау мәселелері қарастырылды, 

сондай-ақ зертханалық сабақтардың мысалдары берілген.В 

учебнике рассматриваются анатомо-морфологические 

приспособления растений и животных к основным 



 

 

абиотическим факторам окружающей среды, основные 

формы жизни и среды обитания организмов, типы 

взаимоотношений животных, защита флоры и фауны, а 

также примеры лабораторных занятий. 

404.  Хизирова М.А., Темырканова 

Э.К. 

Сымсыз байланыс 

технологиясы 

теориясының 

негіздері 

85 Оқу 

құралы 

6500 Ұсынылған оқу құралында ұялы байланыстың пайда болуы 

мен мәлеметтерді ұялы түрде жіберу идеясы 

қарастырылған. Интернет желісінің аса қарқынды дамуына 

байланысты ұялы телефон ақылы мәліметтерді жіберу 

мәселесі де ашылып жазылған. Оқу құралы «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар» мамандығы 

бойынша оқитын студенттерге арналған. Предлагаемый 

учебник предусматривает появление мобильной связи и 

идеи мобильной передачи данных. В связи с быстрым 

развитием Интернета возник вопрос об отправке платных 

данных на мобильные телефоны. Учебник предназначен 

для студентов специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации». 

405.  Алипбаев К. А.  Разработка системы 

управления 

движением 

микроспутника 

132 Монограф

ия 

6800 Монография предназначена для студентов специальности 

В05074600 – Космическая техника и технологии. 

406.  Хизирова М.А., Темырканова 

Э.К. 

Основы теории 

технологии 

беспроводных 

систем 

141 Учебное 

пособие  

6900 Учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по образовательной программе 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации». В 

представленном учебном пособии рассмотрены основы 

теории технологии беспроводных систем.  



 

 

407.  Джакупова Ж.Е., 

Жатканбаева Ж.К. 

Применение 

полимеров 

направленного 

действия. 

Бағытталған 

полимерлерді 

қолда. Application of 

directional polymers 

292 Учебник 7800 В трехязычном учебнике в краткой форме изложены 

сведения об основных понятиях, строении, свойствах и 

синтезе полимеров на русском, казахском и английском 

языках. Освещены области применения полимеров и 

полимерных материалов на их основе: в строительстве, 

области нефтедобычи и транспортировки, а также создания 

полимерных композиционных материалов. Учебник 

рекомендован обучающимся по специальности 5В060600 - 

Химия и образовательным программам «6В05306 – Химия 

органических веществ и полимеров», «6В05302 – 

Неорганическая химия», «6В05301 - Прикладная химия» 

изучающим химию и технологию высокомолекулярных 

соединений. 

408.  Баялы Ә.Т. Мәліметтерді өңдеу 

технологиялары 

192 Оқу 

құралы  

7200 Еңбекте ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін қолдана 

отырып, мәліметтерді өңдеу технологияларының теориялық 

және практикалық материалдары толық қарастырылған.  

Оқу құрал жоғары және орта оқу орындарының барлық 

мамандықтарының білімгерлеріне, әсіресе техникалық 

бағыттағы студенттерге арналған. 

409.  Баялы Ә.Т. Желілік технология 

негіздері 

196 Оқу 

құралы  

7200 Бұл оқу құралда желілік технология негіздері пәні желілер 

туралы кең көлемді түсінік беріледі. Бұл пәнде локальды 

желілерде практикалық жұмысты игеру мәселелері 

қарастырылған. Сонымен қатар жергілікті, аумақтық және 

ауқымды желілер туралы мағлұматтар беріледі. Сондай-ақ 

қазіргі кезеңде есептеу машиналарының бір бірімен 

байланысы және мәлімет алмасу тенденциясы туралы 

мағлұматтар беріледі. Оқу құрал компьютерлік желілерді өз 

бетінше оқып үйренуіне  өте жеңіл және жаңа ақпараттық 



 

 

технологияға қызығушылық танытқан көпшілік қауымға 

арналған. 

410.  Баялы Ә.Т. Деректер қорының 

негіздері 

240 Оқу 

құралы  

7500 Оқу құралдың негізгі мақсаты - студенттерге дерекқор 

теориясындағы білімді игеруге және осы білімдерді 

практикалық қолдану дағдылары арқылы дамытуға 

көмектесу. Деректер қорын жобалау, қатынастарды 

тізбектей қалыптандыру, реляциялық деректер қорының 

негізгі  концепциялары, реляциялық алгебра және 

кестелерді байланыстыру және олардың негізгі түрлеріне 

ерекше назар аударылады. Құрылымдық сұраныс тілі  SQL-ді 

және RAD Sdudio XE-нің визуалды құралдарын пайдалана 

отырып, деректер қорында ақпаратты өңдеу 

технологиялары  сипатталған. Сонымен қатар, деректер 

қорында ақпараттарды баспаға шығару үшін RAD Studio XE 

ортасында есептер құру жолдары көрсетілген. 

411.  Шукаев Д. Н. Компьютерное 

моделирование 

96 Учебник 6500 Учебник предназначен для систематического изучения 

принципов и методов компьютерного моделирования 

процессов, протекающих в сложных системах, его 

математического аппарата, типовых математических схем и 

использования результатов компьютерного моделирования 

в различных направлениях деятельности человека. Книга 

состоит из тринадцати глав, объединенных в две части. В 

первой части дано изложение математического аппарата 

методов имитации случайных событий, величин, процессов 

и потоков, а также алгоритмов и программ их реализаций. 

