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1 Балғабеков Т.К. Көліктегі логистика. Оқу құралы.  УМС 2022 129 цв/тв 4000

Оқу құралында қазіргі заманғы көліктегі логистика көптеген 

анықтамаларға ие екені келтірілген және өндірісті, көлікті және 

жүктерді бөлуді ұтымды ұйымдастыру туралы ғылым ретінде 

де түсіндіріледі. Мұнда кәсіпорындарды қамтамасыз ету, 

өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру, дайын өнімді сату және 

сату мәселелерін анықтау, сондай-ақ жоспарлау, ұйымдастыру 

2
Сейдахметов Б.К. 

Калиева Г.К.

Экономика и менеджмент воздушного 

транспорта. Учебное пособие.
 УМС 2022 227 чб/тв 6500

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с 

деятельностью авиапредприятий с момента выбора его 

организационно-правовой формы и регистрации до организации 

производства и управления, реализации транспортных услуг, 

анализа результатов работы и выбора направления 

дальнейшего развития. Издание содержит статистические 

Логистика. Транспорт.

ПРАЙС ADAL KITAP



3 Аюбаев М.А.

Актуальные проблемы законодательного 

регулирования осуществления 

досудебной пробации и пробационной 

деятельности в сфере оказания 

социально-правовой помощи: учебное 

пособие.

 УМС 2022 276 цв/тв 8500 978-601-7931-09-4

В предлагаемом учебном пособиирассмотрены актуальные 

вопросы организации деятельности службы пробации по 

исполнению наказания не связанное с лишением свободы, 

оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на 

учете службы пробации.

Для представителей курсантов, слушателей, магистрантов, 

докторантов высших учебных заведений, а также практических 

работников.

4 Аюбаев М.А.

Әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 

саласындағы сотқа дейінгі пробацияны 

және пробациялық қызметті жүзеге 

асыруды заңнамалық реттеудің өзекті 

мәселелері: оқу құралы.

УМС 2022  275 цв/тв 8500 978-601-7931-15-5

Ұсынылып отырған оқу құралында бас бостандығынан 

айырумен байланысты емес жазаны орындау бойынша 

пробация қызметінің жұмысын ұйымдастырудың, пробация 

қызметінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық 

көмек көрсетудің өзекті мәселелері қаралды.

Арнайы жоғары оқу орындарының докторанттары үшін.

5 Жакупов А.А.

Павлодар облысының аумақтық 

рекреациялық жүйесінің табиғи-

ресурстық әлеуеті: монография

УМС 2022  236 цв/тв 7300 378-601-332-275-9

Бұл монография Павлодар облысының аумақтық 

рекреациялық жүйесінің табиғи-ресурстық әлеуетін 

қарастырады.

Монография жоғары оқу орнының география және туризм 

мамандығы бойынша докторанттарына, магистранттарына, 

студенттеріне, жалпы білім беретін орта мектеп, гимназия, 

6 Жакупов А.А.

Павлодар облысының физикалық 

географиясы: 8-сыныпқа арналған 

оқулық

УМС 2022  100 цв/тв 3200

Ұсынылып отырған оқулық өлкетану бағытындағы авторлық 

бағдарлама жалпы білім беретін орта мектеп, гимназия, лицей 

оқушыларының географиядан алған білімін толықтыруға және 

алған білімін саралауға көмектеседі.

Әр тақырып соңында білім алу және білік қалыптастыру блогы, 

яғни сұрақтар мен тапсырмалар, сонымен қоса ізденіске 

Юриспруденция. Военное дело.

География. Природоведение. 