Во второй части рассмотрены методологические принципы 

организации компьютерного моделирования и приведены 



 

 

типовые схемы, используемые при моделировании 

различных систем и конкретные модели для широкого 

класса реальных объектов. 

412.  Жайлыбай К.Н., Медеуова 

Ғ.Ж., Оразбаев Қ.И.,  

Топырақтану: 

агробиологиялық 

және экологиялық 

негіздемесі.    Том-1 

220 Оқу 

құралы 

7300 Топырақтың экологиялық және агробиологиялық 

қызметтері атқарылмаса жер бетінде тіршілік болмас еді. 

Осыған байланысты топырақ құнарлығын бағалау, сақтау 

мен арттыру ауыл шаруашылық дақылдарының  өнімдерін 

өсіру үшін ғана емес, алдымен жер бетіндегі экологиялық 

жағдайдың тіршілікке қолайлы болуы үшін қажет. Топырақ 

ерекше биокосты және тірі табиғи дене. Ол геологиялық  

және биологиялық денелермен тығыз байланысты, ал 

оларды оқып білу биолог, эколог және аграрлық 

мамандарына өте маңызды. Оқу құралында топырақтың 

түзілу процесі (үдерісі), экологиясы және биологиялық 

негіздері, құрамы мен қаситеттері, оларды қорғау және 

тиімді пайдалану мен жолдары қарастырылған. Табиғатты 

қорғап, жерді анасындай аялап, күтудің арқасында ғана Жер 

бетінде тіршілік дұрыс қалыптасады. Адамзатты азық-

түлікпен және шикізаттармен қамтамасыз ету мақсатында 

ауыл шаруашылығы өнімдерін көбейтіп, сапасын арттыру 

үшін  тиісті мамандарға топырақтың агробиологиялық және 

экологиялық жағдайлары, оларды өсімдіктің талабына 

сәйкес жақсарту жолдары келтірілген.Оқу құралы 

Гуманитарлық университеттерінің Биология, Экология, 

География мамандығы студенттеріне, Аграрлық 

университеттеріңің Агрономия мамандығы студенттеріне, 

магистранттарына, Рд-докторанттарына, оқытушыларына 



 

 

арналған. 

413.  Жайлыбай К.Н., Медеуова 

Ғ.Ж., Оразбаев Қ.И.,  

Топырақтану: 

агробиологиялық 

және экологиялық 

негіздемесі.   Том-2 

220 Оқу 

құралы 

7300 Топырақтың экологиялық және агробиологиялық 

қызметтері атқарылмаса жер бетінде тіршілік болмас еді. 

Осыған байланысты топырақ құнарлығын бағалау, сақтау 

мен арттыру ауыл шаруашылық дақылдарының  өнімдерін 

өсіру үшін ғана емес, алдымен жер бетіндегі экологиялық 

жағдайдың тіршілікке қолайлы болуы үшін қажет. Топырақ 

ерекше биокосты және тірі табиғи дене. Ол геологиялық  

және биологиялық денелермен тығыз байланысты, ал 

оларды оқып білу биолог, эколог және аграрлық 

мамандарына өте маңызды. Оқу құралында топырақтың 

түзілу процесі (үдерісі), экологиясы және биологиялық 

негіздері, құрамы мен қаситеттері, оларды қорғау және 

тиімді пайдалану мен жолдары қарастырылған. Табиғатты 

қорғап, жерді анасындай аялап, күтудің арқасында ғана Жер 

бетінде тіршілік дұрыс қалыптасады. Адамзатты азық-

түлікпен және шикізаттармен қамтамасыз ету мақсатында 

ауыл шаруашылығы өнімдерін көбейтіп, сапасын арттыру 

үшін  тиісті мамандарға топырақтың агробиологиялық және 

экологиялық жағдайлары, оларды өсімдіктің талабына 

сәйкес жақсарту жолдары келтірілген.Оқу құралы 



 

 

Гуманитарлық университеттерінің Биология, Экология, 

География мамандығы студенттеріне, Аграрлық 

университеттеріңің Агрономия мамандығы студенттеріне, 

магистранттарына, Рд-докторанттарына, оқытушыларына 

арналған. 

414.  Серкебаев С.К. Физиканы оқыту 

әдістемесінің өзекті 

мәселелері 

206 Оқу 

құралы 

7200 Оқу құралы  физика мамандығы студенттеріне арналған. 

Онда  физиканы оқыту әдістемесінің ғылыми теориялық 

негіздері, оқыту әдістемесінің  түрлері, оқыту үрдісіндегі 

компьютерлік оқытудың  әдістемелері, интерактивті тақтаны 

оқу үрдісінде қолдану, оқыту әдістемесінің өзекті 

мәселелері жан-жақты қамтылған. Оқу құралы  

жаратылыстану педагогикалық университеттердің   

студенттеріне, және физика пәні оқытушыларына арналған. 

415.  Оразбаева Р.С. Биоэкология пәні 

бойынша 

тапсырмалар мен 

есептер. 1 бөлім 

112  

цв. 

Оқу 

құралы 

7600    Оқу құралында биоэкология пәнінің маңызды 

тарауларына, тақырыптарына сай топтастырылған 

тапсырмалар, жаттығулар, есептер мен экологиялық 

ситуациялардың шешімдері келтірілген.  

  Кредиттік технология бойынша өткізілетін сабақтарда оқу 

құралында келтірілген тапсырмалар мен есептер 

студенттердің пәннің дәрістерінің теориялық негізін терең 

түсінуіне мүмкіндік жасайды жеңілдетеді және табиғатты 

тиімді пайдаланудың кәзіргі таңдағы өзіндік көзқарастарын 

және практикалық экологиялық іс дағдыларын 

қалыптастырады, сонымен қатар адамзаттың шаруашылық 

іс әрекеттері нәтижесінде туындайтын табиғи ортаға алуан 



 

 

түрлі жүктемелерді анықтау мен бағалауды орындау 

дағдыларын дамытады.  Оқу құралының мазмұны 

студенттердің экологиялық білімдері мен адамның 

табиғатпен қарым-қатынасының мәдениетін тәрбиелеуді 

қалыптастыруға бағытталған. 

416.  Оразбаева Р.С. Биоэкология пәні 

бойынша 

тапсырмалар мен 

есептер. 2 бөлім 

108  

цв. 

Оқу 

құралы 

7500    Оқу құралында биоэкология пәнінің маңызды 

тарауларына, тақырыптарына сай топтастырылған 

тапсырмалар, жаттығулар, есептер мен экологиялық 

ситуациялардың шешімдері келтірілген.  

  Кредиттік технология бойынша өткізілетін сабақтарда оқу 

құралында келтірілген тапсырмалар мен есептер 

студенттердің пәннің дәрістерінің теориялық негізін терең 

түсінуіне мүмкіндік жасайды жеңілдетеді және табиғатты 

тиімді пайдаланудың кәзіргі таңдағы өзіндік көзқарастарын 

және практикалық экологиялық іс дағдыларын 

қалыптастырады, сонымен қатар адамзаттың шаруашылық 

іс әрекеттері нәтижесінде туындайтын табиғи ортаға алуан 

түрлі жүктемелерді анықтау мен бағалауды орындау 

дағдыларын дамытады.  Оқу құралының мазмұны 

студенттердің экологиялық білімдері мен адамның 

табиғатпен қарым-қатынасының мәдениетін тәрбиелеуді 

қалыптастыруға бағытталған. 

417.  Ерқасов Р.Ш.,    (Еркасов 

Р.Ш.),   Колпек А. 

Кешенді қосылыстар 

химиясы.         1 

бөлім 

108 Оқу 

құралы 

6500 Оқу құралында кешенді қосылыстардың номенклатурасы, 

қасиеттері, изомериясы, классификациясы жазылған. 

Материал мысалдар мен тапсырмалардың үлкен көлемімен 

түсіндіріліп, сипатталған. 

Оқу құралы химия мамандықтарының студенттері мен 



 

 

магистранттарына арналған. 

418.  Ерқасов Р.Ш.,    (Еркасов 

Р.Ш.),   Колпек А. 

Кешенді қосылыстар 

химиясы.         2 

бөлім 

108 Оқу 

құралы 

6500 Оқу құралында кешенді қосылыстардың номенклатурасы, 

қасиеттері, изомериясы, классификациясы жазылған. 

Материал мысалдар мен тапсырмалардың үлкен көлемімен 

түсіндіріліп, сипатталған.Оқу құралы химия 

мамандықтарының студенттері мен магистранттарына 

арналған. 

419.  Серкебаев С.К.  Білім беру мекемесі 

басшыларының 

анықтамалығы. 1 

бөлім 

200 Әдістемелі

к көмекші 

құралы 

7100 Әдістемелік көмекші құралда «Білім туралы» заңы,  

бастауыш,негізгі және жалпы орта білім беру саласында 

басшылыққа алынатын нормативті,құқықтық  құжаттар мен 

ережелер қамтылған.Әдістемелік құрал білім беру 

саласының қызметкерлеріне арналған. 

420.  Серкебаев С.К.  Білім беру мекемесі 

басшыларының 

анықтамалығы. 2 

бөлім 

200 Әдістемелі

к көмекші 

құралы 

7100 Әдістемелік көмекші құралда «Білім туралы» заңы,  

бастауыш,негізгі және жалпы орта білім беру саласында 

басшылыққа алынатын нормативті,құқықтық  құжаттар мен 

ережелер қамтылған.Әдістемелік құрал білім беру 

саласының қызметкерлеріне арналған. 

421.  Байболов К.Б., Қасымбек 

Ж.Н., Батырбаева Н.Б.,     

Әсіл М.А 

Жобалаудың 

автоматты желісі 

негізінде астықты 

қайта өңдеу 

өндірістерін 

жобалау 

216 Оқулық 7300 Оқулықта ұн және жарма зауыттарын жобалаудың 

автоматты желісі негізінде жобалаудың негізгі сатылары 

баяндалған. Өндірісті жобалау, салу және қайта жетілдіру 

технико-экономикалық тұрғыда дәлелдеу негізінде 

орындалады. Цехаралық транспорт туралы мәліметтер 

келтірілген. Технологиялық процесті автоматтандыру 

көтерілген.«Астықты сақтау және қайта өңдеу» мамандығы 

студенттеріне арналған. 



 

 

422.  Қасымбек Ж.Н., Байболов 

К.Б., Батырбаева Н.Б., 

Тютебаева К.Е., 

Астықты сақтау 

өндірістерін  

жобалау 

182 Оқулық 7000 Оқулықта астықты қабылдау, өңдеу, сақтау өндірістерін – 

элеваторлар, астықты қабылдау пунктері, жобалау 

мәселелері жазылған. Жобалау нормалары, технологиялық 

схемалар және жабдықтарды таңдау есептеу келтірілген. 

Жеке бөлімдерде элеватор жабдықтарын орналастыру, 

өндірістің габаритті өлшемдерін анықтау, оларды құрылыс 

стандартына келтіру, желдету желілерін топтау және 

есептеу, өнімдердің коммуникациясы көрсетілген. Астықты 

сақтау және өңдеу өндірістерінің құрылым конструкциялары 

қаралған. 

423.  Мырзабаев А.Б.  Степные экосистемы 

животные 

116 Учебное 

пособие  

6600 В учебном пособии дана краткая информация о степных 

экосистемах Казахстана. Представлено биоразнообразие 

степных животных, строение и структура этих экосистем, 

отличительные характеристики и особенности их от других 

экосистем и особенности адаптации живых организмов к 

степным условиям. Выборочно описаны формы 

жизнедеятельности некоторых млекопитающих, хищников и 

птиц, проанализированы проблемы взаимодействия между 

человеком и представителями этих экосистем. 

Рекомендуется как дополнительное учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Биология», 

«Экология» по дисциплинам «Экология животных», 

«Популяционная экология», «Орнитология», «Биоресурсы 

Казахстана», «Фенология животных».   



 

 

424.  Сочин С. А. Военно-

патриотическое 

воспитание на 

основе боевых 

традиций казахского 

народа 

206 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

7200 В учебно-методическом пособии разработаны 

теоретические и  практические аспекты военно-

патриотического воспитанияна примерах боевых традиций 

казахского народа. Боевые традиции казахского народа 

рассматриваются как системообразующее средство, 

способствующее развитию военно-патриотического 

воспитания молодого поколения.В пособии 

последовательно рассмотрены основные понятия, раскрыто 

содержание и показаны возможности использования 

примеров боевых традиций казахского народа, которые 

позволят педагогу успешно организовать военно-

патриотическое воспитание. Этим целям подчинена логика 

содержания и система заданий студентам.Учебно-

методическое пособие будет полезно преподавателям 

вузов, учителям  школ,  студентам, магистрантам, 

докторантам специальности НВП. 

425.  Zhakipbekova S.S. 

(Жакипбекова С. С.)  

Training of a primary 

school teacher to 

work in the context of 

inclusive education 

156 Мonograph 6900 The monograph is devoted to the issues of training a primary 

school teacher to work with disabled children in the context of 

inclusive education. The author defined the specific character of 

a primary school teacher training, concretized the system of 

preparation a primary school teacher to work with disabled 

children in the conditions of inclusive education including the 

objectives, principles, content, methods, forms of  work as well 

as pedagogical conditions.  The book is designated for primary 

school teachers, students, masters and doctoral students, 

teachers of higher educational institutions and retrainees. 



 

 

426.  Дюсенов К.М. Научно-технические 

основы методов 

воздействия на 

процессы 

теплообмена и 

гидродинамики в 

технологиях 

промышленной 

теплоэнергетики и 

агротехники 

156 монографи

я 

6900 В монографии приведены и классифицированы 

обоснованные данные по режимам и характеристикам 

теплообмена и гидродинамики в компактных 

теплообменниках рекуперативно-смесительного типа, а 

также примеры промышленной модернизации 

индукционных печей и использования явления кавитации в 

различных приложениях теплотехнологии и агротехники. 

Монография разработана в соответствии с рядом 

предметных дисциплин для высших учебных заведений по 

специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» и может быть 

полезна широкому кругу инженеров и специалистов 

промышленной теплоэнергетики и других специальностей.  

427.  Нургазезова А.Н. Тамақ өнімдерінің 

жалпы технологиясы 

176 Оқу 

құралы  

7000 «Тамақ өнімдерінің жалпы технологиясы» пәні 5В072700 - 

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандығы бойынша 

инженер-технологтарды дайындауда негізгі пәндердің бірі 

болып саналады. Оқу құралы тамақ өнімдерін өндіру 

технологиясы саласындағы ғылыми қызметкерлерге, өндіріс 

мамандарына, сонымен қатар ЖОО мен колледж 

студенттері мен оқытушыларына арналған.  

428.  Жатқанбаев Е.Е., 

Жатқанбаева Ж.Қ. 

Жоғары 

молекулалық 

қосылыстар химиясы 

368 Оқулық 8300 Оқулық пәннің оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған. 

Мазмұны жоғары молекулалық қосылыстар туралы негізгі 

түсініктер, олардың жіктелуі мен номенклатурасы, 

молекуладан ірі құрылымы мен физика механикалық 

қасиеттері, полимер ерітінділерінің теориялары мен зерттеу 

әдістері, синтездеу мен химиялық түрлендірудің жолдары 

тұралы теориялық және практикалық мәліметтерден 

құралған. Оқулық жоғары оқу орындарының химия және 

органикалық қосылыстардың химиялық технологиясы 



 

 

мамандығы бойынша маманданатын студенттер мен 

магистранттарға жоғары молекулалық қосылыстар химиясы 

саласындағы пәндер бойынша оқу үрдісінде қолдануға 

арналған.  

429.  Жапбаров А., Рахымбек Д., 

Жұмабаева Ә.Е. 

Оқытудың жалпы 

әдістемесі: ғылыми 

негіздері және оқыту 

үдерісі. Бірінші кітап 

190 Учебное 

пособие 

7200 Бұл оқу құралында оқытудың жалпы әдістемесінің оқыту 

үдерісін ұйымдастыру жолдары зерттелді. Онда оқыту 

үдерісінің ұйымдастырудың ғылыми әдістемелік негіздері, 

жүйесі, ұстанымдары, құрылымы қарастырылды. Сондай-ақ 

оқытудың құрылымдық жүйесінің құрауштары, оқытудың 

мазмұны мен көлемін белгілеу, білім беру нәтижелері білік, 

икемділік, дағдыларын нақтылау және оны 

қалыптастыратын іс-әрекет жүйесі мен нәтижесін бақылау, 

тексеру, бағалау әдістемесі сипатталды.Еңбек мұғалімдерге, 

студенттерге, магистрант пен доктаранттарға және оқыту 

жүйесін зерттеушілерге арналған. 

430.  Жапбаров А., Рахымбек Д., 

Жұмабаева Ә.Е. 

Оқытудың жалпы 

әдістемесі: 

оқытудың мазмұны 

мен көлемі  Екінші 

кітап. 

180 Учебное 

пособие 

7100 Бұл кітапта оқыту үдерісіндегі білім берудің мазмұны мен 

көлемін белгілеу әдістемесін қарастырады. Онда оқыту 

мазмұны мен көлемін белгілейтін мемлекеттік құжаттар: 

мемлекеттік оқу стандарты, қазақ тілін оқыту бағдарламасы 

және оқулықтың жасалуы және оны мұғалімнің пайдалану 

жолдары сипатталды. Сондай-ақ оқытудың мазмұны мен 

көлемін мұғалім өзінің оқушыларға білім беру іс-әрекетін 

ұйымдастырудың және сабақ беруге даярланудың жүйесін 

түзу әдістемесі ретінде  қарастырылды. 

Еңбек мұғалімдерге, студенттерге және зерттеушілерге 

арналған. 



 

 

431.  Жапбаров А., Рахымбек Д., 

Жұмабаева Ә.Е. 

Мектеп пәндерін 

оқытудың жалпы 

әдістемесі: 

оқытудың әдіс-

тәселдері. Үшінші 

кітап  

150 Учебное 

пособие 

7000 Бұл еңбекте оқытудың әдіс-тәсілдерін қазіргі кезеңдегі 

оқыту үдерістерінің ерекшеліктеріне сәйкес мектептегі 

пәндерді жалпы әдістемесі бағытында қарастырылды. 

Сондықтан оқыту үдерісінде қолданылатын әдіс-тәсілдерге 

іс-әрекет келісі тұрғысынан жіктеу жасалды. Сондай-ақ әдіс-

тәсілдерді оқытудың сапасын арттырудағы рөлі мен маңызы 

бойынша топтастырылды. Зерттеу оқыту құрауыштарының 

құрылымы бойынша нәтижелі деп танылған әдіс-тәсілдерді 

қарастырады. Білім берудің танымдық мақсаттарын білім, 

білік,  дағды қалыптастыра оқыту, бағалау, бақылау 

бағытындағы әдістердің қолдану ерекшеліктері 

анықталады. Кітап мұғалімдерге, оқушылар мен 

зерттеушілерге,  магистрант,  доктаранттарға арналды. 

432.  Жапбаров А., Рахымбек Д., 

Жұмабаева Ә.Е. 

Оқытудың жалпы 

әдістемесі: оқыту 

қалыптары мен 

сабақ. Төртінші 

кітап. 

133 Учебное 

пособие 

6800 Бұл еңбекте оқыту үдерісін ұйымдастырудың мазмұны, 

зерттелу тарихы, сабақтың түрлері мен құрылымдары, қазақ 

тілі, математика, география, физиканы пәнін оқыту 

сабақтарының ерекшеліктері қарастырылған.   

 Қазігі оқыту қалыптары мен сабақтың түрпішіні мен 

құрылымдық жүйесі, олардың құрылылымдық 

ерекшеліктері, оқытуды белсенділік пен ынталандыру 

әрекетіне орай тиімді ұйымдастыру сабақтары, 

шғармашылық түрдегі қалыптар мен сабақтарды 

ұйымдастыру, шығармашылық қалыбы мен сабақтарының 

жіктелуі, шығармашылық мақсаттағы оқыту қалыптарының 

құрылымдық ерекшеліктері, оқыта үйрету ойын қалыптары 

сабақтарының ұйымдастырылу ерекшеліктері, оқыту 

үдерісіндегі бақылау бағалау, тексеру қалыптар мен 

сабақтар баяндалады. 

Кітап мұғалімдерге, студенттерге және зерттеушілерге 



 

 

арналған. 

433.  Жапбаров А., Рахымбек Д., 

Жұмабаева Ә.Е. 

Оқытудың жалпы 

әдістемесі: 

оқушылардың ойлау 

және сөйлеу 

әрекетін дамыту. 

Бесінші кітап. 

160 Учебное 

пособие 

7100 Бұл еңбекте мектепте оқытудың жалпы әдістемесі ретінде 

ойлау мен сөйеу іс-әрекетін дамыту қарарастырылды. Онда: 

ойлау мен  сөйлеу амалдарын оқыту үдерісінде қолдану 

арқылы оқушылардың білік, іскерлік пен дағдысын 

қалыптастырудың әдістемесінің ғылыми–теориялық 

негіздері талданды. Сондай-ақ ойлау амалдарының әдіс–

тәсілдері арқылы, оқушыларға ұғым, пайым, пікір, анализ, 

синтез, ой қорытуға т.б. жаттықтырудың әдістемесі 

қарастырылды. Ал сөйлеу іс-әрекетіне оқытудың әдістемесі 

сөйлеудің түрлері: оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым 

бойынша және мектеп пәндерін оқытуда мәтін арқылы 

пәнаралық байланысты оқыту әдістемесі  қарастырылды.   

434.  Ботагариев Т.А. Физическая 

подготовленность и 

физическое 

развитие студентов.  

109 монографи

я 

6600 В монографии  раскрыты научно-теоретические предпосылки проблемы 

повышения уровня физической подготовленности и физического развития 

студентов. Определены современные методы определения их уровня. Выявлены 

характерные черты динамики физических кондиций  студентов, двигательной 

деятельности и правильной жизнедеятельности  студентов. Охарактеризовано 

состояние постановки физического воспитания студентов в вузах г.Актобе и 

фактические уровни физических кондиций, двигательной деятельности, 

правильной жизнедеятельности  студентов. Представлены пути 

совершенствования физических кондиций студентов и дано экспериментальное 

обоснование эффективности их реализации. 



 

 

435.  Есберген Р.Ә., Қуанжанова 

Қ.Т., Мүсіралина Б.О.  

«Б» корпусының 

мемлекеттік 

әкімшілік басшы 

лауазымына алғаш 

тағайындалған 

мемлекеттік 

қызметшілер үшін  

қайта даярлау 

курстарына арналған 

оқу құралы.  

179 оқу құралы 7100 Монографияда өзгермелі әлемде тиімді әрекет ету үшін қажет құзыреттіліктерге 

сипаттама берілген және осы құзыреттіліктерді дамыту мүмкіндіктері 

қарастырылған. Авторлар тиімді тұлғаның құзыреттіліктерін дамытуды үш бағытта 

қарастырады. Монография өзінің жеке және кәсіби қызметінде табыстарға 

ұмтылатын барлық оқырмандарға арналады. 

436.  Қайдасов Ж. /Кайдасов Ж. Аналлитикалық 

геометря 

90 оқу құралы 6500 Оқу құралында келесі сұрақтар қарастырылған: векторлардың скаляр көбейтіндісі, 

векторлық және аралас көбейтінділері; жазықтықтағы түзу және екінші ретті 

қисықтар; кеңістіктегі түзулер мен жазықтықтар және олардың орналасуы; айналу 

беттері, екінші ретті беттер. Олар 15 дәріске бөліп баяндалған. Өзіндік және тесттік 

тапсырмалармен толықтырылған. Оқу құралы физика-математика факультетінің 

“Математика”, “Информатика”, “Математика-физика” мамандықтарының 

студенттеріне, жоғары математика пәні оқытылатын факультеттердің студенттеріне 

және ”Математика” мамандығында оқитын колледжі студенттеріне арналған. 

437.  Мұратбек Б.Қ., Айтбенбетова 

А.Қ./Муратбек Б.К. 

Қазақ тілінің 

практикалық 

стилистика 

188 оқу құралы 7100 Практикалық оқу құралында стилистика пәнінің қолданбалы мәселелері 

қарастырылып,басты ұғым-категориялары мен функциональды стиль түрлеріне 

сипаттама беріледі. Мағыналық дәлдік, мәнерлілік сөздерді нақты қолдана 

білумен, дұрыс орналастырумен, тілдіңелегіш-мәнерлегіш тәсілдерін білумен 

тығыз байланысты. Жалпы стилистика сөздердің қолданылу заңдылықтарын, сөз 

бен сөз тіркестерін экспрессивтік тұрғыдан дұрыс пайдалану принциптерін 

зерттейді, яғни белгілі бір ойдың талғамдылықпен, әуезділікпен берілуін талап 

етеді. Стилистика курсын оқытудың теориялық әрі практикалық маңызы зор. 

Берілген жаттығулар мен тапсырмалар грамматикалық курспен ұштасып, стиль 

(мәнер) дағдыларын қалыптастыруға бағытталады.  

438.  Сутеева М.А.,  

БайзаховаС.Ш.,  Кудасова 

Г.Ж.  

Тігін бұйымдарын 

үлгілеу және 

құрастыру 

148 оқу құралы 6900 «Тігін бұйымдарын үлгілеу және құрастыру» оқу құралында әр түрлі киім 

ассортименттерін жобалау, киім үлгілерін моделдеу, моделдеудегі 

әдістер,көйлектің негізгі пішімдері, моделдеу сабағы, әртүрлі көйлек үлгілерін 

модельдеу, көйлекті эскиздеу, көйлек модельдеріне ерекшелік сызықтарды енгізу,  

бұйымның негізгі сызбасы және моделдеу конструкциясына назар аударады. 

Қазақстан мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес бағдарлама мен оқу 



 

 

жоспарының талабына сай қажетті мәліметтерді қамтиды. Оқу құралы 5В012000 – 

«Кәсіптік оқыту» мамандығы студенттеріне арналған. 

439.  Сатиева К.,  Нуржанова К., 

Тугамбаева С. 

Жануарлар 

анатомиясы және 

гистологиясы 

205 оқу құралы 7200 «Жануарлар анатомиясы және гистологиясы» атты оқу құралында гистология және 

анатомия курсының бөлімдерін қамти отырып, жинақтаған материалдары әрбір 

студентке өз беттерімен оқуға мүмкіндік береді. Өткізілетін зертханалық 

сабақтардың әр тақырыбына сай мақсаты, дәлелдеме сиапаттамасы, анатомиялық 

және гистологиялық препараттар, тапсырмалар және бақылау сұрақтары берілген. 

440.  Смолина Л.И. Профессионально-

ориентированный 

французский язык 

(для студентов 

специальностей 

«Международные 

отношения», 

«Международное 

право» и 

«Регионоведение»). 

105 Учебно-

методичес

кое 

пособие 

6600 Пособие, предназначено для студентов специальностей «Международные 

отношения», «Международное право» и «Регионоведение», может быть успешно 

использовано также для студентов других специальностей, изучающих 

французский язык в  вузе. Данное пособие поможет студентам не только 

усовершенствовать знания по языку, но и пополнить свою компетенцию в области 

своей профессиональной деятельности. 

441.  Медеубаев Н.А., Хусан Б.   Тау-кен 

кәсіпорындарының 

аэрологиясы 

220 Оқулық  7400 Кеніш атмосферасының құрамы мен қасиеттері, желдету арналары мен ауа өткізу 

құбырларындағы ауа қозғалысының заңдары қарастырылған. Ауа арналарының 

аэродинамикалық кедергісінің механизмі туралы баяндалған. Тартым көздері 

туралы қажетті мәліметтер, желдету желілерін есептеу әдістері және желдету 

жүйесінде ауаны бөлуді басқару тәсілдері келтірілген. Желдету ағынының газ және 

шаң динамикасы қарастырылған. Ашық тау-кен жұмыстары мен өнеркәсіптік 

объектілерді желдету сұлбасы мен тәсілдері сипатталған.Оқулық «Тау-кен 

кәсіпорындарының  аэрологиясы» пәні бойынша «Тау-кен ісі» мамандығы және 

«Өнеркәсіптік желдету» пәні бойынша «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша білім алатын  бакалаврларға, 

сондай-ақ өнеркәсіптік аэрология саласы бойынша маманданатын магистранттарға 

арналған. 



 

 

442.  Левицкий Ж. Г. , Нургалиева 

А. Д.  

Управление 

вентиляционными 

потоками:  

205 Монограф

ия 

7300 В монографии изложены результаты исследований по оценке влияния 

вентиляторов местного проветривания на изменение аэродинамических 

характеристик воздушных потоков в системе подземных горных выработок. 

Рассмотрены варианты использования вентиляторов, устанавливаемых в 

подземных условиях шахт и работающих без перемычек, для управления 

воздушными потоками в локальной области их влияния. Затронуты вопросы 

взаимодействия воздушного потока на входе в вентилятор с основным потоком 

воздуха в местах их установки с выделением зон, оказывающих влияние на 

безопасную организацию проветривания подготовительных выработок.Книга 

предназначена для работников производственной службы безопасности, 

инженерно-технического персонала горных предприятий, научных работников и 

докторантов, специализирующихся в области вентиляции и студентов высших 

учебных заведений, изучающих дисциплины по промышленной вентиляции и 

аэрологии горных предприятий.   

443.  Сейилханова Р.Б, Айткалиев 

Г.С, Казагачев В.Н.  

Математика - 1 120 учебное 

пособие 

6700 В рамках дисциплины «Математика-1» изучается раздел «Математический 

анализ». Математический анализ составляет фундамент математического и 

естественно-научного образования. Основные положения данного предмета 

являются той частью классической математики, которая служит основой почти для 

любой математической дисциплины. Объектами изучения предмета 

«Математический анализ» являются переменные величины различной природы, 

но, конечно же, прежде всего - функции. Метод изучения переменных величин 

есть анализ посредством бесконечно малых, основу которого составляет теория 

дифференциального и интегрального исчислений. 

444.  Бухарбаев М.А., Тогысова 

А.С., Казагачев В.Н., 

 Сагынова А.М., Токсанбаева 

А.О. 

Программирование  

логических 

контроллеров 

(ПЛК\PLC)  

182 учебное 

пособие 

7100 Учебное пособие написано в соответствии с программой учебной дисциплины 

«Методы и средства программирования логических контроллеров» для студентов 

специальности «Автоматизация и управление». В пособии раскрыты основные 

характеристики программируемых логических контроллеров, показан принцип 

работы стандарта МЭК 61131-3, показана инструментальная среда разработки 

программ, приведены примеры решения прикладных задач автоматизации на 

основе программируемых логических контроллеров (ПЛК), раскрыт язык 

функциональных блоковых диаграмм. В окончании пособия даны примеры 

реально – действующих программ. Пособие предназначено для самостоятельной 

работы студентов. 



 

 

445.   Котик Е.П. , Котик П.Т. Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 1 

том 

220 учебник 7400 В учебнике описано семнадцать глав разработки нефтяных и газовых 

месторождений для студентов колледжа и бакалавров ВУЗах, обучающих 

по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Изложены и рассмотрены разделы от общей 

характеристики залежей и источниках пластовой пластовой энергии до 

освоения, исследования и подготовке скважин к эксплуатации, 

промыслового сбора и подготовки нефти и газа. Может быть 

использована инженерно-технических для работников нефтегазовых 

промыслов. 

446.   Котик Е.П. , Котик П.Т. Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 2 

том 

212 учебник 7300 В учебнике описано семнадцать глав разработки нефтяных и газовых 

месторождений для студентов колледжа и бакалавров ВУЗах, обучающих 

по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Изложены и рассмотрены разделы от общей 

характеристики залежей и источниках пластовой пластовой энергии до 

освоения, исследования и подготовке скважин к эксплуатации, 

промыслового сбора и подготовки нефти и газа. Может быть 

использована инженерно-технических для работников нефтегазовых 

промыслов. 

447.   Котик Е.П. , Котик П.Т. Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 3 

том 

240 учебник 7500 В учебнике описано семнадцать глав разработки нефтяных и газовых 

месторождений для студентов колледжа и бакалавров ВУЗах, обучающих 

по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Изложены и рассмотрены разделы от общей 

характеристики залежей и источниках пластовой пластовой энергии до 

освоения, исследования и подготовке скважин к эксплуатации, 

промыслового сбора и подготовки нефти и газа. Может быть 

использована инженерно-технических для работников нефтегазовых 

промыслов. 

448.   Котик Е.П. , Котик П.Т. Разработка, 

освоение и 

эксплуатация 

морских 

месторождений 1 

220 учебник 7400 В учебнике описано двадцать глав разработки нефтяных и газовых месторождений 

для студентов колледжа и бакалавров ВУЗов, обучающихся по специальности 

«Нефтегазовое дело». Изложены и рассмотрены разделы от понятия о шельфе, 

континентальных и островных шельфов, их геодинамических и структурно-

геологических особенностях до техники и технологии освоения, разработки, 

эксплуатации и ремонта скважин на морских месторождениях. Может быть 



 

 

том использован для инженерно-технических работников нефтегазовых промыслов. 

449.   Котик Е.П. , Котик П.Т. Разработка, 

освоение и 

эксплуатация 

морских 

месторождений 2 

том 

252 учебник 7600 В учебнике описано двадцать глав разработки нефтяных и газовых месторождений 

для студентов колледжа и бакалавров ВУЗов, обучающихся по специальности 

«Нефтегазовое дело». Изложены и рассмотрены разделы от понятия о шельфе, 

континентальных и островных шельфов, их геодинамических и структурно-

геологических особенностях до техники и технологии освоения, разработки, 

эксплуатации и ремонта скважин на морских месторождениях. Может быть 

использован для инженерно-технических работников нефтегазовых промыслов. 

450.   Котик Е.П. , Котик П.Т. Разработка, 

освоение и 

эксплуатация 

морских 

месторождений 3 

том 

188 учебник 7200 В учебнике описано двадцать глав разработки нефтяных и газовых месторождений 

для студентов колледжа и бакалавров ВУЗов, обучающихся по специальности 

«Нефтегазовое дело». Изложены и рассмотрены разделы от понятия о шельфе, 

континентальных и островных шельфов, их геодинамических и структурно-

геологических особенностях до техники и технологии освоения, разработки, 

эксплуатации и ремонта скважин на морских месторождениях. Может быть 

использован для инженерно-технических работников нефтегазовых промыслов. 

451.  Бухарбаев М.А, Аиткалиев 

Г.С, Казагачев В.Н., Сагынова 

А.М. 

Профессиональная 

цифровая 

грамотность  1 том 

200 Учебно-

методичес

кое 

пособие  

7200 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначено для изучение цифровой грамотности; 

формирование у студентов необходимых знаний и умений в области 

цифровых технологий, позволяющих студентам успешно адаптироваться в 

новых экономических условиях, повысить уровень безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и онлайн-сервисов в 

различных сферах жизни. Для студентов специальностей B07111 - 

Автоматизация и управление, 5В011100 – Информатика, 6В06112 - 

"Вычислительная техника и програмное обеспечение", 6В06111 -

"Информационные системы". 



 

 

452.  Бухарбаев М.А, Аиткалиев 

Г.С, Казагачев В.Н., Сагынова 

А.М. 

Профессиональная 

цифровая 

грамотность 2 том 

200 Учебно-

методичес

кое 

пособие  

7200 Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначено для изучение цифровой грамотности; 

формирование у студентов необходимых знаний и умений в области 

цифровых технологий, позволяющих студентам успешно адаптироваться в 

новых экономических условиях, повысить уровень безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и онлайн-сервисов в 

различных сферах жизни. Для студентов специальностей B07111 - 

Автоматизация и управление, 5В011100 – Информатика, 6В06112 - 

"Вычислительная техника и програмное обеспечение", 6В06111 -

"Информационные системы". 

453.  Тлеубергенов А. А., 

Байбулов А. К., Казагачев В. 

Н. 

Материалдар  

кедергісі 

126 қысқаша 

дәріс 

6700   

454.  Шакеева А.С Сборник текстов для 

чтения по 

английскому языку с 

грамматикой и 

грамматическими 

упражнениями для 

специальностей               

«Юриспруденция» 

факультета 

Экономики и Права. 

97    6500   

C уважением и надеждой                                                                                                                                           Директор издательства Эверо 

  на сотрудничество                                                                                                                                                     Гриценко Э.А. 

 


